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FIODOR DOSTOJEWSKI 
kalendarium życia 

30 październik 

1821 r. 

1827 r. 

1831, 1832 r. 

1833 r. 

od jesieni 1834 r. 

luty 1937 r. 

Fiodor Dostojewski rodzi się jako drugie 

dziecko ordynatora szpitala wojskowego w 

Moskwie Michała Andriejewicza Dosto

jewskiego (alkoholika, człowieka po

rywczego i niezrównoważonego) oraz Marii 

Fiedorowny. 

M.Dostojewski otrzymuje tytuł asesora kole

gialnego dający mu prawa szlacheckie 

upoważniający do nabycia ziemi. 

M.Dostojewski zakupuje wieś Darowoje w 

guberni tulskiej, a po roku sąsiadującą z nią 

Czeremosznę. 

Fiodor i jego starszy brat Michał uczą się w 

półpensjonacie Francuza Soucharda, 

w pensjonacie Leopolda Czermaka. 

Na gruźlicę umiera matka pisarza, Michał i 

Fiodor zostają oddani do Szkoły Inżynierskiej 

w Petersburgu. 



1839 r. 

1841 r. 

1843 r. 

1844 r. 

1847 r. 

styczeń 1849 r. 

styczeń 1854 r. 

Śmierć ojca zamordowanego przez chłopów 

wsi Czeremoszna. 

F. Dostojewski otrzymuje tytuł inżyniera. 

przez dalsze dwa lata kontynuuje naukę jakc 

ekstern. 

Kończy studia. otrzymując skromną posadę 

w kreślarni Departamentu Inżynieryjnego w 

Petersburgu. 

Rozstaje się z wyuczonym zawodem. w 1845 

r. kończy swoją pierwszą powieść: "Biedni 

ludzie". 

Wiąże się z Michałem Butaszewiczem-Pietra

szcwskim, zostaje członkiem powstałej grupy 

poety Du~owa, z której wyłania się z kolei 

tajne stowarzyszenie stawiające sobie za cel 

dokonanie w Rosji zbrojnego przewrotu. W 

krótkim czasie 34 spiskowcy zostają 

aresztowani, 21 z nich (m.in . Dostojewski) 

zostaje skazanych na karę śmierci, w ostatniej 

chwili zamienioną na 4 lata zsyłki oraz przy .. 

musową służbę wojskową. 

Pisarz trafia do Omuska nad Irtyszem. 

Po ukończeniu zsyłki Dostojewski jako szere

gowiec służy w siódmym syberyjskim batali

onie w Siemipołatyńsku. 

1857 r. 

1859 r. 

1862, 1863 r. 

15 kwietnia 
1864 r. 

15 lutego 
1867 r. 

1867 - 1871 r. 

1871 r. 

Po przywróceniu pisarzowi na mocy dekretu 

carskiego rangi oficera, bierze ślub z Marią 

Dimitriewną wdową po Aleksandrze Isa

jewie. Zaraz po ślubie przechodzi groźny atak 

padaczki. 

Otrzymuje dymisję z armii, w grudniu z żoną 

i jej dzieckiem z pierwszego małżeństwa 

powraca do Petersburga. Wraz z bratem 

zakładają czasopismo "Wriemia", a po jego 

upadku pismo "Epoka". 

Przebywa za granicą. zwiedza Niemcy, Paryż, 

Londyn, w czasie drugiego pobytu - Niemcy, 

Włochy, Szwajcarię, kocha się w Apolinarii 

Susłowej. gra hazardowo. 

Umiera Maria Dimitriewna, w czerwcu brat 

Michał, pisarz popada w wielkie długi. 

Bierze ślub z Anną Grigoricwną Snitkin, ste

nografistką. której dyktował "Gracza". 

Uciekając przed wierzycielami wraz z żoną 

podróżuje po Europie, namiętnie uprawia 

hazard, żyje w skrajnej nędzy . W 1868 r. rodzi 

się ich pierwsze dziecko , które po 3 mie

siącach umiera, w .J 869 - drugie. 

Po powrocie do Petersburga rodzi się trzecie 

dziecko, pierwszy syn Fiedia, Dostojewski 

zostaje redaktorem naczelnym konserwaty

wnego miesięcznika "Grażdanin". 



1872 r. 

1877 r. 

z 25 na 26 
stycznia 1881 r. 

28 stycznia 

1 lutego 
1881 r. 

Na skutek rozedmy płuc stan zdrowia pisarza 

znacznie się pogarsza, Dostojewski coraz 

częściej przebywa na kuracjach zdrowotnych. 

Otrzymuje nominację na członka Rosyjskiej 

Akademii Nauk. 

pisarz dostaje krwotoku. 

Umiera. 

Zostaje pochowany na cmentarzu_ ławry Alek

sandra Newskiego w Petersburgu. 

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DZIEŁ 

Biedni ludzie - 1845 r. 

Sobowtór - 1846 r. (druga redakcja 1866 r.) 

Skrzywdzeni i poniżeni ·· 1861 r. 

Wspomnienia z domu umarłych - 1861 - 1862 r. 

Notatki z podziemia - 1864 r. 

Gracz - 1866 r. 

Zbrodnia i kara - 1865 - 1866 r. 

Idiota - 1868 r. 

Biesy - 1871 - 1872 r. 

Bracia Karamazow - 1879 - 1880 r. 
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GENEZA POWIEŚCI 

7 listopada 1869 roku gazeta "Russkije wiedomosti" podała 

informację o odnalezieniu w parku moskiewskiej akademii 
rolniczej trupa mlodcgo mężczyzny. Obciążone dwiema 

cegłami ciało znaleziono w zamarzniętym stawie . W toku 

przeprowadzonego śledztwa ustalono tożsamość ofiary oraz 

przyczyny zabójstwa. 

Zamordowanym okazał się student akademii, Iwan Iwanow 

założyciel i przywódca rewolucyjnej organizacji "Zemsta Ludu". 

Organizacja stawiała sobie za cel zniszczenie istniejącego sys

temu społeczno-politycznego. Program jej zakładał unicestwie„ 

nie wszystkich dotychczasowych wartości i zasad. W dążeniu do 

osiągnięcia tego celu służyć miały wszystkie możliwe środki, nic 

wyłączając rozbojów i zabójstw. 

Przebywający w tym czasie za granicą Dostojewski z ogromnym 

zainteresowaniem śledził zamieszczane systematycznie w rosyj

skiej prasie sprawozdania z procesu nieczajewców. Reakcją na 

nic stała się powieść "Biesy" opublikowana w miesięczniku Kal

kowa w latach 1871 - 1873. 



"Biesy" odczytane zostały przez współczesnych jako publicysty

czna wypowiedź na temat aktualnych ·wydarzeń. Dyskusja doty
cząca pierwotnego adresata powieści trwa do dziś. "Różne są 

odczytania powieści, różne fakty, pojęcia i postaci "podstawia" 

się pod Stawrogina. Piotra Wierchowieńskiego. Szigalewa. Każda 

interpretacja zależy od stanowiska filozoficznego czy polity

cznego odbiorcy. nikt jednak nic podważa doniosłości tego 
dzieła w rozpoznaniu konfliktów i zagrożeń, jakich doświad-

czyła. doświadcza i doświadczać będzie ludzkość"* 

. * J.Smaga: wstęp do F.Dostojewski: "Zbrodnia i kara". 
Wyd. Ossolineum, Wrocław 1992 

"Najbardziej rzucający się w oczy przykład duchowej przepaści, 

jaka dzieliła ludzi, którzy kształtowali oświecone opinie w Polsce, 
od tych, którzy czynili to w Rosji, stanowią polskie powiązania 

Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. Mimo polskiego naz
wiska. zarówno wychowanie, które pisarz odebrał w Moskwie. 

jak i jego poglądy były z gruntu rosyjskie. Niektórzy spośród 

krytyków sugerowali, że głęboko skrywane wątpliwości na temat 
własnej rosyjskości mogły mu podpowiadać ekstremalnie szowi

nistyczną postawę, jakiej hołdował. Bez względu na to, jakie 

mogły być tego powody, pisarz czuł się w obowiązku łączyć 

stanowisko nieugiętego obrońcy wszystkiego, co rosyjskie, z pa

tologiczną nienawiścią do wszystkiego, co polskie. ( ... ) Mówił 

biegle po polsku i dokładnie znal polską literaturę szczególnie 

dzieła Mickiewicza. Co więcej spędził kilka lat na wygnaniu na 

Syberii w towarzystwie polskich wspólwięzniów, z którymi pro

wadził długie i ożywione dyskusje i którzy mieli mu posłużyć za 

model do wielu spośród najbardziej żywych literackich portrc„ 
tów. 

Jeden z nich, Szymon Tokarzewski (1821 - 1900). napisał dość 

szczegółową relację z tych spotkań. odmalowując obraz dopraw

dy godny uwagi ( ... ) 

!le kroć :wracając sie do nas, Polaków mawiał "my szlachta", Ja 

przerywałem mu zawsze: 

Przepraszam pana,ja myślę, :ew tym ostrogu nie ma 

szlachty, są tylko ludzie pozbawieni praw, są ka

torżnicy. 

Wówczas pienił się ;;e złości . 

A pan, oczywiście, rad jesteś: tego, żeś katorżnikiem, 

krzyc:al ze złością i ironią (. .. ) 

Dostojewski nienawidzi/ Polaków, ponieważ ;; rysów i z 

nazwiska, niestety! wać było pochodzenie polskie, mawiał, że 

gdyby wiedział, iż w jego żyłach płynie chocia:jedna kropla krwi 
polskiej, kazałby ją natychmiast wypuścić. Jak:e boleśnie było 

słuchać, gdy ren spiskowiec, ten skazaniec za wolność i postęp, 

wyznawał, że wówczas dopiero poczuje się szczęśliwym, kiedy 

wszystkie ludy przejdą pod panowanie Rosji(. .. ) 

N.Davies: "Boże igrzysko", Wyd. "Znak", Kraków 1992 



Kierownik techniczny: 

RYSZARD ZASŁAWSKI 

Kierownik scen: 

CZESŁAW KROK 

Kierownik produkqi: 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Gł. brygadier sceny: Stanisław Płudowski 

Gł. rekwizytor: Agnieszka Poroszewska 

Gł. garderobiana: Teresa Górna 

Obsługa spektaklu: 

Światła: J.Babiarczyk, B.Gaczoł 

Akustyka: ......... . Z.Graczyk 

Charakteryzacja: ...... . 

Garderobiana: . . . . ... . 

Brygadier sceny: ...... . 

Zaopatrzenie: ........ . 

Rekwizyty: ....... . . . 

K. Winiarska 

J.Jędrzejczyk 

A.Łęcki 

G.Kostuch 

K.Stępień 

Dyrekcja oraz Zespół Teatru "Wybrze~· 
dziękują 

wszystkim osobom I Instytucjom, które udzieliły bądź udzielają 
nam pomocy, 

w szczególności zaś: 
Pani Małgoriacie Bramorskiej-Fogiel, artyście fotografikowi, 

Panu Janowi Barcewiczowi, dyrektorowi Firmy 'Consutr 
Panu Ludwikowi Holzowi, dyrektorowi Rejonu Tek!komunikacji Gd.-Wrzeszcz 

Panu T.Kowalikowskiemu, dyrektorowi Gdańskiego Salonu Meblowego, 
Panu Andrzejowi Ubertowskiemu, dyrektorowi 'Polnord' SA, 

właścicielom oraz dyrektorom firm: 
'Pro·lnvestment' Sp. z o.o. 

'MR - Gdańsk' 
'Grost Sp. z o.o. Gdańsk 

'Hevelius Brevlng Company" Ltd 
Zakładu Produkcji Leków 'Ziaja' Ltd Gdańsk 

'Satel - Systemy alarmowe· 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

Kierownik: IRENA KAMIŃSKA 

tel. 31-13-28 

TEATR NA TARGU WĘGLOWYM - GDAŃSK 

kasy biletowe: tel. 31-70-21 w. 31 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 

w godz. 900 - 19°0 od wtorku do piątku, 
w soboty i niedziele na 3 godz. przed spektaklem, 

w poniedziałki kasa nieczynna 

TEATR KAMERALNY - SCENA W SOPOCIE 

tel. 51-39-36 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów: 

w godz. 11 oo - 13°0, 16oo - 19°0 

oprócz poniedziałków 

ZAPRASZAMY 

OPRACOWANIE PROGRAMU . JERZY GUTAROWSKI 

OPRACOWANIE PLASTYCZNE ·TOMASZ DOBROWOLSKI 

ZDJĘCIA . MAŁGORZATA BRAMORSKA-FOGIEL 




