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FIODOR DOSTOIEVSKI

Minha curiosidade pela obra de Dostoievski
nasceu da leitura do revolucionário livro de Philip
Yancey, “O Jesus que nunca conheci”. Comprei
uma antiga edição do “Irmãos Karamazov”em
um sebo e fiquei maravilhado com o texto. A
saga de Aliócha Karamazov, o mais improvável
herói da literatura, é absolutamente cativante.
É, no entanto, o assombroso sonho de seu
irmão Ivã que transcrevo nesse pequeno
volume. Originalmente, publiquei trechos
desse texto no blog que mantenho a
duras penas, e está tudo lá ainda,
aguardando por interessados. Mas
a grandeza do texto pedia uma
forma de acesso e leitura
facilitada. Seria ridículo tentar
alguma forma de
interpretação, crítica ou
contextualização do texto.
Ele fala por si só e é
mais contextualizado
do que poderíamos
imaginar.
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O Inquisidor

DE FIODOR DOSTOIEVSKI,
EM OS IRMÃOS KARAMÁZOVI
- É necessário um preâmbulo do ponto de vista literário. A
ação se passa no século XVI. Sabes que nessa época era de
uso fazer intervirem nos poemas as potências celestiais. Não
falo de Dante. Na França, os clérigos julgadores e os
monges davam representações em que se punham em cena
Nossa Senhora, os anjos, os santos, o Cristo e Deus Pai.
Eram espetáculos ingênuos. Em Notre Dame de Paris, de
Vítor Hugo, em honra ao nascimento do Delfim, no reinado
de Luís XI, em Paris, é o povo convidado a uma
representação edificante e gratuita, Le bon jugement de la
très sainte et gracieuse Vierge Marie. Nesse mistério,
aparece a Virgem em pessoa para pronunciar a seu bon
jugement. Entre nós, em Moscou, antes de Pedro, o
Grande, davam-se de tempos em tempos representações
desse gênero, tiradas sobretudo do Antigo Testamento.
Além disso, circulava uma porção de recitativos e de
poemas em que figuravam, de acordo com as necessidades,
os santos, os anjos, o exército celeste. Nos nossos mosteiros,
traduziam-se, copiavam-se esses poemas, compunham-se
mesmo novos, e isto sob a dominação tártara. Por exemplo,
existe um pequeno poema monástico, sem dúvida
traduzido do grego: La Vierge chez les damnés, com
quadros duma audácia dantesca. A Virgem visita o inferno,
guiada por São Miguel Arcanjo. Vê os condenados e seus
tormentos. Entre outras, há uma categoria de pecadores
num lago de fogo. Alguns afundam-se no lago e não
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aparecem mais; são esses "esquecidos pelo próprio Deus",
expressão duma profundeza e duma energia notáveis. A
Virgem, banhada em pranto, cai de joelhos diante do trono
de Deus e pede perdão para todos os pecadores que viu no
inferno, sem distinção. Seu diálogo com Deus é de um
interesse extraordinário. Suplica, insiste e, quando Deus lhe
mostra os pés e as mãos de seu filho traspassados pelos
cravos e lhe pergunta: "Como poderei eu perdoar a seus
carrascos?", ordena ela a todos os santos, a todos os
mártires, a todos os anjos que caiam de joelhos com ela e
implorem o perdão para os pecadores, sem distinção.
Afinal, obtém a cessação dos tormentos, cada ano, da sextafeira santa a Pentecostes, e os condenados, do fundo do
inferno, agradecem a Deus e exclamam: "Senhor, tua
sentença é justa!" Pois bem! Meu pequeno poema teria sido
nesse gosto, se tivesse aparecido naquela época. Deus
aparece; não diz nada, só faz passar.
...
Quinze séculos decorreram, desde que ele prometeu voltar
ao seu reino, depois que seu profeta escreveu: "Voltarei em
breve. Quanto ao dia e à hora, o próprio Filho não os
conhece, mas somente meu Pai que está no céu", segundo
suas próprias palavras na terra. E a humanidade o espera
com a mesma fé de outrora, uma fé mais ardente ainda,
porque quinze séculos se passaram desde que o céu deixou
de dar testemunhos ao homem.
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Daquilo que o coração diz
O céu não dá testemunho.
E só resta a fé no referido coração. É verdade que
numerosos milagres se verificavam então; santos realizavam
curas maravilhosas. A Rainha dos Céus visitava certos justos,
de acordo com a biografia deles. Mas o diabo não dorme; a
humanidade começou a duvidar da autenticidade daqueles
milagres. Naquele momento nascia na Alemanha uma
terrível heresia que negava os milagres. "Uma grande estrela,
ardente como um facho, caiu sobre as fontes das águas, que
se tornaram amargas." 1 A fé dos fiéis só fez redobrar. As
lágrimas da humanidade elevam-se para ele como outrora,
aguardam-no, amam-no, espera-se nele como antes...
Depois de tantos séculos, a humanidade reza com fervor:
"Senhor Deus, dignai-vos aparecer-nos", depois de tantos
séculos grita ela para ele, ele que quis na sua misericórdia
infinita, descer entre seus fiéis. Outrora, já havia visitado
justos, mártires, santos anacoretas, como o narram suas
biografias.
Entre nós, Tiútchev, que acreditava profundamente na
verdade de suas palavras, proclamou que:
Sob o peso da cruz, esmagador,
O Rei dos Céus, de servo disfarçado,
Toda te percorreu, terra natal,
O solo teu inteiro abençoando.

1

Do Apocalipse, de São João
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Mas eis que quis ele mostrar-se por um instante pelo menos
ao povo sofredor e miserável, ao povo que se arrastava no
pecado, mas que o ama ingenuamente. A ação se passa na
Espanha, em Sevilha, na época mais terrível da Inquisição,
quando todos os dias no país ardiam as fogueiras à glória de
Deus e
Em esplêndidos autos de fé
Queimavam-se horríveis heréticos
Oh! não foi assim que ele prometeu voltar no fim dos
tempos, em toda a sua glória celeste, subitamente, "como
um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente". Não,
quis visitar seus filhos, no lugar onde crepitavam
precisamente as fogueiras dos heréticos. Na sua misericórdia
infinita, volta ao convívio dos homens sob a forma que
tivera durante os três anos de sua vida pública. Ei-lo que
desce para as ruas ardentes da cidade meridional, onde,
justamente na véspera, na presença do rei, dos cortesãos,
dos cavaleiros, dos cardeais e das mais encantadoras damas
da corte, o grande inquisidor mandara queimar uma
centena de heréticos ad majorem gloriam Dei. 2 Apareceu
docemente, sem se fazer notar, e — coisa estranha — todos
o reconheciam. Seria uma das mais belas passagens de meu
poema explicar a razão disso. Atraído por uma força
irresistível, o povo comprime-se à sua passagem e segue-lhe
os passos. Silencioso, passa ele por entre a multidão com

2

"Para a maior glória de Deus." Mote dos jesuítas.
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um sorriso de compaixão infinita. Seu coração está abrasado
de amor, seus olhos desprendem a Luz, a Ciência, a Força
que irradiam e despertam o amor nos corações. Estendelhes os braços, abençoa-os, uma virtude salutar emana de
seu contato e até mesmo de suas vestes. Um velho, cego de
infância, exclama em meio da multidão: "Senhor, cura-me e
eu te verei". Uma casca cai de seus olhos e o cego vê. O
povo derrama lágrimas de alegria e beija o chão sobre as
marcas de seus passos. As crianças lançam flores à sua
passagem, canta-se, grita-se: "Hosana!" "É ele, deve ser ele!",
exclama-se. "Só pode ser ele!" Ele pára no adro da Catedral
de Sevilha no momento em que trazem um pequeno
ataúde branco no qual repousa uma menina de sete anos, a
filha única de uma pessoa notável. A morta está coberta de
flores. "Ele ressuscitará tua filha", gritam na multidão para a
mãe lacrimosa. O padre, que sai a receber o ataúde, olha
com ar perplexo e franze o cenho. De súbito, repercute um
grito, a mãe se lança aos seus pés: "Se és tu, ressuscita
minha filha!", e estende os braços para ele. O cortejo pára,
deposita-se o caixão sobre as lajes. Ele a contempla, cheio
de compaixão, e sua boca ordena docemente mais uma
vez: "Talitha kumi 3 , e a menina se levantou". A morta se
levanta, senta-se e olha em redor de si, sorridente, com ar
admirado. Tem na mão o buquê de rosas brancas que
haviam depositado no caixão.
No meio da turbamulta há agitação, grita-se, chora-se.

3

“Jovem, levanta-te." São Lucas, C. VII, v. 14. Palavras da linguagem aramaica,
pronunciadas por Jesus Cristo quando da ressurreição do filho da viúva de Nain.
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Naquele momento passa pela praça o cardeal, grande
inquisidor. É um ancião quase nonagenário, de elevada
estatura, de rosto dessecado, olhos cavados, mas onde luz
ainda uma centelha. Não traz mais a pomposa veste com a
qual se pavoneava ontem diante do povo, enquanto eram
queimados os inimigos da Igreja Romana. Retomara sua
velha batina grosseira. Seus sombrios auxiliares e a guarda
do Santo Ofício seguem-no a uma distância respeitosa.
Detém-se diante da multidão e observa de longe. Viu tudo,
o caixão depositado diante dele, a ressurreição da
menininha, e seu rosto ensombreceu-se. Franze suas
espessas sobrancelhas e seus olhos brilham com um clarão
sinistro. Aponta-o com o dedo e ordena aos guardas que o
prendam. Tão grande é o seu poder e o povo está de tal
maneira habituado a submeter-se, a obedecer-lhe
tremendo, que a multidão se afasta imediatamente diante
dos esbirros; em meio dum silêncio de morte, estes o
pegam e levam-no. Como um só homem, aquele povo se
inclina até o chão diante do velho inquisidor, que o
abençoa sem dizer palavra e prossegue seu caminho. O
prisioneiro é conduzido ao sombrio e velho edifício do
Santo Ofício, onde o encerram numa estreita cela
abobadada. O dia chega ao fim, vem a noite, uma noite de
Sevilha, quente e sufocante. O ar está embalsamado do
perfume de loureiros e limoeiros. Nas trevas, a porta de
ferro da masmorra abre-se de repente e o grande inquisidor
aparece, com um facho na mão. Está só, a porta torna a
fechar-se atrás dele. Pára no limiar e observa longamente a
Santa Face. Por fim, aproxima-se, pousa o facho sobre a
mesa e diz-lhe:
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— És tu, és tu? — Não recebendo resposta, acrescenta
rapidamente: — Não digas nada, cala-te. Aliás, que
poderias dizer? Sei demais. Não tens o direito de
acrescentar uma palavra mais do que já disseste outrora. Por
que vieste estorvar-nos? Porque tu nos estorvas, bem o
sabes. Mas sabes o que acontecerá amanhã? Ignoro quem
tu és e não quero sabê-lo: tu ou apenas tua aparência; mas
amanhã eu te condenarei e serás queimado como o pior
dos heréticos, e esse mesmo povo que hoje te beijava os
pés precipitar-se-á amanhã, a um sinal meu, para alimentar
tua fogueira. Sabes disso? Talvez — acrescenta o velho,
pensativo, com os olhos sempre fixos em seu prisioneiro.
***
— Não compreendo bem o que quer isto dizer, Ivã —
observou Aliócha, que escutara em silêncio. — É uma
fantasia, um erro do ancião, um qüiproquó estranho?
— Admite esta última suposição — disse Ivã, rindo — se o
realismo moderno te tornou a este ponto refratário ao
sobrenatural. Seja como quiseres. É verdade que o meu
inquisidor tem noventa anos e sua idéia pode ter-lhe desde
muito tempo transtornado o espírito. Afinal, é talvez um
simples delírio, o devaneio de um velho antes de seu fim,
com a imaginação esquentada pelo recente auto de fé. Mas,
qüiproquó ou fantasia, que nos importa? O que é preciso
somente notar é que o inquisidor revela afinal seu
pensamento, desvenda o que calou durante toda a sua
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carreira.
— E o prisioneiro não diz nada? Contenta-se com olhá-lo?
— Com efeito. Só pode calar-se. O próprio ancião faz-lhe
observar que não tem ele o direito de acrescentar uma
palavra às suas antigas palavras. É talvez o traço
fundamental do catolicismo romano, na minha humilde
opinião: "Tudo foi transmitido por ti ao papa, tudo depende
pois agora do papa, não venhas estorvar-nos antes do
tempo, pelo menos". Tal é a doutrina deles, dos jesuítas, em
todo caso. Encontrei-a nos seus teólogos.
***
"Tens tu o direito de nos revelar um só dos segredos do
mundo donde vens?", pergunta o velho, que responde em
seu lugar: "Não, não tens o direito, porque essa revelação se
ajuntaria à de outrora, e seria isso retirar aos homens a
liberdade que defendias tanto na terra. Todas as tuas
revelações novas feririam a liberdade da fé, porque
pareceriam miraculosas; ora, tu punhas acima de tudo, há
quinze séculos, essa liberdade da fé. Não disseste bem
muitas vezes: "Quero tornar-vos livres"? Pois bem, viste-os,
os homens "livres" — acrescenta o velho, com ar sarcástico.
— Sim, isto nos custou caro — prosseguiu ele, olhando-o
com severidade —, mas levamos o cabo afinal àquela obra
em teu nome. Foram-nos precisos quinze séculos de rude
labor para instaurar a liberdade; mas está feito, e bem feito.
Não o crês? Olhas-me com doçura, sem mesmo fazer-me a
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honra de te indignares. Mas fica sabendo que jamais os
homens se creram tão livres como agora, e, no entanto, a
liberdade deles depositaram-na humildemente a nossos pés.
Isto é a nossa obra, para dizer a verdade: é a liberdade que
sonhavas?"
***
— Não compreendo de novo — interrompeu Aliócha. —
Ironiza ele, zomba?
— Absolutamente! Vangloria-se de ter, ele e os seus,
suprimido a liberdade, com o fito de tornar os homens
felizes.
***
"Porque é agora, pela primeira vez (fala ele, bem entendido,
da Inquisição), que se pode pensar na felicidade dos
homens. São naturalmente revoltados; revoltados podem
ser felizes? Tu estavas advertido — diz-lhe ele —, conselhos
não te faltaram, mas não os levaste em conta, rejeitaste o
único meio de proporcionar a felicidade aos homens;
felizmente, ao partires, tu nos transmitiste a obra,
prometeste, concedeste-nos solenemente o direito de ligar e
desligar; decerto, não podes pensar em retirar de nós agora
esse direito. Por que então vieste estorvar-nos?"
***
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— Que significa isso: "As advertências e os conselhos não te
faltaram?" — perguntou Aliócha.
— Mas é o ponto capital no discurso do ancião.
***
"O espírito terrível e profundo, o espírito da destruição e do
nada", continua ele, "falou-te no deserto e as Escrituras
relatam que ele te 'tentou', é verdade? E nada se podia dizer
de mais penetrante que o que te foi dito nas três perguntas
ou, para falar com as Escrituras, as 'tentações' que repeliste?
Se jamais houve na terra um milagre autêntico e
retumbante, foi o dia daquelas três tentações. O simples
fato de terem sido formuladas aquelas três perguntas
constitui um milagre. Suponhamos que tenham
desaparecido das Escrituras, que seja preciso reconstituí-las,
imaginá-las de novo para substituí-las ali, e que se reúnam
para esse efeito todos os sábios da terra, homens de Estado,
prelados, sábios, filósofos, poetas, dizendo-lhes: imaginai,
redigi três perguntas que não somente correspondam à
importância do acontecimento, mas ainda exprimam em
três frases toda a história da humanidade futura — acreditas
que esse areópago da sabedoria humana poderia imaginar
nada de tão forte e de tão profundo como as três questões
que te propôs então o poderoso espírito? Essas três questões
provam por si sós que se tem de ver com o espírito eterno e
absoluto e não com um espírito humano transitório. Porque
resumem e predizem ao mesmo tempo toda a história
ulterior da humanidade, são as três formas em que se
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cristalizam todas as contradições insolúveis da natureza
humana. Não se podia na ocasião perceber isso, porque o
futuro estava velado, mas agora, após quinze séculos
decorridos, vemos que tudo fora previsto naquelas três
perguntas e realizou-se a ponto de ser impossível
acrescentar-lhes ou retirar-lhes uma só palavra.
"Decide, pois, tu mesmo quem tinha razão: tu, ou aquele
que te interrogava? Lembra-te da primeira pergunta, do
sentido, senão do teor: queres ir para o mundo de mãos
vazias, pregando aos homens uma liberdade que a
estupidez e a ignomínia naturais deles os impedem de
compreender, uma liberdade que lhes causa medo, porque
não há e jamais houve nada de mais intolerável para o
homem e para a sociedade! Vês aquelas pedras naquele
deserto árido? Muda-as em pão e atrás de ti correrá a
humanidade, como um rebanho dócil e reconhecido,
tremendo, no entanto, no receio de que tua mão se retire e
não tenham eles mais pão. Mas tu não quiseste privar o
homem da liberdade e recusaste, estimando que era ela
incompatível com a obediência comprada por meio de
pães. Replicaste que o homem não vive somente de pão;
mas sabes que, em nome desse pão terrestre, o espírito da
terra se insurgirá contra ti, lutará e te vencerá, que todos o
seguirão, gritando: 'Quem é semelhante a esse animal? Ele
nos deu o fogo do céu!' Séculos passarão e a humanidade
proclamará pela boca de seus sábios e de seus intelectuais
que não há crimes e, por conseguinte, não há pecado; só
há famintos. 'Nutre-os e então exige deles que sejam
virtuosos!' Eis o que se inscreverá sobre o estandarte da
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revolta que abaterá teu templo. Em seu lugar elevar-se-á
novo edifício, uma segunda torre de Babel, que ficará sem
dúvida inacabada, como a primeira, mas tu terias podido
poupar aos homens essa nova tentativa e mil anos de
sofrimento. Porque virão eles procurar-nos, depois de ter
penado mil anos para construir sua torre! Procurar-nos-ão
sob a terra como outrora, nas catacumbas onde estaremos
escondidos (perseguir-nos-ão de novo) e clamarão: 'Dai-nos
de comer, porque aqueles que nos tinham prometido o
fogo do céu não no-lo deram'. Então, acabaremos a torre
deles, porque para isso basta apenas o alimento, e nós os
nutriremos, utilizando-nos falsamente de teu nome, e os
faremos crescer. Sem nós, estarão sempre famintos.
Nenhuma ciência lhes dará pão, enquanto permanecerem
livres, mas acabarão por depositá-la a nossos pés, essa
liberdade, dizendo: 'Reduzi-nos à servidão, contanto que
nos alimenteis'. Compreenderão por fim que a liberdade e o
pão da terra à vontade para cada um são inconciliáveis,
porque jamais saberão reparti-los entre si! Convencer-se-ão
também de sua impotência para ser livres sendo fracos,
depravados, nulos e revoltados. Tu lhes prometias o pão do
céu; ainda uma vez, é ele comparável ao da terra aos olhos
da fraca raça humana, eternamente ingrata e depravada?
Milhares e dezenas de milhares de almas seguir-te-ão por
causa desse pão, mas que acontecerá aos milhões e bilhões
que não terão a coragem de preferir o pão do céu ao da
terra? Será que só preferes os grandes e os fortes, aos quais
os outros, a multidão inumerável, que é fraca, mas te ama,
só serviria de matéria explorável? Eles também nos são
queridos, os seres fracos. Embora depravados e revoltados,
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tornar-se-ão finalmente dóceis. Ficarão espantados e
acreditarão que somos deuses por ter consentido, pondonos a comandá-los, em assumir a liberdade que os
atemorizava e reinar sobre eles, de modo que ao final terão
medo de ser livres. Mas lhes diremos que somos teus
discípulos e reinamos em teu nome. Enganá-los-emos de
novo, porque então não deixaremos que te aproximes de
nós. E será essa impostura que constituirá nosso sofrimento,
porque será preciso que mintamos. Tal é o sentido da
primeira pergunta que te foi feita no deserto, e eis o que
rejeitaste em nome da liberdade, que punhas acima de
tudo. No entanto, ocultava ela o segredo do mundo.
Consentindo no milagre dos pães, terias acalmado a eterna
inquietação da humanidade — indivíduos e coletividade —,
isto é: 'Diante de quem se inclinar?' Porque não há, para o
homem que fica livre, preocupação mais constante e mais
ardente do que procurar um ser diante do qual se inclinar.
Mas só quer ele inclinar-se diante de uma força
incontestada, que todos os humanos respeitem por
consenso universal. Porque essas pobres criaturas
atormentar-se-ão em procurar um culto que reúna não
somente alguns fiéis, mas no qual todos juntos comunguem,
unidos pela mesma fé. Porque essa necessidade da
comunidade na adoção é o principal tormento de cada
indivíduo e da humanidade inteira, desde o começo dos
séculos. É para realizar esse sonho que se têm os homens
exterminado pelo gládio. Os povos forjaram deuses e
desconfiaram uns dos outros: 'Abandonai vossos deuses,
adorai os nossos, senão, ai de vós e de vossos deuses!' E
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assim será até o fim do mundo, mesmo quando os deuses
tiverem desaparecido; prosternar-se-ão diante dos ídolos.
Tu não ignoravas, tu não podias ignorar esse segredo
fundamental da natureza humana e, no entanto, repeliste a
única bandeira infalível que te ofereciam e que teria
curvado sem contestação todos os homens diante de ti, a
bandeira do pão terrestre; rejeitaste-a em nome do pão do
céu e da liberdade! Vê o que fizeste em seguida, sempre
em nome da liberdade! Não há, repito-te, preocupação
mais aguda para o homem que encontrar o mais cedo
possível um ser a quem delegar esse dom da liberdade que
o infeliz traz consigo ao nascer. Mas, para dispor da
liberdade dos homens, é preciso dar-lhes a paz da
consciência. O pão te garantia o êxito; o homem se inclina
diante de quem lhe dá, porque é uma coisa incontestável,
mas, se um outro se torna senhor da consciência humana,
largará ali mesmo o teu pão para seguir aquele que cativa
sua consciência. Nisto tu tinhas razão, porque o segredo da
existência humana consiste não somente em viver, mas
ainda em encontrar um motivo de viver. Sem uma idéia
nítida da finalidade da existência, prefere o homem a ela
renunciar e se destruirá em vez de ficar na terra, embora
cercado de montes de pão. Mas que aconteceu? Em lugar
de te apoderares da liberdade humana, tu ainda a
estendeste! Esqueceste-te então de que o homem prefere a
paz e até mesmo a morte à liberdade de discernir o bem e
o mal? Não há nada de mais sedutor para o homem do que
o livre arbítrio, mas também nada de mais doloroso. E, em
lugar de princípios sólidos que teriam tranqüilizado para
sempre a consciência humana, tu escolheste noções vagas,
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estranhas, enigmáticas, tudo quanto ultrapassa a força dos
homens e com isso agiste como se não os amasses, tu, que
vieras dar tua vida por eles! Aumentaste a liberdade
humana em vez de confiscá-la e assim impuseste para
sempre ao ser moral os pavores dessa liberdade. Querias ser
livremente amado, voluntariamente seguido pelos homens
fascinados. Em lugar da dura lei antiga, o homem, devia
doravante, com coração livre, discernir o bem e o mal, não
tendo para se guiar senão tua imagem, mas não previas que
ele repeliria afinal e contestaria mesmo tua imagem e tua
liberdade, esmagado sob essa carga terrível: a liberdade de
escolher? Gritarão por fim que a verdade não estava em ti,
de outro modo não os terias deixado numa incerteza tão
angustiosa, com tantas preocupações e problemas
insolúveis. Preparaste assim a ruína de teu reino. Não
acuses ninguém. Entretanto, era isso que te propunham? Há
três forças, as únicas que possam subjugar para sempre a
consciência desses fracos revoltados, a saber: o milagre, o
mistério, a autoridade!
Tu rejeitaste todas as três, dando assim um exemplo. O
espírito terrível e profundo havia-te transportado ao
pináculo e havia-te dito: 'Queres saber se és o filho de
Deus? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os
anjos o sustentarão e o carregarão, e ele não sofrerá nenhum
ferimento. Saberás então se és o filho de Deus e provarás
assim tua fé em teu pai'. Mas repeliste esta proposta, não te
precipitaste. Mostraste então uma altivez sublime, divina,
mas os homens, raça fraca e revoltada, não são deuses!
Sabias que, dando um passo, um gesto para te precipitares,
terias tentado o Senhor e perdido a fé nele, ter-te-ias
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rebentado sobre aquela terra que vinhas salvar, para grande
alegria do tentador. Mas há muitos como tu? Podes admitir
um instante que os homens teriam a força de suportar
semelhante tentação? É próprio da natureza humana repelir
o milagre e, nos momentos graves da vida, diante das
questões capitais e dolorosas, agarrar-se à livre decisão do
coração? Oh! Tu sabias que tua firmeza seria relatada nas
Escrituras, atravessaria as idades e iria até as regiões mais
longínquas, e esperavas que, seguindo teu exemplo, o
homem se contentaria com Deus, sem recorrer ao milagre.
Mas ignoravas que o homem rejeita Deus ao mesmo tempo
que o milagre, porque é sobretudo o milagre que ele
procura. E, como não saberia passar sem ele, forja novos, os
seus próprios, inclinar-se-á diante dos prodígios de um
mágico, dos sortilégios de uma feiticeira, ainda que seja um
revoltado, um herege, um ímpio confesso. Tu não desceste
da cruz, quando zombavam de ti e gritavam-te, por
derrisão: 'Desce da cruz e creremos em ti'. Não o fizeste,
porque de novo não quiseste sujeitar o homem por meio de
um milagre. Desejavas uma fé livre e não inspirada pelo
maravilhoso. Tinhas necessidade de um livre amor e não
dos transportes servis dum escravo aterrorizado. Aí ainda,
fazias idéia demasiado alta dos homens, porque são
escravos, se bem que tenham sido criados rebeldes. Vê e
julga, após quinze séculos decorridos: quem elevaste até a
ti? Juro-o, o homem é mais fraco e mais vil do que o
pensavas. Pode ele, pode ele realizar o mesmo que tu? A
grande estima que tinhas por ele fez mal à compaixão.
Exigiste demasiado dele. Tu, no entanto, que o amavas mais
do que a ti mesmo! Estimando-o menos, ter-lhe-ias imposto
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um fardo mais leve, mas em relação com teu amor. Ele é
fraco e covarde. Que importa que no presente se insurja
por toda parte contra nossa autoridade e se mostre
orgulhoso de sua revolta? É o orgulho de jovens escolares
que se amotinaram em aula e expulsaram seu mestre. Mas a
alegria dos garotos terá fim e lhes custará caro. Derrubarão
os templos e inundarão a terra de sangue. Mas perceberão
por fim, essas crianças estúpidas, que são apenas fracos
revoltosos, incapazes de revoltar-se por muito tempo.
Derramarão lágrimas bobas e compreenderão que o
Criador, fazendo-os rebeldes, quis zombar deles,
certamente. Gritarão contra ele com desespero e essa
blasfêmia torná-los-á ainda mais infelizes, porque a natureza
humana não tolera a blasfêmia e acaba sempre por tirar
vingança dela. Assim, a inquietação, a perturbação, a
desgraça, tal a partilha dos homens, após os sofrimentos que
suportaste pela liberdade deles. Teu eminente profeta diz,
na sua visão simbólica, que viu todos os participantes da
primeira ressurreição e que havia 12 000 para cada tribo.
Para serem tão numerosos, deveriam ser mais que homens,
quase deuses. Suportaram tua cruz e a existência no
deserto, nutrindo-se de gafanhotos e de raízes; decerto,
podes orgulhar-te desses filhos da liberdade, do livre amor,
de seu sublime sacrifício em teu nome.
Mas, lembra-te, não eram eles senão alguns milhares e
quase deuses, e o resto? É falta deles, dos outros, dos fracos
humanos, se não puderam suportar o que suportam os
fortes? É culpada a alma fraca por não poder conter dons
tão terríveis? Vieste na verdade apenas para os eleitos?
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Então, é um mistério, incompreensível para nós, e teremos
o direito de pregá-lo aos homens, de ensinar que não é a
livre decisão dos corações nem o amor que importam, mas
o mistério, ao qual devem eles submeter-se cegamente,
mesmo malgrado sua consciência. É o que temos feito.
Corrigimos tua obra baseando-a no milagre, no mistério, na
autoridade. E os homens regozijaram-se por ser de novo
levados como um rebanho e libertados daquele dom
funesto que lhes causava tais tormentos. Tínhamos razão de
agir assim, dize-mo? Não era amar a humanidade
compreender sua fraqueza, aliviar seu fardo com amor,
tolerar mesmo o pecado à sua fraca natureza, contanto que
fosse com nossa permissão? Por que então vir entravar nossa
obra? Por que guardas tu o silêncio, fixando-me com teu
olhar penetrante e terno? É preferível que te zangues, não
quero o teu amor, porque eu mesmo não te amo. Por que
haveria eu de dissimular isto? Sei a quem falo, tu conheces
o que tenho a dizer-te, vejo-o nos teus olhos. Cabe a mim
esconder-te nosso segredo? Talvez o queiras ouvir de minha
boca. Ei-lo: não estamos contigo, mas com ele, desde muito
tempo já. Há justamente oito séculos que recebemos dele
esse derradeiro dom que tu repeliste com indignação,
quando ele te mostrava todos os reinos da terra; aceitamos
Roma e o gládio de César e declaramo-nos os únicos reis da
terra, se bem que até agora não tenhamos tido ainda tempo
de completar nossa obra. Alias de quem a culpa? Oh! o
negócio está apenas começado, bem longe de ser
completado, e a terra terá de sofrer ainda muito, mas
atingiremos nosso fim, seremos césares e então pensaremos
na felicidade universal.
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Entretanto, terias podido então tomar o gládio de César. Por
que repeliste esse derradeiro dom? Seguindo esse terceiro
conselho do poderoso espírito, realizavas tudo quanto os
homens procuram na terra: um senhor diante de quem
inclinar-se, um guarda de sua consciência e o meio de se
unirem finalmente na concórdia em uma comunidade de
formigueiro, porque a necessidade da união universal é o
terceiro e derradeiro tormento da raça humana. A
humanidade teve sempre tendência no seu conjunto para
organizar-se sobre uma base universal. Houve grandes
povos de história gloriosa, mas, à medida que se elevaram,
sofreram mais, experimentando mais fortemente que os
outros a necessidade da união universal. Os grandes
conquistadores, os Tamerlão e Gengis-Cã, que percorreram
a terra como um furacão, encarnavam, também eles, sem
ter disso consciência, essa aspiração dos povos à unidade.
Aceitando a púrpura de César, terias fundado o império
universal e dado a paz ao mundo. Com efeito, quem está
qualificado para dominar os homens senão aqueles que lhes
dominam a consciência e dispõem de seu pão? Tomamos o
gládio de César e, assim fazendo, nós te abandonamos para
segui-lo. Oh! Decorrerão ainda séculos de licença
intelectual, de vã ciência e de antropofagia, porque será
nisto que eles acabarão, depois de ter edificado sua torre de
Babel sem nós. Mas então a besta virá para nós arrastandose, lamberá nossos pés, regá-los-á com lágrimas de sangue.
E nós montaremos nela, ergueremos no ar uma taça em que
estará gravada a palavra: 'Mistério'. Então somente a paz e a
felicidade reinarão sobre os homens. Tu te orgulhas de teus
eleitos, mas não passam de um escol, ao passo que nós

O GRANDE INQUISIDOR - Dostoievski

23

daremos o repouso a todos. Aliás, entre esses fortes
destinados a ser eleitos, quantos se cansaram por fim de
esperar-te, levaram e levarão ainda a outras partes as forças
de seu espírito e o ardor de seu coração, quantos acabarão
por insurgir-se contra ti em nome da liberdade! Mas serás tu
que lha terás dado.
Nós tornamos todos os homens felizes e as revoltas e os
massacres inseparáveis de tua liberdade cessarão. Oh! Nós
os persuadiremos de que não serão verdadeiramente livres
senão abdicando de sua liberdade em nosso favor. Pois
bem, diremos a verdade ou mentiremos? Convencer-se-ão
eles próprios de que dizemos a verdade, porque se
lembrarão daquela servidão e daquela perturbação em que
os mergulhou a tua liberdade. A independência, o livrepensamento, a ciência tê-los-ão desviado num tal labirinto,
posto em presença de tais prodígios, de tais enigmas, que
uns, rebeldes furiosos, destruir-se-ão a si mesmos, e os
outros, rebeldes, porém fracos, multidão covarde e
miserável, se arrastarão a nossos pés, gritando: 'Sim, tínheis
razão, somente vós possuíeis seu segredo e nós voltamos a
vós; salvai-nos de nós mesmos!' Sem dúvida, recebendo de
nós os pães, verão bem que tomamos os deles, ganhos com
seu próprio trabalho, para distribuí-los, sem nenhum
milagre; verão bem que não mudamos as pedras em pão;
mas o que lhes causará mais prazer que o próprio pão será
recebê-lo de nossas mãos! Porque se lembrarão de que
outrora o próprio pão, fruto de seu trabalho, mudava-se em
pedra em suas mãos, ao passo que, quando voltaram a nós,
as pedras tornaram-se pão. Compreenderão o valor da
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submissão definitiva. E, enquanto os homens não a tiverem
compreendido, serão infelizes. Quem mais contribui para
essa incompreensão, dize-me? Quem dividiu o rebanho e
dispersou-o por estradas desconhecidas? Mas o rebanho se
recomporá, voltará a obedecer e será isso para todo o
sempre. Então, dar-lhe-emos uma felicidade mansa e
humilde, uma felicidade adaptada a criaturas fracas como
eles. Nós os persuadiremos, por fim, a não se orgulharem,
porque fôste tu, elevando-os, quem os ensinou a serem
orgulhosos; provar-lhes-emos que são débeis, que são
crianças dignas de dó, mas que a felicidade infantil é a mais
deleitável. Tornar-se-ão tímidos, não nos perderão de vista
e se comprimirão contra nós com medo, como uma tenra
ninhada sob a asa materna. Sentirão uma surpresa medrosa
e terão orgulho de toda aquela energia e inteligência que
nos permitiram domar a multidão inumerável dos rebeldes.
Nossa cólera fá-los-á tremerem, a timidez dominá-los-á,
seus olhos tornar-se-ão lacrimosos como os das crianças e
das mulheres; mas, a um sinal nosso, passarão bem
facilmente ao riso e à alegria, à alegria radiosa das crianças.
Decerto, sujeitá-los-emos ao trabalho, mas nas horas de
lazer organizaremos sua vida como um brinquedo de
criança, com cantos, coros, danças inocentes. Oh!
permitiremos mesmo que pequem — são fracos —, e nos
amarão por causa disso como crianças. Dir-lhes-emos que
todo pecado será redimido, se fôr cometido com nossa
permissão; por amor é que lhes permitiremos que pequem
e assumiremos o castigo de tais pecados. Amar-nos-ão
como a benfeitores que tomam a si a carga de seus pecados
perante Deus. Não terão segredo algum para conosco. De
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acordo com seu grau de obediência, permitir-lhes-emos ou
proibir-lhes-emos que vivam com suas mulheres e suas
amantes, que tenham filhos ou não tenham, e eles nos
escutarão com alegria. Submeter-nos-ão os segredos mais
penosos de sua consciência, resolveremos todos os casos e
eles aceitarão nossa decisão com alegria, porque ela lhes
poupará a grave preocupação de resolverem eles mesmos
livremente. E todos serão felizes, milhões de criaturas,
exceto uns 100 000, seus diretores, exceto nós, os
depositários do segredo. Os felizes contar-se-ão por bilhões
e haverá 100 000 mártires encarregados do conhecimento
maldito do bem e do mal.
Morrerão tranqüilamente, extinguir-se-ão mansamente em
teu nome e no outro mundo nada encontrarão senão a
morte. Mas nós guardaremos o segredo; nós os ninaremos,
para sua felicidade, com uma recompensa eterna no céu.
Porque, se houvesse outra vida, não seria decerto para
criaturas como eles. Profetiza-se que voltarás para vencer de
novo, cercado de teus eleitos, poderosos e orgulhosos;
diremos que eles só se salvaram a si mesmos, ao passo que
nós salvamos o mundo inteiro. Dizem que a fornicadora,
montada na besta e tendo nas mãos a taça do mistério, será
desonrada, que os fracos se revoltarão de novo, rasgarão
sua púrpura e desnudarão seu corpo 'impuro'. Eu me
levantarei então e te mostrarei os bilhões de felizes que não
conheceram o pecado. E nós, que nos sobrecarregamos
com seus pecados, para sua felicidade, nós nos ergueremos
diante de ti, dizendo: 'Não te tememos; também eu estive
no deserto, vivi de gafanhotos e de raízes; também eu
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abençoei a liberdade com que gratificaste os homens e me
preparava para figurar entre teus eleitos, os poderosos e os
fortes, ardendo por completar-lhes o número. Mas domineime e não quis servir uma causa insensata. Voltei a juntar-me
àqueles que corrigiram tua obra. Abandonei os orgulhosos,
voltei aos humildes, para fazer a felicidade deles. O que te
digo se realizará e nosso império se edificará. Repito-te,
amanhã, a um sinal meu, verás aquele rebanho dócil trazer
carvões acesos para a fogueira a que subirás, por teres vindo
estorvar nossa obra. Porque, se alguém mereceu mais que
todos a fogueira, fôste tu. Amanhã, queimar-te-ei. Dixi. 4 "

4

Tenho dito. Expressão latina empregada antigamente no final dos discursos.
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