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Voorwoord 

Een masterscriptie schrijven vergt altijd veel van jezelf en zoiets zou nooit lukken zonder de 
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vooral mijn promotor dr. Nel Grillaert en daar zijn verschillende redenen voor. Ik bedank haar 

voor het aanreiken van dit zeer interessante onderwerp waar ik me oprecht graag in verdiept heb 

en veel uit geleerd heb. Daarnaast ook voor het aanreiken van belangrijke bronnen en het geduld 

om me af en toe weer op weg te helpen.  

Daarnaast zou dit zeker ook niet gelukt zijn zonder de veelvuldige bemoedigingen en 

aansporingen van mijn naaste vrienden en ouders. Zonder hen was dit zeker ook niet tot stand 

gekomen. Ik hoop dat ik niemand niet teleurgesteld heb. 
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Inleiding 

De Gebroeders Karamazov is het laatste werk dat Dostoevskij geschreven heeft en kan meteen 

ook doorgaan als zijn grootste meesterwerk. Dit geldt niet enkel op artistiek vlak, maar ook op 

vlak van zijn denken. Het lezen van een werk van Dostoevskij is sowieso al interessant door de 

rijkdom en variatie in de plot en personages, maar daar begint het pas. Onder al dat zit een hele 

wereld aan ideeën verborgen. In zijn laatste roman zitten enkele van Dostoevskij zijn meest 

waardevolle ideeën vervat. Aangezien Dostoevskij nooit een theoretisch werk over zijn 

filosofisch systeem heeft geschreven, moet men die zien te ontdekken in zijn romans. Mijn 

bedoeling is om mij toe te spitsen op het thema vrijheid en te zien hoe en waar Dostoevskij dit 

thema behandeld heeft in zijn Gebroeders Karamazov. De vrijheid van de mens was voor 

Dostoevskij een zeer belangrijk thema en is in de meeste van zijn romans wel in meer of mindere 

mate te vinden. De keuze is op de roman De Gebroeders Karamazov gevallen, omdat in dit boek 

één van de meest bekende hoofdstukken uit Dostoevski zijn oeuvre voorkomt, namelijk “De 

Grootinquisiteur”. In dit hoofdstuk staat de vrijheid centraal, maar het is ook zo geschreven dat 

het niet meteen duidelijk is wat Dostoevskij er nu net mee wou bereiken. “De Grootinquisiteur” 

is een krachtige ontkenning van de menselijke vrijheid en dat is vreemd voor Dostoevskij, die net 

groot belang hechtte aan vrijheid. De tekst is echter van zo’n hoog niveau dat het niet anders kan 

dan dat het voor Dostoevskij een speciale betekenis had. De meningen van de critici zijn hierover 

verdeeld. Het is de bedoeling om uit te zoeken wat nu de bedoeling van Dostoevskij was en zo 

zijn ware mening over vrijheid naar boven te halen. De Gebroeders Karamazov was de laatste 

roman van hem dus kan men veronderstellen dat hierin zijn meest recente gedachten in verwerkt 

zijn.  

Door het grote belang van “De Grootinquisiteur” verliest men vaak de rest van de roman 

uit het oog. Soms wordt “De Grootinquisiteur” zelfs uitgegeven als een apart boek. Vaak wordt 

wel nog het zesde boek “Een Russische monnik” vermeld, omdat in dit boek voor Dostoevskij de 

weerlegging van “De Grootinquisiteur” te vinden was. Dit boek draait volledig rond de persoon 

van Zosima en was enorm belangrijk voor Dostoevskij, omdat hij met dit boek de mens het beeld 

van een realistische, Russische heilige wou meegeven. Hij wou zijn lezer een goed voorbeeld 

tonen en bovendien daarmee aantonen dat het ook mogelijk was voor een mens om dit voorbeeld 

te volgen. Wanneer men de bronnen raadpleegt, merkt men echter snel op dat niet iedere criticus 

even enthousiast is over de verdediging van Dostoevskij. Onder de onderzoekers zijn de 

meningen uiteenlopend of Dostoevskij nu geslaagd is in zijn opzet of niet. “De Grootinquisiteur” 

is terecht vaak onderzocht en is ook het hoogtepunt van Dostoevskij zijn denken, maar het is ook 

een hoogtepunt van het discours over vrijheid dat door de hele roman wordt gevoerd. Het is dus 



2 

 

ook belangrijk om de rest van de roman in achting te nemen. In deze paper ga ik op zoek naar wat 

Dostoevskij over de menselijke vrijheid wou meedelen. Naast een analyse van “De 

Grootinquisiteur” zal er ook onderzocht worden in hoeverre die theorie ook te vinden is in de rest 

van de roman. De hoofdpersonages zullen hierbij een grote rol spelen. Hun levensloop kan gezien 

worden als de praktische uitwerking van de theorie die meegegeven wordt in “De 

Grootinquisiteur” en het zesde boek. 

Zoals al gezegd het hoofdstuk “De Grootinquisiteur” al het onderwerp geweest van 

talrijke onderzoeken. Dit heeft tot verschillende interpretaties geleid doordat men telkens een 

andere klemtoon legt. Het onderzoek naar “De Grootinquisiteur” is begonnen vanaf het 

gepubliceerd werd en ook nu nog worden er regelmatig artikels over gepubliceerd. Bronnen 

vinden voor dit stuk was dus geen probleem. Rond het boek “Een Russische monnik” was ook 

genoeg te vinden, hoewel de meeste bronnen meer ingaan op het theologische aspect dat er ook in 

aan bod komt. Dat is hier echter niet relevant. Toch is er ook voldoende materiaal beschikbaar dat 

dit boek behandelt in het kader van “De Grootinquisiteur” en dus in het kader van de menselijke 

vrijheid. Het is wel verbazend dat er voor de rest van het boek veel minder bronnenmateriaal te 

vinden is. Onderzoekers hebben het er wel over dat ook in de personages het thema verder 

uitgewerkt wordt, maar geven dan vaak in het beste geval maar een zeer korte uiteenzetting over 

hoe ze dit zien. Het bronnenmateriaal is dus wel aanwezig, maar het is erg verspreid over 

verschillende bronnen en ik heb me ook moeten baseren op kleinere artikels en soms waren 

daarvan zelfs maar kleine stukken bruikbaar. 

Na het lezen van De Gebroeders Karamazov werd al snel duidelijk dat zeker mogelijk 

was om aan te tonen dat het thema vrijheid door heel de roman loopt en dat het de 

hoofdpersonages waren die belangrijk zouden worden. Voordat het duidelijk wordt hoe die 

vrijheid zich nu manifesteert bij de personages was het nodig om te weten hoe Dostoevskij in het 

algemeen tegen de mens aankeek en wat Dostoevskij precies wou meegeven aan de lezer met zijn 

hoofdstuk “De Grootinquisiteur”. Voor de algemene inzichten over de mens van Dostoevski is 

het boek van Zenkovsky (1953) enorm behulpzaam geweest. Voor de analyse van “De 

Grootinquisiteur” is er een groot aantal bronnen te vinden en het is niet mogelijk om ze allemaal 

te gebruiken. Daarbij mocht het bekende werk van Rozanov Legenda o velikom inkvizitore 

(1891) natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast is de keuze gevallen op de werken van D.H. 

Lawrence (1962) en Rahv (1954). Pas daarna kon er verder gekeken worden naar de personages. 

Zoals al eerder gezegd, bestaan er daar niet echt standaardwerken voor. Een uitzondering daarop 

zijn de werken die zich toespitsen op de figuur van Zosima. Hiervoor zijn was het werk van 

Linnér Starets Zosima in The Brothers Karamazov: A Study in the Mimesis of Virtue (1976) 

samen met het artikel Style and Structure in The Brothers Karamazov (The Grand Inquisitor and 

the Russian Monk) van Rosen (1971) onmisbaar. De stukken over de andere personages zijn tot 
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stand gekomen door veel verschillende artikels en boeken te lezen. Daarbij mogen zeker de naam 

Jackson vernoemd worden die met meerdere werken een grote hulp is geweest voor deze paper. 

Tot slot heb ik om de theorieën te illustreren af en toe een fragment uit de roman ingelast. De 

Russische citaten komen uit de Polnoe Sobranie Sočinenij v tridcati tomach (1972-1990) die in 

de bronvermelding zal afgekort worden tot “PSS”. In de voetnoten is de vertaling van die citaten 

weergegeven. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de recente vertaling van A. Langeveld 

(2009) en de juiste paginanummers staan na het romanfragment tussen haakjes.  

De paper is ook ongeveer volgens dat schema van werken opgebouwd. Om te beginnen 

heb ik een algemeen beeld van Dostoevskij zijn mening over de mens en vrijheid geschetst, want 

het is tegen deze achtergrond dat de rest van het boek gezien moet worden. Zonder dit kader is 

het haast onmogelijk om de diepere betekenis van De Gebroeders Karamazov te ontwaren. 

Daarna ga ik in op wat er in de roman zelf gebeurt. Aangezien het hoofdstuk “De 

Grootinquisiteur” zo belangrijk is, heb is er een hoofdstuk apart aan besteed. Hoewel “De 

Grootinquisiteur” eigenlijk een deel van Ivan zijn verhaal over de menselijke vrijheid vormt, is er 

toch een apart hoofdstuk aan gewijd. Dit was nodig, omdat de motieven die in dit hoofdstuk 

worden meegegeven belangrijk zijn voor de rest van het boek. Om het verhaal van “De 

Grootinquisiteur” niet uit het niets te laten beginnen, is er ook nog een kort hoofdstukje 

toegevoegd over wat er aan “De Grootinquisiteur” vooraf gaat. De context van de “legende” 

draagt ook bij tot een beter begrip van de “legende”. Dit heeft als gevolg dat de bespreking van 

het personage Ivan in twee delen uiteen valt. Na die inleiding kom ik tot een vrij uitgebreide 

analyse van “de Grootinquisiteur”. Daarbij komen onder andere ook de kritiek op het socialisme 

en het katholicisme aan bod die ook in dat hoofdstuk vervat zitten.  

Dostoevskij heeft zelf aangegeven dat het zesde boek “Een Russische monnik” de 

weerlegging moest vormen van “de Grootinquisiteur”. Daarom is dit het eerste hoofdstuk dat op 

de analyse van “De Grootinquisiteur” volgt. In dit hoofdstuk wordt de visie van Zosima op de 

menselijke vrijheid uitgebreid besproken. Deze verdediging van de vrijheid is ook meteen de 

basis voor de analyse van de andere personages. Aangezien het zesde boek enkel over Zosima 

gaat en ook een groot en essentieel deel van de kennis over hem bevat, heb ik besloten om geen 

onderscheid te maken tussen “Een Russische monnik” en het personage zelf. Hiermee is dan ook 

meteen een brug gemaakt om over te gaan naar de andere personages. De keuze is gevallen op 

Fjodor, de drie broers en Smerdjakov. Zij zijn de hoofdpersonages uit de roman en over hen is 

dan ook de meeste informatie te vinden. De stelling dat de hele roman gezien moet worden als 

een weerlegging op wat de Grootinquisiteur verkondigt, zullen wij hiermee proberen te 

verdedigen.  
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Deel I: Ivan en zijn rebellie 

1.1 Dostoevskij en vrijheid 

Filosofie nam voor Dostoevskij een belangrijke plaats in binnen zijn oeuvre. Dostoevskij was 

geen filosoof, maar een kunstenaar en heeft nooit aparte, theoretische werken geschreven over de 

filosofie, maar hij heeft zijn ideeën wel altijd in zijn romans verwerkt. Dit heeft als gevolg dat 

zijn denken nog steeds gereconstrueerd wordt en dat er steeds wel discussie mogelijk blijft. Zijn 

ideeën getuigen dan ook van een grote complexiteit. Doordat hij geen theoretische werken 

schreef, verwoorden zijn romanpersonages steeds een deel van zijn eigen gedachtegang, maar 

dan ook zoals het bij hun persoonlijkheid past. Het zijn niet louter spreekbuizen die ideeën 

verkondigen en hun uitspraken stemmen zeker niet altijd overeen met de mening van de auteur. 

Dostoevskij creëert via de gesprekken van zijn personages een dialectiek over een bepaald 

onderwerp. Op deze manier weet hij kunst en filosofie te combineren zonder dat de een teveel 

voor de ander moet onderdoen. Hij werkt graag met tegenstellingen om dan uiteindelijk via de 

tegengestelden tot een synthese te komen. Door dit alles naast elkaar te zetten, proberen 

onderzoekers tot het ware gedachtegoed van Dostoevskij te komen (Zenkovsky 1953: 410-416).  

Dostoevskij was vooral geïnteresseerd in de filosofie van de menselijke ziel en gelooft in 

de goedheid van de mens. Hij was ook zeer gelovig. Zijn geloof is de basis van al zijn denken en 

dus staat de relatie tussen wereld, mens en God centraal, met speciale nadruk op de mens. Hij zag 

de mens als een vat vol tegenstrijdigheden die zowel het goede als het kwade in hem droeg. In 

zijn romans heeft hij zich vaak op de donkere kant van de mens geconcentreerd, maar hij is 

daarbij nooit vergeten dat de mens ook zijn positieve kanten had. In zijn boeken is dan ook vaak 

de strijd tussen die twee kanten van de mens beschreven (Zenkovsky 1953: 410-418).  

Als Dostoevskij voor iets veel aandacht had dan was het wel voor de vrijheid van de 

mens. Hij beschouwde het als de ware essentie van de mens. Het maakt hem onafhankelijk van 

de natuur op ethisch vlak, want de mens blijft steeds een deel van de natuur. Ook kan de mens 

daarmee een deel van zijn eigen levenslot bepalen. De mens heeft deze speciale eigenschap 

gekregen, omdat hij geschapen is naar Gods voorbeeld. Ook al draait niet alles in de wereld rond 

de mens, hij is er wel een zeer waardevol en fundamenteel deel van. Doordat de mens zijn 

vrijheid heeft, is er voor de mens ook het steeds terugkerende dilemma om te kiezen tussen het 

goede en het kwade. De vrijheid hebben om tussen beide te kiezen, brengt ook lijden met zich 

mee, maar zo is de mens zich er tegelijkertijd van bewust dat hij vrij is. Hij moet wel goed 

opletten dat hij niet steeds doet wat hij wil. Zijn verlangens zijn immers wisselvallig en zeker niet 

altijd goed. Wanneer de mens besluit dat hij alles mag doen om aan zijn eigen verlangens te 

voldoen, leidt dat al snel tot het vervallen van de morele waarden en wordt hij tenslotte een slaaf 
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van zijn eigen impulsen en verlangens. Het leidt tot onvrijheid. Niet de rede, maar de ziel en het 

geweten zijn de enige dingen die de mens op het goede pad kunnen houden en de chaos in de ziel 

van de mens enigszins kunnen regelen. Door zijn geweten is de mens een ethisch wezen en hij 

kan dat niet veranderen. Zelfs als hij er voor kiest om het goede de rug toe te keren, verliest hij 

met zijn vrijheid een deel van zichzelf. De mens zijn vrijheid stelt hem immers voor de keuze om 

het goede pad op te gaan of net op het slechte. De mens kiest er dus voor hoe hij zijn leven leidt 

en dat kan leiden tot zelfverheffing of tot zelfdestructie. Ook is het niet mogelijk om iemand te 

dwingen tot het goede. Het goede zal altijd vrijheid impliceren en dus moet de mens zijn keuze 

steeds zonder dwang gebeuren. Dat is ook de hoofdreden waarom het kwade in de wereld bestaat. 

Zonder het kwade zou de mens geen vrije keuze hebben. Dostoevskij is dus radicaal tegen het 

socialisme of het rooms-katholieke geloof, omdat zij volgens hem de mens geen keuze meer 

laten. Harmonie kan enkel gecreëerd worden op deze wereld vanuit een vrije keuze voor het 

goede. Christus liet hen die keuze wel en daarom heeft hij geen koninkrijk op aarde gesticht. De 

strijd tussen het goede en slechte in de wereld wordt dus vooral in de ziel van de mens 

uitgevochten. Zowel de goede als slechte impulsen die in hem opkomen zijn een manifestatie van 

de dialectiek in de ziel tussen het goede en het slechte. De mens is van nature uit goed, maar 

ondertussen is zijn ziel vervuild en heeft hij geen directe toegang meer tot het goede. Het zit wel 

nog steeds in de mens, maar het moet nu actief bovengehaald worden. Om tot het goede pad te 

komen, moet je volgens Dostoevskij eerst geleden hebben, kennis gemaakt hebben met de zonde. 

Het goede wordt dus vaak pas in beweging gezet na het kwade (Berd’ajev 2000: 44-53, Losskij 

1953: 196, Zenkovsky 1953: 418-431).  

Dostoevskij was gelovig en een christen, maar voor hem was vooral de figuur van Jezus 

belangrijk en het voorbeeld dat hij tijdens zijn leven gesteld heeft. Christus heeft ons getoond dat 

het goede perfect mogelijk is voor de mens, maar dat dit wel een religieus leven vereist. Het 

Christendom is een voorwaarde om tot het goede te kunnen komen. Het was dan ook Dostoevskij 

zijn overtuiging dat als de mens voor het goede kiest, hij automatisch ook voor God kiest. 

Bovendien is de mens niet in staat om zonder God te leven. Om dit aan te tonen heeft hij “de 

Grootinquisiteur” geschreven, die de verschrikkelijke gevolgen toont als de mens zijn geloof in 

God verliest. Dostoevskij had een positief mensbeeld dat niet strookte met hetgeen de 

Grootinquisiteur verkondigde. In De Gebroeders Karamazov heeft hij één van de krachtigste 

teksten ooit over de vrijheid geschreven (Berd’ajev 2000: 47-50; Zenkovsky 1953: 418-431).  

Toch zijn de capaciteiten van de mens beperkt. De mensheid verlangt naar een paradijs op 

aarde, maar zijn eigen natuur verhindert hem dat. Hij kan altijd streven naar het ideaal, maar dat 

is ook het dichtste dat hij bij dat paradijs kan komen. Daarnaast heeft de mens ook altijd de 

behoefte om zichzelf te ontplooien en zich van de rest te onderscheiden. Als dit een te grote 

proportie aanneemt, leidt dit tot individualisme en isolatie. De vraag is dan hoe uit zo’n natuur 
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een broedergemeenschap kan ontstaan. Zoiets is enkel te bereiken door vrijwillige zelfopoffering. 

Voor Dostoevskij was dit de hoogste ontwikkeling die een mens kon bereiken. Iemand die zich 

zonder grenzen opoffert voor een ander, beheerst zichzelf volledig en heeft daarmee de meest 

complete vrijheid mogelijk bereikt. De mens streeft dus naar een ideaal die net tegengesteld is 

aan zijn eigen natuur. De hoogste vrijheid zit in het streven naar het ideaal van Christus. Christus 

heeft Zijn leer meegegeven via Zijn leven. Het beeld dat Hij heeft nagelaten, is belangrijker dan 

Zijn woorden. De mens leeft in spanning tussen die twee dingen. Het verlangen om te streven te 

zijn zoals Jezus en het verlangen om zelfzuchtig te zijn zoals zijn natuur hem ingeeft. Door de 

tijd heen krijgt de een meer kracht dan de ander, maar het wisselt steeds weer en de spanning 

tussen beiden is constant aanwezig (Jackson 1995: 18-22; Zenkovsky 1953: 418-431). 

1.2 Het begin van Ivan zijn rebellie 

Ivan is de bedenker van het poëem “De Grootinquisiteur”, maar om de volle impact van dit stuk 

te begrijpen, moet men dit zien in een breder kader. “De Grootinquisiteur” vormt immers het 

hoogtepunt in Ivan zijn denken, dat zich al enkele jaren ontwikkelde. Het heeft een paar 

voorbereidende fases gekend. Van de broers is Ivan de theoreticus. Voor Ivan zijn poëem vertelt, 

komt de lezer nog twee belangrijke theorieën te weten. Het eerste is een artikel dat Ivan 

geschreven heeft over zijn ideeën rond Kerk en Staat. Het kende enige bekendheid in Rusland. 

Het tweede, en het belangrijkste om “De Grootinquisiteur” te begrijpen, is het gesprek tussen 

Ivan en Aljosja die de aanleiding was voor Ivan om zijn poëem te vertellen. 

Ivan is een trotse jongeman die zo onafhankelijk mogelijk wil zijn. Bovendien is hij 

theoretisch aangelegd en hij is dus meer geïnteresseerd in het begrijpen van het leven dan om het 

effectief te leven. In al zijn trots en arrogantie waagt hij het zelfs om God zelf aan te vallen. Hij 

vindt de rechtvaardigheid die nu in de wereld zou zijn onvoldoende en meent dat de mens het 

beter kan zonder God. In plaats van te vertrouwen op God, verheft hij de status van de mens tot 

het goddelijke niveau. Hij is een atheïst. Zijn hele rebellie tegen God draait om het verschil in de 

concepten van de rechtvaardigheid en orde in de wereld. Er is een goddelijke en een aardse 

rechtvaardigheid en beide stroken niet met elkaar. Ivan verwerpt de goddelijke, omdat de wereld 

gewoon niet rechtvaardig genoeg aanvoelt en hij zoekt naar een systeem dat de wereld wel 

rechtvaardig kan maken. De zoektocht naar die systemen evolueert uiteindelijk naar het regime 

dat de Grootinquisiteur voorstelt, maar het is niet Ivan zijn eerste en laatste poging. Zijn eerste 

poging in het boek is te vinden in zijn artikel. Dit onderwerp komt ter sprake tijdens het 

onderhoud in de cel van Zosima. In het artikel beschrijft Ivan hoe Kerk en Staat in de loop der 

geschiedenis van elkaar gescheiden zijn en welke invloed zij op elkaar bleven hebben. Op basis 

van die historische feiten trekt Ivan een verrassende conclusie, zeker voor de atheïst die hij 
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eigenlijk is. Volgens hem moet de Kerk niet proberen om op te gaan in de Staat of grondig 

seculariseren, maar net omgekeerd. De Staat moet zich omvormen tot een Kerk. Een Kerkstaat 

zou er beter in slagen om de criminaliteit binnen de perken te houden, omdat zij met haar 

spirituele wereld en moraliteit een betere grond geeft voor sociale rechtvaardigheid dan een 

geseculariseerde staat en zijn strafboek. Om dit regime werkelijk te installeren, zou ieder individu 

echter akkoord moeten gaan met zo’n dwangstructuur. Dit gesprek rond het artikel is slechts een 

voorsmaakje van de echte confrontatie die in het vijfde en het zesde boek zal plaatsvinden. Na het 

lezen van “De Grootinquisiteur” wordt het voor de lezer duidelijk dat dit artikel slechts een 

voorbereiding was voor het poëem dat de ware gedachten van Ivan bevat. Het is een 

voorbereiding in de roman zelf, want chronologisch gezien heeft Ivan eerst “De Grootinquisiteur” 

bedacht en pas daarna zijn artikel geschreven. In “De Grootinquisiteur” zullen de rollen van Kerk 

en Staat omgedraaid worden en zal de Kerk in een Staat transformeren. Het verschil tussen deze 

twee teksten is belangrijk, want het toont dat Ivan steeds meer en meer zijn geloof in God 

verliest. In zijn artikel over kerkelijk-maatschappelijke rechtspraak is er nog een geloof nodig in 

God en zijn morele orde, ook al is het vertrouwen wel weg dat het zonder dwang kan. Bij “De 

Grootinquisiteur” is het geloof in God echter helemaal verdwenen (Leatherbarrow 1992: 59-65; 

Losskij 1953: 249-259). 

Dat wordt duidelijk wanneer Ivan zijn hart lucht tegen Alëša in de taverne. Daar verwerpt 

hij de goddelijke morele orde, omdat ze gebaseerd zou zijn op het lijden van de mens. Het idee 

dat een Staat in een Kerk zou veranderen, is dan ook geen optie meer, want die steunt op 

diezelfde morele orde. Hij komt in opstand tegen God en verwerpt zijn schepping. Wanneer de 

goddelijke morele orde er niet is, is er geen regelend principe meer voor de morele principes van 

de mens. Vanaf dan is alles geoorloofd. Het is wel opmerkelijk dat Ivan enkel Gods creatie 

verwerpt en niet God zelf. Het is een geheel nieuwe vorm van atheïsme die past bij de analytische 

geest van Ivan. Het traditionele atheïsme ontkent het bestaan van God, maar daardoor is er ook 

niet veel discussie mogelijk tussen gelovigen en niet-gelovigen. Men moet één van de twee 

kanten kiezen. Ivan zijn atheïsme is veel moeilijker te weerleggen. Hij slaat de discussie of God 

nu bestaat of niet over en gaat een stap verder. Het bestaan van God wordt erkend, maar de 

wereldorde wordt verworpen. De wereld nu is een en al chaos en een liefhebbende, almachtige 

God zou hier verandering in moeten gebracht hebben. In plaats daarvan wordt de harmonieuze 

wereld pas bereikt na een lange, donkere periode van lijden. Zoals kenmerkend was voor die tijd 

blijft Ivan de geschiedenis zien als een beweging naar een bepaald doel. Alle gebeurtenissen 

werken toe naar een bepaald, finaal punt die verlossing zal brengen. Hij vindt echter dat dit 

eindpunt, een harmonieuze wereld, een te hoge prijs vraagt. Tijdens het gesprek haalt hij 

verschillende, gruwelijke verhalen boven over kindermishandeling en zegt dat het lijden van één 

onschuldig kind zelfs al een te hoge prijs is om een wereld van harmonie uit de bouwen en door 



8 

 

de eeuwen heen is er al veel meer kinderleed veroorzaakt. Ivan is zelfs zo overtuigend dat hij er 

in slaagt om Alëša voor een kort moment in zijn rebellie meer te krijgen. Het is maar van korte 

duur, omdat de broers een verschillende opvatting hebben over die rechtvaardigheid. Terwijl Ivan 

de goddelijke rechtvaardigheid verwerpt, verwerpt Alëša die van de mens. Ivan weigert nog 

hieraan mee te werken en verkondigt dat hij zich onverschillig zal opstellen ten opzichte van 

Gods bestaan. (Leatherbarrow 1992: 65; Rahv 1953). 

 

Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу […] Да и слишком дорого оценили 

гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на 

вход спешу возвратить обратно. И если я честный человек, то обязан возвратить его как 

можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему 

почтительнейше возвращаю (PSS XIV 1972-1990: 223).1 

 

Het feit dat Ivan Gods bestaan niet verwerpt, is een teken dat in zijn ziel nog steeds de strijd 

woedt tussen geloof en ratio. Een strijd die Dostoevskij zelf niet vreemd is. Dostoevskij is tot de 

slotsom gekomen dat er echter geen rationeel antwoord op dit dilemma is en dat de mens de 

sprong naar het geloof moet wagen als hij voor het geloof wil kiezen. Hij moet zijn rationaliteit 

op dat vlak aan de kant zetten, want geloof staat haaks op rationaliteit. (Leatherbarrow, 1992: 66) 

Seeley (1983: 115-135) heeft opgemerkt dat er zelfs een verschil zit in de ideeën die Ivan 

verkondigt tijdens het gesprek met Alëša en die uit “De Grootinquisiteur”. Wanneer hij zijn 

poëem aan Alëša vertelt, is het immers al een eindje geleden dat hij het bedacht heeft. 

Ondertussen is zijn denken ook verder geëvolueerd. Dus de chronologie in de roman klopt niet 

volledig, want het artikel, dat later geschreven is, wordt eerst aan de lezer verteld. Het zou dus 

ook kunnen gezien worden als een aanvulling op het poëem van de Grootinquisiteur. Zowel de 

Grootinquisiteur als Ivan verwerpen de leer van Christus op basis van het lijden van de mens. Zij 

gaan niet akkoord met Hem, omdat zij teveel van de mensheid houden en hen niet willen zien 

lijden. De Grootinquisiteur heeft het altijd over de mensheid, terwijl Ivan het in het gesprek enkel 

over onschuldige kinderen heeft. Het lijkt haast alsof de sympathieën van Ivan verminderd zijn en 

zijn rebellie juist groter is geworden. De Grootinquisiteur zal effectief tot daden overgaan en een 

maatschappij stichten om de mens het geluk te geven, terwijl Ivan zijn ingangsticket teruggeeft 

en besluit om zich volledig op zijn eigen lusten te werpen. Tot zijn dertigste wil hij enkel zijn 

                                                           
1
 Ik wil geen harmonie, uit liefde voor de mensheid wil ik geen harmonie […] Er is ook veel te veel waarde gehecht 

aan die harmonie, maar de toegangsprijs gaat ons budget verre te boven. Daarom wil ik mijn toegangskaartje zo 

snel mogelijk weer omruilen. Als er ook maar een greintje eerlijkheid in mij is, dan ben ik verplicht het zo snel 

mogelijk terug te geven. En dat doe ik ook. Het is niet dat ik God niet aanvaard, Aljosja, alleen geef ik Hem mijn 

kaartje met alle respect terug (298). 
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eigen verlangens bevredigen. Het artikel en het gesprek getuigen echter van een diep verlangen in 

Ivan om God te vinden. Door zijn rationalisme kan hij er niet toe komen om zomaar in God te 

geloven, want er zijn geen feiten die dat bewijzen. Toch kan hij ook niet zonder God leven, want 

zijn instincten drijven hem toch tot een zoektocht naar Hem. Het is immers het enige wat hem 

kan redden om niet te worden zoals zijn vader. God is de enige die hem een basis voor moraliteit 

kan verschaffen die ervoor zorgt dat hij niet tot hetzelfde gedrag als Fjodor zal overgaan. 

1.3 “De Grootinquisiteur” 

De monoloog van de Grootinquisiteur wordt gezien als één van de hoogtepunten in het oeuvre en 

in het denken van Dostoevskij. Het thema van de vrijheid staat centraal in het poëem. Daarnaast 

vindt de lezer ook de visie van Dostoevskij op het christendom, de westerse civilisatie, het 

socialisme, de menselijke natuur en de geschiedenis van de mensheid. Het hoofdstuk is al door 

veel critici onderzocht, ook die van zijn tijd, en heeft dan ook verschillende interpretaties 

meegekregen, maar het blijft ook nu nog opduiken als onderwerp van een onderzoek. Het 

hoofdstuk “De Grootinquisiteur” is het vijfde hoofdstuk van het vijfde boek “Pro et contra” van 

de roman en is samen met het zesde boek “Een Russische monnik” ongeveer centraal in de roman 

geplaatst. Voor Dostoevskij waren deze twee delen van zijn roman zeer belangrijk zoals later uit 

zijn notities en correspondentie is gebleken. Het poëem van de Grootinquisiteur wordt door 

Dostoevskij in de mond van Ivan Karamazov gelegd. In het poëem komen slechts twee 

personages voor: de Grootinquisiteur en de figuur van Christus die gedurende het hele verhaal 

niets zegt. Vaak wordt naar deze monoloog gerefereerd als de “legende” van de Grootinquisiteur. 

Dit is geen benaming van Dostoevskij zelf, maar is een benaming die is overgenomen van V. 

Rozanov. Hij schreef een invloedrijk werk “Legenda o velikom inkvizitore” en sindsdien heeft 

men die benaming overgenomen. 

Het verhaal van de Grootinquisiteur wordt door Ivan verteld tijdens een gesprek met zijn 

jongere broer Alëša. Hij wil hem tijdens dit gesprek uitleggen waarom hij weigert om de 

wereldorde die God heeft geschapen te aanvaarden en vraagt daarom plots om naar zijn poëem te 

luisteren, omdat hij er van overtuigd is dat alles dan wel duidelijk zal worden voor Alëša. Alles 

speelt zich af in Sevilla tijdens de zestiende eeuw, de tijd waarin de Spaanse Inquisitie zijn 

hoogtepunt kende. In Ivan zijn poëem heeft Jezus besloten om terug te keren naar de wereld om 

Zijn mensen opnieuw moed te geven om door te gaan. Het is dus niet Zijn Tweede Terugkeer die 

het Laatste Oordeel inluidt. Het motief dat Ivan gebruikt, was wel al vaker is gebruikt in 

Middeleeuwse toneelstukken of poëmen. Hoewel Jezus niets doet om zich kenbaar te maken, 

herkennen de mensen Hem toch direct. Tijdens Zijn tocht door de stad verricht hij enkele 

wonderen. Zijn laatste trekt de aandacht van een oude man, die de Grootinquisiteur zal blijken te 
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zijn. Deze man beveelt Jezus te arresteren en op te sluiten om Hem de volgende dag op de 

brandstapel te kunnen zetten. Zijn arrestatie vindt plaats zonder protest van de mensen die Jezus 

kort daarvoor nog vol vreugde volgden. Ze vrezen de Grootinquisiteur duidelijk. ’s Nachts zoekt 

de Grootinquisiteur Jezus op in zijn cel waar hij een monoloog begint om Hem op Zijn fouten te 

wijzen en te vertellen hoe de Kerk Zijn leer verbeterd heeft. De grootste fout volgens hem is dat 

Jezus de mens een te grote vrijheid gegeven heeft, want de mens is te zwak en kan die vrijheid 

niet aan. Nochtans heeft Jezus de kans gehad om de mens gelukkig te maken toen de duivel zijn 

drie verzoekingen deed in de woestijn. Bovendien vindt hij dat Jezus nu het recht niet heeft om 

zelf nog iets aan Zijn leer toe te voegen. Hij heeft immers Zijn macht na Zijn dood overgedragen 

aan de Kerk en kan dat nu niet meer veranderen. De Grootinquisiteur ziet Jezus als een 

bedreiging voor de orde die de Kerk heeft bevestigd. Tijdens heel dit relaas zegt Jezus geen 

woord. Wanneer de Grootinquisiteur is uitgesproken kust Jezus hem enkel op de mond, waarna 

de Grootinquisiteur Hem laat gaan met de vraag om niet meer terug te keren. 

Het Bijbelverhaal van de drie verzoekingen van Christus in de woestijn vormt de basis 

voor de argumentatie van de Grootinquisiteur. Hij past het wel aan naar zijn eigen visie. In het 

Bijbelverhaal, dat te vinden is in het evangelie van Matteüs, verblijft Christus veertig dagen in de 

woestijn voor Hij zijn publiek leven aanvatte. In de woestijn werd Hij door de duivel getest die 

Hem drie vragen te stellen. Het verhaal komt ook voor in het evangelie van Lucas, maar daar 

verschilt de volgorde van de tweede en de derde verzoeking met die van de “legende”. 

 

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef 

gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 

3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen 

in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens 

leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens 

nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij 

zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: 

“Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult 

stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet 

op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem 

alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij 

neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met 

rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. (Mat 4:1-11) 
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De Grootinquisiteur herneemt dit verhaal en gebruikt het om zijn eigen visie aan te tonen. In die 

drie verzoekingen liggen volgens hem de hele waarheid rond de mensheid. Jezus ging in de fout 

door die drie verzoekingen af te wijzen, want daarmee heeft Hij de mens een vrijheid gegeven die 

hij niet aankan. Na zelf geprobeerd te hebben om het voorbeeld van Jezus te volgen, kwam de 

Grootinquisiteur tot de conclusie dat er slechts zeer weinigen uitverkorenen waren die daarin 

konden slagen. Hij vond dit oneerlijk ten opzichte van de rest van de mensheid en heeft zich 

daarom toegelegd op het gelukkig maken van de massa. Geluk en vrijheid gaan echter niet samen 

en dus heeft hij de vrijheid verworpen. In de drie verzoekingen van de duivel zijn de drie 

krachten te vinden om de mens gelukkig te maken. Die drie krachten zijn het wonder, het 

mysterie en de autoriteit.  

Bij de eerste verzoeking vraagt de Duivel aan Jezus om stenen in brood te veranderen. 

Jezus heeft dit geweigerd, omdat een mens niet leeft van brood alleen. Hij heeft ook hemels 

brood nodig, het woord van God. Het aardse brood staat hier symbool voor alle materiële 

behoeften die de mens heeft. Het hemelse brood staat symbool voor de spirituele kant van de 

mens. Het staat voor de vrijheid waarmee de mens zijn eigen geweten in volle vrijheid moet 

kunnen volgen en dus zijn eigen keuze tussen goed en kwaad maken zonder daarbij 

verantwoording te moeten geven aan iemand behalve dan aan God. De Grootinquisiteur is van 

mening dat de mensheid helemaal niet met zo’n vrijheid kan omgaan. Het is een last die te zwaar 

voor de mens is en die hij meteen wil afstaan in ruil voor aards brood. Voor de mens is zijn 

materiële leven en het daarbij horende geluk veel belangrijker dan zijn vrijheid en het spirituele 

geluk. Christus heeft de mens te hoog ingeschat en heeft in Zijn leer te weinig aandacht gegeven 

aan de materiële behoeften van de mens. Dat is de reden waarom de Kerk Zijn leer heeft 

aangepast, maar dan wel in Zijn naam. Zij willen de mens gelukkig maken en zorgen ervoor dat 

ze hun vrijheid opgeven om materieel geluk te hebben. Toch geven ook zij toe dat aards brood 

alleen niet volstaat. De mens heeft het nodig om voor een gemeenschappelijke (af)god te kunnen 

buigen en hieraan zijn vrijheid af te geven. Christus gaf de mens de vrijheid om te kunnen kiezen 

tussen goed en kwaad, maar eigenlijk wil de mens niets liever dan een afgod die net die keuze 

voor hen maakt, want zelf kunnen ze niet om met die vrijheid.  

Als tweede verzoeking vraagt de duivel Jezus om van de rand van een tempel te springen. 

Als Hij dat doet zullen engelen hem opvangen, staat er in de Bijbel geschreven. Zo levert Jezus 

het beste bewijs dat Hij kan geven aan de mens dat Hij werkelijk de Zoon van God is. Als Hij dit 

had gedaan, was Hij de gemeenschappelijke afgod geworden waarnaar de mens zocht. Jezus heeft 

Zijn goddelijkheid echter niet getoond door wonderen te verrichten, maar vindt dat de mens Hem 

vrij moet volgen vanuit zijn geloof. Ware gelovigen hebben geen bewijzen nodig. Door wonderen 

te verrichten had Hij de mens gedwongen Hem te volgen en had Hij hun keuzevrijheid 

afgenomen. Door deze verzoeking te weigeren, weigert Hij zowel het wonder als de autoriteit. 
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Bij de derde verzoeking krijgt Jezus de leiding van alle koninkrijken op aarde 

aangeboden. Als universele leider zouden alle mensen in Hem het gemeenschappelijke idool 

herkennen voor wie ze kunnen buigen en zou Hij ook de universele harmonie kunnen instellen. 

Een mens wil immers niet enkel een universele godheid, maar wil ook op aarde universele 

eenheid. Jezus weigert ook deze verzoeking met de woorden dat Zijn koninkrijk niet van deze 

aarde is. Jezus heeft hier dus de drie dingen afgewezen die volgens de Grootinquisiteur de mens 

gelukkig hadden kunnen maken: materiële welvaart, wonderen en wereldse macht. Die dingen 

hadden de mens kunnen verlossen van hun eigen wil en van de verantwoordelijkheid van hun 

keuzes. Het is ook bij deze verzoeking dat de Grootinquisiteur zijn grootste geheim onthult: de 

Kerk opereert al jaren in de naam van Christus, maar eigenlijk zijn ze ingegaan op alle drie de 

verzoekingen van de duivel. Voor de Grootinquisiteur is de keuze tussen goed en kwaad een 

mysterie dat de mens gewoon moet aanvaarden. Enkel zo kan hij de mensheid tot een kudde 

omvormen die gelukkig kan leven onder zijn leiding. Hij heeft de drie krachten aangewend die 

Jezus afgewezen had. Eigenlijk klopt de bewering van de Grootinquisiteur niet, want Jezus heeft 

wel degelijk wonderen verricht in Zijn leven en Zijn relatie tot God is een mysterie. De 

Grootinquisiteur gebruik niet de drie krachten van wonder, mysterie en autoriteit, maar wel die 

van magie, mystificatie en tirannie.  

Het poëem eindigt wanneer de Grootinquisiteur zijn monoloog heeft beëindigd. Christus 

heeft nog steeds niks gezegd. Het enige wat Hij doet, is de inquisiteur een kus op de lippen geven 

waarna deze Hem laat gaan met de vraag om niet meer terug te keren.  

 

In de “legende” komen verleden, heden en toekomst samen. Het verhaal begint in de zestiende 

eeuw, maar al snel wordt duidelijk dat het gesprek over reële, eigentijdse problemen gaat en dat 

dit problemen zijn die deel uitmaken van de mens zijn natuur. Daarom zullen ze eeuwig 

voortduren en maken ze deel uit van de toekomst. De drie verzoekingen die de duivel aanbiedt, 

zijn drie andere manieren om tot verlossing te komen dan deze die Jezus gegeven heeft. 

Dostoevskij bespreekt hier de geschiedenis van de mens en zijn morele kracht. Ivan stelt in de 

“legende” de goedheid van Christus duidelijk in vraag. Hij heeft de mens overschat en hen een te 

zware last opgelegd. Hij zou zich enkel bekommeren om die paar sterkere uitverkorenen die wel 

in staat zullen zijn om zijn voorbeeld te volgen. De wereld nu is vol lijden en pijn en de mens 

heeft ondertussen doorheen de geschiedenis al aangetoond dat hij niet met zijn vrijheid omkan. 

Daarom heeft de Inquisiteur besloten om te zorgen voor de mensen die niet in staat zijn om in het 

spiritueel koninkrijk van God toe te treden. Hij ziet de vrijheid als een ding dat hij zomaar kan 

afnemen en niet als de essentie van het menselijk wezen en zijn bestaan (Blumenkrantz, 1996; 

Rahv, 1954: 249-250; Rozanov 1891: 129-147). De “legende” van de Grootinquisiteur gaat over 

de vrijheid van de mens en toont tussen welke twee wegen hij kan kiezen. Ivan laat hier 
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uitschijnen dat er maar één mogelijkheid is, maar de monoloog is geschreven voor een lezer als 

vrij mens. Het poëem vertelt een verhaal over vrijheid, maar het laat de lezer ook alleen achter 

met zijn eigen gedachten. De lezer is dus vrij om te kiezen of hij de Grootinquisiteur volgt in zijn 

gedachtegang of net niet. Wel is duidelijk dat hij zijn keuze moet maken, want een derde 

tussenweg bestaat niet. Dostoevskij zijn hoofdbedoeling met deze monoloog was om de lezer de 

problematiek van de vrijheid te laten ervaren en hen erover te doen nadenken. De “legende” is 

een tekst die vele interpretaties mogelijk maakt, alleen al omdat het niet volledig duidelijk is aan 

welke kant Dostoevskij en de verteller Ivan staan. (Berd’ajev 22000: 120-125; Jackson 1965) 

 

Babovič (1984) heeft de taal en structuur van de “legende” bestudeerd en daaruit blijkt ook hoe 

belangrijk het thema vrijheid is. Het is één van de vele vraagstukken waarmee Dostoevskij zich 

zijn hele leven heeft beziggehouden. Het concept “vrijheid” komt in de tekst op twaalf manieren 

voor: дар свободы, страшный дар, страшный бремя, обет свободы, свобода выбора, свобода 

совести, свобода любви, свобода веры, дети свободы, свободный ум, свободная жертва, 

хлеб небесный.3 Het aantal is niet enkel belangrijk omdat het aantoont hoe belangrijk het thema 

is, maar toont meteen ook dat de vrijheid zich op verschillende manieren manifesteert in het 

leven van de mens. Zoals de woorden meteen doen vermoeden, heeft de vrijheid twee kanten. 

Deze opbouw is typisch voor Dostoevskij, aangezien in al zijn denken steeds het principe van de 

antithese terug te vinden is. Aan de ene kant is de vrijheid een last en enkel zij die er in slagen om 

die last te dragen, worden kinderen van de vrijheid genoemd. Maar aangezien de mens de keuze 

krijgt tussen goed en kwaad, gebeurt het ook dat de mens voor het slechte kiest en zo kan het 

vrije verstand de mens laten overgaan tot de vernietiging van anderen en uiteindelijk ook van 

zichzelf. Wanneer dat gebeurt, is de mens niet meer vrij en is de mens dus eigenlijk via zijn 

vrijheid, zijn eigen keuze onvrij geworden. In de twee groepen waarin de beschrijvingen kunnen 

opgedeeld worden, zit echter niet enkel de antithese van beide soorten vrijheid, maar ook die van 

Christus en de Grootinquisiteur en die van hemel en aarde. Het enige symbool die zowel aarde en 

hemel in zich verenigt, is het brood. Het aardse brood staat voor alle materiële welvaart die de 

mens zou wensen, terwijl het hemelse brood voor Gods woord staat en de vrijheid (Babovič 

1984: 88-89). 

Dat Ivan de “legende” een poëem noemt is op zich al opmerkelijk, omdat het weinig 

poëtische elementen in zich heeft. Eigenlijk is de Christusfiguur het enige poëtische aan heel het 

                                                           
2
 De correcte transliteratie uit het Russisch is Berdjaev, maar aangezien ik deze bron in het Tsjechisch heb 

geraadpleegd bij gebrek aan een Russische versie, heb ik hier ook de Tsjechische schrijfwijze behouden. 
3
 Het geschenk van de vrijheid, een verschrikkelijk geschenk, een verschrikkelijke last, vrijheidsbelofte, 

keuzevrijheid, gewetensvrijheid, vrijheid in de liefde, geloofsvrijheid, kinderen van de vrijheid, een vrij verstand, 

een vrijwillig offer, hemels brood (eigen vertaling). 
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stuk. Wat alle critici zo getroffen heeft, is de kracht die vanuit de monoloog van de 

Grootinquisiteur gaat. Voor Babovič ligt een deel van die overtuigingskracht in de combinatie 

van de fantastische en realistische elementen. Door de monoloog in een denkbeeldige context te 

plaatsen, komt het gesprek over reële, historische problemen des te overtuigender over. Het 

overgewicht van de Grootinquisiteur wordt nog eens benadrukt door het zwijgen van Christus. 

Door dit grote contrast krijgt de Grootinquisiteur alle vrijheid om zijn gedachten uitgebreid uit te 

leggen. Als beiden in een gesprek verwikkeld waren geweest, dan had geen van beiden een 

overtuigende presentatie van zijn ideeën kunnen neerzetten. Meerdere critici zien in het zwijgen 

van de Christusfiguur wel een nederlaag voor Christus, maar zoals later zal besproken worden, 

zag Dostoevskij dit zeker niet zo (Babovič 1984: 77-81). Naast de Grootinquisiteur, die slechts 

spreekt voor een deel van Ivan zijn ziel, is soms ook nog de stem te horen van Ivan als verteller 

of die van Alëša. Ivan zegt af en toe iets om commentaar op zijn poëem te geven en Alëša’s 

reacties zijn bedoeld om alles wat meer in perspectief te brengen (Terras 1981: 91) 

De lezer heeft al snel door dat de relatie tussen Christus en de Kerk verstoord is. De eerste 

woorden van de Grootinquisiteur liegen er dan ook niet om:  

 

Это ты? Ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: - Не отвечай, Молчи. Да и что бы 

ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего 

прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать (PSS 

XIV 1972-1990: 228)?4  

 

In deze woorden ligt meteen ook het ambigue gevoel ten opzichte van Jezus van de 

Grootinquisiteur. Hij bevestigt tegelijkertijd de goddelijkheid van Jezus, maar ook zijn haat voor 

Hem. Jezus, de oprichter van de Kerk, is een bedreiging geworden en Zijn komst wordt als 

ongewenst ervaren. Het gaat zelfs zo ver dat de Kerk bereid is om zijn stichter de volgende dag te 

vernietigen. Voor Rozanov (1891: 117-126) is dit een perfecte verwoording van de relatie van de 

menselijke ziel tot het goddelijke. De Grootinquisiteur voegt er aan toe dat de leer van Christus al 

vast staat en dat Christus niet meer naar de aarde mag komen om Zijn leer de corrigeren. Dat zou 

sowieso tegen zijn principe van de vrijheid zijn, want Christus heeft bij Zijn dood Zijn beeltenis 

nagelaten als ideaal voor de mens en de mens mag vrij kiezen of hij Hem daarin volgt. Dat is zijn 

keuzevrijheid. Wanneer Christus echter opnieuw iets zou openbaren dan zou dat een nieuw 

mirakel zijn en dat zou de mens dwingen om in Hem te geloven. De vrije geloofskeuze van de 

mens zou niet meer bestaan.  

                                                           
4
 Zijt Gij het? Gij? … Geef geen antwoord, zwijg. Wat zou je ook kunnen zeggen? Ik weet maar al te goed wat je gaat 

zeggen. Je hebt het recht niet nog iets toe te voegen aan wat je eerder hebt gezegd. Waarom kom je ons voor de 

voeten lopen (304)? 
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De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat Dostoevskij het niet eens was met de woorden 

van de Grootinquisiteur. D.H. Lawrence (1962) is één van de weinigen die er van overtuigd is dat 

Dostoevskij het wel eens was met de monoloog van de Grootinquisiteur. Volgens hem komt deze 

tekst voort uit zijn ambigue gevoelens ten opzichte van Jezus en de duivel. Dostoevskij’s liefde 

voor Jezus was groot, maar tegelijkertijd haatte hij Hem en net zoals hij de duivel eigenlijk 

haatte, kon hij toch niet anders dan hem ook te bewonderen. De Grootinquisiteur verwoordt de 

gedachten van Ivan die op zijn beurt de gedachten van de mensheid verwoordt. Ivan staat voor 

een stuk van Dostoevskij zijn denkwereld en dus meent Dostoevskij ook deels wat hij hier 

schrijft. Wel is Ivan de verpersoonlijking van een deel van zijn persoonlijkheid die hij voor een 

stuk haatte. Toch is D.H. Lawrence (1962: 90-92) er van overtuigd dat in de monoloog van de 

Grootinquisiteur de finale mening van Dostoevskij verwoord wordt over Christus en Zijn leer en 

die valt niet positief uit. 

Voor D.H. Lawrence (1962: 93-95) is de monoloog van de Grootinquisiteur een krachtige 

kritiek op de leer van Christus. In deze tekst gaat het om de confrontatie tussen realiteit en illusie 

en Christus is hier de illusie. De leer die Hij heeft nagelaten was niet voldoende voor de mens en 

ze hebben dus zelf aanvullingen of verbeteringen moeten doen. In al Zijn liefde voor de mensheid 

had Hij de mens te hoog ingeschat. De kritiek is moeilijk te weerleggen, omdat de hele monoloog 

getuigt van een grondig inzicht in de menselijke natuur. De lezer gaat mee in de argumentatie van 

de Grootinquisiteur, omdat de argumenten met grote overtuigingskracht worden gebracht en met 

een sterke logica. Er is niet meteen een fout te ontdekken in de hele redenering. De drie krachten 

waarover hij het heeft, zijn nog altijd te voelen in de huidige maatschappij. Nu vindt de mens zijn 

magie in de nieuwste technologie en ook dictaturen zijn de wereld nog lang niet uit. De mens zijn 

natuur is onveranderlijk en hoewel hogere morele voorbeelden hem tijdelijk kunnen verheffen, 

zal hij nooit permanent boven zichzelf kunnen uitstijgen. De menselijke natuur heeft zijn grenzen 

en wat Christus verlangt, ligt daarbuiten. Christus heeft de mens de vrijheid gegeven om te kiezen 

tussen goed en kwaad, maar legt de mens daarmee een veel te zware last op. Als de mens kan 

kiezen, zal hij zijn vrijheid direct opgeven voor materiële welvaart en geluk. De mens zal altijd 

terugkeren naar de drie krachten van wonder, mysterie en autoriteit en die drie krachten sluiten de 

vrijheid uit. Het zijn de drie zwakke plekken van de mensheid. Toch zullen er altijd enkele 

mensen zijn die er wel in slagen om te weerstaan aan die drie krachten. Dit zeer kleine deel van 

de mensheid is wel in staat om om te gaan met de vrijheid en daarbij het voorbeeld van Christus 

te volgen of het voorbeeld van de Grootinquisiteur. Zij vormen een elite. Aan de ene kant staat de 

elite die tot het hemelrijk mag toetreden na Het Laatste Oordeel en aan de andere kant staat de 

Grootinquisiteur met zijn elite die met hun regime voor het geluk van de mensheid zorgen en 

voor hen de last van de vrije gewetenskeuze dragen. Voor de grote mensenmassa is de opdracht 



16 

 

van Christus simpelweg te zwaar en bovendien willen de mensen die vrijheid eigenlijk niet. Wat 

Christus heeft nagelaten is een ideaal, maar het is realistisch gezien onhaalbaar. Om die reden 

hebben enkele mensen van die kleine elite, waaronder de Grootinquisiteur, besloten om de leer 

van Christus aan te passen en zich toe te leggen op het waarborgen van het geluk van de 

mensenmassa. Hiervoor zijn zij een pact aangegaan met de duivel. Zij hebben dit gedaan uit hun 

liefde voor de mensheid en vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid. Waarom zou het geluk 

enkel aan een klein deel van de mensheid toebehoren? Om die reden hebben zij een Kerk en Staat 

opgericht, gefundeerd op drie krachten die de Duivel Jezus al eens had aangeboden. Volgens de 

Grootinquisiteur getuigt dit van een grotere liefde voor de mensheid, omdat hij de mens 

accepteert met al zijn fouten en gebreken terwijl Christus enkel maar van een ideale mens kan 

houden.  

Het is moeilijk om hier een antwoord tegen te geven. Het beeld dat Dostoevskij heeft 

geschapen, zit goed ineen en er schijnt niet meteen een antwoord te bestaan. Christus heeft een 

inschattingsfout gemaakt en nu is het aan de elite om de macht over te nemen en het aardse brood 

onder de mensen te verdelen, want zelf kan de mens het toch niet. Op die manier zou de mens 

wel gelukkig kunnen leven. Jezus heeft de drie verzoekingen van de duivel afgewezen uit trots en 

uit angst. Hij wou grootser zijn. Door Zijn trots heeft hij de grote massa aan de duivel 

uitgeleverd. Men moet zich echter realiseren dat er geen enkele mens, zelfs niet Jezus, boven die 

drie machten kan staan. Jezus heeft immers ook wonderen verricht tijdens Zijn leven (D.H. 

Lawrence 1962: 92-95). 

D.H. Lawrence (1962: 93-94) vindt in de monoloog een pleidooi tegen het kapitalisme. 

De mens heeft het bereiken van materiële welvaart ingesteld als levensdoel en ziet niks meer 

boven dat doel. Het aardse brood is tegelijkertijd het hemelse brood geworden. De mens is 

vergeten dat materiële welvaart slechts een middel is om tot het spirituele te komen. De kracht 

van Jezus zit in het feit dat Jezus deze fout niet gemaakt heeft. Dat is het enige wat Hij 

overstegen heeft, niet de drie machten. De mensheid is echter in de macht van de duivel, want zij 

zien het verschil niet meer tussen geld en het spirituele en Jezus heeft het nagelaten hen te helpen. 

De Grootinquisiteur heeft dit ingezien en besefte ook dat het christendom niet enkel rond het 

afwijzen van de drie verzoekingen draait. De essentie van het christendom is immers 

naastenliefde. Hij heeft dan ook besloten om zijn liefde te tonen voor de mensheid door de mens 

te geven wat hij verlangt en hem zo van de duivel weg te houden. De Grootinquisiteur zegt dat hij 

de duivel dient, maar voor D.H. Lawrence (1962: 96-97) hoeft dit niet zo te zijn. Als de 

Grootinquisiteur werkelijk zou samenwerken met de duivel dan zou hij ook meewerken aan de 

vernietiging van de mensheid. Hij zorgt er net voor dat de menselijke natuur nu niets meer tekort 

komt. Hij houdt van de mens en toont actief zijn liefde. Voor D.H. Lawrence is dat ook een vorm 

van christen zijn en God dienen.  
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Het is moeilijk om tegen deze redenering iets te beginnen en Dostoevskij heeft dit bewust 

gedaan om de complexiteit te tonen van het vraagstuk tussen goed en kwaad. Het is mogelijk om 

slecht te zijn door goed te zijn en omgekeerd, maar dat is moeilijk te begrijpen voor de mens. 

Daarom heeft de mensheid de leiding overgedragen aan een elite die dit wel kan begrijpen en 

voor hen zal beslissen. Zij die de zin van het leven begrijpen, hebben de leiding gekregen over de 

mensenkudde. De mensen moeten enkel maar die beslissingen volgen en in ruil daarvoor worden 

zijn verlost van hun kwelling die de gewetensvrijheid hen geeft. D.H. Lawrence (1962: 92-97) 

ziet in het systeem van de Grootinquisiteur een juiste wereldorde. Het heeft niet te maken met 

samenwerken met de duivel. In de “legende” wordt een waarheid verkondigd. Het feit dat Jezus 

de Grootinquisiteur op het einde kust, is voor hem een teken dat Jezus berust in het feit dat hij 

een fout heeft gemaakt en dat hij de Grootinquisiteur gelijk geeft. Dezelfde kus wordt herhaalt 

door Alëša en dus geeft Alëša Ivan ook zijn gelijk.  

D.H. Lawrence (1962) neemt dus aan dat de waarheid van de Grootinquisiteur ook die 

van Dostoevskij is. Uit de correspondentie van Dostoevskij die hij schreef terwijl hij werkte aan 

deze roman, komt nochtans duidelijk naar voor dat het Dostoevskij zijn bedoeling was om het 

ongelijk van de Grootinquisiteur aan te tonen. D.H. Lawrence (1962) ziet de monoloog van de 

Grootinquisiteur als een aanval op het Christendom in het algemeen, maar aangezien Dostoevskij 

een overtuigd christen was, is het waarschijnlijker dat het hier een aanval op een bepaalde tak van 

het christendom betreft, namelijk het Rooms-katholicisme. De Grootinquisiteur zegt duidelijk dat 

de kerkelijke autoriteiten acht eeuwen geleden begonnen waren met verbeteringen aan te 

brengen. Aangezien het verhaal zich afspeelt in de zestiende eeuw, heeft hij het over de achtste 

eeuw. In de achtste eeuw, meer bepaald in 756, heeft Rome zich uitgeroepen tot een theocratische 

staat. Daar heeft de Kerk de boodschap van Christus verraden door toe te geven aan het verlangen 

naar wereldlijke macht. De Kerk is gezwicht voor de derde verzoeking en probeert vanaf dan de 

mensen te dwingen tot hun geloof om zo de hele wereld onder hetzelfde gezag te brengen 

(Leatherbarrow 1992: 69). De grootste kritiek van Dostoevskij op het katholicisme is dat ze zich 

heeft ingelaten met de wereldlijke macht en daarvoor de weg van het ware christendom heeft 

verlaten. De Kerk is een deel van de staat geworden om het volk bijeen te houden. Om het geluk 

van de mensen te behouden, hebben ze hun vrijheid afgenomen. Via de inquisitie en andere 

dwangmiddelen dwingt men de mens tot een bepaald geloof. De vrije geloofskeuze bestaat hier 

niet meer. Om de mens zijn nood aan een gemeenschappelijke God te voeden, beweren zij dat zij 

werken in de naam van Jezus Christus, maar dat is een leugen geeft de Grootinquisiteur zelf toe, 

want ze werken samen met de duivel. Voor Dostoevskij is dit onaanvaardbaar, want voor hem zit 

in het voorbeeld van de Christusfiguur net de kern van het Christendom. Volgens Dostoevskij is 

men in het Westen het ware christendom kwijtgeraakt. Enkel in het Orthodoxe geloof is het 
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bewaard gebleven, omdat daar de vrijheid wel nog centraal staat en de mensen die geloven dat 

ook uit vrije keuze doen.  

 

Voor Rozanov (1891: 117-126) is de monoloog van de Grootinquisiteur de samenvatting van de 

motieven van de westerse Rooms-katholieke Kerk. De inquisiteur staat enigszins arrogant 

tegenover Jezus en openbaart zijn visie aan Hem in de volle overtuiging dat hij de juiste keuze 

heeft gemaakt zoals ook de katholieke Kerk zich bewust is van zijn invloed en macht. Hun 

grootste doel is nu om te streven naar een universeel geloof. Dit moet wel gebeuren met enige 

autoriteit, omdat dit verlangen naar autoriteit eigen aan de menselijke natuur is. Zonder leiding 

komt de mens enkel in een situatie van oneindig lijden en chaos terecht. Het is nu eenmaal eigen 

aan de mens om de weg van de minste weerstand te willen volgen en daarom aanvaardt hij graag 

het gezag van een hogere instantie. God staat inderdaad voor de Waarheid, maar de afstand 

tussen God en mens is simpelweg niet te overbruggen. De Grootinquisiteur erkent dus de 

waarheid van God, maar vindt het niet passen bij de menselijke natuur. Diezelfde natuur zorgt er 

immers voor dat de mens te zwak is om de weg van de vrijheid te volgen. Aangezien de leer van 

Christus dus onhaalbaar is, hebben ze gezocht naar een ander principe om het mensenleven op te 

stoelen. De mens verlangt naar rust en vrede en is het moe om steeds te moeten lijden voor zijn 

vrijheid. De hogere principes van waarheid en vrijheid worden dus aan de kant geschoven om 

plaats te maken voor de kalmte en rust die de mens zo graag wilt. De kerk concentreert zich nu 

op het geluk van de mensen op deze aarde en vraagt daarvoor van de mens dat hij zich 

blindelings onderwerpt aan het mysterie dat zij voorstellen. Hun grootste wens is om alle mensen 

te onderwerpen aan hun macht om zo een universeel geluk te creëren voor de mens. De kerk 

probeert dat geluk dus te realiseren via de derde verzoeking van de duivel. De Grootinquisiteur 

beseft dat hij meewerkt met de duivel, maar aangezien de mens de juiste weg toch al kwijt is, is 

dit het enige mogelijke antwoord (Rozanov 1891: 154-159).  

Het krachtige aan de “legende” is dat de lezer een beklemmend gevoel ervaart wanneer 

hij zich inbeeldt dat dit werkelijkheid zou worden en tegelijkertijd al beseft dat de 

Grootinquisiteur gelijk heeft. Deze “legende” legt het conflict van de mens bloot ten aanzien van 

zijn geloof. Hij smacht naar het spirituele, maar is terwijl even wanhopig dat hij het zelf moet 

verwezenlijken. Dezelfde situatie is te zien in de mens zijn relatie tot de vrijheid. De mens wil 

niets liever dan de vrijheid, maar zodra hij ze heeft, weet hij niet hoe hij er mee om kan gaan en 

staat hij ze liever weer af. Deze visie is ontwikkeld door een mens en volgens een logica die 

iedereen begrijpt. Al deze dingen samen met het feit dat de Grootinquisiteur vertrekt vanuit 

hetzelfde standpunt als Jezus, de liefde voor de mens, maken de argumentatie alleen maar sterker 

en steeds moeilijker te weerleggen. Het laat de lezer achter met een triest gevoel, zonder hoopvol 

antwoord (Rozanov 1891: 185-190).  
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Voor Berd’ajev (2000: 120-125) is de “legende” dan weer een loflied op Jezus Christus zoals ook 

Alëša uitroept op het einde van het verhaal. Voor hem wijst de “legende” de lezer er op dat echte 

vrijheid enkel maar in Christus te vinden is. De “legende” toont de gevolgen voor de mensheid 

als hij kiest voor zijn eigen belang. Op het einde raakt de mens zijn vrijheid kwijt en verzeilt in 

een systeem zoals door de Grootinquisiteur beschreven wordt. Dat de Christusfiguur tijdens de 

“legende” geen woord zegt, is ook geen teken van zwakheid, maar net omdat de tekst voor zich 

spreekt. De logica om voor Christus te kiezen is zo sterk dat er geen woorden hoeven aan te pas 

komen. Bovendien valt het goddelijke ook niet in woorden uit te drukken. Het goddelijke komt 

naar buiten door de sterke artistieke impressie die Dostoevskij hier geeft. Zo merkt Babovič 

(1984: 82) in zijn onderzoek ook op dat de Christusfiguur niet enkel zwijgt, maar van 

Dostoevskij ook geen uiterlijke beschrijving meekrijgt. De Grootinquisiteur wordt tijdens zijn 

eerste scène al treffend beschreven en geeft meteen een onheilspellende indruk. De reden waarom 

Christus geen persoonsbeschrijving meekrijgt van Dostoevskij ligt volgens Babovič niet enkel in 

het feit dat het uiterlijk van Jezus zo streng gecanoniseerd is door de iconenkunst dat een 

beschrijving eigenlijk overbodig is, maar ook omdat dit bijdraagt tot de spirituele sfeer die rond 

Christus hangt in het verhaal. Het benadrukt het transcendente van de Zoon van God des te meer 

en het vergroot ook de afstand tussen de aardse Grootinquisiteur en de Christusfiguur. Die 

afstand is daarnaast ook nog eens mooi te zien in de verschillende reacties van het volk op Jezus 

en op de Grootinquisiteur. Terwijl het volk op Jezus toeloopt, verstijft het wanneer de 

Grootinquisiteur nadert. 

De Grootinquisiteur is zijn geloof in God verloren en daarmee ook zijn geloof in de mens. 

Beiden hangen immers aan elkaar vast. Wie niet in God gelooft, kan ook niet in de mens geloven. 

Dat maakt het Christendom ook zo speciaal. Het staat niet enkel voor het geloof in God, maar 

ook voor dat in de mens die het goddelijke bereikt. Volgens de inquisiteur kan de mens die status 

zo goed als nooit bereiken. Hij heeft voor een andere weg gekozen, het geluk boven de vrijheid 

gesteld en hij is er van overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. De mens is gelukkiger 

onder zijn leiding dan onder de leiding van God. Wie voor de vrijheid kiest kan niet gelukkig zijn 

en omgekeerd. Jezus heeft de mens een last opgelegd die zij niet aankunnen en hen daarmee 

veroordeeld tot een levenlang lijden. De Grootinquisiteur was vroeger een volgeling van Jezus en 

was op weg om een uitverkorene te worden tot hij begon te denken aan de rest van de mensheid. 

Hij heeft het pad van Jezus verlaten, niet omdat het te zwaar was, maar omdat hij het humaner 

achtte om voor de massa te zorgen. Jezus geeft volgens hem niet om deze wereld en denkt enkel 

maar aan het hiernamaals. Daarom verkeert deze wereld nu in volledige chaos. Zijn grootste zorg 

nu is om de mensheid gelukkig te maken en de orde te herstellen. Hij lijdt daaronder, want om 

hen gelukkig te maken moet hij hen misleiden, maar toch denkt hij dat hij de juiste keuze heeft 
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gemaakt. De bewijzen dat de menselijke natuur te zwak is voor de vrijheid zijn overal te vinden. 

Alleen al in het feit dat het volk dat Jezus net nog heeft toegejuicht, morgen zijn brandstapel zal 

ontsteken zonder te protesteren, is de zwakheid van de mens bewezen. De Grootinquisiteur 

droomt van een sociale harmonie en heeft dit gerealiseerd via de Kerk. Hij heeft ervoor gezorgd 

dat de mens op materieel vlak niets tekort komt. Daarvoor heeft hij wel elke hogere waarheid 

moeten verwerpen. De Grootinquisiteur verwijt Jezus dat hij de mens niet liefheeft, maar vergeet 

daarbij dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor de mens uit vrije wil. De Goddelijke Waarheid, de 

menselijke vrijheid vindt zijn fundament in een vrije daad van onvoorwaardelijke liefde voor de 

mens. Een geloofsdaad moet een daad uit vrije wil zijn. Hier heeft Berd’ajev duidelijk een andere 

mening dan D.H. Lawrence die net vond dat de Grootinquisiteur ondanks het feit dat hij de 

mensen hun vrijheid ontnam toch een geloofsdaad had gesteld. Voor Berd’ajev is er voor 

autoriteit helemaal geen plaats in de geloofswereld (Babovič 1984: 80-81; Berd’ajev 2000: 120-

127; Leatherbarrow 1992: 67). 

Met de Grootinquisiteur introduceert Dostoevskij een nieuw soort, meer geraffineerd 

kwaad. Het is het kwade dat de aanblik van het goede heeft. In de “legende” krijgt de lezer 

schijnbaar twee opties voor het goede. Hij moet kiezen tussen christus en de antichrist, tussen 

vrijheid en dwang. Dostoevskij wou zijn punt duidelijk maken door het negatieve uit te werken, 

zodat de lezer zou snappen dat de “legende” wel degelijk een verdediging van de vrijheid is. 

Voor hem is de mens gemaakt naar Gods voorbeeld en daarom moet hij vrij zijn. Dat hij daarvoor 

moet lijden is tragisch, maar tegelijkertijd is zijn vrijheid ook het teken dat hij nog tot een andere 

wereld dan de aardse behoort. De mens kan enkel gelukkig worden op de aardse wereld als hij 

zijn vrijheid afstaat, maar dan kan hij het geluk niet bereiken dat op hem wacht in het 

hiernamaals. Christus is nog nooit zo sterk met de vrijheid geassocieerd in de literatuur als in dit 

hoofdstuk meent Berd’ajev. De leer van de Grootinquisiteur is dus wel degelijk slecht, want het 

vernietigt de mens zijn meest waardevolle bezit. De Grootinquisiteur beweegt zich in vele, 

verschillende gedaanten in de wereld. Voor Berd’ajev ligt de weerlegging van de “legende” dus 

al besloten in het poëem zelf. De Christusfiguur weet zwijgend toch zijn positieve boodschap 

over te brengen. Hij kent enkel de macht van de liefde en wereldlijke macht is hem vreemd. Zijn 

goddelijkheid is te zien in de vrijheid en de vrijwillige liefde tussen God en de mensen. In de rest 

van de roman vertegenwoordigen Alëša en Zosima dit positieve idee (Berd’ajev 2000: 125-130). 

 

Berd’ajev (2000: 125-133) is ook van mening dat de “legende” van de Grootinquisiteur gezien 

kan worden als een aanval op het katholicisme, maar volgens hem richt de “legende” zich nog 

meer tegen het socialisme. Het katholicisme had in Dostoevskij zijn tijd al zijn hoogtepunt 

gekend. Berd’ajev geloofde dat het socialisme het nieuwe koninkrijk van de Grootinquisiteur zou 

worden. Daar waar het katholicisme gezwicht was voor de derde verzoeking van de duivel gaat 
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het socialisme in op de eerste verzoeking. Het socialisme is atheïstisch en materialistisch. Het 

enige dat telt is de materiële welvaart van de mens. 

Rahv (1954: 250-257) onderzoekt meer de historische motieven die in de “legende” 

verwerkt zitten. Hij bemerkt eveneens een sterke aanval op het socialisme in het poëem. In het 

poëem wordt verteld hoe na het katholicisme het socialisme de macht zal overnemen. 

Dostoevskij gebruikt hierbij het symbool van de toren van Babel. Het staat symbool voor de 

rebellerende natuur van de mens die zijn opstand echter nooit tot het einde vervolmaakt en zijn 

doel nooit bereikt. Dat is de mens zijn eigen schuld. Het socialisme zal sowieso falen en daarna 

zal opnieuw een theocratische staat de macht overnemen. De mens kan niet vrij zijn, omdat hij 

een slaaf wil zijn. Hij rebelleert af en toe, maar blijft een slaaf, omdat hij niets afwerkt.  

Rahv is er zeker van dat de “legende” niet het toekomstbeeld van Dostoevskij was. De 

“legende” moet gezien worden als een gedachte-experiment van Ivan. Alles begint met Ivan zijn 

ambigue gevoel ten opzichte van de mens. Hij bemint en veracht de mens tegelijkertijd en vraagt 

zich af wat de toekomst voor de mensheid zou moeten zijn. De Grootinquisiteur verwoordt voor 

hem zijn idee dat het geluk van de mens niet mogelijk is zolang hij de vrijheid bezit om te kiezen 

tussen goed en kwaad. Toch is Ivan het niet volledig eens met zijn Grootinquisiteur. De 

Grootinquisiteur is slechts een personificatie van een deel van zijn ziel. Op het einde van de 

“legende” laat de Grootinquisiteur Jezus gaan. Dit beeld geeft volgens Rahv het dilemma van 

Ivan weer. Hij kan nog steeds niet kiezen tussen beide, omdat hij geen enkele garantie heeft dat 

hij de juiste keuze zal maken. Ivan zijn grootste probleem is dat hij de wereld onrechtvaardig 

vindt. De toekomstige harmonie die Jezus zou brengen, kan niet op tegen het lijden van de 

mensheid nu. In zijn woede daarover bedenkt hij een totalitair regime waar een elite over de 

wereld heerst. Zij hebben de beslissing genomen om het geschenk van de vrijheid aan Christus 

terug te geven teneinde rechtvaardigheid in de wereld te kunnen brengen. Zij hebben besloten om 

het geweten van de mens uit te schakelen via de drie machten. In die drie machten zit immers de 

waarheid over de hele mensheid besloten. Dat de Grootinquisiteur dit openlijk toegeeft, toont zijn 

overtuigdheid van zijn eigen zaak. Op het concept macht rusten nog steeds vele taboes. Het wordt 

tegelijkertijd als heilig en onrein ervaren. Toch heeft de Kerk de juiste beslissing gemaakt, want 

het heeft de mens veel lijden bespaard. Hadden zij vastgehouden aan Christus zijn 

oorspronkelijke leer dan waren zij algauw op de achtergrond gedrongen door een stel magiërs die 

een alternatieve, gemakkelijkere religie voorstelden. De mens zoekt immers altijd naar mirakels. 

Onder de leiding van die magiërs had het volk opnieuw lang moeten lijden alvorens terug te 

komen naar de priesters (Rahv 1954: 250-256).  

De Grootinquisiteur geeft openlijk toe dat de macht van de Kerk gestoeld is op autoriteit. 

Het is in dit gegeven dat Dostoevskij een gelijkenis ziet met het socialisme. Zowel het 

katholicisme als het socialisme zijn voor Dostoevskij vijandige instellingen. De neiging om 
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beiden aan elkaar te verbinden, stamt nog uit zijn jonge jaren toen hij nog sympathieën koesterde 

voor het socialisme. Dostoevskij is altijd gelovig geweest en dus heeft hij toen al een manier 

gezocht om geloof met het socialisme te verbinden. In het begin probeerde hij dit op een 

positieve manier, maar nadat hij het socialisme had afgezworen, zag hij nieuwe, negatieve 

gelijkenissen tussen het socialisme en de katholieke kerk. Beiden willen de mens onder dwang in 

hun gedachtegoed laten deelnemen om zo een maatschappij te kunnen oprichten die de mens 

gelukkig zal maken. In de “legende” verhaalt hij dat het socialisme zal falen waarop de 

katholieke kerk weer op de voorgrond zal komen. Zij zullen het principe van het aardse brood 

van het socialisme overnemen, maar zullen dat combineren met hun eigen gemeenschappelijke 

(af)god. Zo hopen zij een universele gemeenschap te bereiken waarover zij de macht hebben 

(Rahv 1954: 257-264). Dostoevskij heeft geen expliciete kritiek op het socialisme gegeven en dat 

veroorzaakte de verschillende interpretaties die men aan de “legende” gegeven heeft. Toch is 

duidelijk te merken dat voor Dostoevskij het aardse paradijs niet verward mag worden met het 

hemelse. De eerste kan de tweede zeker niet vervangen. Een politieke structuur zoals het 

socialisme zal er nooit in slagen om een gemeenschap gebaseerd op liefde te vervangen. Het 

socialisme zal ontaarden in een dictatuur, omdat het geen rekening houdt met het individu. Het is 

voor Rahv door de vele interpretaties niet echt duidelijk wat Dostoevskij nu precies bedoelde met 

deze tekst. Wat voor hem wel duidelijk is, is dat men hier te maken heeft met één van de meest 

revolutionaire kritieken op macht en autoriteit die ooit gemaakt zijn. Het is een duidelijke 

afwijzing van totalitaire macht in al zijn vormen. En niet enkel een afwijzing is, want het toont 

ook de fatale gevolgen van totalitaire macht en net dat maakt de tekst zo krachtig. (Leatherbarrow 

1992: 70; Rahv 1954: 257-264).  

Rahv (1954: 269-270) is er ook van overtuigd dat Dostoevskij het niet eens was met de 

Grootinquisiteur. Hij geloofde immers dat de essentie van de mens net in zijn vrijheid van keuze 

tussen goed en kwaad lag. Ook al hebben Kerk en socialisme de beste bedoelingen met de mens 

en zijn geluk, toch mag men geloof niet verwarren met geluk of goedheid. Gedwongen goedheid 

bestaat niet net zoals gedwongen geluk ook niet bestaat. Een eigen, vrije keuze is datgene wat de 

mens zijn grootste voldoening kan geven. Voor die vrijheid moet de mens wel een prijs betalen 

en hij moet inderdaad lijden, maar via die eigen keuze kan hij ook wel zichzelf realiseren en 

begrijpen. De angst en het lijden dat gepaard gaat met het maken van een eigen keuze zorgen er 

inderdaad voor dat de mens de neiging heeft om zijn keuze uit te stellen of die door een ander te 

laten maken. Dat gebeurt zeker als die ander een hogere, wijzere instantie is. Dostoevskij heeft in 

zijn correspondentie gezegd dat als Christus niet de waarheid in zich had en hij moest kiezen 

tussen de waarheid en Christus dat hij dan voor Christus zou kiezen (PSS XXVIII/1 1972-1990: 

176). Dit citaat toepassen op de “legende” betekent dat Dostoevskij de wijsheid van de 

Grootinquisiteur kan afwijzen zonder die eigenlijk te betwijfelen of te ontkennen. Voor hem is er 
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geen middenweg tussen Christus en de Grootinquisiteur. En hij kiest resoluut voor de 

Christusfiguur.  

 

De onderzoeker Rosen (1971) is het er mee eens dat de “legende” van de Grootinquisiteur één 

van de meest cruciale delen uit de roman is, maar verwijt de onderzoekers dat ze de “legende” 

loskoppelen van de roman. Hij heeft het hier onder andere over Rozanov, Rahv en Lawrence. 

Voor Rozanov kon de Grootinquisiteur net zo goed een apart werk geweest zijn. Het heeft wel 

zijn banden met het verhaal, maar staat er tegelijkertijd toch ook los van. Dit kan volgens Rosen 

niet. Samen met boek zes vormt de Grootinquisiteur wel het hoogtepunt van het ideologische 

thema dat Dostoevskij in de roman bespreekt. Het zesde boek “Een Russische monnik” volgt 

meteen op de Grootinquisiteur en in dit boek vertelt Dostoevskij over de jeugdjaren van Zosima. 

Daarnaast wordt de leer van Zosima er nog eens uitgebreid in beschreven. Hoewel beide boeken 

inderdaad lijken los te staan van de rest van de plot, mag men toch de fout niet maken om ze als 

zelfstandige werken te zien. Bovendien onderzoekt men meestal enkel de Grootinquisiteur en laat 

men het zesde boek aan de kant liggen terwijl Dostoevskij toch duidelijk zelf aangegeven heeft 

dat voor hem de weerlegging van de Grootinquisiteur in het zesde boek zou te vinden zijn. Velen 

vinden echter dat Dostoevskij daar niet in geslaagd is en beschouwen het zesde boek enkel 

interessant voor theologische onderwerpen. Voor Rosen staat het dus vast dat het niet anders kan 

of dat die onderzoekers de Grootinquisiteur verkeerd begrepen hebben. Zij zien de “legende” als 

het kernpunt van wat Dostoevskij wou meegeven aan de lezer, terwijl hij eigenlijk een 

verdediging van het Christendom wou schrijven.  

Die misvatting is begonnen bij het werk van Rozanov waarin hij dus beweerde dat de 

Grootinquisiteur als een losstaand werk kon beschouwd worden. Volgens Rosen (1971) is dit 

werk overgewaardeerd. Volgens hem heeft de Grootinquisiteur wel een grote betekenis voor de 

roman. Immers als de Grootinquisiteur werkelijk de essentie van de hele roman zou vormen dan 

zou het hoofdstuk gelijk waar in de roman kunnen geplaatst worden. Rosen toont in zijn 

onderzoek aan dat de plaatsing van dit hoofdstuk net cruciaal is. De Grootinquisiteur kan pas 

verteld worden nadat Ivan gebroken heeft met Katerina en daarmee zijn eigen, vrije keuze 

gemaakt te hebben. Pas na de “legende” kon Ivan aan Smerdjakov zijn stilzwijgende 

toestemming geven voor de moord op zijn vader. Met die toestemming brengt hij meer lijden in 

de wereld dan al het geval was en dat strookt niet met de algemene tendens van de 

Grootinquisiteur. De critici zijn het zesde boek en daarmee ook Zosima vergeten. 

Commentatoren die er wel enige aandacht aan hebben besteed, zien het vooral als een bron van 

Dostoevskij zijn favoriete ideeën die door zijn vorm niet echt in de roman past. Het enige 

grondige onderzoek dat het zesde boek ondergaan heeft, is net op vlak van zijn religieuze ideeën, 

maar ook hier werd er geen link gelegd naar de rest van de roman. Dostoevskij heeft de 
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hoofdstukken waar Ivan God aanvalt een immense intellectuele en artistieke kracht gegeven. Het 

gaat om de hoofdstukken 3, 4 en 5 in het vijfde boek. Dostoevskij was trots op de kracht van deze 

stukken. Op intellectueel vlak is Ivan zijn stelling niet te weerleggen. Dostoevskij heeft altijd 

duidelijk meegegeven dat hij de Grootinquisiteur toch zou weerleggen in het volgende, zesde 

boek. Critici zijn het er niet over eens of hij daar effectief in geslaagd is. Voor Rosen is 

Dostoevskij er wel in geslaagd om Ivan zijn kritiek te weerleggen en dat niet enkel in het zesde 

boek, maar ook via de verdere gebeurtenissen in het leven van de drie hoofdpersonages (Rosen 

1971: 360-364). 
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Deel II: De verdediging van de vrijheid 

1.4 Het zesde boek en Zosima 

Dostoevskij heeft het zesde boek altijd voorzien als de weerlegging van het hoofdstuk “De 

Grootinquisiteur”. Dit boek is volledig gewijd aan de figuur van Zosima. Voor veel critici was de 

aanval van de Grootinquisiteur op de menselijke vrijheid echter zodanig sterk dat het zesde boek 

daarbij in het niet valt. De grootste oorzaak daarvoor is waarschijnlijk dat Dostoevskij er voor 

gekozen heeft om geen analytisch argumentatie te schrijven die de argumenten van de 

Grootinquisiteur punt voor punt weerlegt. De tegenaanval gebeurt impliciet en voor sommigen is 

ze te onduidelijk. 

Al van in het begin van de roman is duidelijk dat Zosima voor Dostoevskij een belangrijk 

personage is. Hij is de starets, een spiritueel leider, van Alëša en Dostoevskij heeft Alëša aan het 

begin van zijn roman het belangrijkste personage genoemd. Ook de kalmte en rust die van hem 

uitgaat, contrasteert fel met de chaos en drukte die rond de andere personagers heerst. Pas later 

zal blijken dat Zosima moet dienen als tegengewicht voor de Grootinquisiteur. Het belang 

hiervan is ook al te zien als men kijkt naar de tijd die Dostoevskij gespendeerd heeft aan het 

schrijven van het zesde boek. Aan dit boek heeft hij ongeveer drie maanden gewerkt, wat een 

stuk langer is dan aan de andere boeken. Dostoevskij besefte ook dat het gevaarlijk was om niet 

voor een expliciete tegenaanval te kiezen en was bezorgd dat de figuur van Zosima niet sterk 

genoeg zou zijn. Toch heeft hij er voor gekozen om zijn verdediging vanuit een artistiek 

standpunt te geven in plaats van een intellectueel (Linnér 1976: 25-29; Rosen 1971: 355).  

Het zesde boek valt uiteen in twee delen. In het eerste krijgt de lezer meer informatie over 

het leven van Zosima voor zijn bekering. In het tweede deel wordt zijn leer verder behandeld.  

 

Zosima is de starets van het klooster dat dichtbij het huis van de Karamazovs ligt. Hij heeft Alëša 

onder zijn hoede genomen die daar als novice is ingetreden. In het begin van de roman geeft 

Dostoevskij een korte uitleg over de geschiedenis en betekenis van de startsi. Het zijn mannen die 

de complete, innerlijke vrijheid bereikt hebben en dus volledig van zichzelf zijn losgekomen. 

Sommige mensen hebben de eer om zich hun leerlingen te noemen en zij kunnen die vrijheid 

misschien ook bereiken. Het is een proces dat een leven van gehoorzaamheid vereist. Zosima is 

ook volledig vrij van zichzelf. Hij toont de lezer een andere kijk op het leven dan die van Ivan. 

Terwijl Ivan getormenteerd door het leven gaat, straalt Zosima sereniteit uit. Hij aanvaardt het 

leven zoals het komt, omdat hij gelooft in de genade van een liefhebbende God. Zijn liefde 

stroomt onverminderd voort uit hem en zijn enige taken zijn de mens liefhebben en God om 

vergiffenis vragen voor hun zonden. Eén van de grootste kritieken op het personage van Zosima 
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is dat het geen realistisch personage zou zijn. In vergelijking met alle andere personages valt hij 

inderdaad wat uit de boot. De lezer krijgt geen vat op hem en krijgt ook geen kijk in zijn 

gedachten. Ze zien een personage die steeds de juiste reactie weet te geven, maar komen niet te 

weten hoe hij aan die kennis kwam. Hij lijkt nooit last te hebben van conflicterende gedachten. 

Nochtans heeft Dostoevskij zijn best gedaan om Zosima zo realistisch mogelijk te maken. In het 

zesde boek voegt hij een biografie van de jongere Zosima in. Met dit boek gaf hij Zosima ook 

enkele duistere kantjes die moesten benadrukken dat ook hij maar een gewoon mens is en dat de 

broers Karamazov, en bij uitbreiding de mensheid, niet zoveel slechter dan Zosima zijn. Zijn 

slechte kanten doen immers steeds aan Dmitri of Ivan denken. Zosima moest immers het bewijs 

vormen dat ook een gewoon mens ook de weg van de heiligheid, en dus het voorbeeld van Jezus, 

kon volgen. Toch bleek dit een moeilijkheid, want hoe breng je een personage begrijpelijk over 

die losgekomen is van zichzelf? De lezer is dit immers niet en kan dus ook het gedrag en het 

wezen van Zosima niet begrijpen. Doordat ze hem niet kunnen doorgronden, kunnen ze zich ook 

niet met hem identificeren, wat net de sterkte is in de andere personages van Dostoevskij. 

Dostoevskij kon ook niet verwachten dat zij dat soort vrijheid zouden herkennen, want de lezer is 

hoogstwaarschijnlijk niet losgekomen van zichzelf en daarom heeft hij voor een meer poëtische 

aanpak gekozen. Daarnaast kon hij toch niet toestaan dat Zosima vroeger echt slechte kanten had 

gehad. Bij Zosima wordt sterk benadrukt dat hij goed was, maar dat zijn slechte gedrag 

aangeleerd was door de maatschappij. Ook al wou Dostoevskij hem afschilderen als een gewoon 

mens, in de eerste plaats was Zosima voor hem nog steeds een reële heilige (Emerson 2004: 158; 

Frank 2002: 622; Leatherbarrow 1992: 73; Linnér 1976: 23, 31, 42-45).  

Ook het zesde boek is net als het personage van Zosima het buitenbeentje van de roman. 

De stijl en inhoud van het eerste deel lijken sterk op dat van een zhitie en dat past niet echt in het 

kader van een realistische roman. Toch is dit boek voor Dostoevskij één van de hoogtepunten van 

de roman en zit hierin de tegenaanval op het zo realistisch overkomende verhaal van de 

Grootinquisiteur. De verdediging moet men zoeken in het beeld dat Dostoevskij wilde meegeven. 

Hij wou tonen dat de Goddelijke morele orde superieur is aan de orde die de mens heeft ingesteld 

zonder dat met veel woorden te willen benadrukken. Hij heeft het zichzelf wel moeilijk gemaakt. 

Door de realistische opbouw van de roman komt het voorbeeld van christelijke deugd maar 

surrealistisch over. Waarschijnlijk vond Dostoevskij die niet-woordelijke verdediging nodig, 

omdat het goddelijke niet in woorden te vatten is. Het geloof is een mysterie en valt dus eigenlijk 

niet perfect uit te leggen. Ook zijn de euclidische, rationalistische argumenten van Ivan zo sterk 

dat ze enkel kunnen gepareerd worden via niet-euclidische argumenten. Dostoevskij heeft die 

niet-euclidische elementen proberen te verwerken in het leven van Zosima en die aanpak heeft 

niet alle critici bekoord. Tegenstanders menen net dat wie de analytische logica van een 

Grootinquisiteur volgt, niet echt onder de indruk zal zijn van een personage die ze niet kunnen 
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begrijpen. Voor hen is de afgrond tussen geloof en ongeloof niet overbrugd. De mens moet nog 

steeds kiezen voor het een of het ander en Zosima is daarbij een middel om de lezer te proberen 

overtuigen om voor het geloof te kiezen. In de andere hoofdstukken die bol staan van beweging 

en gebeurtenissen, komt het zesde boek maar statisch en belerend over (Frank 2002: 621; 

Leatherbarrow 1992: 73-74).  

Volgens Leatherbarrow (1992: 73-75) en Frank (2002: 621) is er hier geen twijfel 

mogelijk dat Dostoevskij zelf aan het woord is in plaats van Zosima als hij vraagt om het 

spirituele boven het intellectuele te zetten. Aan de andere kant beweren ze ook dat Dostoevskij 

net zijn best heeft gedaan om zoveel mogelijk afstand te nemen van deze passages. Hij plaatste 

het als een afzonderlijk werk binnen zijn roman met een aparte vorm dat bovendien nog eens 

geschreven is door Alëša. In het zesde boek zijn ook nog eens meerdere vertellers aan het woord. 

Alëša als schrijver, Zosima, de mysterieuze gast, Markel,… Al deze personages moesten ervoor 

zorgen dat Dostoevskij zelf niet verviel in een lange preek. Het gevoel blijft natuurlijk wel 

hangen, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het draagbaar blijft en binnen de plot past. 

Wanneer in het eerste deel een stuk van Zosima’s jongere leven wordt verteld, zijn daar ook 

verwijzingen te vinden naar de drie broers. Volgens Rosen (1971: 355) ligt in drie korte verhalen 

de kern van de weerlegging van de Grootinquisiteur. 

De biografie van Zosima is te vinden in hoofdstuk 2 van het zesde boek. Het bestaat uit 

vier korte verhalen uit Zosima zijn jongere jaren en vertellen hoe Zosima tot zijn spirituele 

ommekeer is gekomen. Opnieuw lijkt dit op het eerste zicht net als “de Grootinquisiteur” een 

losstaande uitweiding te zijn, maar nader onderzoek wees uit dat er wel degelijk overeenkomsten 

te vinden zijn met de plot van de roman. Ieder verhaal heeft betrekking op één van de drie zonen 

en in ieder verhaal is er sprake van een spirituele bekering van de protagonist. Die bekering blijft 

voor de lezer wel onbegrijpelijk, omdat Dostoevskij op dat moment de lezer geen kijk in het 

hoofd van het personage gunt. Een spirituele bekering is een mysterie en moet dat ook blijven 

(Rosen 1971: 357).  

In het eerste verhaal maakt de lezer kennis met Zosima zijn oudere broer Markel die 

vroegtijdig stierf. Hij was een atheïst die zijn omgeving probeerde te choqueren met zijn 

uitspraken. Toen hij ernstig ziek werd, veranderde hij helemaal en maakte een soort spirituele 

transformatie door. Wat hij vanaf toen zei, doet sterk denken aan wat Zosima ook verkondigt. Hij 

is een inspiratiebron voor Zosima geweest. Dat wordt vooral duidelijk wanneer Markel 

verkondigt dat iedereen al gezondigd heeft tegen iedereen. Dat doet sterk denken aan Zosima zijn 

uitspraak dat iedereen verantwoordelijk is voor iedereen. In dit verhaal wordt duidelijk naar 

Alëša verwezen. Beide personages lijken sterk op elkaar qua spirituele overtuiging. Ze geloven 

beiden dat het paradijs op aarde kan bereikt worden als iedereen het zou willen en proberen. 
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Daarnaast doet de eerste fase van Markel ook wel denken aan Ivan, maar Ivan staat pas later 

centraal (Frank 2002: 624; Leatherbarrow 1992: 76). 

In het tweede verhaal komt volgens Leatherbarrow (1992: 76-77) het antwoord op Ivan 

zijn rebellie tegen de goddelijke rechtvaardigheid. In dit deel wordt verteld hoe belangrijk het 

boek Job voor Zosima is. In dit boek wordt het geloof van Job getest door de duivel. Job leefde 

tot dan toe in welvaart en raakt dan alles kwijt. De duivel dacht dat Job zijn geloof ging verliezen 

wanneer zijn welvaart zonder reden zou weggenomen worden. Toch blijft Job in zijn God 

geloven ook al heeft hij het niet verdiend om zo’n rampspoed mee te maken. Dat is de kracht van 

het verhaal en het antwoord op de Grootinquisiteur. Ondanks zijn grote lijden bleef hij in God 

geloven en werd daar later ook weer voor beloond. Ivan beslist om God en zijn creatie te 

verwerpen door het lijden van anderen in de wereld, Job gelooft in God en zijn rechtvaardigheid 

ondanks zijn eigen lijden. Rosen (1971: 357) merkt hier wel bij op dat hier niet het volledige 

verhaal van Job wordt verteld, maar eerder een interpretatie van Zosima. Zo wordt er geen woord 

gerept over het verzet van Job tegen God. Het was vooral van belang om het mysterie op te 

roepen over hoe een mens met een groot verlies en met lijden om kan gaan en hoe hij dit kan 

verwerken. In het geval van Job gaat het over het verlies van zijn kinderen, een duidelijke allusie 

op Ivan zijn kritiek op het lijden van kinderen. Het antwoord is dat een groot lijden langzaam 

evolueert naar een stille vreugde. Zo moest het passen bij de drie andere verhalen van dit 

hoofdstuk die over bekering gaan. Toch is er volgens Rosen niet echt een antwoord gegeven. 

Zosima geeft enkel antwoord op het psychologische niveau van de mens, maar de theologische 

kwestie blijft onopgelost. 

In het derde deel wordt naar Dmitri verwezen wanneer Alëša over Zosima zijn ervaringen 

in het leger vertelt. De roekeloze legerofficier die Zosima vroeger was en de daarbij horende 

levensstijl, zou Dmitri wel kunnen zijn. Het feit dat Zosima, of Zinovi zoals hij toen nog heette, 

toen hield van een mooi, intelligent, nobel meisje van een goede familie die verliefd was op een 

ander doet ook weer denken aan de relatie tussen Dmitri en Katerina. Ook zijn er enkele 

verwijzingen te vinden die anticiperen op wat er nog moet gebeuren in Dmitri zijn leven. De 

jonge Zosima slaat zijn bediende op een gegeven moment en ook Dmitri zal Grigori neerslaan. 

Zosima beleeft zijn spirituele ommekeer net voordat hij naar een duel moet vertrekken. Door 

schaamte en een gevoel van oneer tegenover zijn bediende en het meisje kan Zosima niet 

doorgaan met het duel. Hij heeft net de lessen van zijn broer Markel begrepen en ondergaat het 

begin van zijn innerlijke transformatie. Dit is allemaal een voorafschaduwing van wat er met 

Dmitri te gebeuren staat. Ook Dmitri die op het moment dat hij zijn vader kan en wil 

vermoorden, wordt gestopt door hetzelfde soort gevoel om uiteindelijk naar het eind van de 

roman toe tot het inzicht te komen dat iedereen schuldig is voor iedereen (Frank 2002: 626-627; 

Leatherbarrow 1992: 77). 
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Het vierde verhaal is het meest besproken en zorgt er samen met de vorige drie verhalen 

voor dat alle hoofdthema’s van de hele roman in Zosima zijn biografie verweven zitten. In dit 

verhaal zit ook de meeste en heftigste emoties. Voor Frank (2002: 627-628) is dit het verhaal 

waar Ivan centraal staat. Het is het verhaal van de geheimzinnige bezoeker. Deze man heeft jaren 

geleden zijn geliefde vermoord, maar werd nooit beschuldigd van deze misdaad. De politie vatte 

een andere, zieke man die kort daarop stierf. Vele jaren later loopt hij nog steeds rond met zijn 

schuldgevoel en wil zijn misdaad bekennen. Hij zoekt Zosima op, die op dat moment nog faam 

geniet voor zijn reactie bij het duel. Hij wil bij Zosima te weten komen wat hem bewoog tot die 

daad en hoopt daarmee een antwoord te vinden op zijn eigen vraag. Voorlopig wordt hij 

tegengehouden om te bekennen, omdat hij zijn eigen familie en omgeving niet wil schaden. Het 

baart hem vooral zorgen dat zijn kinderen eronder zouden kunnen lijden. Dit doet opnieuw 

denken aan Ivan zijn aanval op God. Uiteindelijk biecht de geheimzinnige bezoeker zijn misdaad 

publiekelijk op. Niemand gelooft hem echter en hij wordt ziek om kort daarop te sterven.  

Net als Ivan is de geheimzinnige bezoeker, die Michail heet, bezorgd om met de morele 

staat van mens en maatschappij. Wanneer Michail beslist om zijn geheim te vertellen, gelooft 

niemand hem en ook Ivan zal niet geloofd worden in de rechtszaal. Ook hoe hij aan zijn einde 

komt, doet sterk denken aan de situatie waar Ivan in zal verkeren, hoewel Dostoevskij voor Ivan 

wel de hoop zal laten om te genezen van zijn ziekte. Naast Ivan zijn lot lijkt hier ook nog een 

ander stuk van Dmitri zijn lot voorspeld te worden. De valse beschuldiging van de bediende voor 

de moord op die vrouw is een voorbode voor Dmitri zijn ongegronde veroordeling. Net als in de 

vorige twee verhalen vindt men hier al een voorafspiegeling van het einde één van de broers 

(Frank 2002: 627-628; Leatherbarrow 1992: 78).  

De belangrijkste boodschap die Dostoevskij met dit laatste verhaal wou meegeven, was 

dat het paradijs hier op aarde wel degelijk kon bereikt worden. Het is mogelijk als de mens er 

maar in gelooft en er aan werkt. In de huidige maatschappij is dit echter niet mogelijk, omdat de 

mensen te geïsoleerd van elkaar leven. De moderne mens heeft het spirituele verworpen en 

gelooft enkel nog in de wetenschap en zichzelf. Het grootste streven is nu rijkdom en autonomie 

geworden. Via deze wetenschap hebben zij een maatschappij van vrijheid en gelijkheid 

verkondigd, maar die is ontaard in een ongeregeld bestaan, waar het elke mens voor zich is. Die 

isolatie verhindert dat er een algemene broederschap tussen de mensen gevormd wordt en leidt 

uiteindelijk tot de vernietiging van de mens. Iedereen denkt immers enkel nog aan zichzelf en 

scheidt zich daarom van de rest van de mensheid af. Het antwoord op die isolatie zit in de 

levenslijnen van de hoofdpersonages. Hieruit moet de lezer leren dat de mens zijn autonome, 

egoïstische zelf moet uitschakelen en moet werken om zijn liefde te geven aan de anderen en zich 

voor een ander op te offeren. Men moet zich verantwoordelijk voelen voor iedereen, voor de hele 
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gemeenschap. Dit alles kan een mens alleen maar bereiken door eerst te lijden en daaruit te leren, 

net zoals de broers (Emerson 2004: 160-179; Frank 2002: 629: Leatherbarrow 1992: 78).  

Het einde van het verhaal van de geheimzinnige gast is verrassend. De lezer zou zich af 

kunnen vragen waarom Michail zichzelf bleef kwellen en zichzelf niet kon vergeven door de vele 

goede daden die hij in zijn leven heeft gesteld. Daarmee heeft hij immers de actieve, christelijke 

liefde toegepast en dat lijkt waardevoller dan zijn misdaad publiekelijk maken. Hij toont actief 

zijn liefde voor zijn familie en omgeving. De lezer blijft dus met de vraag zitten of dit niet meer 

telt dan de moord die hij lang geleden gepleegd heeft. Het verhaal van de mysterieuze bezoeker 

kent geen gelukkig einde. Wanneer Michail zijn bekentenis doet, volgt er geen moment van 

universele verzoening zoals wel gebeurde bij Zosima na zijn duel. Integendeel, terwijl Michail 

overtuigd is dat hij het goede gedaan heeft, laat hij zijn familie en stad achter met een boos en 

verdrietig gevoel. In de stad is de graad van isolatie eigenlijk alleen maar toegenomen. Het enige 

lichtpuntje is dat de waarheid is uitgekomen, maar het eigenlijke resultaat is dat de actieve liefde 

is afgenomen. Er is geen paradijs gevormd, maar men blijft achter met een gevoel van boosheid. 

Zosima wou hiermee bedoelen dat zijn einde niet het einde is van zijn wereld of van zijn leer. Hij 

kan niet weten welke acties hem gemaakt hebben tot wat hij is en kan ook niet weten wat zijn 

daden bewerkstelligd hebben. Het effect van misplaatste goedheid kan dus ook niet voorzien 

worden. De mens trekt grenzen binnen het mechanisme van oorzaak en gevolg door wat hij kan 

waarnemen, maar het mechanisme strekt zich uit over heel de kosmos. De bewegingen die een 

daad veroorzaakt op persoonlijk vlak en op kosmisch vlak beschrijft hij als een eeuwig 

schommelende beweging tussen twee uitersten zoals een oceaan (Emerson 2004: 155-179).  

Voor Emerson is dit verhaal onontbeerlijk in de weerlegging van “De Grootinquisiteur”. 

Ook al beheerst de Grootinquisiteur de machten van autoriteit, mysterie en mirakel, hij gebruikt 

ze frauduleus. Hij gelooft niet meer in de goddelijke aspecten van de mens en het is uit de 

“legende” ook niet duidelijk te maken of zijn mensen effectief gelukkiger zijn. Michail is het 

ware mysterie. Er is geen twijfel dat hij ongelukkig was en dat hij de anderen ongelukkig heeft 

gemaakt, maar door te bekennen en te sterven, treedt hij binnen in het paradijs. Hoe het verhaal 

afloopt, mag de lezer zelf afmaken, maar Zosima moedigt hem toch aan om Michail te vergeven. 

Volgens hem kan zelfs de verdorven mens toch nog de liefde leren (Emerson 2004: 155-179). 

In het derde hoofdstuk van het zesde boek staat Zosima’s leer meer centraal en worden 

thema’s als broederschap, liefde, gelijkheid, gebed,… meer in detail besproken. Het wordt al snel 

duidelijk dat zowel Markel als Michail de bron van Zosima’s denken zijn. Voor Zosima is 

iedereen schuldig voor iedereen en alles. Volgens hem zijn de achterliggende verbanden van 

oorzaak en gevolg in de wereld niet duidelijk voor de mensen. Wie de ware oorzaak niet kent, 

heeft ook niet het recht om iets of iemand te veroordelen, want zijn kennis is te beperkt. In de 

directe omgeving is niet altijd het juiste antwoord te vinden en dus kan een mens nooit de echte 
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waarde en gevolgen van zijn daden inschatten. Voor Zosima is er maar één oplossing voor die 

onwetendheid en dat is de actieve, christelijke liefde. Die is echter ook niet logisch te verklaren, 

maar als één iemand zo begint te handelen vanuit zijn geloof dan zal hij daarna de anderen ook 

kunnen overtuigen om hetzelfde te doen totdat iedereen meedoet. Zo kan een broederschap op 

aarde bereikt worden die als basisfundament de actieve, christelijke liefde heeft. Kort gezegd is 

Zosima’s antwoord op Ivan zijn beschuldiging dat de universele harmonie is gebaseerd op het 

lijden, dat iedereen verantwoordelijk is voor iedereen en dus niet God (Emerson 2004: 157).  

Tegenstanders van deze visie, zoals de Grootinquisiteur, zien de mens niet in staat om een 

heel leven lang enkel de christelijke liefde te geven. Dat vereist een sterk en sereen karakter 

terwijl het net typisch voor de mens is om zwak en rebels te zijn en de pijn die een ander hem 

heeft aangedaan niet te vergeten. Zosima is één van de weinige uitverkorenen, maar daar is de 

mensenmassa niks mee. Slechts heel af en toe geeft Zosima zelfs een rechtstreeks antwoord op de 

aanval van de Grootinquisiteur. Zo zegt hij dat de zoektocht van de mens naar vrijheid niet kan 

verlopen zonder God anders verzandt het in een toestand van slavernij. Met God naar die vrijheid 

zoeken betekent ook dat men zijn naaste moet liefhebben in zijn geheel, met zijn fouten dus. 

Zosima moest het tegengewicht vormen tegen de Grootinquisiteur. Hij pleit voor gelijkheid, voor 

een wereld waar er geen verschil meer is tussen meesters en slaven, waar iedereen zijn 

verantwoordelijkheid opneemt voor iedereen. De hel is pas wanneer iemand niet meer kan 

liefhebben en de liefde niet meer voelt. Hij predikt dus de boodschap van de liefde, Christus zijn 

boodschap. Toch is Dostoevskij er volgens Leatherbarrow niet in geslaagd om Zosima het ook 

overtuigend genoeg te laten brengen (Emerson 2004: 155-179; 158. Leatherbarrow 1992: 80). 

Caryl Emerson (2004: 155-157) vraagt zich ook af of het zesde boek wel voldoende 

tegengewicht biedt tegen de “legende” van de Grootinquisiteur. Net omdat het zesde boek geen 

directe weerlegging is, maakt dat het ook wel moeilijk om dit te bepalen. Volgens de 

Grootinquisiteur gedraagt een vrij mens zich zoals Dmitri zich gedroeg voor zijn arrestatie. Om 

de mens gelukkig te maken, is er dus een soort externe leidende hand nodig. Dostoevskij zijn 

uitdaging was om deze logische en praktische oplossing te weerleggen. “Een Russische monnik” 

geeft echter enkel een abstract antwoord en voor velen is dit antwoord te passief, te onbegrijpelijk 

en dus te zwak. Zosima en de Grootinquisiteur representeren elk een andere kant van de 

christelijke kerk en beiden krijgen de mogelijkheid om hun overtuigingen mee te delen aan de 

lezer, maar wel elk met hun eigen handicaps. De Grootinquisiteur mag zijn visie duidelijk 

uitleggen aan de lezer, maar wordt wel in een fictief kader van een “legende” geplaatst, terwijl 

Zosima enkel impliciet antwoord mag geven zij het in een meer reëel kader van de biografie.  

Ook voor Rosen (1971: 358-361) volstaat het zesde boek niet als weerlegging. Vooral het 

deel waarin de leer van Zosima beschreven wordt, vindt hij weinig effectief. Op het eerste zicht 

hebben ze zelfs niets met elkaar te maken. Voor Rosen zit de weerlegging van de “legende” 
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verborgen in de schrijfstijl van dit stuk. Het ritmische proza waarin woorden en klanken 

regelmatig herhaald worden, moet vertedering (umilenie) bij de lezer oproepen. Dostoevskij wil 

het gevoel oproepen dat een zondaar krijgt wanneer hij te hoort dat hij vergiffenis heeft gekregen. 

Via dit gevoel hoopt Dostoevskij dat de lezer zijn hart openstelt voor Zosima en de leer van 

Christus. Hij wil inwerken op het onderbewustzijn van de lezer. Om dat gevoel verder te 

versterken gebruikt hij verder de stijl van de zhitie, maar ook verkleinwoorden. Samen met het 

gevoel van vertedering wil hij de lezer terugvoeren naar zijn kindertijd. De sermoenen, 

Bijbelverhalen, klanken, het ritmisch proza moeten daar allemaal toe bijdragen. Wanneer iemand 

terugdenkt aan zijn kindertijd herinnert hij zich de goedheid en de onschuld van die tijd. Voor 

Dostoevskij zijn die twee gevoelens onlosmakelijk verbonden met het Christendom. Het 

Christendom was bij hem en bij vele Russen dan ook een essentieel onderdeel van zijn kindertijd. 

Door die gelukzalige gevoelens op te roepen bij het lezen van Zosima zijn tekst hoopte 

Dostoevskij dat de lezer zou beseffen dat dit het juiste antwoord was op Ivan zijn rebellie. 

Rosen (1971: 358-361) concludeert dan ook dat de weerlegging niet enkel in het zesde 

boek te vinden zal zijn. Het zesde boek is een ode aan het mysterie van de menselijke natuur die 

verhevener is dan wat de Grootinquisiteur ons wil wijsmaken. Toch had ook Dostoevskij door dat 

zijn weerlegging misschien toch niet duidelijk genoeg ging zijn en daarom heeft hij ook de rest 

van zijn roman gewijd aan de weerlegging van “de Grootinquisiteur”. De levens van de drie 

broers moeten aantonen dat de Grootinquisiteur ongelijk heeft gekregen. Door de “legende” van 

de Grootinquisiteur te zien in het licht van de hele roman wordt volgens Rosen de balans hersteld. 

Ivan is niet langer de held van de roman, maar de geest van God die door de Karamazovs werkt. 

Dit is de weerlegging die al in Christus zijn zwijgen zat. 

De drie bewegingen van de drie broers zijn volgens Rosen (1971: 358-361) even krachtig 

en overtuigend als de intellectuele argumenten die Ivan geeft in het gesprek in de taverne en in 

zijn monoloog van de Grootinquisiteur. Het gemeenschappelijke in de antwoorden van de drie 

broers is dat ze niet puur intellectueel zijn, maar komen vanuit hun hele wezen en daarom zijn ze 

zelfs nog overtuigender. Het complex van alle argumenten die Ivan gegeven heeft, zal de lezer 

sneller vergeten dan de lotgevallen van de drie broers.  

De twee hoogtepunten van de roman zijn dus perfect geplaatst en zouden nergens anders 

zo effectief kunnen zijn. Het is een inleiding op het hoofdgebeuren. De reden waarom het zesde 

boek zo defect lijkt, wordt zo ook duidelijk. De “fouten” waren onvermijdelijk en zijn opzettelijk 

gemaakt. Als Dostoevskij meteen de drie bekeringen van Markel, Zosima en de mysterieuze gast 

psychologisch zou hebben uitgediept, dan zou de rest van de roman daar slechts een herhaling 

van zijn en zou het zesde boek dus geen inleiding meer zijn op de rest (Rosen 1971: 358-362). 
.   
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1.5 De Personages 

1.5.1 Fjodor Karamazov 

Fjodor Karamazov is de vader van de broers en heel wat van zijn karaktertrekken zijn terug te 

vinden in zijn zonen. Hij is niet echt vaak het onderwerp van onderzoek, omdat er niet echt veel 

verandering in zijn personage zit. Hij komt daardoor hier ook maar kort aan bod. Fjodor is het 

voorbeeld van een mens die voor het kwade heeft gekozen. Het enige wat voor hem telt, is zijn 

eigenbelang. Hij komt over als een onaangenaam figuur die de mensen zoveel mogelijk kwetst 

voor zijn eigen plezier. Daarnaast geeft hij enkel om geld en vrouwen. Zijn zoons kunnen hem 

eigenlijk niet veel schelen. Hij heeft hen nooit opgevoed en hij is bij zijn zoons ook niet echt 

geliefd. Naast zijn drie wettelijk zoons Dmitri, Ivan en Alëša wordt in de roman ook nog sterk 

geïnsinueerd dat Smerdjakov, de bediende, zijn bastaardzoon zou zijn. De meeste onderzoekers 

nemen dan ook aan dat het zo is en dat er dus vier broers Karamazov zijn. Dat zou ook betekenen 

dat de moord op Fjodor effectief een vadermoord was. Het thema zit sowieso al in de roman 

verweven, want de drie andere zoons voelen zich elk op hun manier ook verantwoordelijk voor 

zijn dood (Terras 1981: 43-45).  

Fjodor heeft aan al zijn zoons karaktertrekken van zichzelf meegegeven. De zogeheten 

Karamazov-karaktertrek, de lust voor het sensuele, hebben ze allemaal meegekregen, maar bij 

Dmitri is dit duidelijk het meest intens aanwezig. Toch is het ook bij de andere broers te zien. 

Elke broer gaat intens op in zijn passie. Ivan gaat volledig op in zijn intellectuele gedachten, 

Alëša is een hartstochtelijk christen. De hele familie samen vormt volgens Terras (1981: 44) een 

volledige afspiegeling van de menselijke ziel met al zijn contradicties. Ivan vertegenwoordigt de 

intellectuele kant van de ziel, Dmitri het sensuele en het esthetische. Alëša geeft de spirituele kant 

van de mens een gezicht en is tegelijkertijd ook een synthese van zijn beide broers.  

Hij is het toonbeeld van een moreel verdorven mens voor wie geen redding meer mogelijk 

is. Zijn morele perversie is al zodanig vergevorderd dat hier geen morele hernieuwing verwacht 

moet worden. Hij leeft zijn leven zoals hij wil en vindt dat alles geoorloofd is. Eigenlijk is hij een 

slaaf geworden van zijn eigen impulsen en verlangens. Met zijn personage wil Dostoevskij vooral 

aantonen dat de keuze om voor zo’n levenshouding te kiezen onvermijdelijk tot een mens zijn 

ondergang leidt. Ook Jackson (1981: 304-318) is die mening toegedaan. In het hoofdstuk “The 

Sentencing of Fyodor Karamazov” werkt hij uit hoe Fjodor zijn eigen dood uitgelokt en 

veroorzaakt heeft. Fjodor is het eerste personage dat de stelling van Zosima onderschrijft. Met 

zijn vrije keuze voor het kwade is Fjodor het volledig tegengestelde van Zosima. Beide 

personages verdwijnen ook al vrij snel uit het plot, omdat het Dostoevskij zijn bedoeling was om 
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de aandacht van de lezer naar de broers te leiden. De nadruk moest liggen op het tonen van het 

pad naar of weg van de vrijheid, niet op de personages die dat pad al hadden afgelegd. 

Fjodor heeft God afgezworen en heeft zijn eigen genot als enig doel van zijn leven 

uitgeroepen. Door zijn vrijheid in die keuze is hij verantwoordelijk voor zijn eigen woorden en 

daden en dus ook voor zijn eigen lotgevallen. Hij is allerminst een slachtoffer, want hij heeft zijn 

eigen lot bepaald door zijn amorele gedrag. Wie iets slechts doet, brengt alleen nog meer kwaad 

teweeg tot er een catastrofe volgt. Hoewel Dostoevskij een positief mensbeeld had, is Fjodor een 

personage waarvoor geen redding meer mogelijk was. Zijn morele achteruitgang was te ver 

gevorderd, hoewel hij vroeger waarschijnlijk wel kansen genoeg zal gehad hebben om zijn leven 

een andere richting te geven. Hij geldt als een waarschuwing. Zijn gedrag roept bij de lezer 

aversie op, want het is duidelijk dat alle normen en regels bij hem vervaagd zijn en dat hij geen 

maat meer kent. Zijn lijst van misdaden voor het verhaal werkelijk aanvat, is al enorm en 

verbetering valt er niet te verwachten zoals al te merken is tijdens de bijeenkomst in de cel van 

Zosima waar hij zich onbehoorlijk gedraagt (Jackson 1981: 305-318). 

Voor Jackson (1981: 305-310) is de belangrijkste passage voor het geval van Fjodor te 

vinden in het achtste hoofdstuk “Bij een cognacje” van het derde boek. In dit hoofdstuk zit hij 

samen met zijn twee zoons Ivan en Alëša. Hij is overduidelijk dronken en praat er op los. Het 

gesprek begint bij vrij banale dingen, maar komt uit bij het thema van goddeloosheid. Fjodor 

vraagt Ivan of God bestaat en vraagt zich dus openlijk af of hij zich na zijn dood zal moeten 

verantwoorden voor zijn daden tegenover God. De onderliggende vraag is dus of er in de wereld 

een universele, morele orde is of net niet, want dan is alles geoorloofd. Het is een belangrijke 

vraag, want ook Ivan houdt zich met deze kwestie bezig. Volgens Jackson is het deze vraag die 

Fjodor fataal geworden is. Later zal Ivan deze vraag immers negatief beantwoorden en tot de 

stelling komen dat alles inderdaad mag, ook Fjodor is die mening toegedaan. Onder invloed van 

deze gedachte zal hij Smerdjakov stilzwijgend de toestemming geven om zijn vader te 

vermoorden. Fjodor is op het moment van het gesprek te dronken om nog te letten op de reacties 

van zijn luisteraars. Wanneer hij begint over zijn vroegere, onbehoorlijke gedrag tegenover de 

moeder van Ivan en Alëša komt het gesprek tot zijn hoogtepunt. Via de herinneringen van Alëša 

wekt hun moeder een religieus, haast heilig gevoel bij de lezer op en creëert een mystiek effect 

rond het gebeuren. Haar kostbaarste bezit was een icoon van de Madonna. Wanneer Fjodor 

vertelt dat hij dit icoon heeft afgenomen en bespuwd heeft, roept dit een enorme woede op bij 

beide zoons. Dit is het punt voor Jackson waar Fjodor zijn noodlottige dood heeft beslist. 

Schaamteloos als hij toen was en nog steeds is, blijft hij er hoogmoedig van overtuigd dat hij hier 

straffeloos zal mee wegkomen. Dit feit lag in het verleden, maar hij heeft het terug in het heden 

gebracht door het zijn zoons te vertellen.  
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Voor Ivan is dit een cruciaal punt. Hij wordt al een tijdje gekweld door de vraag of de 

mens en de wereld wel goed kan zijn en wordt dan geconfronteerd met slecht mens die er nog 

straffeloos mee wegkomt ook. Door deze gebeurtenis kan hij de beslissing nemen om aan de kant 

te staan in het conflict tussen zijn vader en broer. Hij laat dat blijken met de woorden: “А зачем 

«сохрани»? – всё тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. – Один гад 

съесть другогую гадину, обоим туда и дорога(PSS XIV 1972-1990: 129)!5”. In de roman 

wordt hij sowieso al meer geportretteerd als een observator in plaats van een man van daden 

(Jackson 1981: 310).  

Wanneer Dmitri dan binnenvalt, verdedigt hij zijn vader wel en redt daarmee 

waarschijnlijk zelfs zijn leven. Toch is de gedachte van hem niet te helpen dan al aanwezig. Hij 

verlaat de kamer met de mededeling dat hij hoofdpijn heeft. Volgens Jackson (1981: 313) is dit 

een teken van Ivan zijn morele strijd die in hem woedt en de voorbode van zijn latere 

hersenkoorts met de daarbij horende hallucinatie. Dostoevskij suggereert ook Ivan zijn 

toekomstige rol in de dood van zijn vader wanneer Fjodor zegt dat hij bang is voor Ivan terwijl 

het Dmitri is die hem net aangevallen heeft. “Алеша, милый, единственный сын мой, я Ивана 

боюсь, я Ивана больше, чем того боюсь (PSS XIV 1972-1990: 130).6” Dat ook Fjodor 

hoofdpijn heeft zou er op kunnen wijzen dat hij spijt heeft van wat hij gezegd heeft, maar het kan 

natuurlijk ook gewoon het gevolg zijn van het gevecht. Zowel Fjodor als Ivan ontlopen de 

verantwoordelijkheid van hun eigen daden. Ivan vraagt zelfs aan Alëša of hij in staat zou zijn om 

zijn vader te vermoorden en laat daarmee die vraag door iemand anders dan hijzelf 

beantwoorden. Het gebrek om zich met zichzelf te confronteren zal Ivan later ook tot die waanzin 

leiden (Jackson 1981: 314-316).  

Voor Ivan echter die vraag aan zijn broer stelt, had Alëša een andere vraag gesteld. Hij 

vraagt zich af of iemand kan beslissen over een ander mens het leven waard is of niet. Volgens 

Ivan kan een mens daarover niet echt beslissen, omdat hij daarvoor geleid wordt door zijn gevoel 

en instincten. Voor hem kan de mens immers de ander niet liefhebben. Wat de mens wil of doet 

komt vanuit zijn amorele, natuurlijke instinct. Ivan zegt dat hij zijn vader zal helpen beschermen 

tegen Ivan, maar dat dat wel zijn verstand is die spreekt. Hij vindt dat hij het andere wel kan 

wensen zonder het ook effectief te doen. Wens en daad staan los van elkaar. De plot zal echter 

een ander verhaal vertellen. Net omdat hij zijn vader niet wenst te beschermen, zal hij 

Smerdjakov zijn zwijgende toestemming geven. Hij heeft daarbij inderdaad niet echt iets gedaan, 

maar heeft wel het proces in gang gezet. Ivan is observator gebleven, maar heeft door niets te 

doen alsnog een cruciale rol gespeeld in de moord (Jackson 1981: 317).  

                                                           
5
 “Waarom <verhoede>? Ging Ivan nog steeds op fluistertoon voort met een boosaardig vertrokken gezicht. Het 

ene reptiel vreet het andere op, opgeruimd staat netjes (173)! 
6
 Aljosja, lieve jongen, mijn enige zoon, ik ben bang voor Ivan; ik ben voor Ivan banger dan voor die andere (174). 
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Ook voor de haat van Smerdjakov en Dmitri heeft hij zelf gezorgd. Door de . Al deze 

gebeurtenissen vormen de aanloop naar de moord op Fjodor en het is de lezer ook wel duidelijk 

dat hij die voor een groot deel op zichzelf heeft afgeroepen.  

1.5.2 Dmitri Karamazov 

Dmitri is een personage die meteen in het oog springt door zijn extatische persoonlijkheid. In het 

begin van de roman lijkt Dmitri een voorbeeld van de zwakke menselijke natuur die de 

Grootinquisiteur beschreven heeft. Hij is impulsief, rebels en handelt vaak roekeloos. Hij raast als 

het ware door het leven en lijkt net als zijn vader een slaaf van zijn impulsen. Toch zijn er grote 

verschillen tussen Dmitri en zijn vader. Terwijl de lezer voor Fjodor geen sympathie kan 

opbrengen, voelt men bij Dmitri direct dat het eigenlijk geen slechte jongen is. In Dmitri zijn de 

twee visies op de mensheid die in “de Grootinquisiteur” voorkomen in één persoon vervat. Naast 

zijn slechte karaktertrekken heeft hij ook een reeks goede. Zo heeft hij een nobele inborst, kent 

medelijden en heeft een gevoel voor humor. Zijn grootste fout is dat hij geen maat of morele 

grenzen lijkt te kennen. Hij staat ook dichter bij God dan Ivan. De chaos en wanorde die hem 

omringen in zijn leven weerspiegelen de chaos in zijn. Hij kan niet kiezen tussen de twee 

uitersten die in hem strijden. Daardoor raast hij zelf ook door het leven en komt hij zo roekeloos 

over. Dostoevskij wou via zijn personage tonen dat een wanordelijke, menselijke ziel toch ook in 

staat is om die richting te geven en dat uit vrije wil. Dmitri zal zijn vrijheid traag ontdekken en op 

een pijnlijke manier. Het lijden dat hij op zijn weg vindt, heeft hij niet helemaal zelf veroorzaakt 

zoals Fjodor, maar toch accepteert hij het en maakt zo een innerlijke transformatie door. Of hij op 

het einde werkelijk een man geworden is die met zijn vrijheid is niet zeker, maar hij heeft wel het 

besef hoe hij dat zou kunnen bereiken. Nogmaals lijkt zich hier de stelling van Dostoevskij te 

herhalen dat enkele door middel van lijden de mens goed kan worden. (Jackson 1965: 257-269; 

Terras 1992) 

Dat Dmitri een speciale rol zou spelen in het ideologische betoog dat Dostoevskij in deze 

roman voert, wordt al duidelijk tijdens de bijeenkomst van de familie in de cel van starets 

Zosima. Op een gegeven moment maakt Zosima een buiging voor Dmitri. Dit opmerkelijke 

voorval leidt meteen tot speculatie over wat Zosima hiermee bedoeld zou kunnen hebben. Rakitin 

dacht dat Zosima de moord op Fjodor door Dmitri voorspelde. “По-моему, старик 

действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердить у вас (PPS XIV 1972-1990: 

73).7” In de woorden van Rakitin zit echter ook meteen een verwijzing naar de echte moordenaar, 

Smerdjakov. Zosima voorspelt echter geen misdaad of dood, later zal blijken dat Zosima het lot 

van Dmitri had voorspeld. Hij zag dat Dmitri zijn innerlijke transformatie zou bereiken en zou 

                                                           
7
 Volgens mij heft die oude het heel goed gezien: hij rook natuurlijk moord en doodslag. Het stinkt bij jullie (97). 
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uitgroeien van een mens die volledig door zijn passies geleid wordt, tot een vrij mens die in staat 

was zijn verantwoordelijkheid te dragen. Een menselijk lot is veranderlijk doordat de mens zijn 

vrije wil heeft dus Zosima kon nooit met zekerheid op voorhand zeggen dat Dmitri zijn vader 

ging vermoorden of niet. Wel zag hij dat Dmitri een zware tijd tegemoet ging en dat er hem een 

groot lijden te wachten stond. Dat grote lijden heeft Dmitri ook nodig gehad om tot zijn spirituele 

omwenteling te komen en een vrij mens te worden. Zosima heeft gezien dat in Dmitri de 

mogelijkheid bestaat om te ontsnappen uit zijn huidige situatie. Terwijl Rakitin de buiging ziet 

als een voorteken van de dood, staat het eigenlijk voor een nieuw leven in teken van vrijheid 

(Buzina 2004: 68-73).  

Rakitin zat wel juist met zijn voorspelling dat er een grote gebeurtenis op het spel stond 

dat Dmitri veel lijden zou brengen. Wat opvalt, is dat Rakitin zelfs een heel gedetailleerde en 

realistische voorspelling doet waarmee Dostoevskij de lezer al van in het begin op het verkeerde 

pad zet en hen als het ware een extra motivatie geeft om later te geloven dat Dmitri de moord 

effectief gepleegd heeft. Waar Rakitin echter geen rekening mee hield was de grootsheid van de 

mens. Een mens kan zich bekeren en het grote lijden vrijwillig op zich nemen. Rakitin dacht dat 

het lot voor Dmitri op dat moment al vaststond en dat men nu enkel nog moest wachten tot het 

effectief zou gebeuren. Voor hem was er geen uitweg meer, geen weg terug. De vrije wil deed er 

niet toe, want wat zou gebeuren, stond al vast. Dostoevskij wil met deze situatie aantonen dat 

enkel de christelijke visie op het lot klopt. De mens is in staat om zelf zijn lot te maken, want hij 

heeft die vrijheid van God zelf gekregen. Er is een zekere gang van zaken die vaststaat, maar toch 

is er voor de mens steeds een uitweg zolang hij maar gelooft in God. Dostoevskij wou nogmaals 

benadrukken dat de vrijheid voor de mens essentieel is en de kracht die vanuit vrij daden gaat niet 

onderschat mag worden. Een mens is in staat om zijn eigen keuzes te maken en bezegelt daarmee 

zelf zijn lot (Buzina 2004: 68-73).  

Pas tijdens de rechtszaak wordt het voor de lezer duidelijk dat Dmitri al die tijd 

onschuldig was. Hij wordt toch veroordeeld, maar de lezer heeft ook meegeluisterd met de 

gesprekken tussen Ivan en Smerdjakov die zijn onschuld bewijzen. Kate Holland (2004 190-192) 

toont in haar artikel aan dat Dostoevskij ook hier het motief van de menselijke vrijheid heeft 

verwerkt en het symbool dat hij daarvoor gebruikt was het zakje met de helft van het geleende 

geld van Katerina, de ladonka. Dmitri vertelt dit verhaal al aan zijn ondervragers voor het proces 

begint, maar ze geloven dit verhaal niet. Het zakje is van groot belang voor de ontknoping van 

Dmitri zijn onschuld, maar heeft misschien nog groter belang als symbool voor vrijheid. Zolang 

Dmitri dit geld niet uitgaf, had hij de keuze om het alsnog te verdoen of het terug te geven aan 

Katerina. Dit zou het verschil maken of hij een schurk of een dief was. Als hij het geld verdeed 

dan was hij een dief, weerstond hij die verleiding en gaf hij de helft terug dan was hij enkel maar 

een schurk, maar had hij wel de goede intentie gehad om toch de helft terug te geven. Het is als 



38 

 

het ware zijn ticket voor zijn morele omwenteling. Zoals gezegd krijgt dit verhaal weinig geloof 

bij zijn ondervragers of bij zijn advocaten. Door zijn impulsieve gedrag heeft hij de reputatie 

gekregen van iemand die zeer impulsief reageert en dus niet in staat zou kunnen zijn om zoveel 

geld aan de kant te houden, zeker niet als hij het de hele tijd met zich meedroeg. Hij zou sowieso 

gezwicht zijn voor zijn eigen grillen en verlangens. Uiteindelijk heeft Dmitri het geld inderdaad 

uitgegeven en zichzelf tot een dief gemaakt en daarmee de mogelijkheid om moreel te herrijzen 

(Holland 2004: 190-192).  

Kate Holland (2004: 192-199) zet het verhaal van de ladonka naast de pleidooien van 

beide advocaten tijdens het proces. Via die twee advocaten brengt Dostoevskij twee 

tegengestelde visies op de mens als een vrij individu in het algemeen naar voor. Het proces van 

Dmitri gaat dus eigenlijk over de mogelijkheid van zijn morele vrijheid. Beide advocaten 

ontzeggen hem die vrijheid, maar elk op een andere manier. De aanklager, Ippolit Kirillovič, is 

een determinist die gelooft dat de mensen onderworpen zijn aan natuurwetten waardoor ze geen 

mogelijkheid hebben tot een vrije, morele keuze. Toen Dmitri zijn vader dood wenste, is er als 

het ware een proces in gang gezet dat onvermijdelijk tot de moord van zijn vader leidde. Hier kon 

niets meer aan veranderen. Dmitri had geen keuze meer. Het onvermijdelijke zou gebeuren. Voor 

de aanklager vergeet dat er zoiets bestaat als een mogelijkheid en gaat meteen over naar de 

zekerheid. De wereld wordt beheerst door een gang van zaken die niet te beïnvloeden is door de 

mens en dus onveranderlijk is.  

De verdediger meent dat iedere gebeurtenis op meerdere manieren bekeken kan worden. 

Voor ieder feit zijn er verschillende, mogelijke invalshoeken en dat geldt ook voor deze moord. 

Fetjukovič zegt dus precies het tegenovergestelde van wat Kirillovi č zei: als iets niet definitief 

bewezen is, dan is het niet waar. Als verdediging voor Dmitri somt hij zoveel mogelijk reeksen 

van gebeurtenissen op die tot het zelfde resultaat zouden geleid hebben. Waarheid en realiteit 

raken verloren in een doolhof van de vele verhaallijnen. Alles wordt in vraag gesteld en hij komt 

daarbij op zowat alle mogelijke scenario’s voor dezelfde moord op Fjodor Karamazov. Voor 

Fetjukovič bestaan er geen eeuwige waarheden, ook niet over de mensheid. In de wereld is er een 

ongelimiteerde vrijheid en zijn er oneindig veel mogelijkheden. Voor dit alles is geen morele 

basis nodig. Beide advocaten hebben een tegengestelde visie op de wereldorde en Dostoevskij 

gebruikt deze twee visies om tot een derde te komen. Het is het punt waar hij naartoe heeft 

gewerkt, de synthese van beide visies. Geen van beiden slaagt er in om Dmitri een morele 

vrijheid te geven en de derde zal dat wel doen (Holland 2004). 

Daarom is de het verhaal van het zakje zo belangrijk. Het geeft Dostoevskij de 

mogelijkheid om zijn visie op de mens en zijn morele vrijheid te verdedigen, zodat beide 

advocaten ongelijk krijgen. Ze hebben ook alle twee ongelijk, want Dmitri is effectief 

onschuldig. Doordat Dmitri een deel van het geld rond zijn nek bij hem draagt, draagt hij ook de 
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mogelijkheid bij zich om moreel te herrijzen. Hij is gevallen, maar hij kan nog terug opstaan. 

Door het zakje is er geen onvermijdelijke gang van zaken die tot een ramp moet leiden zoals de 

aanklager beweert. Integendeel, de ramp kan op ieder moment afgeweerd worden, want Dmitri 

heeft de morele vrijheid om op ieder moment een moreel goede keuze te maken. Toch sluit het 

buideltje ook enkele mogelijke gebeurtenissen uit. Het feit dat Dmitri een keuze heeft is zeker en 

dat geeft ook de verdediger ongelijk. Het zakje is dus enorm belangrijk om die vrije morele keuze 

te waarborgen, maar Dostoevskij benadrukt ook dat het slechts een keuze is, want ten eerste bevat 

het niet al het geld dat Dmitri geleend heeft van Katerina. Tezelfdertijd is het zakje dus ook het 

symbool van Dmitri zijn zwakheid en impulsiviteit. Het staat voor zowel het goede als het 

slechte. Ofwel weet Dmitri de juiste keuze te maken en herrijst hij moreel, ofwel faalt Dmitri de 

test en is hij echt een dief. Dmitri faalt uiteindelijk in die test en geeft het geld uit. Dostoevskij 

wil daarmee nogmaals benadrukken dat de mens slechts de mogelijkheid krijgt om te veranderen, 

maar het wil zeker ook niet zeggen dat Dmitri zich daarmee definitief in het verderf heeft gestort. 

Volgens Kate Holland (2004) ligt in dit verhaal de ultieme weerlegging van Ivan zijn poëem. In 

dit verhaal zit alle hoop besloten voor de mensheid en ook de bewijzen dat de mens effectief de 

vrije keuze heeft.  

Het blijft echter een discussiepunt of Dmitri nu de stelling van de Grootinquisiteur 

bevestigt of weerlegt. Jackson (1965: 257-267) ziet in hem wel een weerlegging van het 

negatieve mensenbeeld. Alle keuzes die Dmitri moest maken in de roman staan in relatie tot de 

“legende”. Door zijn ervaringen heeft hij eindelijk ingezien dat het uiteindelijk aan hem is om 

zijn schande te stoppen of voort te zetten. De keuze ligt aan hem en niet aan een ander. Op het 

moment dat hij klaarstaat om zijn vader te vermoorden, had hij nog steeds de eigen, vrije keuze 

om het alsnog niet te doen. In het begin van de roman is hij een slaaf van zijn eigen wil en 

impulsen, maar hier weet hij toch voor het goede te kiezen. Het is het begin van zijn spirituele 

bekering. Dostoevskij toont wel dat het allerminst vanzelfsprekend is. Op het einde van de roman 

worstelt Dmitri nog altijd met zichzelf en met zijn vrijheid. Het probleem is nog niet volledig 

opgelost, maar er is wel een enorme verbetering te zien. Dmitri heeft zijn vader niet vermoord 

ondanks alle voorspellingen, hij heeft zijn lijden niet ontlopen en heeft God niet verworpen. In 

zich draagt hij al het beeld van de persoon die hij zou willen worden (Rosen 1971: 364-365). 

De stelling dat Christus de mens teveel vrijheid heeft gegeven, is hiermee voor een stuk 

weerlegd. Zonder autoriteit is er volgens Ivan niks wat de mens van een ander doet houden of dat 

de mens weerhoudt van misdaden te begaan. Volgens Zosima bestaat dat wel en zit het in de 

mens zelf. De wet van Christus openbaart zich aan de mens via het geweten. Wanneer Dmitri na 

de dood van zijn vader een spirituele omwenteling ervaart, suggereert Dostoevskij dat het voor de 

mens wel mogelijk is voor de mens om te leven in de chaos via het vrije hart. Toch blijft Dmitri 

bang dat hij zal terugkeren naar zijn vorige leven. Het is dus niet de duivel, maar wel de mens die 
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aan de grond ligt van zijn lijden die veroorzaakt wordt door zijn morele onvolwassenheid en 

waardoor hij denkt zichzelf te moeten begrenzen. De Grootinquisiteur is een deel van de mens 

zijn morele bewustzijn dat strijdt tegen zijn wanorde (Rosen 1971: 364-365).  

Dmitri vindt in zichzelf een nieuwe mens tijdens zijn verblijf in de gevangenis. Na zijn 

ondervraging vertelt hij over de droom van “het menneke”. Het is via deze droom dat hij zijn 

morele omwenteling ervaart en zich bewust wordt van het morele ideaal. Op dit moment komt hij 

dichter bij een vrije persoonlijkheid, maar hij is het nog niet. Dmitri voelt de nieuwe mens al in 

zich, maar is hem nog niet. Dmitri staat symbool voor de mens die zich al bewust is van het 

nieuwe ideaal, maar nog niet is losgekomen (Leatherbarrow 1992: 48-52).  

Dmitri verklaart dat hij bereid is om te lijden om die nieuwe man te worden, maar op het 

einde van zijn proces vraagt hij toch om gespaard te worden, omdat hij voelt dat hij niet in staat 

zal zijn dat zware lijden te verduren. Alëša is het met hem eens en zegt dat er slecht zeer 

weinigen daartoe in staat zijn. Opnieuw is dit een argument voor de Grootinquisiteur die beweert 

dat Christus zijn leer enkel weggelegd is voor enkele uitverkorenen (Rosen 1971: 364-366).  

Hier wordt het grote verschil tussen de Grootinquisiteur en Dostoevskij duidelijk. 

Dostoevskij accepteert de menselijke morele natuur zoals hij is en bereikt een compromis. Zolang 

de mens het beeld van die andere mens herinnert en naar dat ideaal verlangt, zal dat hem ook 

helpen in zijn wedergeboorte. Dat ideaal is nooit te bereiken, maar voor Dostoevskij is het vooral 

belangrijk op ethisch vlak dat de mens niet het zicht verliest op dat ideaal en ernaar streeft. 

Dostoevskij weet dat de mens ook het slechte in zich heeft, maar veroordeelt hem daarom niet. 

Het slechtste wat er met de mens kan gebeuren, is dat hij zonder moreel ideaal valt en 

onverschillig wordt ten opzichte van het kwade. Misdaden zijn niet goed te praten, maar de mens 

moet geëvalueerd worden in het licht van zijn streven naar dat ideaal. Voor Dostoevskij is er dus 

zeker nog hoop voor Dmitri’s personage. Wanneer men dus de vraag wil beantwoorden of Dmitri 

nu de visie van de Grootinquisiteur bevestigt of weerlegt dan is het antwoord ja en nee (Rosen 

1971: 365-367).  

In de “legende” van de Grootinquisiteur komen twee visies op en twee waarheden over de 

mensheid naar voor. De historische mens in al zijn laagheid, zwakheid en zijn verleidingen, maar 

ook de mens die gelooft in en streeft naar een hoger ideaal. Zowel Dostoevskij als de 

Grootinquisiteur zijn van mening dat de mens alleen niet kan leven en moet kunnen buigen voor 

een hoger iets. Voor de Grootinquisiteur is dat voor een autoriteit, voor Dostoevskij is dat voor de 

figuur van Christus. Dit is het ideaal van Dostoevskij waar de mens steeds naar streeft en tegelijk 

ook het gat in de argumentatie van de Grootinquisiteur. Het dualisme van die twee waarheden is 

belichaamd in de figuur van Dmitri Karamazov die daarmee de dialectiek van het bestaan van de 

mens toont. Of Dmitri er in zal slagen om zijn karakter positief om te vormen is een vraag die 

niet beantwoord wordt in de roman, maar de betekenis van zijn personage is de ommekeer in zijn 
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levenshouding. De kans lijkt klein dat Dmitri effectief zal veranderen, maar in zijn personage 

vindt men de hoop voor de mensheid (Rosen 1971: 365-367). 

1.5.3 Ivan Karamazov 

De trotse en zelfzekere Ivan zal langzaam, verandert snel in een twijfelende, getormenteerde 

jongeman, omdat hij beseft dat hij mee verantwoordelijk is voor de moord op zijn vader. Daarom 

wil hij ook meteen geloven dat Dmitri de dader was, want dat zou betekenen dat er hem geen 

schuld treft. Hij krijgt een mysterieuze hersenkoorts die het gevolg is van de kwellingen van zijn 

geweten. De symptomen komen langzaam naar boven tijdens de roman. Naarmate Ivan zijn 

gedachten steeds meer van God vervreemdt, verergeren ook zijn fysieke klachten, maar het is pas 

met zijn hallucinatie dat de ziekte echt doorbreekt (Losskij 1953: 249-259; Terras 1981: 51-52). 

In die koortsdroom wordt hij bezocht door de duivel. Die duivel staat voor het deel van 

Ivan waar hij zich voor schaamt. De duivel geeft gestalte aan zijn oude ideeën en zijn hallucinatie 

is dus eigenlijk een in beeld gebrachte innerlijke dialoog. Ondertussen heeft Ivan deze al 

verworpen, maar hij wil ze niet erkennen als een deel van zichzelf. Eigenlijk heeft Ivan op dit 

moment zelf de theorie van de Grootinquisiteur al verworpen. De man die het zelf naar voor 

gebracht heeft in het boek verwerpt uiteindelijk zijn eigen theorie. Zolang hij echter niet erkent 

dat dit ook een deel van zijn persoonlijkheid en van zijn ontwikkeling uitmaakt, kan hij ook niet 

uit zijn fouten leren en kan hij ook niet tot zelfaanvaarding komen. De hallucinatie is de ultieme 

en onvermijdelijke confrontatie met zichzelf. Hij moet zijn slechte kanten nu wel onder ogen 

komen, want hij kan er niet meer van weglopen. Dus eigenlijk geeft de duivel, die staat voor zijn 

slechtste kant, de mogelijkheid aan Ivan om zichzelf te redden. Ivan wil van dit slechte deel af, 

maar zou het eigenlijk moeten aanvaarden als een deel van zichzelf. Als hij dat doet, dan moet hij 

ook wel toegeven dat hij geen superieure mens is zoals zijn Grootinquisiteur. Dit toont hoe 

verscheurd Ivan is en hoe hij vervreemd is van een deel van zichzelf. De duivel toont hoe Ivan 

tegelijkertijd vervreemd is en toch wil geloven. Dostoevskij speelt opnieuw met het beeld van 

incarnatie, nu van de duivel, wat meteen herinnert aan de “legende” van de Grootinquisiteur. De 

geïncarneerde Christus contrasteert op vele vlakken met de geïncarneerde duivel. Beiden nemen 

de menselijke vorm aan, maar daar stoppen de gelijkenissen ook. Christus is terug naar de aarde 

gekomen om de mensen opnieuw een hart onder de riem te steken en hen te helpen, de duivel is 

teruggekomen om een cocktailparty bij te wonen. Terwijl Christus wordt blootgesteld aan spot en 

vernedering om tenslotte ter dood veroordeeld te worden, wordt de duivel blootgesteld aan de 

natuurelementen en daardoor is hij verkouden en heeft hij last van reuma. Deze tegenstellingen 

benadrukken het verschil tussen het transcendente karakter van Christus en het niet-transcendente 

van de duivel. Ze reflecteren de strijd in Ivan zijn ziel tussen ethische daden en zijn aards 
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verlangen. Toch vindt Seeley (1983: 115-121) dat de duivel uit Ivan zijn nachtmerrie te eng 

wordt bekeken. De theorie dat de duivel enkel zou staan voor de slechte kanten van Ivan zijn 

persoonlijkheid klopt volgens hem niet. Het is wel voor een deel waar. In de duivel zijn 

inderdaad Ivan zijn slechte kanten geïncarneerd, maar de duivel heeft ook enkele positieve 

karaktertrekken meegekregen van Dostoevskij. De duivel is immers een sociale mens die zelfs 

gevoel voor humor heeft. Twee kwaliteiten die men niet direct met Ivan in verbinding zou 

brengen. De duivel staat dus niet enkel voor Ivan zijn slechte deel, maar eerder voor het deel van 

zijn persoonlijkheid dat Ivan altijd heeft willen negeren.. De duivel laat Ivan inzien dat hij voor 

de keuze staat om ofwel zelfmoord te plegen ofwel zijn eigen schaamte over zijn vroegere ideeën 

en gedrag onder ogen te zien. Door hem te confronteren met zijn schaamte kan de duivel Ivan te 

redden. Het is slechts een mogelijkheid, want op het einde van het boek is Ivan nog steeds aan het 

strijden. Hij nog steeds bewusteloos. Toch geeft Dostoevskij de lezer hoop dat Ivan genoeg 

kracht zal hebben om zichzelf te redden en te genezen van zijn hersenkoorts (Martinsen 2004: 53-

67; Terras 1981: 53; 91-92).  

De ziekte van Ivan is het derde bewijs dat de theorie van Ivan en de Grootinquisiteur niet 

klopt. Als alles werkelijk geoorloofd was dan zou Ivan niet gekweld worden door zijn geweten. 

Hij heeft eigenlijk geen moord gepleegd, maar hij heeft wel de moordenaar van zijn vader 

zwijgend toestemming gegeven. Bovendien is de moordenaar, Smerdjakov, de persoon met wie 

hij zijn theorieën deelde. Als hij Smerdjakov niet zo had beïnvloed dan was dat alles misschien 

niet gebeurd. Het is onmogelijk om dit zeker te zeggen en opnieuw het bewijs dat Zosima gelijk 

heeft wanneer hij zegt dat de mens niet in staat is om alle oorzaak- en gevolgverbanden in de 

wereld te snappen (Losskij 1953: 248-259; Rosen 1971: 360-365). 

Uiteindelijk biecht Ivan ook zijn aandeel in de moord op tijdens de rechtszaak. Hij wordt 

door iets gedreven om dit te doen, maar weet zelf niet wat dat iets is. Het zijn de kwellingen van 

zijn geweten en ze drijven hem langzaam tot waanzin. Niemand in de rechtszaal hecht ook maar 

enig geloof aan wat hij te vertellen heeft, omdat hij dan al lijkt te ijlen. Bovendien waren zij toch 

allemaal overtuigd dat Dmitri de schuldige was en leek wat Ivan te zeggen had eerder een 

wanhoopspoging om zijn broer toch nog te redden. Zijn publieke biecht is zowel irrationeel als 

nutteloos en zeker niet typisch voor de Ivan die de lezer van in het begin van de roman kent. Na 

deze vernedering zal Ivan uiteindelijk wegzakken in zijn coma waaruit hij niet meer zal ontwaken 

(Rosen 1971: 360-365).  

Ivan zijn strijd met zijn geweten ligt in het verlengde met zijn dilemma tussen goed en 

kwaad, God en de duivel, naastenliefde of eigenliefde. In zijn coma moet dit gevecht beslecht 

worden. Ian moet een keuze maken, wil hij nog wakker worden. De twijfel die hij al van in het 

begin van zijn boek met zich meedraagt, moet nu tot een einde komen. Als hij niet voor God 

kiest, dan kiest hij voor zijn eigen theorie dat er geen morele grenzen zijn en dat alles geoorloofd 
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is, maar Ivan weet ondertussen al dat dit niet leefbaar is. Hij heeft het zelf al ondervonden. 

Wanneer hij dus voor de duivel kiest, dan kiest hij voor zijn eigen ondergang en zal hij ook niet 

meer wakker worden uit zijn coma. Er is dus wel hoop voor Ivan dat hij weer wakker wordt en 

Dostoevskij geeft de lezer ook die hoop. Hij suggereert dan Ivan uiteindelijk zijn trots wel zal 

overwinnen en toch voor God zal kiezen. Het is immers door zijn trots dat Ivan onafhankelijk van 

God wil zijn, maar Ivan heeft ook te sterk het gevoel dat hij God nodig heeft. (Terras 1981: 90-

91). 

Voor Ivan op dit punt belandt, is er een evolutie te zien in zijn personage. Ivan is een 

persoon die zichzelf constant tegenspreekt door de strijd die in zijn ziel woedt, maar hij liegt ook. 

Hij liegt niet enkel tegen anderen, maar vooral tegen zichzelf. Dit krijgt enorme gevolgen na de 

moord op Fjodor. Zo vertelt hij na de misdaad niet aan de politie dat hij met Smerdjakov 

gesproken heeft en dat deze in het gesprek heeft laten weten dat hij een epilepsieaanval kan 

nadoen. Bovendien had Smerdjakov toen ook duidelijk gesuggereerd dat er algauw iets zou 

gebeuren. Als Ivan dat echter had gedaan, dan moest hij ook toegeven dat hij Smerdjakov 

eigenlijk zijn toestemming had gegeven om de moord te plegen. Hij ontkent voor zichzelf dat dit 

belangrijk zou geweest zijn, want hij wil ook niet toegeven dat Smerdjakov de dader is. Pas na de 

gesprekken met Smerdjakov beseft hij wat hij gedaan had, maar dan was het al te laat om nog de 

waarheid te spreken. Hij heeft het wel gedaan, maar het heeft niks veranderd (Terras 1981: 90-

91).  

Met zijn ziekte  is Ivan zijn geloof in zijn oude ideeën ingestort. De Grootinquisiteur 

bracht niet de antwoorden die hij zocht. De Grootinquisiteur zal het paradijs op aarde niet kunnen 

instellen, omdat zijn regime zal leiden tot de ondergang van de mens. Bovendien kan het echte 

paradijs pas gerealiseerd worden als er een harmonie op de wereld is die voortkomt uit de 

naastenliefde. Iedereen moet vrij deel hebben aan die liefde en ook liefde geven voor men kan 

spreken van een paradijs op aarde. Zoiets is niet te bereiken met dwangmiddelen (Seeley 1983: 

119-120).  

1.5.4 Smerdjakov 

Smerdjakov is de vermeende bastaardzoon van Fjodor Karamazov, maar wordt behandeld door 

hem als een slaaf. Er wordt niet veel onderzoek naar hem gedaan, omdat hij als een uitloper van 

Ivan wordt gezien. Smerdjakov keek enorm op naar Ivan en zag in hem een leermeester, omdat 

hij voelde dat ze een gelijkaardige manier van denken hadden. Ivan bracht hem zijn theorie bij 

dat als er geen God bestaat, er ook geen basis voor moraliteit bestaat. Nu weet de lezer uit de 

roman dat Smerdjakov al als klein kind veel waarde hechtte aan logica en theorie en religie in 

vraag durfde stellen. Nog meer dan Ivan neigt Smerdjakov naar een puur euclidisch zicht op de 
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wereld. Het grootste verschil met Ivan is dat hij zijn theorie ook effectief tot daden brengt. 

Daarom wordt Ivan ook als de ideologische moordenaar genoemd. Zonder zijn theorie had 

Smerdjakov waarschijnlijk die moord niet gepleegd (Terras 1981: 54-55).  

Johnson (2004: 74-89) betwist deze enge visie op het personage van Smerdjakov. Volgens 

hem kon Smerdjakov geen puur slecht karakter hebben. Dat zou volledig tegen Dostoevskij zijn 

mensbeeld gaan. Voor Dostoevskij zat er in ieder mens iets goeds en ieder persoon kan ook zijn 

eigen verlossing bereiken via zijn vrije wil. Zoals we echter al bij Fjodor Karamazov hebben 

gezien, kan het wel gebeuren dat het te laat is voor iemand om nog te veranderen. Toch is het 

sowieso waar dat geen enkel personage van Dostoevskij puur slecht is. Zelfs Fjodor had korte 

momenten van berouw. Johnson ging dus op zoek naar de goede kanten van Smerdjakov en keek 

waar zijn kansen waren om zich te bekeren tot het goede. Smerdjakov volgde Ivan op vlak van 

wereldbeeld. Bij Ivan was dit ontstaan uit een diep spiritueel verlangen naar iets hogers en dus 

moest dit ook het geval zijn bij Smerdjakov. Ook hij is op zoek naar het koninkrijk van God, 

maar is net als Ivan te trots om zich te geloven. Net als Ivan hecht hij teveel waarde aan feiten en 

wil hij niet afhankelijk zijn van een God. Volledige vrijheid is voor hem het hoogste goed 

geworden. Hij streeft ernaar om te mogen doen wat hij wil en wil dus eigenlijk als mens de status 

van God krijgen. Kortom hij gelooft stellig in de theorie van Ivan die zegt dat alles geoorloofd is. 

Dat is wat zijn verstand hem ingeeft, maar diep in zichzelf streeft hij net als ieder mens om deel 

te nemen aan de goddelijkheid. Smerdjakov verstikt dit spirituele verlangen echter en wil 

volledig op zijn verstand vertrouwen. Via deze ideeën vindt hij zichzelf dan ook gerechtigd om te 

bepalen wie mag blijven leven en wie niet. Zijn diepe haat voor zijn vader samen met zijn 

opvattingen leiden uiteindelijk tot Fjodor zijn moord. 

Als alles echter geoorloofd is dan zou Smerdjakov geen zelfmoord gepleegd hebben. 

Smerdjakov toont nogmaals dat de mens zonder God niet kan leven. Zijn theorie faalt en leidt tot 

zijn zelfdestructie. De motieven voor zijn zelfmoord heeft Dostoevskij nooit verteld. De lezer 

weet niet wat Smerdjakov op dat moment dacht en er zijn dan ook enkele interpretaties gegeven. 

Holquist (1977: 181-184) ziet in de zelfmoord van Smerdjakov een wanhoopsdaad, omdat hij zijn 

leermeester verloren is. Hij heeft immers steeds naar Ivan opgekeken en de moord op Fjodor zou 

ook een daad geweest zijn om de goedkeuring van Ivan te krijgen. Deze reageert echter helemaal 

anders en distantieert zich. Smerdjakov voelt zich verraden en verlaten en pleegt daarom 

zelfmoord. Volgens Johnson (2004: 74-89) en Terras (1992: 54-55) ligt de oorzaak meer op het 

spirituele vlak. Na de moord op Fjodor en de gesprekken met Ivan heeft Smerdjakov op dat 

moment een kruispunt bereikt. Hij had zelf zijn zelfmoord kunnen vermijden als hij zichzelf maar 

had toegestaan om het goddelijke in hem te ontdekken. Hij bleef vasthouden aan het pad dat Ivan 

had voorgesteld. Hij wou vrij zijn en leven als een god, maar hij besefte tegelijkertijd dat dat een 

illusie was. God valt niet te vinden op die manier. Toch kan hij ook zijn rationele zijde niet 
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opgeven en hij vindt geen feitelijke bewijzen dat God er is. Deze tweestrijd heeft na het derde 

gesprek met Ivan na de moord een hoogtepunt bereikt. Aangezien Smerdjakov voor geen van 

beide kan kiezen of één van beide laten vallen, is de dood de enige oplossing. Nochtans moest hij 

enkel maar zijn eigen spirituele kant erkennen en zijn dilemma was opgelost.  

1.5.5 Alëša Karamazov 

Dostoevskij stelt in het begin van zijn roman dat het belangrijkste personage Alëša is. De 

Gebroeders Karamazov moest gezien worden als een lange, maar noodzakelijke inleiding. Het 

tweede deel is er echter nooit gekomen. Dostoevskij stierf voor hij de kans kreeg die te schrijven. 

Daarom heeft de lezer niet echt het gevoel dat Alëša het centrale personage is. Dmitri en Ivan 

trekken meer aandacht terwijl Alëša meer op de achtergrond beweegt. Ook in wetenschappelijk 

werk wordt er aanzienlijk meer aandacht besteed aan uitspraken en daden van de twee andere 

broers, terwijl Alëša er nauwelijks in terug te vinden is. Hij wordt meer gezien als een spreekbuis 

van Zosima (Terras 1981: 86). Hij zegt ook niet zoveel in vergelijking met de rest van de 

personages. Hij luistert naar wat de rest te zeggen heeft en is vaak het verbindende element tussen 

gebeurtenissen, maar neemt zelden actief deel aan de gebeurtenissen. Net als Zosima is zijn 

voorbeeld belangrijker voor Dostoevskij dan zijn woorden. Het is de impressie die Alëša op de 

lezer nalaat die belangrijk is.  

Alëša is al vroeg zeer gelovig door de herinneringen aan zijn moeder. Hoewel hij nog zeer 

jong moest geweest zijn, herinnert hij haar nog met een icoon in haar hand. Hij treedt binnen in 

het klooster en gaat in de leer bij starets Zosima. Omdat hij de leerling van Zosima is en hem 

volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd is, lijkt het voor de lezer wel dat Alëša allesbehalve vrij 

is. Dat hoeft zo niet te zijn. Aangezien Alëša uit eigen, vrije wil daarvoor kiest, is het eigenlijk 

een bewijs van zijn vrijheid. Bovendien bereikt hij met deze ogenschijnlijke opgave van zijn 

vrijheid net een hogere vrijheid. Dankzij het kloosterleven en de richtlijnen van zijn leermeester 

Zosima raakt Alëša volledig los van zichzelf en dat is net de hoogste vrijheid die een mens kan 

bereiken (Kautman 2004: 189-191). Het is ook die vrijheid die hem van de andere personages 

onderscheidt. Hij houdt van het leven en van alle mensen zonder er iets voor terug te verwachten. 

Hij houdt van hen, gewoon omdat het mensen zijn. De andere personages houden ook van hem 

en hij is meer dan eens hun vertrouwenspersoon bij problemen. Ze noemen hem meer dan eens 

een engel of een cherubijn. Wanneer de mensen hun hart bij hem uitstorten, veroordeelt hij hen 

niet. Door heel het boek beledigt hij niemand en niemand kan hem beledigen. Hij is het 

voorbeeld van iemand die voor het goede gekozen heeft en net als Zosima zijn liefde voor de 

mensheid zoveel mogelijk probeert te tonen. Hij heeft een zuiver hart en is verlost van de 

eigenliefde en trots. Materieel bezit of rijkdom interesseert hem ook niet.  
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Door zijn jonge leeftijd heeft hij nog niet de wijsheid die Zosima had en daardoor is zijn 

geloof nog af en toe onderhevig aan twijfel. Seeley (1983: 122) ziet hierin een zwakke plek in het 

geloof van Alëša. Volgens hem stort zijn geloof ineen bij de eerste keer dat iets niet loopt zoals 

hij het rechtvaardig acht. Wanneer het wonder bij Zosima uitblijft en zijn lichaam toch begint te 

ontbinden, rebelleert Alëša en maakt een geloofscrisis door. Hij is zelfs van plan om zich in het 

zondige leven te storten en Grušenka op te zoeken. De enige reden waarom hij niet zondigt, is 

omdat Grušenka zijn pijn ziet voor Zosima’s dood en hem troost. Alëša ziet in dat in elk mens het 

goede aanwezig is en zij herstelt eigenlijk zijn geloof. Het mirakel van Zosima had ook niet 

mogen plaatsvinden, want dat gaat in tegen het principe van Jezus Christus. Dit was een test voor 

het geloof van Alëša. Als het mirakel had plaatsgevonden dan was hij als het ware gedwongen 

geweest tot het geloof. (Rosen 1971: 360-364).  

 

— Ракитин,— проговорил он вдруг громко и твердо,— не дразни ты меня, что я против 

Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я 

потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. 

Посмотри лучше сюда на нее: видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти 

— так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, 

нашел сокровище — душу любящую... Она сейчас пощадила меня... Аграфена 

Александровна я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила (PSS XIV 1972-1990: 

318).8 

 

Volgens Leatherbarrow (1992: 61) kon deze korte geloofscrisis enkel tot stand komen, omdat de 

dood van Zosima zo snel volgde op zijn gesprek met Ivan. Het uitblijven van het mirakel was 

misschien de aanleiding, maar dat toont enkel aan dat het gesprek met Ivan toch zijn sporen had 

nagelaten. Leatherbarrow ziet dat gesprek zelfs als een verleiding van de duivel, waarbij Ivan 

toen Alëša zijn duivel was. Deze geloofscrisis is echter van zeer korte duur. Voor Johnson (2004: 

74-89) was dit zelfs geen echte geloofscrisis. Alëša zijn geloof is daarvoor te groot en zijn 

verwarring kwam dan ook vanuit zijn geloof. Zijn rebellie moet gezien worden als een diep 

verlangen naar een rechtvaardige God. Eigenlijk komt Ivan zijn rebellie uit hetzelfde soort 

verlangen voort, maar beide broers reageren anders. De crisis van Alëša is gauw beëindigd 

                                                           
8
 Rakitin, zei hij opens luid en vastberaden, plaag me niet dat ik tegen mijn God in opstand ben gekomen. Ik wil 

geen wrok tegen je koesteren, wees daarom niet zo gemeen. Ik heb een schat verloren zoals jij nooit hebt gehad, 

en daarom kun je nu niet over mij oordelen. Kijk liever naar haar: zag je hoe ze mij heeft ontzien? Ik heb 

hiernaartoe gegaan om een kwade ziel te vinden – ik werd zelf hierheen getrokken omdat ik laaf en boosaardig 

was, maar ik vond een werkelijke zuster, ik vond een schat, een liefhebbende ziel… Ze heeft me daarnet ontzien… 

Agrafena Aleksandrovna, ik heb het over u. Dankzij u is mijn ziel herrezen (429).  
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wanneer  Grušenka hem terug het vertrouwen in de mens geeft en na zijn visioen bij Zosima’s 

kist waar hij een ultiem moment van inzicht meemaakt. 

 

Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она 

вся трепетала, "соприкасаясь мирам иным". Простить хотелось ему всех и за все, и просить 

прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а "за меня и другие просят", прозвенело 

опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как 

что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы 

идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым 

юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же 

минуту своего восторга (PSS XIV 1972-1990: 328).9 

 

Hij meende bij Zosima het geheim te kunnen leren om de mens en zijn ziel te hernieuwen om zo 

de wereld tot een rechtvaardige en gelijke samenleving vol liefde te maken. Dat is immers het 

ware mirakel van het leven. Dat iedere mens de keuze heeft tussen het goede en het kwade en dat 

er toch nog zoveel mensen voor het goede weten te kiezen. Na de dood van Zosima gehoorzaamt 

hij hem door uit het klooster te treden, maar zet hij wel zijn volgende stappen in de wereld in het 

licht van Zosima’s leer. Ook Alëša vraagt zich net als Ivan af hoe het kwade in de wereld kan zijn 

terwijl er een liefhebbende, almachtige God bestaat, maar zoals dit bij Ivan een hele rebellie 

teweegbrengt, gebeurt dit bij Alëša niet. Hij kiest er voor om met heel zijn ziel te streven naar het 

goede en naar God. Christus heeft de weg getoond voor de mens (Johnson 2004: 74-89; Rosen 

1971: 360-365).  

Ook op het einde van de roman wordt nog eens getoond hoe sterk het geloof van Alëša in 

de mens is. Hij is zowat de enige die zijn broer Dmitri al van in het begin gelooft. Het gerecht en 

de anderen kijken naar de feiten en denken hierin het bewijs te zien dat hij een moordenaar is. Ze 

zijn te geïsoleerd van elkaar om naar het binnenste van de mens te kijken zoals Alëša. Hij ziet dat 

zijn broer niet kan liegen, laat staan moorden. Dostoevskij doet in zijn roman echter alle 

objectieve feiten falen om de stelling van Zosima nogmaals te onderstrepen. De mens is niet in 

staat om alle verbanden in de wereld te doorzien. De diepere oorzaak en gevolg relaties blijven 

onzichtbaar voor de mens en daarom kan de mens ook niet oordelen over een andere. Dostoevskij 

                                                           
9
 Alsof de draden van al die talloze werelden Gods tegelijk in zijn ziel samenkwamen, en zijn ziel beefde <bij de 

aanraking van andere werelden>. Hij wilde alles en iedereen vergeven en vergiffenis vragen, <en anderen vragen 

voor mij vergiffenis>, klonk het weer in zijn hart. Hij voelde steeds duidelijker, bijna tastbaar, dat er iets even vast 

en onwankelbaar als het uitspansel in zijn ziel neerdaalde. Het was of zijn verstand beheerst werd door een 

bepaald idee- en dit voor zijn hele verdere leven en tot in alle eeuwigheid. Als een zwakke jongeling was hij ter 

aarde gevallen, als een voor de rest van zijn leven onverzettelijk strijder stond hij op, dat besefte en voelde hij 

opeens, op ditzelfde moment van vervoering (443). 
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laat de lezer opzettelijk lang geloven dat Dmitri de dader is en reikt daarvoor alle bewijzen aan, 

zodat de lezer het des te sterker voelt dat hij fout was. Het is ook Alëša die het enige objectieve 

bewijs voor Dmitri zijn onschuld pleit, aanwijst. Hij herinnert zich dat Dmitri naar zijn borst wijst 

en daarmee naar het zakje met het geld moet hebben gewezen. Hij wordt niet geloofd, maar zal 

op het eind toch gelijk krijgen. Alëša geeft met zijn geloof een andere mogelijkheid dan de 

isolatie van de huidige maatschappij en vraagt ons om verder te kijken dan de feiten (Losskij 

1953: 315-325).  
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Besluit 

In deze paper heb ik dus geprobeerd om het thema van de menselijke vrijheid te behandelen zoals 

ze voorkomt in de roman De Gebroeders Karamazov en heb daarbij de volledige roman in 

beschouwing genomen. Hieruit blijkt duidelijk dat enkel het hoofdstuk “De Grootinquisiteur” 

bespreken een verkeerd beeld zou geven van wat Dostoevskij ons wou zeggen. Het zesde boek 

“Een Russische monnik” is eveneens onontbeerlijk om de opzet van de roman te begrijpen. Pas 

als men deze twee belangrijke passages in het boek geanalyseerd heeft, kan men ook zien dat de 

uitgezette lijnen ook verder uitgewerkt worden door het verhaal heen. Dostoevskij was geen 

theoreticus of filosoof, maar een romanschrijver. Hij gebruikte zijn personages als instrumenten 

om zijn visies duidelijk te maken. Wat hij niet in een theoretisch traktaat kon schrijven, 

verwoordde hij wel via zijn romans.  

Met Ivan en de “Grootinquisiteur” heeft hij een gok gewaagd. In dit hoofdstuk zitten alle 

twijfels die Dostoevskij gehad heeft over zijn geloof. Het is een deel van zijn ziel en net daarom 

is het zo’n sterke passage in het boek geworden. Toch moet de lezer er op letten dat hij de 

mening van de Grootinquisiteur niet verwart met die van Ivan en zeker niet met die van 

Dostoevskij. Hij was trots dat zijn ontkenning van de menselijke vrijheid zo overtuigend was, 

maar was tegelijkertijd bezorgd dat hij het niet meer kon weerleggen. Dostoevskij heeft “De 

Grootinquisiteur” immers geschreven met de gedachte om het ongelijk van die theorie aan te 

tonen. De Grootinquisiteur brengt krachtige en moeilijk te weerleggen argumenten om de mens 

zijn vrijheid af te nemen, maar men mag niet vergeten dat dit voor Dostoevskij gelijk stond als 

het afnemen van de mens zijn waardigheid. Dostoevskij heeft altijd een positief mensbeeld 

gehad. Wie “De Grootinquisiteur” goed leest, merkt dat in de monoloog al een kritiek op de 

inhoud vervat zit. Het is niet de bedoeling dat de lezer de Grootinquisiteur gelijk heeft, maar wel 

dat hij aan het denken wordt gezet. De hele monoloog is een waarschuwing tegen wat er in 

verkondigd wordt. Het wil de mens waarschuwen tegen totalitaire regimes die de mens zijn 

vrijheid afnemen door de gevolgen te tonen. Daarin zit ook onderhuidse kritiek op het socialisme 

en het katholicisme, hoewel hij ze niet bij naam noemt. Ook al begint zo’n totalitair regime met 

de beste bedoelingen, toch ontaardt het sowieso in tirannie en bedrog. Door zijn vrijheid te 

verliezen, verliest de mens immers ook een essentieel deel van zichzelf.  

Het boek “Een Russische monnik” moest het tegengewicht vormen voor het negatieve 

mensbeeld van de Grootinquisiteur. In dit boek komt zowel het vroege leven van Zosima aan bod 

als een deel van zijn leer. Dostoevskij hechtte veel waarde aan dit boek, omdat het de lezer moest 

overtuigen om het foute van “De Grootinquisiteur” in te zien. In “Een Russische monnik” zitten 

dan ook zijn ware gedachten over onder andere de vrijheid. Hij heeft lang aan dit boek gewerkt, 

maar bleef toch ongerust dat het toch niet sterk genoeg zou zijn. Of dit wel of niet zo is, blijft de 
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keuze van de lezer. De aanpak in “Een Russische monnik” is volledig anders dan in “De 

Grootinquisiteur” en het is aan de lezer of hij die aanpak kan smaken of niet. De argumenten die 

de figuur van Zosima moet geven zijn impliciet en waarschijnlijk zou het zesde boek alleen niet 

volstaan om “De Grootinquisiteur” te weerleggen. De theorie van de Grootinquisiteur wordt 

impliciet verbonden met het katholicisme en het socialisme en zo wordt het voor de lezer ook 

concreter wat hij precies moet verwachten van zo’n visie. Iets wat men concreet voor zich ziet, 

heeft meer effect dan een abstracte leer. Daarom heeft Dostoevskij ook de leer van Zosima 

concreet gemaakt, meer bepaald in de personages van zijn roman. Zosima is het personage waar 

de leer mee verbonden wordt, maar hij is geen toegankelijk personage. De lezer kan zich niet met 

hem identificeren, omdat hij zijn gedachten niet te weten komt. De ware verdediging van de 

menselijke vrijheid zit wel degelijk in de levens van de drie broers. Dit zijn de personages met 

wie de lezer zich het meest verbonden voelt. Volgens Dostoevskij zullen zij dan ook een diepere 

indruk maken en hen langer onthouden dan de abstracte monoloog van de Grootinquisiteur. 

De drie broers tonen hoe de weg naar de vrijheid kan verlopen voor de mens. In Alëša ziet 

de lezer dat het wel mogelijk is voor iemand om de goede weg op te gaan. Zijn personage is 

belangrijk, omdat hij menselijker overkomt dat Zosima. De lezer kan zich voor een stuk met hem 

identificeren, omdat ook hij zijn gebreken heeft. Met Ivan wou Dostoevskij aantonen dat een 

leven zonder God niet mogelijk was. Door zijn rebellie tegen God weet hij geen weg meer met 

zichzelf en glijdt in een coma. Hij had God verworpen, maar dit blijkt niet leefbaar te zijn. Fjodor 

was een waarschuwing voor de lezer dat wanneer de mens enkel voor zichzelf kiest, dat 

onvermijdelijk tot zijn ondergang leidt. Ook Ivan is gevaarlijk op weg om die fout te maken, 

maar omdat hij verscheurd wordt door twijfel laat Dostoevskij het in het midden of hij overleeft 

of niet. Hij suggereert dat Ivan enkel kan overleven als hij voor het goede kiest. Tenslotte is er 

nog Dmitri. Voor het thema van de vrijheid was Dmitri enorm belangrijk, omdat hij eigenlijk de 

weg toont die de mens moet afleggen om tot zijn vrijheid te komen. In de roman is Alëša immers 

al een heel eind gevorderd, terwijl Ivan eigenlijk nog moet beginnen. Met Dmitri maakt de lezer 

als het ware een spirituele transformatie mee. Daarvoor waren er al passages over spirituele 

transformaties, maar die bleven onbegrijpelijk voor de lezer, omdat de gedachten van die 

personen onbereikbaar bleven. Dmitri brengt daar verandering in. Terwijl hij eerst de broer lijkt 

te zijn die het hardst op weg is om hetzelfde te worden als zijn vader, weet hij toch het goede in 

zichzelf te vinden en de kracht om daarmee om te gaan. Het proces van zijn spirituele ommekeer 

wordt in gang gezet met de valse beschuldiging op zijn vader. Tijdens zijn verhoor en zijn tijd in 

de gevangenis komt hij tot het besef wat hij verkeerd gedaan heeft. Met zijn visioen van “het 

menneke” krijgt hij plots het inzicht hoe hij waarlijk zou moeten leven. Het komt overeen met 

wat Zosima verkondigd heeft. De ware vrijheid van de mens zit niet in het kunnen volgen van 

zijn eigen verlangens, maar in het actief beoefenen van de christelijke naastenliefde.  
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Het is waar dat niet alle mensen kunnen bereiken wat Zosima heeft bereikt, maar 

Dostoevskij toont met Dmitri dat dit ook helemaal niet hoeft. Het belangrijkste is dat de mens 

begrijpt waar hij naar moet streven en dat ook probeert. Zolang hij zicht heeft op het ideaal en 

zijn best doet om het te verwezenlijken, is er hoop dat het ooit komt tot die broedergemeenschap 

van liefde en dan is het paradijs op aarde ook een feit. Kiezen voor het goede is automatisch ook 

kiezen voor God. Dat was iets dat voor Dostoevskij buiten kijf stond. 
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