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«Une technique romanesque renvoie toujours 

à la métaphysique du romancier. La tâche du 

critique est de dégager celle-ci avant 

d’apprécier celle-là» 

 

Jean-Paul Sartre. A propos de «le bruit et la 

fureur» la temporalité chez Faulkner 
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Karamazov. 

 

— ¡Quelle horreur! — exclamó Mimí, 

dirigiendo los ojitos hacia el cielo. Después 

completó su pensamiento—: Todos parecen 

nouveaux-riches de la conciencia, incluso ese 

moine, ¿Cómo se llama?... Zozime.»  

 

Ernesto Sabato, El túnel 
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Introducció 

Aristòtil, a la Poètica, defineix l’acte d’anagnòrisi com “[...] un canvi que fa passar de 

la ignorància al coneixement, sigui a l’amistat o a l’odi, tocant a aquells qui estan 

determinats a la fortuna o a l’infortuni”. I afegeix: “El reconeixement més bell, 

nogensmenys, es duu a terme quan ensems es produeix una peripècia”
1
. El filòsof grec 

fa referència a la tragèdia grega i, en específic, al reconeixement que reanima els 

personatges o, contràriament, els condemna a la condició de tràgics.  

Sense voluntat de polemitzar sobre els límits categòrics del gènere
2
, l’objecte del 

present treball és l’estudi d’ambdós conceptes, anagnòrisi i peripècia (ἀναγνώρισις
3
 i 

περιπέτεια
4
), aplicats a Els germans Karamàzov de Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski 

(1821-1881). Es proposa inspeccionar la interacció de les categories entre els 

protagonistes del novel·lista rus, orígens, processos i desencadenament dels encontres 

anímics que possibiliten el retrobament del personatge amb la seva subjectivitat i les 

posteriors derivacions que l’acte implica. La manera en que el reconeixement es vincula 

als seus destins i com, per defecte, efectua la peripècia, que és “el canvi sobtat de les 

coses que s’han dut a terme tot transformant-se en el contrari”
5
. 

L’anagnòrisi, en una referència més actual, s’explica amb els següents termes: “El 

reencuentro y reconocimiento de dos o más personajes a los que el tiempo y las 

circunstancias adversas han separado”
6
. I a la mateixa Poètica, Aristòtil indica que el 

més apropiat per l’anagnòrisi d’identitat és que es produeixi entre relacions de 

parentesc
7
. Tal era la idea de Dostoievski, plasmada des de l’inici de la novel·la amb 

l’encontre físic d’una família que mai no havia coincidit. El conflicte dels Karamàzov 

                                                 
1
ARISTÒTIL. Retòrica i Poètica, tr. Joan Leita. Barcelona: Editorial Laia, 1985, pp. 334, 1452a. 

2
No obstant, la proposta d’Oscar Mandel sobre les possibilitats de la tragèdia ens resulta més adient que la 

tesis La muerte de la tragedia, del crític Georg Steiner. El primer, defineix el terme de la següent manera: 

“A protagonist who commands our earnest good will is impelled in a given world by a purpose, or 

undertakes an action, of a certain seriousness and magnitude; and by that very purpose or action, subject 

to that same given world, necessarily and inevitably meets with grave spiritual or physical suffering” 

MANDEL, Oscar. A definition of tragedy. New York: New York University Press, 1961. pp. 20. 
3
Etimològicament, el mot ἀναγνώρισις, “reconeixement”, està compost pel prefix ἀνα, “cap amunt”, i 

per l’arrel γνώρισιςώ, que significa “arribar a conèixer, descobrir, fer-se una idea de reconèixer [algú]”. 

ALBERICH, Joan., Francesc J. Cuartero, Josep Granados. Diccionari grec-català: d’Homer a segle II 

dC. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Fundació Institut Cambó, 2015, pp. 228, 226, 462. 
4
Etimològicament, el mot περιπέτεια, “canvi sobtat, mudança imprevista”, està compost pel prefix περι 

“entorn de, al voltant de, en relació a”, i per l’arrel πίπτω, “caure”. Ibíd., pp. 1351, 1340, 1362. 
5
ARISTÒTIL. Op. cit., pp. 333-334, 1452a.  

6
PLATAS, Ana María. Diccionario de términos literarios. Madrid: Espasa, 2007, pp. 38-39. 

7
ARISTÒTIL. Op. cit., pp. 339, 1453b. 

https://ca.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%80%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89&action=edit&redlink=1
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esdevé així una mostra precisa per l’estudi conceptual entre una família en procés de 

desintegració i uns membres que conviuen amb l’extrema deploració psicològica. 

Els personatges no pateixen la distància física en sí, més aviat una llunyania netament 

humana; l’anomenada crisis d’identitat. Per tant, la resolució de Dostoievski no passarà 

per una aproximació material, sinó per l’aproximació cap a un mateix. En aquest terreny 

es produeix l’anagnòrisi, “[...] el descubrimiento y el desvelamiento del secreto, oculto 

y trascendente”
8
, que reflexa la necessitat de l’home per conèixer: “Todos los hombres 

desean, por naturaleza, saber”
9
, afirma el filòsof grec al començament de Metafísica.  

Desvelar el secret ocult, un misteri com el que anuncia Dmitri Karamàzov al seu germà 

Alioixa “M’estic amagat aquí per espiar un secret. Les explicacions vindran després; 

però sota la impressió de misteri m’he posat a parlar misteriosament, a xiuxiuejar com 

un enze, sense cap motiu. ¡Anem! Vine i calla. Però primer et vull abraçar”
10

. 

L’anagnòrisi es presenta així com el reconeixement del saber i de la identitat, 

possibilitat de salvació de protagonistes reconvertits a través –o a partir– del contacte 

anímic amb l’alteritat, present en múltiples dimensions. 

D’acord amb el corresponent plantejament, el cos del treball es divideix en tres apartats. 

El primer, presenta, analitza i defineix l’argument i la naturalesa dels protagonistes de la 

novel·la: la qüestió del jo, de la identitat, traduïda en la falta de solidesa familiar, la 

descomposició, l’esperit dionisíac i la necessitat d’interacció amb l’altre, indispensable 

per entendre la llibertat, l’amor i el destí dels personatges. 

L’anagnòrisi, com a tema principal del segon capítol, examina moments específics i de 

màxima intensitat, on el personatge es reconeix i encamina la seva metamorfosi. Aquest 

apartat es divideix en tres tipus de reconeixement aristotèlic, adaptats als paràmetres 

dostoievskians. El primer, mitjançant signes o senyals
11

. El segon, parteix del record
12

. I 

el darrer, a través dels mateixos fets, que és el millor reconeixement segons Aristòtil, 

perquè comporta la peripècia
13

. Així, l’anàlisi es concreta en el bes de la figura del 

presoner vers l’Inquisidor dins el poema que el protagonista Ivan Karamàzov exposa a 

                                                 
8
PASCUAL, Emilio. La anagnórisis en la tragedia española del renacimiento. Herne: Gabriele Schäfer  

Verlag, 2016, pp. 301. 
9
ARISTÒTIL. Metafísica, tr. Miguel Candel. Madrid: Editorial Planeta-DeAgostini, 1999, pp. 11, 980a. 

10
DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans Karamàzov, pp. 125. 

11
ARISTÒTIL, Op. cit., pp. 344, 1454b. 

12
Ibíd., pp, 345, 1455b-1455a. 

13
Ibíd., pp. 345, 1454b. 
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Aliòixa, en la bellesa dels records de stàrets Zòsima i, finalment, s’estudiarà l’acció 

detonant, el clímax que canvia tot l’argument: l’assassinat del pare Fiódor Pàvlovitx.  

El tercer apartat, dedicat a la peripècia, pròpiament derivada dels anteriors tipus 

d’anagnòrisi, s’enfoca a partir del canvi en la naturalesa i el destí dels personatges 

d’Ivan, Dmitri i Aliòixa Karamàzov, un cop han tingut l’encontre anímic. Aquest últim 

explica el desencadenament de tenses conseqüències dicotòmiques, positives o 

negatives, que bé defineix Helena Beristáin al Diccionario de Poética y Retórica: 

El reconocimiento provoca un cambio en el curso de la acción, pues modifica la 

orientación lógica de las secuencias y hace que el proceso de deterioro de la suerte 

de un personaje se convierta en proceso de mejoramiento o a la inversa
14

. 

Mesurar aquests processos en Els germans Karamàzov és així mateix seguir 

l’aprenentatge i el reconeixement dels germans; veure com Dostoievski fa que els seus 

herois descobreixin la identitat i la seva visió del món: el fet de comprendre idees i 

persones. La manera en que l’autor allarga l’acte i el tensa fins a l’extrem, provocant 

que, en alguns casos, el reconeixement arribi massa tard, com la causa d’Ivan, 

desencadenant la desgràcia perpetua. O, inversament, com soluciona i desemboca en un 

final atípic de la tragèdia, resolvent el contingut i l’acció amb la justícia poètica i divina, 

convertint el sofriment en felicitat, creant personatges d’argument mític, però humans 

de naturalesa. Un argument que, segons la especialista Terence Cave, es lliga a 

l’estructura amb l’anagnòrisi: “Structure and theme, poetics and interpretation, are thus 

curiously combined in this term, as if the attempt to separate them had broken down”
15

.  

La crítica Patricia Garrido, conclou el seu estudi sobre el terme amb unes línies adients 

per encaminar el cos d’aquest treball i analitzar una obra on, efectivament, l’agnició es 

retarda i s’estira provocant allò que coneixem com a admiratio i maravigla, una mescla 

de versemblança i misteri que fan de Els germans Karamàzov, una obra total. 

Los comentaristas se enfrentan entonces a contemplar géneros nuevo que Aristóteles 

no considera, como la novela. El que la agnición se retrase y se produzca a lo largo 

de un periodo extenso ayuda a que haya un efecto fundamental para Robortello y 

para el resto de los comentaristas italianos: la admiratio o maraviglia. […]
16

.  

                                                 
14

BERISTÁIN, Helena . Diccionario de Retórica y Poética. Mèxic: Porrúa, 1995, pp. 52. 
15

CAVE, Terence. Recognitions. A study in poetics. Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 3 
16

GARRIDO, Patricia. El tema del reconocimiento en el teatro español del siglo XVI: La teoría de la 

anagnórisis. Madrid: Tamessis, 1999, pp. 108. 
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1. El conflicte d’identitat. Matisació de la subjectivitat dels 

personatges 

Els personatges de Dmitri, Ivan i Alioixa, tots tres germans Karamàzov (o quatre, 

considerant el criat Smerdiakov), són víctimes de l’abandó d’un pare que encarna la 

corrupció moral de l’època fins a l’extrem. Utilitzant aquests paràmetres, l’escriptor rus 

formularà, en cadascun d’ells, la qüestió sobre la comunitat, la família, la relació interna 

i la identitat individual: “Tots els herois de Dostoievski s’interroguen sobre el sentit de 

la vida”
17

, afirma el filòsof Albert Camus. 

La família és, per Dostoievski, l’origen anímic, el nucli espiritual de l’individu. A la 

majoria de les seves novel·les, apareix com a institució social en camí de 

descomposició. “El reino de los Karamazov es el reino de la sensualidad que ha perdido 

su integridad”
18

, reafirma el crític Berdiàiev. La família és, a més, “[...] un botón de 

muestra de la sociedad, quedando reflejados en ella los problemas cotidianos, que en 

resumidas cuentas no difieren de lo que se puede captar en ámbitos más amplios”
19

. 

 A Els germans Karamàzov, societat i família són indivisibles, la primera és una mostra 

de la segona: “Potser exagero, però em sembla que resumeix certs trets fonamentals de 

la nostra societat contemporània a l’estat microscòpic, «com una gota d’aigua resumeix 

el sol»”
20

 diu Hipòlit, advocat de Dmitri, presumpte assassí del pare Fiodor. 

Ambdós, família i societat, acumulen elevades dosis de violència, lluita, poder, odi, 

enveja i rancor. Captar els problemes de la família és captar la societat, i la 

desintegració familiar és el total declivi social de la seva època. El conflicte paternofilial 

dels personatges Karamàzov, amb totes les desastroses conseqüències psicofísiques que 

comporta, respon a una pèrdua de fe general, un deteriorament de la comunitat cristiana, 

sustentada amb valors ètics cada cop més allunyats.  

És la nostra apatia el que ens hauria de fer horror, i no el crim de tal o tal individu. 

¿Per què aquesta indiferència, d’on ve que reaccionem tan feblement davant d’uns 

                                                 
17

CAMUS, Albert. El mite de Sísif: assaig sobre l’absurd, tr. Joan Fuster i Josep Palacios. Barcelona: 

Edicions 62, 1987, pp. 135. 
18

BERDIÀIEV, Nikolai. El espíritu de Dostoyevski, tr. Olga Trankova. Granada: Nuevo inicio. 

Publicaciones del Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano, 2008, pp. 135. 
19

SERRANO, Jorge. Dostoievski: entre el bien y el mal. Madrid: Editorial Complutense, 2003, pp. 578. 
20

DOSTOIEVSKI, Fiòdor. Els germans Karamàzov, pp. 744. 
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fenòmens que ens presagien un ombrívol futur? [...] ¿Cal atribuir-ho al trabucament 

dels nostres principis morals, o a l’absència total d’aquests principis?
21

.  

Al respecte, Joseph Frank emfatitza que “La descomposición de la familia era sólo el 

síntoma de un malestar subyacente más profundo: el abandono de unos valores morales 

firmemente arraigados entre los rusos cultos, debido a su pérdida de fe en Cristo y en 

Dios”
22

. Absents d’un referent patern, els germans Karamàzov ja eren, abans de la mort 

fàctica del pare, moralment orfes.  (“Que el món sucumbeixi mentre jo m’ho passi bé, 

«¡jo sol!»”
23

 diu l’advocat Hipòlit, sobre Fiódor Pàvlovitx)  

Desorientats, condemnats a ser tràgics en essència, els tres protagonistes tornen a casa 

per resoldre el conflicte de Dmitri, que reclama diners d’herència materna al pare. 

Aquest és, l’argument principal, el motiu pel qual la família es retroba per primer cop. 

Però el conflicte s’extrapola en tota la intensitat, i el tema material esdevé secundari. Els 

personatges busquen un lloc i un temps existencial, l’origen i la expropiada identitat . 

“Sóc un Karamàzov. I quan udolo pel precipici, rodolo de dret, amb el cap davant; 

m’agrada caure així, trobo bellesa en aquesta caiguda”
24

, confessa Dmitri a Aliosha.  

“Tot ells són desarrelats, no tenen nord. Tenen la força de la seva joventut, encara tenen 

la força dels bàrbars al puny, [...] les mans són plenes i no saben que han d’agafar 

primer”
25

 defineix Stefan Zweig. Arrosseguen el pes del lliure albir, però també es 

pregunten, com Jacques, personatge de Diderot
26

, cap on van, per on aniran, qui són i 

d’on venen; pel destí, la família i el propi jo: són “gent de transició amb el caos dels 

inicis al cor, carregats de cohibicions i d’incerteses. Per a ells no s’ha respost cap 

pregunta, no s’ha allisat cap camí.”
27

. I aquesta és la seva dimensió, la tragèdia com a 

denominador comú entre pare i germans, units per un dràstic procés de desintegració.  

Al llarg de la novel·la, tot fonament és un misteri que cal desvelar, la mateixa pregunta 

pel sentit de la vida posa en joc la qüestió de la pròpia identitat, el naixement i l’origen. 

                                                 
21

Ibid., pp.742.  
22

FRANK, Joseph. Dostoievski: el manto del profeta, 1871-1881, tr. Juan José Utrilla. Mèxic: Fondo de 

Cultura Económica, 2010, pp. 719. 
23

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans…Op. cit., pp. 745. 
24

Ibíd., pp. 129. 
25

ZWEIG, Stefan. Tres mestres: Balzac, Dickens, Dostoievski, tr. Carme Gala. Barcelona: Colecció Nova 

Terra, 1989, pp. 127. 
26

“¿De dónde venían? Del lugar más cercano. ¿Adónde iban? ¿Acaso sabe nadie adónde va? El amo no 

decía nada, y Jacques decía que su capitán decía que todo cuanto acontece de bueno y de malo aquí abajo 

está escrito allá arriba, en el cielo”. DIDEROT, Denis. Jacques el fatalista, tr. María Fortunata Pietro. 

Madrid: Blacklist, 2012, pp. 3. 
27

ZWEIG, Stefan. Op. cit., pp. 128. 
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Com diu Tamara Djermanovic, “Aquí el tema se aborda fundamentalmente desde una 

perspectiva metafísica y se relega a un segundo plano el aspecto ideológico y socio-

político, que destaca en la historia de los endemoniados”
28

. Els enigmes que plantegen 

Els Dimonis, Apunts del subsòl o Crim i càstig prenen vida a Els germans Karamàzov. 

Els Karamàzov són personatges vius en tant que “van al fons de la seva problemàtica 

existencial”
29

.  

Viuen en constant soledat, despresos del món, dels objectes i de si mateixos. La solitud, 

que Octavio Paz defineix com “[...] una orfandad, una oscura conciencia de que hemos 

sido arrancados del Todo y una ardiente búsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por 

restablecer los lazos que nos unían a la creación”
30

.  

I aquesta, per l’autor rus, pot ser autoconsciència de culpabilitat, expressió del pecat 

original, inici del caràcter abismal dels personatges. La falta d’ordre i la negació de 

valors absoluts deriven de la manca de sentit, la crueltat i la por existencial. Els 

protagonistes habiten la seva inharmònica i desconcertat ambigüitat. Als seus apunts 

sobre Dostoievski, el filòsof hongarès Georg Lukács, ho expressa així:   

La sustancia del alma del mundo de Dostoyevski hace que el estado del ser liberado 

se brinde como problema de vida; en cualquier otra poesía se busca el alma propia –

por esto el mundo empírico está siempre presente insuperablemente. En Dostoyevski 

esto es visible como a través de un velo: su mundo es el caos del solipsismo ético
31

. 

L’interès de Dostoievski rau en l’home ocult, inconscient. Per això, el seu estudi és 

qualificat de pneumatologia: “un modo de estudiar la realidad espiritual del hombre, su 

destino trágico, su naturaleza ambigua y enigmática, su posibilidad de hacer tanto el 

bien como el mal, su potencial de destrucción y de muerte y su esperanza de 

resurrección y de vida”
32

. El misteri de la naturalesa humana o el descobriment de l’ego 

és la lluita real dels personatges: “Los personajes dostoievskianos tienen poco más que 

hacer que ser ellos mimos hasta el grado máximo”
33

, descriu George Steiner.  

                                                 
28

DJERMANOVIC, Tamara. Dostoyevski entre Rusia y Occidente. Barcelona: Herder, 2006, pp. 230. 
29

KUNDERA, Milan . L’art de la novel·la, tr. Joan Tarrida. Barcelona: Destino, 1987, pp. 53. 
30

PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. Posdata: vuelta al laberinto. Mèxic: Fondo de Cultura 

Económica, 1999, pp. 22. 
31

LUKÁCS, Georg. Dostoyevski, tr. Javier Alcoriza i Antonio Lastra. Murcia: Biblioteca de Caracteres 

Literarios, 2000, pp. 70.  
32

PAREYSON, Luigi. Dostoievski: filosofía, novela y experiencia religiosa, tr. Constanza Giménez. 

Madrid: encuentro, 2008, pp. 223. 
33

STEINER, George. Tolstói o Dostoievski, tr. Agustí Bartra. Madrid: Siruela, 2002, pp. 295. 
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1.1.  Dionís i els Karamàzov 

 

Al llarg de la novel·la, les descripcions, tant decoratives com fisonòmiques són 

mínimes
34

. El personatge d’Alioixa, era “força guapo, alt i esvelt, de cabells castanys, la 

cara regular si bé una mica allargada, els ulls d’un gris fosc, brillants, molt oberts, 

capficat i sempre calmós”
35

, contrari al pare, sota els ulls del qual “penjaven dues 

bosses; arrugues profundes solcaven les seves galtes grasses [...]”. La cara de stàrets, 

“molt eixuta, es veia solcada de petites arrugues, sobretot al voltant dels ulls”
36

, el rostre 

de Dmitri “magra, de galtes xuclades i d’un groc malsà, tenia una expressió 

malaltissa”
37

. Però això és tot; aquests breus retrats s’obliden
38

 i, com indica Henry 

Troyat, “Se habrán sacrificado estos rostros y estos cuerpos a un pensamiento. La 

pasión de los héroes habrá consumido su carne”
39

.  

Escasses referències físiques són prova de la forma utilitzada al llibre, i també del seu 

contingut, insolublement correlacionats. La manca d’un perfil clar, és la manca d’una 

subjectivitat definida, representació d’uns personatges degenerats i passionals. Els 

cossos dels germans Karamàzov, a diferència dels caràcters de la novel·la tradicional, 

estan forjats a través de l’ànima. Per això, “no hay personajes de novela más difíciles de 

visualizar, de imaginarse como seres de carne y hueso, que los personajes de 

Dostoievski”
40

.  

La preocupació de l’escriptor és metafísica, no física; anímica, no material ni corpòria. 

A l’obra, Dostoievski rebutja el naturalisme dels seus contemporanis i indaga en la 

estricte relació entre la humanitat i el més enllà. Així, senyala Zweig, “els contorns de 

les primeres descripcions són foscos, més aviat són els perfil d’una ombra. Entres a les 

seves novel·les com si entressis dins d’una cambra sense llum”
41

. Rere la foscor dels 

personatges hi habita Dionís, que descompon rostres, personalitats, i anul·la “el principi 

                                                 
34
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NIETZSCHE, Friedrich. El nacimiento de la tragedia, tr. Andrés Sánchez. Madrid: Alianza, 2002, pp.77. 
35

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans…Op.cit., pp. 37. 
36

Ibíd., pp. 53.   
37

Ibíd., pp. 83. 
38
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Ideas sobre el teatro y la novela. Alianza. Madrid, 1982, pp. 33. 
39

TROYAT, Henri. Dostoievski, tr. Enrique Andresco. Barcelona: Destino, 1961, pp. 336. 
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d’individuació”
42

. Aquest és l’èxtasi frenètic de l’estat dionisíac, “[...] un estado 

anímico ascético, negador de la voluntad”
43

. És precisament aquí on es perd el 

personatge dostoievskià, arribant fins als estrats més profunds de l’ànima.  

Tampoc la figura santificada d’Aliòixa, que desespera davant el caràcter sinistre de 

Lisa: “¡ah, prou que ho sabeu, sóc un Karamàzov!”
44

, per després confirmar-ho: “doncs, 

heu de saber que potser no crec en Déu”
45

 escapa d’aquesta naturalesa: “Els meus 

germans es perden –digué– el meu pare igualment. S’arrosseguen els uns als altres, i 

n’arrosseguen d’altres amb ells. És la força de la terra, que marca els Karamàzov.”
46

.  

Tots els personatges cedeixen als vicis, humiliacions, contradiccions i negacions 

existencials, trobant, fins i tot, plaer i satisfacció en aquesta degeneració. Tenen set de 

vida, ànsia, joventut, moviment: “[...] busqueu, mostreu-me una persona en l’obra de 

Dostoievski que respiri tranquil·lament, que descansi, que hagi aconseguit la seva meta! 

Cap, ni una sola”
47

, afirma Zweig. Efectivament, els herois presenten naturaleses 

problemàtiques, ànimes de foc en constant lluita interior entre el bé i el mal, abismes 

confosos que determinen l’aspiració a la afirmació o negació de l’ésser.  

El filòsof Luigi Pareyson associa tal dissolució de la personalitat amb “la extrema y más 

completa forma del mal, porque es su acción en el hombre es fundamentalmente 

disolvente y disgregadora”
48

. Dmitri Karamàzov, germà gran plegat d’una incontrolable 

sensualitat que el fa entrar en disputa amb el pare –però que també anhela la 

metamorfosi– n’és l’heroi que millor representa la naturalesa de la família: 

Camino sense saber on vaig, cap a la llum radiosa o cap a la vergonya infecta. 

Aquesta és la desgràcia: ¡tot és enigma en aquest món! Quan jo vivia submergit en 

la més abjecta degradació (o sigui sempre), ¡jo llegia i rellegia aquests versos 

relatius a Ceres i la misèria de l’home! ¿és que han servit per esmenar-me?
49

   

                                                 
42

Daryl Sharp, al seu estudi sobre conceptes del psicoanalista Carl Gustav Jung, defineix la individuació 

segons l’autor: “Es el proceso mediante el cual se forman y diferencian los seres individuales […] Como 

el individuo no es un ser solo ni separado, sino que su misma existencia presupone una relación colectiva, 
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no al aislamiento”. SHARP, Daryl. Lexicon jungiano. Compendio de términos y conceptos de la 

psicología de Carl Gustav Jung, tr. Elena Olivos. Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 1994, pp.107. 
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Un conflicte d’idees impera en l’ànima dels protagonistes, que confonen dia i nit, bé i 

mal, Déu i home dintre del que Mijaíl Bajtín anomena polifonia. No són opinions 

concluses, sinó idees vives i corrosives. A l’obra, “[...]cada cual habla para convencerse 

a sí mismo más que para convencer a los demás”
50

. Apol·lo i Dionís, forma i èxtasi, 

afirmació i auto-negació del jo lluiten dialèctica i dialògicament (“ser significa 

comunicarse dialógicamente. Cuando se acaba el diálogo se acaba todo”
51

) dins la 

consciència dels herois (“donde empieza la conciencia, allí se inicia un diálogo”
52

). I, 

anàlogament, també dialoguen passions pròpies, que construeixen o destrueixen móns.  

En las obras de Dostoyevksi encontramos un rasgo general más o menos patente en 

todo lo que lleva escrito: es el dolor por el hombre que se reconoce incapaz o, al fin, 

aun sin derecho a ser un hombre verdadero, completo, un hombre independiente, ser 

autónomo
53

. 

1.2.  El jo i l’altre  

 

La manca de concreció i autonomia, física i anímica, es lliga amb la coexistència dels 

caràcters entre sí: cada personatge té quelcom de l’altre. Precisament per aquesta 

condició, la possibilitat de consolidar el jo, transcendir del solipsisme de la consciència 

del seu propi món, esdevenir subjecte i forma apol·línia com a tal, només és possible 

mitjançant l’altre. El protagonista coneix el jo, no directament pels altres, sinó amb 

aquests. L’altre és testimoni, mirall que reflexa la realitat, però ell és advocat i jutge 

final que projecte el seu judici cap a l’exterior, duplicant, desdoblant i deformant-se, 

rebatent la seva condició, esdevenint lloc de debat, subjecte en potència: 

El principio de la visión del mundo de Dostoievski consiste en la afirmación del 

“yo” ajeno no como objeto sino como otro sujeto. El consolidar el “yo” ajeno” –el tu 

eres” –es precisamente aquel problema que, según Ivanov, han de resolver los 

personajes de Dostoievski para superar su solipsismo ético, su conciencia idealista 

aislada, y para convertir al otro hombre de una sombra en una realidad verdadera
54

. 

La revelació (o refús) del jo, l’anagnòrisi, es dona a través de la interacció dialògica 

entre personalitats que es coneixen i es jutgen mútuament. L’actitud de l’heroi cap a si 

mateix està relacionada amb l’actitud vers l’altre i vers la paraula de l’altre cap a ell:  

                                                 
50
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51
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Cultura Económica, 2003, pp. 371. 
52

BAJTÍN, Mijaíl. Op. cit., pp. 86. 
53

CALATRAVA, Marina., José Vallés. La crítica social-realista rusa. Almería: Universidad de Almería, 

2000, pp. 81. 
54

 VIACHESLAV, Ivanov. Dostoievski y la novela-tragedia. Moscú: Muzaget, pp. 33-34. Citat per 

BAJTÍN, Mijaíl, 1916, Op. cit., pp. 20. 
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“La conciencia propia constantemente se percibe sobre el fondo de la conciencia del 

otro con respecto a uno, el «yo-para-mí» aparece sobre el fondo del «yo-para-otro»”
55

.  

Tot i així, el personatge rebutja tot intent de definir la seva personalitat per part de 

l’altre, afegeix Bajtín. Amb por de ser objectivat, escapa de qualsevol definició i 

s’estaciona, com a ombra, entre l’objecte i el subjecte. És la mateixa escapatòria que fa 

que totes les auto-definicions siguin difoses. 

Es tracta d’una concepció de l’existència de l’altre viscuda en clau de negació que ens 

remet a la llibertat de Jean-Paul Sartre: l’altre em mira, em priva de llibertat i 

m’objectiva. M’anul·la com a subjecte i pretén convertir el meu jo, la meva llibertat i 

voluntat autònoma «para-sí» en quelcom sòlid, definit i objectivat «en-sí»
56

. No obstant, 

la disgregació sartriana és fruit de l’arbitrarietat; Dostoievski entén l’amor com a 

privilegi, “un tresor que no té preu: amb ell podries comprar tot el món, redimir els teus 

pecats i els pecats de tot el món”
57

. L’amor cap a l’altre, nexe d’unió per esdevenir 

subjectes, s’oposa a l’amor propi, que deriva en llibertinatge i auto-destrucció:  

Según la dialéctica genial de Dostoyevski, la arbitrariedad hace perder la libertad y 

la auto-afirmación destruye a la persona. Para preservar la libertad, para preservar a 

la persona, es imprescindible la humildad ante aquello que es superior a tu «yo»
58

.  

Tal egocentrisme és el que sofreix el personatge d’Ivan, ateu ideològic incapaç 

d’estimar a l’altre, incapaç d’entendre’s ell mateix: “com més estimo la humanitat en 

general, menys estimo les persones en particular, considerats com a individus”
59

 diu 

Zòsima, evocant la seva visió (quan més estimo les idees, menys estimo a la realitat, a 

les persones). L’intel·lectual encarna el paper de superhome del protagonista de Crim i 

càstig, Raskolnikov, un teòric brillant, però impossibilitat de comunió fraternal.  

Peter Jones, a Philosophy and the novel, proposa la següent lectura: “Dmitri, Ivan, and 

Alyosha may be seen as being under the primary influence of body, mind, and soul, 

respectively”
60

. Efectivament, tot i la esmentada perversió d’Alioixa, la majoria de 

personatges es busquen a través d’ell, ideal anímic i religiós. Ivan i Dmitri, cap i cos, 
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anhelen arribar a l’ànima, Aliòixa. Com diu Pechorin, heroi de l’escriptor Mikhaïl 

Lérmontov, “Toda mi vida ha sido una cadena de contradicciones tristes y 

desafortunadas entre corazón y entendimiento”
61

. Les ombrívoles fisonomies del relat 

s’odien i s’estimen, es perden i es troben, xoquen buscant la llum per transcendir del seu 

estatus.  

Y lo que importa sobre todo en un libro de Dostoievski, al igual que en una pintura 

de Rembrandt, es la sombra. Dostoievski agrupa a sus personajes y sus 

acontecimientos y proyecta sobre ellos una luz intensa, de manera que sólo los 

ilumine por un lado. Cada uno de sus personajes está inmerso en la sombra
62

. 

 

La vertadera fisonomia és així un secret, una divina interioritat. Irreconeixible, perdut 

en el seu propi rostre, l’heroi Karamàzov necessita l’altre per projectar i posar a prova 

les seves idees, per dur a terme l’acte del reconeixement, el seu destí. “Per què tenia 

tantes ganes de veure’t aquests últims dies, i sobretot fa un moment? És que m’ets 

necessari”
63

, clama Dmitri a Alioixa, súpliques semblants a les d’Ivan “Germanet meu, 

no tinc intenció de pervertir-te ni de fer trontollar la teva fe; més aviat un desig de curar-

me al teu contacte el que ara em mou”
64

 i, fins i tot a les del mateix Fiódor Pàvlovitx:  

Era en moments així que volia tenir prop seu un home abnegat, ferm, no corromput 

com ell, que, si bé testimoni de la seva vida disbauxada i al corrent dels seus secrets, 

ho tolerés tot per abnegació, no s’ho oposés i sobretot no li fes retrets, no l’amenacés 

amb càstigs, sigui en aquest món o en l’altre, sinó que el defensés si calia –contra 

qui? Contra algú de desconegut, però temible i perillós–
65

 

 

1.3.  Llibertat i destí 

La intrusió de l’altre és indispensable per dirigir el reconeixement de l’heroi, la 

integració social, familiar i el futur. Però, que determina el destí d’aquestes ombres 

furioses, que recerquen i desitgen la transformació? L’anàlisi dels conflictes i aspectes 

que defineixen la seva evolució es complica en el cas dels Karamàzov, doncs, com 

afirma Gary Saul, “As in so many of such descriptions in Dostoevskii, the point is not 

what did happen: it is that any of the suggested events could have happened”
66

.  
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D’ànima desintegrada i gran set de vida, els personatges són lliures en tant que sempre 

dubten entre vàries possibilitats d’acció; “We gradually learn to see time not as a line of 

single points but as a field of possibilities. If the tape were played over again, a different 

possibility might be realised”
67

. Aquí rau la dificultat –i tot interès– per examinar el que 

Forster anomena personatges redons: “[…] un personaje redondo trae consigo lo 

imprevisible de la vida”
68

.  

D’aquesta manera, el temps de la novel·la és un extens camp de possibilitats pel 

desenvolupament moral dels personatges. Dins els paràmetres dostoievskians, sense 

llibertat no hi ha moral, i sense moral no hi ha vida. En aquesta llibertat, rau la 

possibilitat del bé i del mal, el potencial de destrucció i mort, d’esperança i resurrecció, 

maldat o redempció; (“No hi ha res de més seductor per a l’home que el lliure albir, 

però res tampoc de més dolorós”
69

 diu la figura de l’Inquisidor).  

Acceptar aquesta ambigüitat és possible mitjançant l’anagnòrisi del caràcter, 

reconèixer-se un mateix en els alts i baixos instints, veure’s responsable del jo i de 

l’altre en un món aparentment abandonat per Déu. “Los héroes dostoievskianos 

deambulan por un mundo sufriente e incomprensible, buscando la verdad y la 

realización”
70

 analitza  Nerio Tello. 

L’heroi pensa i teoritza sol, però només es posa a prova de manera dialèctica; l’únic 

camí per assolir el reconeixement, desvelar qui sóc és l’enfrontament viu i humà amb 

l’entorn (“el hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de 

otro”
71

, diu Paz). Aquest contacte revela l’incomprensible de la vida, contemplat 

gràficament –i no de manera teòrica– pel personatge. La pròpia acció i els personatges 

són una resposta a les preguntes personals. Mónica Codina, a El sigilo de la memoria, 

ho defineix així:  

Al encarar a sus personajes se clarifica su mundo interior, pues éste se deja ver desde 

los presupuestos últimos en los que está anclado. Es como si se produjese una 

repentina toma de conciencia de lo que desde hace mucho se tiene como propio, 

incluso de quién se es. En los grandes diálogos dostoyevskianos hay momentos de 
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especial luminosidad en que, ante la presencia de algunos personajes, se vislumbra la 

situación en que se encuentran los demás
72

.  

La situació descrita fa de mirall, provoca confessions de culpabilitat, tot revelant allò 

que professa el personatge stàrets  a les seves memòries: “El paradís, –deia ell– està 

amagat al fons de cada un de nosaltres; en aquest moment jo l’amago en mi i si jo vull 

es realitzarà demà veritablement per tota la meva vida”
73

. Reconèixer la idea divina, el 

paradís amagat, per damunt la corrosiva idea humana que destrueix la primera (“Si Déu 

no existeix, no hi  ha virtut, ja que la virtut seria inútil”
74

 d’Ivan Karamàzov), és 

imprescindible per comprendre la pregunta de la identitat.  

Amb aquesta idea l’escriptor fa ressaltar la doble naturalesa del seu heroi. La idea nega, 

turmenta i dissol la personalitat, però també prepara l’oportunitat de penedir-se: 

l’adveniment del bé, reconèixer la immensitat del paradís dintre del propi jo. No 

obstant, com diu Carlos García analitzant la tragèdia, el reconeixement de l’hamartia o 

error, que comporta el sentiment de culpabilitat, pot arribar tard i esdevenir irremeiable.  

En su libertad de acción, el héroe avanza hacia un destino implacable. Comete un 

error trágico, y esa hamartía le arrastra a su final. En ocasiones reconoce su falta, pero 

el reconocimiento –la anagnórisis aristotélica– llega tarde
75

.  

 

L’anagnòrisi s’origina mitjançant elements que s’exposaran a continuació, modificant 

l’estat de naturalesa dels personatges, la seva idea i l’objectiu de cadascun: la afirmació 

de la consciència del subjecte. Uns herois que, segons Bajtín, es distribueixen amb 

l’argument exponencial. “Éste no es solamente su ropaje externo, sino su cuerpo y su 

alma. Y a la inversa: su cuerpo y alma sólo pueden manifestarse esencialmente en él”
76

.  

Com l’argument, la societat i la família de l’obra, els protagonistes participen i pateixen 

de la desintegració d’un caràcter lliure, inconclús, indefinit i gairebé irresoluble, el 

mateix que permet la redempció: “él siempre muestra al hombre sobre el umbral de una 

última decisión, en su momento de crisis y de cambio inconcluso en su alma”
77

. 

L’anagnòrisi dels personatges es manifesta a l’argument. Allà entren en joc no només 

els successos, sinó més aviat problemes, idees i destins: la peripècia. 
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2. Anagnòrisi 

2.1.  Anagnòrisi per senyal: El bes i l’Inquisidor
78

  

 

De sobte, el presoner se li acosta en silenci i besa els llavis exsangües del 

nonagenari. És tota la seva resposta. El vell s’estremeix, els seus llavis es mouen, 

se’n va cap a la porta, obre i diu: «Ves-te’n i no tornis més...¡mai més!» I el deixa 

anar entre la càlida fosca de la ciutat andalusa...i el Presoner se’n va
79

.    

Dostoievski, al capítol El gran inquisidor, posa a prova la identitat dels personatges 

Ivan i Aliòixa a través d’un poema plantejat pel primer, on la figura de l’Inquisidor 

acusa a Crist del sofriment a la terra i de l’enorme pes de la llibertat. Finalment, davant 

l’enorme tempesta d’acusacions, Crist, el presoner, mira, calla, escolta, i només respon 

amb un senyal: el bes. Acte seguit, la figura principal del poema parteix i abandona el 

Gran Inquisidor, que s’ofega amb la resolució del judici.  

Així acaba el discurs de l’heroi Ivan Karamàzov, una extrapolació del seu pensament 

que es vivifica, es posa a prova i es vol reconèixer dialècticament en contacte amb 

l’altre, amb el petit Aliòixa
80

. A l’episodi s’emfatitza que el personatge d’Ivan té una 

idea, i el seu germà Aliòixa vol penetrar i desxifrar el secret d’aquesta idea. En el joc 

polifònic, es combinen voluntats a la recerca de l’esdevenir. El poema es presenta com 

un diàleg confessional en forma d’al·legoria: la veritat que defensa Ivan és també una 

creença personal que es confronta amb la reacció del seu germà.  

Ambdós protagonistes de l’espisodi, el Gran Inquisidor i Ivan per una banda, i Crist i 

Aliòixa per l’altra, rebaten dues postures claus en el desenvolupament filosòfic de la 

novel·la: raó i fe, ment i ànima, orgull i humilitat. Ho fan mitjançant el poderós 

llenguatge retòric i la dèbil senyal del bes, respectivament. Entre aquests dos pols, es 

juga el reconeixement del món, intrínsecament lligat amb l’anagnòrisi del personatge. 
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“Cristo y el Gran Inquisidor son dos visiones del mundo, dos propuestas de humanidad, 

dos modos de superar lo trágico de la experiencia”
81

.  

L’esdeveniment simbòlic que planteja Dostoievski a l’escena és subtilment preparat per 

mitjà del personatge Ivan, que al capítol anterior clama: “tota la ciència del món no val 

les llàgrimes d’un nen”
82

, per acabar concloent: “No refuso pas d’admetre Déu, però 

molt respectuosament ¡li torno el bitllet!”
83

. Ivan, segons el crític Leon Chestov, “Habla 

de un niño, pero lo hace así a fin de simplificar un problema muy complejo para él 

mismo; o más bien para desarmar a los adversarios que en la discusión juegan tan 

hábilmente con el término «falta»”
84

. 

El “cataclisme geològic”
85

 del protagonista pretén enderrocar l’edifici moral tradicional 

a través de denuncies i arguments convincents de lògica utilitària i euclidiana. Al 

respecte, el filòsof Manuel Maceiras, concreta la postura d’Ivan: “Es síntoma de un 

mundo que no está convenientemente ordenado, y (Dios) no tendría espacio en él si 

estuviese causalmente organizado, según postula su «euclidiana razón»”
86

.  

Durant l’obra, Ivan Karamàzov sofreix el que Frank anomena monomania, la “obsesión 

irracional por una idea particular”
87

. Per l’heroi, tan sols existeix la idea, i s’aferra a ella 

al llarg de tota la novel·la. Al corresponent capítol, Ivan i l’Inquisidor atempten contra 

la crueltat del món i, conseqüentment, qüestionen el seu creador, Déu. Pel bé de la 

humanitat i en nom de la felicitat, la figura del Gran Inquisidor pretén corregir l’obra de 

Crist, substituir la seva llibertat per pa, seguretat i benestar. De manera que Ivan l’hi 

torna el bitllet a Crist, i el Gran Inquisidor el condemna per la organització còsmica:  

Tu, ¡que havies vingut a donar la teva vida per ells! Has augmentat la llibertat 

humana en comtes de confiscar-la i d’aquesta manera has imposat per sempre a 

l’ésser moral els horrors d’aquesta llibertat
88
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En aparença, el judici és just i poderós en suficiència perquè l’oient es commogui i es 

reconegui amb els brillants oradors. Tal revolta és ben definida per Camus: “La revolta 

neix de l’espectacle de la manca de raó, davant d’una condició injusta i 

incomprensible”
89

. No obstant, les sentències morals universals contrasten plenament 

amb el comportament dels personatges, el que l’estudiós José A. Hita anomena 

argumentum ad hominem, citant l’estudi de Valentina Vetlóvskaya
90

. L’argumentum ad 

hominem atorga importància al caràcter, la situació i el tipus concret de l’anunciant; una 

antífrasis que concedeix llibertat als personatges per persuadir parlant d’amor i justícia, 

sempre des de de l’evidència que ells mateixos són injustos i immorals. 

Dins la construcció metafòrica del poema, el dia abans de jutjar a Crist en nom del bé, el 

Gran Inquisidor “ha fet cremar una centena d’heretges Ad maiorem Dei gloriam”
91

 i el 

personatge d’Ivan, abans d’invocar la crueltat vers els infants, confessa: “No he pogut 

comprendre mai com és possible estimar el proïsme”
92

. En suma ambigüitat, la figura de 

l’Inquisidor, assassí, retreu la falta d’amor al personatge innocent, Crist, exigint, com 

Raskòlnikov, el protagonista de Crim i càstig, justícia a través de sang
93

. La immoralitat 

del parlant desacredita, per virtuoses i persuasives que semblin, les seves paraules 

escèptiques i, en última instància, la seva idea –a ell mateix–, tot desplaçant l’autoritat 

moral i el poder de reconeixement al dèbil acusat. “El hecho de que el personaje inmoral 

demuestre inteligencia en sus palabras casi nunca otorga autoridad a sus enunciados”
94

.  

L’anagnòrisi segons Beristáin, respon “[...] a declaraciones o confesiones que 

circunstancias accidentales o planeadas propician y que, en todos los casos, deben ser 

verosímiles”
95

. La demostració estrictament lògica i utilitària del bé de les figures de 

l’Inquisidor i d’Ivan manca de veracitat en tant que contrasta amb l’experiència i el 

sentit comú. El propi Aliòixa, en dirà: “¿és una fantasia, un error del vell, una rara 
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endevinalla?”
96

, per després revertir el significat d’Ivan: “El teu poema és un elogi de 

Jesús i no un blasme...com tu volies”
97

.  

Per la mentalitat d’Ivan, personatge acusador, el silenci de Crist és expressió del fracàs 

de Déu. Per Aliòixa, és la bondat dels innocents feta present, manifestació divina. “Lo 

positivo no habla porque le basta con existir, no necesita imponerse o llamar la atención 

sobre sí, porque su mismo ser es elocuente y atractivo”
98

 afirma Luigi Pareyson. Tot i la 

gran expectació que pesa sobre la seva figura, l’acusat no es defensa, sinó que calla i 

mira amb humilitat; fa de mirall per clarificar la situació i el món interior de l’altre; 

afirma el bé tot revelant el mal.  

Los diálogos culminan en el gesto; se suprime toda superfluidad narrativa con el fin 

de dejar el conflicto de los personajes desnudo y ejemplar; la ley de la composición 

es de la máxima energía, liberada en el espacio y el tiempo más reducidos posible
99

. 

I del silenci de la figura de Crist en el poema, sorgeix el senyal, el bes. Crist besa al 

pecador i d’allà irradia una força extraordinària. En el silenci i en aquest bes detonant, 

reconeixem tota la seva potència argumental. “Con su gesto, se pone en el plano que él 

ha elegido por amor al hombre y que le lleva su perenne pasión de la cruz”
100

. El bes és 

el perdó il·limitat al mateix enemic que minuts abans el volia cremar, i que renega 

acceptar aquest. “La compassió, ¿no és per ventura la creu on és clavat aquell que 

estima els homes?
”101

 diu Zaratustra de Nietzsche. Tal perdó també és una creu dins la 

lògica de l’heroi Ivan, a qui el seu germà reconeix en la darrera frase del poema: 

“Aquell bes li crema el cor, però persisteix en la seva idea”
102

.  

Contra la moral del personatge, “No renegaré aquesta fórmula que tot és permès”
103

, 

Alioixa besa suaument la boca del pecador, identificant-se amb Crist i mostrant que, a 

l’univers de Dostoievski, la darrera paraula és l’amor, no la violència ni la raó. Inicia 

una resposta  indirecte a Ivan, que comença a reconèixer el seu error intel·lectual, el seu 

odi vers la humanitat, vers si mateix: el producte de la seva identitat. 
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Escolta, Aliòixa –Pronuncià amb fermesa l’Ivan–: si puc estimar encara els borrons 

primaverals, serà gracies al teu record. En tindré prou de saber que tu ets aquí, en 

alguna banda, per tornar a prendre gust a la vida. ¿estàs content? Si vols, pren això 

per una declaració d’amor. Ara, anem-nos-en cada un pel seu camí
104

.  

A través del bes del seu heroi Aliòixa, Dostoievski senyala nous camins, nova terra i 

possibles destins argumentals, la llavor de l’anagnòrisi que emergeix en Ivan. Les idees 

d’aquest també seran refutades amb l’anagnòrisi per record que invoca el propi germà 

quan s’acomiada d’Aliòixa, necessari per poder seguir estimant. “A decir verdad en 

todo el transcurso de la novela brilla una serie de elementos orientados a refutar el 

ateísmo de Ivan”
105

. 

Com professa Aristòtil a la Poètica, tots els elements de l’obra han d’estar 

interrelacionats “per essent una i sencera com un ésser vivent, produeixi el plaer que li 

és propi”
106

. Així, el propi sistema literari, acompanya, als personatges cap el 

reconeixement del seu jo de manera indirecta. Després del senyal del bes, el 

protagonista Ivan Karamàzov es reconeix com a adversari de Crist, i “El destino del 

hombre lo atrae ineludiblemente o bien hacia el Gran Inquisidor, o bien hacia Cristo”
107

.  

2.2.  Anagnòrisi per record: La doctrina de Zòsima 

 
Només he guardat records preciosos de la casa paterna, perquè els més preciosos de 

tots són aquells records de la primera infància a casa els pares; gairebé sempre és 

així, a condició que l’amor i la concòrdia regnin dins la família
108

. 

La tensió entre els personatges Aliòixa i Ivan s’engrandeix al final del capítol El gran 

Inquisidor. El bes d’Aliòixa, que propicia la revelació de la crueltat dels principis 

d’Ivan, crema el seu cor fins a la tornada a casa, “cosa estranya, sentí de cop una ànsia 

intolerable, que creixia a mesura que s’hi atansava”
109

. Però no és l’únic que pateix el 

conflicte anterior. A partir d’aquest, l’autor farà que Aliòixa experimenti una insòlita 

crisis de fe que s’efectua per la mort i la posterior descomposició del cos del seu màxim 
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referent, el stàrets Zòsima. “El cor d’Alioixa sagnava, es tractava de l’ésser que ell més 

estimava en tot el món i que ara es veia cobert de vergonya i d’infàmia”
110

.  

Farcit d’impotència, provocat per Rakitin (personatge que representa el nihilisme 

extrem de l’obra) i posseït per l’Inquisidor (figura invocada en el poema d’Ivan), el 

germà petit gosa citar al propi Ivan: “No em revolto contra Déu, només no accepto el 

seu univers”
111

. La superació del seu estat esdevé un leitmotiv permanent en tot el llibre: 

el reconeixement a través de la bellesa del record, la vital importància d’aquest per 

forjar el caràcter i la moral de la identitat del personatge. 

Les memòries i confessions de stàrets Zòsima al mateix capítol, preparen el terreny per 

l’èxtasi del personatge Aliòixa. Parlaran “sobre la pertinencia y el sacrificio que son 

necesarios para entrar en la Vida, enseñanzas sancionadas por la muerte del viejo, que 

se aparece en seguida vivo al discípulo adormecido y simbolizado por la narración del 

milagro de Caná”
112

, com interpreta Henri de Lubac. No s’entén la postura religiosa 

d’Aliòixa sense la fe del mestre Zòsima, narrada a la seva memòria, on hi trobem la 

conversió del seu germà Markel i la seva pròpia. “Es la fe de la memoria, esto es la fe 

que nace de una historia pasada, la evoca, y en cualquier caso la hace revivir”
113

.  

Els relats en boca de stàrets, com la senyal del bes, no argumenten de manera racional la 

veritat de Déu, sinó que simplement la testimonien i la reviuen per entendre el seu 

sentit; confuten l’ateisme i el Gran Inquisidor de manera indirecte: “Al rechazo y a la 

negación, Dostoievski no opone una dialéctica, sino un cuadro artístico, un icono 

viviente de Cristo”
114

. La icona vivent de Zòsima rau en la primera recepció de la 

història de Job i l’encontre amb un assassí que necessita confessar, memòries 

correlacionades amb el record principal: el del seu germà Markel, que, de cara a la mort, 

descobreix la grandesa de la vida tot afirmant: “Si he pecat contra tots, tots em 

perdonaran: vet aquí el paradís”
115

. 

Aquesta darrera memòria, apel·lació d’harmonia cosmogònica on tots els éssers 

participen igual en dolor i alegria, permeté la reconversió del stàrets quan la seva fe 

també trentejava, i es re-configura en l’essència del protagonista Aliòixa.  
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El miracle, Pares meus, és que sense assemblar-s’hi massa de cara, l’Alèxei s’hi 

assembla tant espiritualment que sovint me l’he mirat com si fos ell, que ve a trobar-

me a la fi del meu camí, en record del passat
116

.  

A Els germans Karamàzov, la importància del bell i sagrat record és garantia de 

protecció contra el mal pervenir. Abans de la definitiva reconversió del petit 

Karamàzov, el caràcter Grüixenka es commou explicant una història d’infància on una 

miserable anciana pot sortir de l’infern perquè un dia entregà una ceba a un captaire. 

Rememorar una bona acció, per petita que sigui, salva la vida. La memòria permet la 

transfiguració i el repòs del personatge amb la veritat i el bé, una idea freqüentment 

plantejada per Dostoievski (“¡Senyors —cridà en veu alta a tots— el príncep afirma que 

la bellesa salvarà el món!”
117

).  

Dostoievski força el personatge stàrets a evocar a Markel en un moment de rebel·lió, i 

igualment farà que trobi el seu esperit en Aliòixa, que ara també necessita del record per 

superar l’estat de confrontació vers la justícia suprema. “En efecto, la fe frecuentemente 

recuerda, recupera el pasado, se vuelve hacía él para verificarse y sostenerse: es aquello 

que hizo Zósima con Markel y que debe hacer Alíoscha con Zósima”
118

. El record de 

Zòsima, icona de Crist, és testimoni de bellesa, força i possibilitat de transfiguració de 

la llibertat cristiana: “Es a través de su maestro como Aliosha reconoce la luz del 

amor”
119

.  

Al monestir, conglomerat d’experiències sagrades, l’heroi es reconverteix recuperant la 

seva fe, tan lligada a la mare (“havent perdut la mare quan tenia quatre anys, tota la vida 

es recordà de la seva cara i de les seves manyagues «com si l’estigués veient»”
120

) o, 

millor dit, reafirmant el camí amb el personatge de stàrets. “En la casa paterna donde se 

aprende a habitar el mundo. Los recuerdos de ella conservamos son los que nos 

acompañan toda la vida como constante punto de referencia”
121

.  

Aquests, per la seva condició d’invariabilitat, permeten el reconeixement del més 

profund de cada ésser, la part que roman intacte; tal és l’eix de l’anagnòrisi: “[…] la 

permanencia de la identidad del hombre a lo largo del tiempo, permite antes o después 

su reconocimiento. Trueques, cambios, mudanzas representan al vivo la existencia 
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humana: pero nada serían sin la permanencia de las personas invariables”
122

. En el 

mateix cos que hores abans havia disgregat tota la seva personalitat, l’autor condueix a 

Aliòixa a veure l’ànima, i l’heroi entra en ple èxtasi d’amor. Cel i terra, cos i esperit, 

passat i futur s’ajunten a l’horitzó del record. 

No comprenia per què hauria volgut, irresistiblement, abraçar la terra tota sencera, 

però l’abraçava i la besava sanglotant, arruixant-la de llàgrimes, i es prometia amb 

exaltació estimar-la, estimar-la sempre
123

.  

En el cúmul d’impressions, el personatge Aliòixa ha presenciat la màgia del record, la 

impermutabilitat d’aquest vers les circumstàncies adverses. “La meva ànima va ser 

visitada en aquella hora”
124

, afirma més tard. Amb la visita, ha comprés stàrets i a ell 

mateix, testimoniant la pròpia bondat a través de la bondat aliena, que pot regenerar i 

il·luminar l’home en temps obscurs.  

Dins l’apocalíptic moment de desconcòrdia absoluta amb la realitat, la memòria es 

presenta com a força vivent de bellesa i possibilitat de transfiguració de la vida humana, 

i aquí rau el seu valor perenne dins la narrativa dostoievskiana. “I sempre més, l’Aliòixa 

recordà aquell instant”
125

. Després de la breu desintegració anímica, el germà petit ha 

vençut l’absurd i expulsat la idea corrosiva d’Ivan: ha tornat en sí. El protagonista ha 

aprés que, experimentar la bellesa, conservar un bon record, permet reconduir la pròpia 

vida. Per això, el leitmotiv es reprèn al final del llibre, quan convoca a tots els infants en 

el funeral d’Iliütxa.  

[...] Sapigueu que no hi ha res de més noble, de més fort, de més sa i de més útil a  la 

vida que un bon record, sobretot si ve de la primera edat, sobretot de la casa pairal. 

Us parlen molt de la vostra educació; ara bé, un record sant, conservat des de la 

infància, és potser la millor educació. Si féssim provisió de records sants per tota la 

vida, seríem definitivament salvats. I fins sí no guardem dins les ànimes més que un 

bon record, aquest únic record ens pot servir un dia per salvar-nos
126

. 

A fi de prevenir el mal que amenaça els germans, intel·lectual i físicament poderosos 

però mancats de records i desarrelats de referents anímics consistents (“Jo em recordo 

de tot, Alioixa. Tu tenies onze anys i jo quinze. La camaderia entre germans no és gaire 

possible en aquella edat, amb quatre anys de diferència. Ni tan sols sé si t’estimava”
127

, 
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diu Ivan), el personatge –que respon a la visió profètica de Dostoievski– avisa els joves, 

futur del poble rus, a les darreres pàgines del llibre.  

Tal despertar de la consciència, remet als protagonistes a la pregunta per l’origen, per 

les forces que els configuren com el que son, el que han viscut i viuen. En aquest espai, 

hi ha la possibilitat de reconversió, d’afirmar la identitat del subjecte, del sentit i 

significat del món davant d’aquest. “La cuestión acerca del origen como «lugar» desde 

donde es posible la búsqueda de la propia identidad”
128

 planteja Mónica Codina.  

Per Dostoievski, lligar-se a l’origen permet habitar el món, aquest lligam es conserva en 

el record de la vida, especialment de la infància. La memòria es planteja com a base de 

la personalitat individual
129

. El filòsof espanyol Miguel de Unamuno, a Del sentimiento 

trágico de la vida, ho expressa així: “Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra 

vida espiritual no es, en el fondo, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por preservar, por 

hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir”
130

. El record 

orienta i reconforta la identitat, rescata la densitat del passat i l’actualitza; rememora i 

reactiva el present per projectar-se en la promesa d’esperança futura. És, en essència, 

garantia i aprenentatge, acte que canvia el rumb existencial del personatge.  

A través d’evocacions particulars i concretes, l’heroi Aliòixa “hauria volgut perdonar, a 

tothom i de tot, i demanar perdó, no per ell, sinó pels altres, per tothom i per tot”
131

, un 

amor universal provinent dels caràcters Markel i Zòsima, que també viuen experiències 

tràgiques, capaces, segons la lògica dostoievskiana, d’enriquir l’home i elevar-lo a 

l’autodescobriment i anagnòrisi.  

També el personatge Dmitri viu la seqüència dels anteriors. Davant la mort del seu pare, 

tindrà una bella aparició: “viatjava per l’estepa, a través d’una comarca on havia estat 

altres temps” i veu “una criatureta que plora, plora sense parar”
132

. L’encontre del passat 

amb el present, actualitza estats que s’havien perdut, tot cristal·litzant en una conversió 

moral interior. El penediment s’incorpora, a través del record, a l’ànima de Dmitri. “He 
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tingut un somni bonic, senyors –digué amb una veu estranya, amb la cara il·luminada 

d’alegria”
133

.   

2.3. Anagnòrisi per acció: El parricidi 

 

Senyor tinent retirat Karamàzov, tinc el deure de declarar-vos que se us acusa 

d’haver mort el vostre pare, Fiòdor Pàvlovitx, assassinat aquesta nit.
134

  

 

Dins l’argument de l’obra, el “somni bonic” del més gran dels germans és precedit per 

l’assassinat del pare, acció detonant en el desenvolupament d’aquesta. La mort de 

Fiòdor Pàvlovitx és la pràctica total de les idees anteriors dels personatges. Després de 

desafiar límits morals impensables, són exigits a auto-reconèixer-se davant un fet de tals 

dimensions. La brutal circumstància arrabassa tot possible contingut ideològic 

benefactor, ara convertit en depravació i crim.  

És en el clímax de la novel·la on Dostoievski ofereix la màxima expressió de la tragèdia 

humana: el parricidi, “crimen capital y primordial, tanto de la Humanidad como del 

individuo” i “[…] fuente principal del sentimiento de culpabilidad”
135

 segons el 

psicoanalista Sigmund Freud. Tot i així, com diu Vladimir Nabokov, “El argumento se 

presenta de tal modo que durante largo tiempo el lector sigue sin saber quién podría ser 

el culpable”
136

.  

En efecte, sense saber-se’n fàcticament culpables, el crim obri noves perspectives de ser 

en els protagonistes (“en el principio era la acción”
137

, remet el propi Freud), els 

despulla amb totes les seves contradiccions i negacions, desvelant la inconseqüència 

ètica de la conducta, interrogant la seva identitat. L’anagnòrisi, en aquest cas, necessita 

de l’acció anterior, el crim, per fer-se present en els germans Dmitri i Ivan Karamàzov. 

Steiner planteja la poètica de l’autor rus de manera similar: 

Dostoievski veía primero la acción; en la raíz de su invención estaba el agon, el 

suceso dramático. Siempre empezaba con algún breve cataclismo o explosión de 

violencia en que la dislocación de los asuntos humanos ordinarios produce un 

«momento de verdad»
138

.  
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I el primer en experimentar “el moment de veritat” en un succés dramàtic és l’heroi 

Dmitri. El detenen en plena disbauxa i deliri amorós, sensacions contrarestades per la 

consciència d’auto-culpabilitat a causa del presumpte assassinat de Grigori, previ a 

arribar a la festa: “T’estimaré a Sibèria”
139

, confessava a Grüixenka. No obstant això, en 

un gir argumental brillant, la culpa de Dmitri, en saber que Grigori és viu i que 

l’acusació –en fals– gira entorn a la mort del seu pare, s’expandeix encara més en el seu 

cos, mitjançant l’imperatiu dostoievskià de “tots som culpables per tots i per tot”. “He 

après menys en vint anys que en aquesta sola nit maleïda”
140

, reflexiona. 

Recognition is a scandal. The word may seem excessive, but it is appropriate even in 

its most ordinary, venial sense, since recognition plots are frequently about scandal 

–incest, adultery, murder in the dark, gong-on that the characters ought to know 

about but usually don’t until it’s too late
141

. 

 

En benefici dels interrogadors de l’escena, el personatge assumeix indirectament la 

responsabilitat del crim en confessar la seva depravació moral, similar a la del pare: 

“senyors, no brillo per la meva bondat ni per la meva bellesa; així, no tenia dret a 

trobar-lo fastigós”
142

. Dins la lògica interna de l’obra, desitjar la mort d’algú és un pecat 

no menor a cometre el parricidi, i així ho compren Dmitri. Per això, Dostoievski 

condemna al protagonista a acceptar un càstig immerescut a vista de la justícia humana, 

però necessari vers la justícia divina, regida pel pecat original.  

A la brutalitat del cos del caràcter que minuts abans bevia i festejava, comença a florir 

preocupació i empatia: l’expiació d’una ànima desesperada pel sofriment. “Però ara que 

és mort, penso d’altra manera [...] em reca haver-lo avorrit tant”
143

. Paradoxalment, la 

mort del pare desperta la consciència del protagonista, que confessa el seu error i 

s’allibera dels fantasmes del remordiment. Com afirma Jorge Serrano, “En la obra de 

Dostoiévsky, aquel que ha hecho un mal debe confesar su acto, debe sufrir al exponer su 

acción ante la sociedad, aun a pesar de que su confesión le acarree algún mal no 

previsto”
144

.  

En efecte, la reacció del personatge és una autoavaluació en forma de confessió: 

“Senyors, tots som cruels, tots monstres, és per culpa nostra que ploren les mares i les 
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criatures, però, entre tots, ¡jo sóc el pitjor!”
145

. Després d’arribar a l’extrem de confusió, 

i dispersió anímica amb l’insostenible pes de la mort del pare, Dmitri es reconeix des 

d’ell i cap a ell, però clama a l’altre, sense el qual és impossible efectuar la compassió 

que permeti expiar la falta comesa.  

És la força de la desesperació que el fa revelar la seva pròpia vida. I és l’altre que 

permet la construcció del seu jo en l’acte de confessió; “un acto en el que el sujeto se 

revela a sí mismo, por horror de su ser a medias y en confusión”
146

 diu María Zambrano 

al respecte, afegint que “lo importante en la confesión no es que seamos vistos sino que 

nos ofrecemos a la vista, que nos sentimos mirados, recogidos por esta mirada, 

unificados por ella”
147

.  

Ara comprenc que els éssers com jo necessiten un cop del destí, per arrapar-s’hi com 

a una corda; ens cal una força exterior que ens domini. ¡Jo no m’hauria esmenat mai 

per mi sol! Però el llamp ha caigut. Accepto les tortures de l’acusació, la vergonya 

pública; ¡vull sofrir i redimir-me pel sofriment! Potser ho aconseguiré
148

.  

Orfe, culpable i desesperat, Dmitri troba la unitat, la esperança d’un lloc on reconèixer-

se i trobar-se: Sibèria, tràgic destí, recolzat pels personatges de Grüixenka i Aliòixa, que 

encarnen l’amor necessari per orientar el sacrifici i la metamorfosis moral. 

Agnition is not possible without recognition of responsibility, without which the 

sign is open to misinterpretation and the agnition becomes méconaissance and 

ultimately ruin
149

. 

L’autor provoca que Dmitri i Aliòixa –al capítol de les memòries de stàrets– elegeixin 

“la culpa universal” de Zòsima. Davant el mateix crim, toca a Ivan assumir 

responsabilitat. Però dins la visió racional i utilitària de l’intel·lectual, Dostoievski 

dibuixa un camí que esdevé lluita turmentada i de suma complexitat, magistralment 

descrita. Ivan, impecable en les seves idees, trontollà després del bes d’Aliòixa, i ara 

desespera amb l’assassinat del seu pare, detonant pel reconeixement del mal, 

imprescindible segons Pareyson: “El hombre se comprende a sí mismo sólo si reconoce 

su condición trágica, porque su renacimiento implica la muerte del hombre viejo”
150

.  

                                                 
145

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans Karamàzov, pp. 547. 
146

ZAMBRANO, María . La confesión: género literario. Madrid: Ediciones Siruela, 1995. pp. 29.  
147

Ibíd., pp. 46. 
148

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans Karamàzov, pp. 547-548. 
149

RUSSO, Teresa G. Recognition and mods of knowledge. Anagnorisis from Antiquity to Contemporary 

Theory. Edmonton: The University of Alberta, 2014, pp. 16. 
150

PAREYSON, Luigi. Op. cit., pp. 110. 



   

 

29 

 

La desesperació de Dmitri, expressió de la seva culpa i refús a la seva conducta, esdevé 

queixa a la figura d’Ivan, que l’acusa d’assassinat per desviar el conflicte, com mostra el 

narrador: “Se sentia tranquil·litzat pel fet que el culpable no fos l’Smerdiàkov, sinó el 

seu germà Mítia; i, no obstant, sembla que hauria hagut de ser al revés”
151

. El 

personatge n’és profundament conscient del delicte, i Aliòixa també insisteix en la idea.  

T’ho has dit moltes vegades, quan estaves sol, durant aquesta dos terribles mesos 

[...]  tu t’has acusat, has reconegut que l’assassí no era altre que tu mateix. Però 

t’enganyes, ¿em sents? ¡No ets tu! És Déu qui m’envia a dir-t’ho
152

.  

El reconeixement del mal significa el reconeixement del seu origen, de les seves idees, 

base per la possibilitat del bé com a regeneració. Però l’orgull de l’heroi dostoievskià és 

fort, i es resisteix a tal exercici, arribant a atemptar contra Aliòixa: “Alexei Fiodorovitx, 

no m’agraden ni els profetes ni els epilèptics; sobretot els enviats de Déu, ho saps prou 

bé. Des d’ara, trenco amb tu i segurament per sempre”
153

. Aquestes paraules desperten 

dins Ivan gran odi cap al germà i cap a la humanitat, precisament perquè són una 

resposta a la pregunta que ell ja s’ha plantejat. L’assassinat del pare ha fet més vil al 

protagonista i, com referencia Bajtín, el seu reconeixement esdevé un procés ambigu. 

Después del asesinato la estructura de los diálogos ya es diferente. Dostoievski hace 

que Iván reconozca gradualmente –primero vaga y ambiguamente, luego con 

claridad y precisión– su voluntad implícita en el otro hombre. Aquello que él creía 

un deseo encubierto aunque fuera para sí mismo, deseo que de antemano había sido 

inactualizado y por lo tanto inocente, resulta que para Smerdiákov representó una 

inequívoca expresión de la voluntad que regía sus acciones
154

.  

Smerdiàkov encarna la voluntat nihilista d’Ivan i és el personatge clau per desvelar la 

definitiva consciència de pecat. Menyspreat i necessitat d’afirmar-se com a subjecte, 

sent complaença pel seu mestre, i, com a botxí, executa la seva lògica inqüestionable en 

el parricidi, oportunitat per trobar el sentit existencial (“I aleshores éreu ben agosarat, 

«tot és lícit», dèieu; ¡ara esteu mort de por!”
155

). El criat s’apodera amb seguretat de la 

intenció d’Ivan, concreta el seu desig. “Iván Karamázov ya no es culpable de un sueño, 

sino de un acto. Smerdiákov es el contacto establecido entre la idea y el hecho. 

Smerdiákov es la negación de la irresponsabilidad espiritual”
156

 analitza Henry Troyat. 
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Després de tres entrevistes entre els caràcters, Dostoievski impulsa a Ivan a entendre 

que Smerdiàkov és l’assassí i l’heroi es reconeix, a la fi, partícip del crim. La lògica 

d’Ivan es posa en qüestió per mitjà del seu doble: “em creia que vós éreu com jo”
157

. 

Enfront d’ell, Ivan es veu a sí mateix, el seu càstig interior per tolerar l’assassinat del 

pare amb la mateixa passivitat i indiferència que l’Inquisidor. 

Si no és en Dmitri, sinó l’Smerdiàkov, jo sóc el seu còmplice; perquè sóc jo qui el 

va impulsar al crim. ¿L’hi vaig impulsar? No ho sé pas, encara. Però si és ell qui ha 

matat, i no en Dmitri, jo sóc també un assassí
158

. 

Dostoievski provoca que ambdós germans assumeixin la responsabilitat per diverses 

vies, amb efectes també diferents. En el moment en que el personatge Dmitri es 

reconeix culpable, comença la seva resurrecció. Quan Ivan es reconeix, comença el seu 

calvari, i els remordiments de consciència fan embogir l’intel·lectual racional.  

L’anagnòrisi en Ivan arriba tard i, ara, “l’home que no comprenia com es podia estimar 

el proïsme tampoc no compren com es pot matar”
159

. Dmitri demana perdó, Ivan 

s’escapa adonant-se que no pot fugir de si mateix, del seu mal, i es perd acorralat pel 

seu alter ego, que el persegueix en una altra dimensió: el diable, efecte de la peripècia, 

del superhome esdevingut ésser del subsòl. 
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3. Peripècia 

3.1.  Ivan el diable  

 

Paral·lelament a Dmitri, l’escriptor exigeix al personatge d’Ivan Karamàzov acceptar-se 

com a immoral, i iniciar així el camí de la regeneració. Però en aquest cas, el procés 

d’anagnòrisi desemboca en un greu desajust mental. En plena consciència moral del 

parricidi, apareix el diable; l’encarnació burleta de les idees que ha reconegut, dels seus 

vicis i corrupcions que tant li repugnen. On abans hi veia la llum racional, hi veu 

l’abisme ateu; “En lugar del superhombre, descubre al mono. En lugar de la escala 

luminosa, el abismo. En vez de la razón superior, la locura […] Ve al diablo. Y ese 

diablo es él mismo”
160

 diu Troyat. 

L’heroi que s’enfrontava a Crist, s’enfronta ara al diable, el seu jo transfigurat. Les 

seves propagacions, refutades amb l’assassinat del pare, ressusciten en el seu doble. 

Aquest és el reflex d’un acte de bogeria transformador del protagonista, que ho entén 

d’es d’un inici: 

Ets una al·lucinació, l’encarnació de mi mateix, d’una part solament de mi, dels 

meus pensaments i del meus sentiments, però dels mes vils i dels més necis [...] Tu, 

ets jo mateix, però amb una altra atxa. Tu expresses els meus propis pensaments
161

.  

El diable es presenta com la part inconscient, els temors nihilistes que posen de manifest 

el seu altre jo, l’error ideològic que deforma el ser
162

. Ivan desitjaria ser un altre, algú 

distint a qui realment és, trencar el miratge que té al davant. “Deixa’m; m’ensopeixes i 

em turmentes. ¡No sé què donaria per treure’t!”
163

. El personatge renega i deprecia la 

superba intel·ligència, la part que havia constituït la seva identitat. Desestabilitzat i en 

plena contradicció, incapaç de reconciliar impulsos contraris, el germà desespera, es 

sent perseguit. La confessió de Dmitri pren forma de queixa en l’heroi Ivan, castigat pel 

divorci entre l’home i la vida, el subjecte i el significat: ell i el diable.  

L’aparició no predica sermons morals, sinó que ridiculitza a Ivan emulant el seu 

caràcter. Revela el pensament (“a casa nostra, no hi ha més que ¡equacions 
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indeterminades!”
164

), l’actitud (“Els millors sentiments, com l’agraïment, em resulten 

formalment prohibits a causa de la meva posició social”
165

) i l’ànima (“Al meu parer, no 

s’ha de destruir res, si no és la idea de Déu en l’esperit de l’home”
166

). Per tant, el diable 

expressa l’anhel de fe del personatge, analitzat pel crític Javier Alcoriza: 

Dostoyevski vuelve a describir el caso del alma escindida entre la necesidad de creer 

en la vida y la de comprender su sentido: Iván acosaba Cristo en la figura del Gran 

Inquisidor y es acosado por su propio demonio
167

.  

Les idees que abans havia negat el protagonista, tornen a rondinar pel seu cap. Amb la 

figura del diable, l’autor rus desvia la resolució del germà Ivan, dissol la seva 

personalitat anterior, abandonada a l’absurd, el no-res. “Jo, per exemple, t’ho diré amb 

franquesa i senzillament, aspiro al no-res”
168

. Ivan és reduït a la llibertat de negació 

absoluta. El personatge esdevé la figura de boig, definida del pensador religiós Gilbert 

Chesterton: “Loco es el hombre que lo ha perdido todo menos la razón”
169

.  

Un individualisme subterrani que nega tota possible estabilitat s’ha apoderat de la ment 

i deteriora l’estat del protagonista intel·ligent, instruït, que ara pateix al·lucinacions: 

“¡Què més voldria, jo, que creure en tu?”
170

 exclama, anguniós, al convidat. Tot i 

l’inicial refús, el personatge Ivan té anhel de creure en quelcom. Atribuint-li aquestes 

paraules, Dostoievski confirma que, per creure en el diable, no cal creure en Déu. I 

l’altre versió del diable, Smerdiàkov, el deixeble amb els mateixos dubtes morals, 

reapareix en el desenllaç de la conversa: “És el teu germà Aliòixa, que ve a anunciar-te 

una noticia de les més inesperades”
171

.  

Sense raó ni remordiment per matar al pare, Dostoievski condemna el criat al suïcidi, 

negant-se del tot. La decisió de Smerdiàkov és el detonant de l’eclipsi  mental d’Ivan. 

“En realidad, no le ha dicho nada, pero Iván ha comprendido los motivos que aquél 

tenía para suicidarse, ¡los motivos que él mismo tiene!”
172

 comenta Romano Guardini. I 

així ho confirma el personatge: “¡No és pas un somni!”
173

. Amb el suïcidi s’han fos 

                                                 
164

Ibíd., pp. 685. 
165

Ibíd., pp. 689. 
166

Ibíd., pp. 697. 
167

ALCORIZA, Javier. Dostoyevski y su influencia en la cultura europea. Madrid: Verbum, 2005, pp. 49. 
168

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans Karamàzov, pp. 689. 
169

CHESTERTON, Gilbert Keith. Ortodoxia, tr. F.de Milla i M, Alberasturi. Mèxic: Editorial Porrúa, 

1998, pp. 12. 
170

Ibíd., pp. 693. 
171

Ibíd., pp. 699. 
172

GUARDINI, Romano. El universo religioso de Dostoyevski. Buenos Aires: Emecé, 1954, pp. 166. 
173

DOSTOIEVSKI, Fiodor. Els germans Karamàzov, pp. 699. 



   

 

33 

 

realitat i somni, presenciant la dramatització del conflicte entre fe i raó. Afins a la via 

negativa, ambdós han estat incapaços d’afrontar els seus dilemes morals-psicològics. 

Ivan, responsable, embogeix. Smerdiàkov es suïcida. Un suïcidi detonant que, segons 

Pablo Zambrano, és resultat de la desesperació d’aquell qui no troba transcendència174.  

“Els turments d’una resolució orgullosa, ¡una consciència exaltada! Déu, en qui l’Ivan 

no creia, i la seva veritat, havien subjugat aquell cor, rebel encara”
175

 reflexiona Aliòxia, 

davant la situació. En la tergiversació radical del personatge, l’heroi ha perdut la 

seguretat inquisitorial que el retractava, i el pes moral el sotmet convertint-lo en un 

desequilibrat. 

L’intel·lectual que creà l’Inquisidor, instruí l’Smerdiàkov i qüestionà Déu, accepta el 

crim ideològic i baixa a l’infern psíquic. En el canvi de papers de la novel·la, 

l’inquisidor ara és el diable, Ivan hi renuncia i esdevé víctima, asseguda i oprimida, 

carregant el pes moral. “The reasons why we see in his legend the consequences we see 

in his nightmare”
176

 analitza Michael Holquist.  

La peripècia s’efectua tràgicament, l’heroi és condemnat a la bogeria; “El ideólogo es el 

mutilado del espíritu: le falta la mitad de sí mismo”
177

 diu Paz. La retòrica del diable i el 

suïcidi de l’assassí assenyalen el destí d’Ivan, camí similar a Stavroguin (personatge de 

l’obra Els dimonis), que delira incapaç de distingir entre el bé i el mal, baixant al 

reconegut subsòl dostoievskià: “Allà, al seu repugnant i pudent subsòl, el nostre ratolí 

ofès, abatut i escarnit, s’enfonsa ràpidament en una ràbia freda, verinosa i, sobretot, 

eterna”
178

. Ivan, que obligava a l’entorn a sotmetre’s a la seva voluntat, acaba humiliat. 

“Tranquil·litzeu-vos, que no sóc un boig; només sóc un assassí!”
179

. 

The confession is not the end of Ivan’s liminality, however. It only marks his 

transition to a new stage, not to the nether world of the Siberian mines –which is 
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Dmitrii’s lot– but to an eclipse of his self in the darkness of the unconscious, an 

internal hell in the landscape of his mind and the beginning of a rebirth.
180

 

Mitjançant l’error del personatge, aspirant a superhome, Dostoievski el conduirà a la 

peripècia catastròfica, que conclou en Ate, destrucció. En profunda tragèdia, Ivan 

esdevé sub-home i l’autor dona pas al renaixement del germà Dmitri, capaç de conciliar 

els mateixos impulsos contraris mitjançant la força més poderosa: l’amor. S’evidencia, 

com diu Frank, que “todo el libro es una réplica a la interpretación euclidiana que creó 

la Leyenda del Gran Inquisidor”
181

.  

3.2.  El nou Dmitri Karamàzov 

Germà, he sentit néixer en mi, d’ençà que van detenir-me, un nou home; ¡un home 

nou ha ressuscitat! Ja existia en mi, però no s’hauria revelat mai sense el llamp que 

em va caure a sobre. ¡Què m’importa haver de cavar durant vint anys a les mines!
182

 

Un profund sofriment, així com una gran felicitat, es pot trobar a l’inici del 

reconeixement del subjecte. Dostoievski obliga al protagonista Dmitri a afrontar el 

mateix problema del mal que el seu germà, però aquest esdevé un home nou. El destí 

d’Ivan rau al subsòl, el de Dmitri al paradís. Així, l’efecte de la peripècia en el 

personatge el mostra com a principal antagonista d’Ivan.  

Veiem que, com assenyala Benamí Barros a l’article Retórica y ficción en F.M. 

Dostoievski, l’autor “les obliga a conocerlos para poder, posteriormente, condenarlos en 

base a la absoluta comprensión de los males que entrañan”
183

. Entre el dolor i el no-res, 

el personatge Dmitri ha triat el dolor, prova de vida (“¡Jo sóc en els turments crispat per 

la tortura! ¡Sóc! Lligat al costell ¡Però sóc! ¡Existeixo!”
184

), inici de resurrecció de 

l’heroi; “Tal es la condición del héroe: no solo es espléndido su coraje y su gloria, sino 

también su dolor, su pathos”
185

. 

És amb el dolor que existeixo. Aquest desperta la consciència i transforma l’objecte en 

subjecte:  “Però, d’altra banda, hi ha la consciència. Si fujo del sofriment, fujo del camí 
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de purificació que se m’oferia”
186

 confessa el germà a Aliòixa. Per Dostoievski, el mal 

és necessari per la vinguda del bé
187

, pel moviment vital i el progrés espiritual del 

protagonista. L’experiència tràgica del mal enriqueix a l’home i l’eleva a un nivell 

moral superior
188

.  

Dostoievski sotmet a Dmitri al pecat per després fer-lo conscient d’aquest. En 

reconèixer-se com a individu culpable per la mort del pare i el somni del vailet, Dmitri 

voldrà expiar tots els crims comesos, testimoniar el dolor en vida. Neix així, en la 

consciència del pecat de l’heroi, la necessitat de redempció, que engendra el redemptor. 

“Perquè tots som culpables amb tots. Tots són «vailets», n’hi ha de grans i de petits. Jo 

hi aniré per ells, cal que algú s’abnegui per tots”
189

.  

L’heroi Dmitri reconeix i accepta la seva ambigüitat, els baixos instints, la debilitat de la 

seva naturalesa. Les assumeix per entendre la plenitud i matar a l’home vell. En la força 

redemptora del dolor, el reconeixement del mal com a realitat destructiva, també 

implica el reconeixement del bé. És aquesta la concepció de la caiguda cristiana
190

, que 

el filòsof contemporani Slavoj Zizek interpreta com a fenomen intrínsecament lligat a la 

oportunitat de salvació:  

La caída ya es en sí misma su propia autorevocación, la herida es en sí misma es su 

propia curación, de modo tal que la percepción de que estamos afrontando la caída 

es, en última instancia una percepción cerrada
191

. 

La condemna mou al protagonista d’un estat a un altre en la paradoxa del cristianisme: 

sense pecat no hi ha redempció, sense transgressió no hi ha amor i sense responsabilitat 

no hi ha gràcia: sense dolor previ la felicitat és impossible. Aquesta és l’harmonia del 

personatge, que denuncia el mal i afirma el bé: “Es pot reanimar el cor engorronit d’un 
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presidiari, curar-lo, dur-lo per fi del cau a la llum, ¡transformat en una gran ànima, 

regenerada pel sofriment!”
192

 

L’anagnòrisi de Dmitri el fa entrar en la unitat universal, entenent el seu destí com a 

comú. Com remet l’anàlisi de Paul Edokimov a Dostoievsky et le problème du mal, 

reconeixent-se a ell mateix, el germà ja no podrà distingir entre la seva vida i la de 

l’univers:  

L'intuition de l'omniculpabilité est aussi l'intuition de l'unité métaphysique du genre 

humain: elle incite moralement l'homme à s'orienter dans le monde comme une 

partie constitutive de l'humanité
193

.  

En l’acte de peripècia, l’egoisme del personatge s’orienta a favor de la comunió ètica i 

universal. Dmitri plora per les culpes no comeses en virtut de la solidaritat que uneix als 

homes en el bé i el mal. Ell és “més culpable que tots”, pitjor que tots. L’escriptor ha 

convertit la sensualitat original del protagonista en anhel d’alteritat, desig de bellesa i de 

felicitat perenne.  

L’evolució del caràcter és equivalent al que Octavio Paz anomena La llama doble: “El 

fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y ésta, a su 

vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor”
194

. De l’erotisme a l’amor, 

de l’egocentrisme individual a la inserció dintre de l’harmonia i l’esperança comuna. El 

personatge de Dmitri respon a la possibilitat individual de tornar a ser un altre home. A 

l’obra, tots som víctimes i tots som còmplices, responsables del món, que no és sinó el 

resultat de la nostra acció o indiferència. Dins el cor de Dmitri neix “el principio de 

responsividad” que proposa Domingo Sánchez a partir de la dialèctica bajtiniana: 

Respuesta responsable de la fragmentada conciencia del sujeto moderno que es 

capaz de orientar su búsqueda desde la unidad de su personalidad, a pesar de la falta 

de valores de validez universal para entroncar esa misma multiplicidad 

constitutiva
195

.  

L’amor dostoievskià ha donat forma al caràcter, que es sent essencial precisament 

perquè es veu idèntic als altres en la concordança de destins. És el despertar de l’esperit 

universal, de l’un absolut; “aquella conciliación con el destino que los griegos en sus 
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tragedias llamaron katharsis”
196

. No obstant, si bé el canvi d’estat del personatge queda 

clar al final de l’obra, el seu destí extern cau en una confusa ambigüitat.  

Al capítol del judici, una crítica ferotge de l’escriptor contra el sistema jurídic, l’home 

nou esdevé invisible davant les iròniques representacions del positivisme i de la 

psicologia racional de l’època. I el càstig imposat és incompatible amb l’anhel de 

sofriment de Dmitri. Conscient de la corrupció judicial, el protagonista es replanteja 

dues possibilitats: sofrir a Sibèria com a pres o a Amèrica com a fugitiu. Per la resolució 

del cas, Nicolas Milochevitch, a Dostoïevski penseur, en fa una interpretació adequada:  

Il faut donc voir la décision de Dostoïevski de ne pas envoyer son héros en Sibérie 

comme l'expression de la claire conscience que la philosophie du châtiment ne peut 

s'harmoniser avec la confession chrétienne de Zosima
197

. 

Dostoievski farà que la decisió del destí del protagonista no passi per la llei del tribunal, 

sinó pel germà Aliòixa. “Sobretot, us té por, tem el vostre blasme des del punt de vist 

moral”
198

, li recorda Kàtia. Finalment, conscient del seu nou poder, Aliòixa el consola: 

“El fet d’haver-se escapat a aquesta prova terrible et servirà per fer-te sentir un deure 

més gran encara, i aquest sentiment constant contribuirà potser més a la teva 

regeneració que si haguessis anat allà”
199

. I aquí tenim la darrera i definitiva peripècia.  

Seguint la lògica de l’obra, Aliòixa ha esdevingut Zòsima; el fill, pare; l’home, Déu; 

l’estat, església; la utopia, realitat i, la doctrina moral de stàrets, paraula i judici final pel 

futur de Dmitri. 

3.3.  El “pare” Aliòixa 

 

Després del canvi d’estat dels dos germans que reconeixen el seu jo, Dostoievski 

consolida la transfiguració d’Aliòixa Karamàzov. La definitiva peripècia es du a terme 

a l’epíleg; un recurs que l’autor també utilitza amb Raskòlnikov, heroi de Crim i càstig. 

Ambdós finals confirmen la premissa del crític René Grirard: “All novelistic 

conclusions are conversions”
200

 i, en el cas de l’autor rus, “It is the third moment which 
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introduces the conclusion and the moral and metaphysical point to the lives in the 

novel”
201

. 

Aliòixa, presentat en un inici com a ésser tímid i callat, clausurat en el monestir per no 

enfrontar-se a l’escàndol terrenal –que representa el personatge patern Fiòdor 

Pàvlovitx–, interacciona amb la veritat de Zòsima al capítol de les memòries, i du a la 

pràctica el seu paper i funció a l’escena final.   

En ese contexto, el camino de Aliosha está señalado como vía de salvación no 

porque esté relacionado con el monasterio, sino porque una vez decidido a 

emprenderlo allí encuentra la posibilidad de afirmar sus ideales
202

. 

Tal com remet Djermanovic, a partir de l’escena on l’heroi té una revelació davant el 

cos, l’escriptor canvia el rumb del germà petit, que passa de la clausura dins el monestir 

a liderar una colla de nens entremaliats, símbol del futur de Rússia. Aliòixa, vist com a 

ideal suprem de l’obra des d’un inici, segueix el camí de l’heroi hagiogràfic, que baixa a 

la terra a repartir salut. Es tracta d’un llegat provinent del personatge Zòsima, que abans 

de morir conduirà el fill Aliòixa a esdevenir pare: “Has de deixar aquestes parets, has de 

viure en el món com un frare [...] Beneiràs la vida i obligaràs els altres a beneir-la”
203

. 

Desde el preciso momento en que el santo se instala en la casa paterna sin ser 

reconocido, comienza la difícil prueba: al santo se le propone no el rechazo del 

mundo para la salvación propia y posiblemente de los demás, sino la permanencia en 

el mundo con estos mismos fines
204

. 

El camí de l’heroi és reflectit amb precisió a les paraules d’Hita. En aquest cas, 

l’anagnòrisi i la peripècia que se’n deriva són fonamentals per l’estructura interna de la 

novel·la. “Mediante la anagnórisis y el retorno del héroe a su hogar la obra cobra su 

sentido al quedar unidas las dos estirpes”
205

 esmenta Emilio Pascual, al seu estudi sobre 

el concepte. Amb l’agnició d’Aliòixa, Dostoievski planteja una proposta final, una llum 

que confirma l’evolució dels nens i l’home nou de Dmitri. Després del canvi de 

naturalesa del germà petit, els personatges tindran un referent patern en qui confiar.  

Dostoevsky’s final novel outlines two paths. One is marked by wester rational 

thought, isolation, individualism, egoism, and literal or spiritual death. […] The 
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other part is followed by his brother, Alesha, who ultimately does not rebel against 

God’s order, who accepts the world as it is, who conforms to God’s community
206

. 

Seguint la proposta de la crítica Ellen Chances, a la primera part de la novel·la el fill és 

un element desprotegit davant el pare opressor. Després del procés d’anagnòrisi, el 

personatge Aliòixa esdevé pare amb l’herència de Zòsima, i allibera els nous fills de 

l’experiència tràgica, no ocultant-la sinó revelant-la finalment davant la mort de 

l’innocent Iliütxa. “A man cannot become a God, absolute ego cannot become another, 

but a son may become a father, which is the progressions of the Brothers 

Karamazov”
207

 afirma Holquist. 

Dostoievski atribueix a Aliòixa el valor imprescindible d’experimentar el mal, retratat a 

la família Karamàzov. Però l’heroi també coneix l’esperança i no l’oblida; somia en 

trobar-la de nou, en la possibilitat de tornar a ser. En aquesta modalitat, l’anagnòrisi no 

és tràgica, i la peripècia gira la trama cap a la felicitat. Ambdues cares són visibles a 

l’escena final, que es presenta com una clara al·legoria paterna “Fills meus, estimats 

amics, ¡no us faci por la vida! La vida és bonica si practiquem el bé i la veritat” a la que 

els fills responen meravellats: “—¡Sí, sí!— repetiren tots els nois amb entusiasme”
208

. 

The pattern is most easily recognizable in the novice Alesha’s return to the world 

after the death of his spiritual father, the elder Zosima. [...] Alesha has passed from 

one stage to another through the internalization of Zosima, his spiritual father figure, 

and his ideas. Now he is ready to follow the elder’s last command
209

.  

En aquest sentit, la peripècia del personatge és extrapolable a la cosmovisió de l’autor. 

Aliòixa, església encarnada, ha baixat a la terra a impartir justícia. A través d’ell, 

Dostoievski defensa la seva utopia teocràtica fent front a arguments materialistes. Per 

això, desvia l’obediència del personatge Dmitri cap a Aliòixa, i no cap el tribunal 

terrenal. L’escriptor atenta contra el sistema de repressió judicial, que lluny d’evitar 

nous crims, en fabrica més. “És davant l’església únicament que el criminal 

contemporani és capaç de conèixer la seva culpa, i no davant l’Estat”
210

 diu Zòsima al 

capítol Una reunió desplaçada.  
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Al final de la novel·la, el fill Aliòixa realitza la profecia de stàrets i esdevé nou pare, 

que interromp la recerca existencial dels altres personatges i els condueix a la felicitat 

humana
211

. Amb aquesta definitiva resolució, l’escriptor mostra el camí per dominar 

l’home sense oprimir-li la llibertat. Refuta, d’una vegada per totes, a Ivan i el Gran 

Inquisidor. Aliòixa és la Rússia tradicional, que les noves generacions han de recuperar 

com a referent perdut.  

Més enllà del descobriment del jo, el reconeixement del personatge té aquí un sentit més 

ampli, el que Terence Cave, atribueix a una pèrdua de coneixement que ha de ser 

recobrat, la total nostàlgia de sí: “Recognition is par excellence the vehicle of 

nostalgia”
212

. Els vells valors han de ser projectats a la societat moderna. Es tracta, 

doncs, d’un redescobriment en tots els sentits.  

Com en el cas del nou Dmitri, el desenvolupament de la personalitat de l’heroi  

s’efectua des de que el seu propi destí es creua amb el de tota la humanitat. La 

existència del caràcter va lligada a la noció de comunió. Assimilant el seu jo en relació a 

l’altre, el germà petit ha mutat d’estat, esdevenint ésser responsable per tot i per tots. 

Un plantejament que el cineasta rus Andrei Tarkovski defineix a les conclusions del seu 

llibre, després de relacionar la figura de el Gran Inquisidor amb la contemporaneïtat: 

Supongo que esto quiere decir que hay que amarse tanto que uno descubra y respete 

dentro de sí ese elemento divino, más allá de lo personal, que hay en él y que le hace 

capaz de superar sus intereses privados, sus ansias de posesión y de vivir en una 

entrega sin cálculos y un amor al prójimo
213

. 

El personatge es mostra i convida els altres a que el contemplin. Es troba així “between 

the desire for unique identity and the necessity of others”
214

. En la seva conversió i 

peripècia, Aliòixa permet la unitat i la coexistència d’elements dispars, domina els 

deixebles mitjançant un amor universal, pròxim, sense distincions: excepcional.  

De l’heroi, l’autor n’ha fet un ideal social que supera l’anterior estat de desintegració de 

la família Karamàzov, i és metaforitzat a l’última escena: la darrera paraula de 
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Dostoievski. “—Karamàzov, ¡us estimem!— repetien tots. Molts tenien els ulls entelats 

de llàgrimes”
215

.  

L’autor presenta a Aliòixa, pare, rodejat de dotze nens, en referència a Crist i els 

apòstols. A les últimes pàgines, proclama tota una necessitat de regeneració moral. Els 

germans i el pare espirituals s’obliguen a no tractar-se mai més com ho feu Fiodor 

Pàvlovitx: aboleixen la soledat i s’asseguren la futura felicitat
216

. L’escena acaba així 

amb una reunió plaent, arrebossada de repòs i de concordança mundana. “Alesha has 

become the founder of a new, alternative Christian community outside the monastery 

and outside the official Russian Church”
217

. 

La síntesi de la novel·la esdevé una commoció que actualitza la purgació psíquica de les 

passions; la catarsi definitiva del personatge amb els nens. Una anagnòrisi amb 

peripècia positiva que genera l’admiratio, el coneixement prodigiós que celebren els 

petits personatges. L’esperit dionisíac i rebel del llinatge Karamàzov es transforma en el 

clam de Kòlia, infantil i ingenu socialista. Les paraules ara tenen una nova significació, 

que visquin els Karamàzov serà el darrer cop de Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski tres 

mesos abans de morir. 

 

I sempre així, tota la vida, ¡agafats de la mà! ¡Hurra 

per en Karamàzov!
218
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Conclusions 

Ara ho sé: res del món no és tan feixuc per a l’home com 

seguir el camí que el mena a ell mateix
219 

Els germans Karamàzov és una de les obres més comentades de l’historia de la 

literatura. Tal poder literari és ambigu pels teòrics contemporanis: facilita la recerca 

bibliogràfica alhora que redueix l’espai crític als comentadors. 

A dia d’avui, poques coses no s’han dit de l’autor rus
220

. L’objecte del present treball no 

era descobrir ni classificar la seva evident virtuositat. Més aviat es tractava d’aprofitar el 

text i el paradigma teòric per indagar dins l’orientació estructural de l’obra introduint el 

conceptes anagnòrisi i peripècia. Les dues nocions, llegats de l’herència grega, es 

vinculen i dialoguen amb la metafísica de Fiodor Dostoievski a través de la nostra 

necessitat primordial: l’explicació del món.  

En aquest context, el meu estudi, titulat “L’acte d’anagnòrisi i peripècia a l’obra Els 

germans Karamàzov”, parteix de l’afirmació que la darrera obra de l’autor rus és un 

camp propici per l’adveniment de l’anagnòrisi. Dit això, també Crim i càstig, i, en 

menor mesura, L’idiota i Els dimonis, es plantejaren com a possibilitats per l’anàlisi 

conceptual
221

.  

Però els temes comentats al primer capítol, com la família, la naturalesa dionisíaca, la 

llibertat, el sofriment i la dialèctica entre personatges, esdevenen potencialment únics a 

la darrera novel·la per la realitat tràgica dels protagonistes, que defineix el seu anhel 

d’identitat: “Pero el hombre nuevo tiene que aparecer del seno mismo del reino de los 

Karamazov, de ahí tiene que nacer el alma nueva”
222

 remet el crític Nikolai Berdiáiev.  

Els  personatges Karamàzov són ésser incomplets, i tal condició és la que incita el desig 

amorós, el desig de completar-se amb l’altre, de concordar amb el món. “Pares meus, jo 
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em pregunto: ¿què és l’infern? Me l’explico d’aquesta manera: és el sofriment de no 

poder estimar ja mai més”
223

 expressa Zòsima. 

Per això, analitzar la poètica de la novel·la no es pot restringir a l’esquema pragmàtic 

d’Aristòtil, estrictament poètic, sinó que cal partir de la polifonia, tal com la defineix 

Bajtín quan parla de la novel·la dostoievskiana. En aquest sentit, l’objecte d’anàlisi 

convida a interpretar la gran preocupació del bé i del mal, plantejada de manera diversa 

a través de protagonistes, amb desenllaços també diferents. Així mateix, investigant a 

Dostoievski un anàlisi poètic és simultàniament un anàlisi metafísic. Angelo María 

Ripelino, a Sobre literatura rusa, ho defineix de las següent manera: 

Pero es la misma literatura rusa, con sus cumres tempestuosas, con su continuo 

apostar sobre las últimas cosas del hombre, con su propensión a mudar el amor en 

fuego y tormenta, sus despiadadas aritméticas, su repudio de las pequeñas arcadias y 

su afecto por toda criatura maltratada y temerosa, la que impide que se pierda,, al 

estudiarla, en fríos análisis y ejercicios de bravura sin alma
224

.  

El terme anagnòrisi, estudiat al segon punt del cos del treball, s’ha centrat en tres 

moments de l’obra que condensen la filosofia de la novel·la. En primer lloc, la senyal 

del personatge Aliòixa i la figura de Crist davant Ivan i la figura de l’Inquisidor. La 

senyal del bes dels innocents, preparat per un poderós silenci, s’insereix en el 

protagonista Ivan (i a la figura al·legòrica de l’Inquisidor), que comença a dubtar de la 

seva idea, de les seves accions, d’ell mateix. Amb la senyal del bes, Dostoievski sembra 

la llavor pel reconeixement del subjecte del protagonista Ivan, preparant també la seva 

peripècia. 

Contra el triangle format per Ivan, l’Inquisidor i el criat Smerdiàkov, l’autor rus aplica 

l’anagnòrisi als protagonistes Aliòixa, Zòsima i Markel. En aquest cas, la importància 

del record –leitmotiv present a tota l’obra– és imprescindible per la configuració dels 

tres subjectes. Tot i que al treball s’han mencionat tots tres referents, és el protagonista 

Aliòixa, com a caràcter central de l’obra, que ha esdevingut el centre per l’estudi del 

concepte. El germà petit recorda a la mare, al seu mestre i les seves lliçons i es veu a si 

mateix en ells, entrant en èxtasi total i contrarestant, definitivament, el caràcter d’Ivan. 

Finalment, la darrera anagnòrisi estudiada remet a l’acció del parricidi. Al clímax de la 

novel·la, l’escriptor sotmet als protagonistes a reconèixer-se davant un fet d’enormes 
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dimensions: la mort del pare Fiodor Pàvlovitx. Aquest tercer tipus de reconeixement, la 

manera com encaren l’assassinat, és el definitiu pels germans Fiòdor i Ivan Karamàzov, 

culpables segons la lògica dostoievsiana.   

Aquests són els tres específics moments on s’ha plantejat l’ús del recurs d’anagnòrisi 

per dirigir els protagonistes cap a ells mateixos. No obstant això, una altra futura 

possibilitat d’estudi, que aquí s’ha obviat per qüestions espacials i sintètiques, seria 

l’aplicació del terme en les altres tres vessants aristotèliques: anagnòrisi per sil·logisme 

(el més clar és el triangle dels personatges Ivan, Smerdiàkov, i el diable. Tot i que 

també seria aplicable a Aliòixa, Markel i Ztàrets), per objecte (el diferent reconeixement 

d’Ivan i Aliòixa dels bitllets a la butxaca de Dmitri, després de cometre el crim) i 

mitjançant el paralogisme amb el públic (quan, com en el teatre, el personatge n’exigeix 

la seva interpretació per reconèixer-se innocent davant el crim). 

La peripècia, el tercer apartat del cos del treball, es deriva de l’anagnòrisi. Tal condició 

no implica que hi hagi una relació estrictament causal o fatalista. La interacció és, com 

diu Bajtín, dialèctica. Els personatges són i seran lliures a l’hora d’actuar, però esclaus 

dels remordiments i de la consciència. En aquest sentit, Fiodor Dostoievski, utilitza el 

reconeixement per efectuar implícitament el canvi de naturalesa dels personatges. A 

partir d’aquí, s’ha estudiat la metamorfosi dels tres germans Ivan, Dmitri, i Aliòixa
225

. 

Després del crim i del poema de l’Inquisidor, el personatge d’Ivan experimenta la 

primera gran peripècia de la novel·la. Dostoievski fa de l’intel·lectual, segur i retòric, 

un boig cohibit i odiat fins i tot pel propi protagonista. L’ateu ja no creu en res, més 

enllà del diable, i la peripècia s’efectua en sentit tràgic. El destí és evidentment oposat 

al de Dmitri, heroi sensual i karamazovià, que anhela amor i càstig. La peripècia, en 

aquest darrer cas, esdevé catarsi, purgació total del pecador. 

L’última peripècia que s’ha tractat és la del personatge Aliòixa, utilitzada per l’autor 

amb el fi d’efectuar el missatge final, desvelant la seva intencionalitat
226

. No és gratuït 

l’ordre, com tampoc ho és res a la darrera obra de Dostoievski. Aliòixa, sant que baixa a 

terra a predicar lliçons és l’última cosmovisió de l’autor, la seva darrera paraula cap a la 

                                                 
225

A banda, una altra investigació sobre l’acte de peripècia podria incloure altres personatge que muten de 

naturalesa al llarg de la novel·la, com Smerdiàkov, Kòlia i Zòsima, entre d’altres. 
226

Isaiah Berlín, reconegut estudiós a l’àmbit de la filosofia russa, qualifica a Dostoievski com a escriptor-

eriçó: “El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa”. BERLÍN, Isaiah. Pensadores rusos, 

tr. Juan José Utrilla. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 69.   



   

 

45 

 

responsabilitat moral de l’home davant el món. És, en efecte, el final de l’obra, que 

provoca la commoció del públic, que també plora les llàgrimes del personatge Iliütxa, 

però s’emociona amb el crit de Kòlia: “¡Hurra per en Karamàzov!”. 

En perspectiva, la proposta d’anàlisi s’ha realitzat enfocada als personatges, que van del 

desconeixement al coneixement i de la fortuna a l’infortuni segons la resolució 

estructural de l’autor. A nivell formal, el present treball també emula la evolució de 

l’obra: de l’esperit dionisíac, la manca de subjectivitat o concreció anímica a la 

condensació i identificació del subjecte; de l’espai genèric del capítol primer a la 

dedicació particular al darrer capítol, on els noms dels personatges apareixen 

pròpiament amb el seu rol, a fi que el lector els reconegui.  

D’aquesta manera, per poder definir família i identitat, hi ha d’haver individuació. En 

plena correspondència, sense individu no hi ha família. I sense família com a tal, 

tampoc hi ha individu. La família, l’alteritat, permet el reconeixement de l’individu, i 

l’individu el reconeixement de la família, present al final de l’obra. En aquest sentit, el 

ple acte de reconeixement, només és possible aconseguint la unitat amb l’altre. Així 

neix el subjecte, el jo dels personatges dostoievskians. 

L’amor és reconeixement i distinció de l’ésser. Reconeixement i representació, però 

també veritat, purificació capaç de transformar la vida a herois com Dmitri, Ivan i 

Aliòixa. Fiodor Dostoievski ens complau amb l’anagnòrisi, que uneix les passions i els 

extrems oposats dels seus personatges, confirmant alhora que, el propi autor, ell mateix, 

fou també el lloc de combat d’aquestes passions oposades, i el seu intent de síntesis es 

va fer efectiu a la seva darrera novel·la. 

El complex sistema literari de Els germans Karamàzov permet, així doncs, l’anagnòrisi 

i la peripècia dels personatges i, també, del públic lector. Ambdós conceptes afecten el 

contingut i l’acció de l’obra, activant o solucionant el conflicte i, possibilitant, a més a 

més, analitzar des d’una altra vessant l’incommensurable pensament i literatura de 

Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski, encara present en els nostres dies.  

La tarea del arte radica precisamente en saber descubrir en el rostro oscuro e incierto 

del hombre, por ser “humano, demasiado humano”, aquel rayo del rostro divino
227

. 
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Annex 

The Karamazov brothers. A story about a little family 

ALEXEÏ VASSILIEV
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1. VASSILIEV, Alexeï.                                             

Fyodor Mikhailovich 

Dostoyevski. 
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Whenever I reread The Brothers Karamazov, I could not resist the temptation to speak 

to Fyodor Mikhailovich. With audacity, but naturally – in a way that makes possible 

dream dialogues – I repeatedly asked him the same question: “Certainly, we have all 

come from Gogol’s ‘Overcoat’” I said, “but are all our surnames Karamazov?” 

Fyodor Mikkhailovich never replied. He simply stared into space, thoughtful. And every 

time I allowed myself to insist: “Dmitri, Ivan, Alexei and Smerdyakov, are they not one 

and the same person? You, maybe. Me, surely. Aren’t they the many faces of Man, prey 

of abysses and crazy about stars?” Fyodor Mikhailovich was silent. But I knew he was 

attentive. 

In 2002 I began a series of what I called blurred portraits, portraits of strangers who 

posed, unaware, on a distressing dark red background. Everything about them breathed 

loneliness, despair, despondency, sometimes anger, sometimes resignation, rarely 

goodness. The more I worked on these photos, the more I felt immersed in a 

Dostoyevskian universe. Was this, finally, Fyodor Mikhailovich’s response? I did not 

dare believe that. When the series was finished, I was feverishly leafing through The 

Brothers Karamazov, The Idiot, Crime and Punishment, Demons, convinced that the 

title of my series was somewhere between their pages. I just needed a little sentence, a 

few words, even just word. But books remained silent. So I invented the neologism 

“Des-Apparitions” and resolved, wisely, not to bother Fyodor Mikhailovich any more. 

Many years later, when I was scrolling, on the screen of my computer, some photos 

taken in the unlikely places that I love so much, I was stopped short by a long gray 

silhouette emerging from a dark, slightly golden, shadow. It was He. There was no 

doubt. Only his forehead was bathed in light. I hastily printed the image. I was afraid 

the printer would give me a blank page. But no. He consented. It was his first missage. 

Others followed, subtle and insistent, that have ripened in me the desire to collect the 

portraits of Pavel Fyodorovich, Dmitri, Ivan, Alexei, Smerdyakov, Zosima, Grushenka, 

Rakitin, Katerina Ivanovna, Lizaveta la Puante, Iliusha, Lisa Khoklakova, Kolya 

Krassotkin. It was out of the question to make likely models pose, and equally foolish to 

secretly watch for their doubles on a street corner or on a bench in a square or at the 

counter of a café. 

The Karamazov brothers have their own rhythm: they play with time, are beyond time, 

are of all times. One of another shadows of their shadows began to creep stealthily onto 

the screen of my computer, elusive and yet summoning me to follow them in their 

labyrinth of pixels. 

The little family did not spare me any trap or any ordeal. The characters disappeared, 

returned, reappeared with different features. I felt they were trying to confuse me, fool 

me, to discourage me perhaps. But I have resisted and their portraits have taken shape. 

So the characters have vanished, leaving me alone with their portraits –my own portrait 

and yours – because we are all Karamazov brothers. 

Alexeï Vassiliev, September 2012, París 
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 3. VASSILIEV, Alexeï.                           

Ivan Fiodorovitch Karamazov. 

2. VASSILIEV, Alexeï.                          

Dmitri Fiodorovitch Karamazov. 
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4. VASSILIEV, Alexeï.                           

Alexei Fiodorovitch Karamazov. 

5. VASSILIEV, Alexeï.                           

Pavel Fiodorovitch Smerdiakov. 
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6. VASSILIEV, Alexeï.                           

Zossima. 

7. VASSILIEV, Alexeï.                           

Fiodor Pavlovitch Karamazov 

Fiodorovitch Smerdiakov. 
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8. VASSILIEV, Alexeï.                           

Ilioucha Sneguiriov. 

9. VASSILIEV, Alexeï.                           

Kolia Krassotkine. 

Sdas 
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10. VASSILIEV, Alexeï.                           

Group portait. 

Sdas 
 


