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Credeți că nu puteți avea nimic în comun cu un criminal care a omorât două femei cu 

toporul? Mai gândiți-vă. Fiecare dintre noi e caracterizat într-o măsură mai mică sau mai mare de 

dualitatea bine-rău, lumină-întuneric, și de posibilitatea de a ne înșela, lucruri care ne apropie de 

protagonist. 

Rodion Romanovici Raskolnikov, personajul principal, este un fost student sărac la Drept 

din sinistrul Sankt Petersburg, obligat să-și întrerupă studiile din cauza lipsurilor materiale. Autorul 

îl descrie ca fiind „sărac, mândru, aproape trufaș și închis în sine, de parcă ar fi avut ceva de 

ascuns.” Prietenul său Razumihin, observă un lucru esențial: „E bun și mărinimos. Nu-i place să-și 

arate sentimentele și mai degrabă se poartă cu duritate decât să-și dezvăluie sufletul în cuvinte. 

Câteodată e pur și simplu rece și insensibil până la lipsă de omenie, de parcă ar avea în el două 

firi opuse care se arată pe rând. Câteodată e groaznic de tăcut!” Această ambivalență și dualitate a 

sa este mereu prezentă: impulsurile altruiste, sacrificiul, mila pentru ceilalți sunt contrabalansate de 

o latură cerebrală, rece, rațională, chiar cinică. 

Izolarea sa autoimpusă față de societate îl determină să-și pună toate speranțele în logică, pe 

care o duce până la ultima sa consecință. Raskolnikov alege să nu țină seama de niciun principiu 

nerațional (de ex. credința, conștiința) care ar trebui să ghideze intelectul, considerându-l 

autosuficient. Astfel își formează o teorie, o teorie periculoasă, care-i împarte pe oameni în obișnuiți 

(„materialul care nu servește decât la a da naștere altor indivizi asemănători”) și superiori („care 

au darul sau talentul de a spune în mediul lor un cuvânt nou”). Raționamentele devin asemenea 

unei construcții complicate, adevărata închisoare a lui Raskolnikov fiind propria sa minte. Nihilist 

moral, el consideră că „dacă pentru ideea lui e nevoie să treacă peste un cadavru sau să se 

bălăcească în sânge, conștiința unui astfel de om îi poate îngădui, după părerea mea, așa ceva-

totul depinde de idee și de importanța ei-remarcați acest lucru”. 

Raskonikov comite crima și ceea ce urmează îi demonstrează că a greșit. Asemeni fiecărui 

tânăr, asemeni poate fiecăruia dintre noi, el își imaginează că este diferit de ceilalți, mai special, cu 

un mai mare potențial și posibilitate de a spune ceva nou. Mândria excesivă și egoismul său duc 

această impresie până la extrem. În final, el admite față de Sonia că nu a omorât ca să jefuiască, nici 

ca să dovedească vreun principiu utilitarist, ci „altceva voiam să știu, altceva m-a îndemnat:voiam 

să aflu atunci, cât mai repede, dacă sunt un păduche ca toți ceilalți sau sunt om. Dacă am să pot 

să fac pasul sau n-am să pot. Dacă am să îndrăznesc să mă aplec și să iau puterea sau nu. Dacă 

sunt o făptură tremurătoare sau am dreptul...” 

Salvarea lui stă în acceptarea limitelor rațiunii și în abandonarea propriului egoism prin 

deschiderea în fața iubirii. Dostoievski îl reabilitează moral pe Raskonikov trecându-l prin suferințe, 

pentru că „orice om trebuie să aibă și el măcar un loc unde să găsească milă!” 
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