Tabel cronologic

1821 – La 11 noiembrie se naºte Feodor Mihailovici Dostoievski,
cel de‑al doilea copil dintre cei ºapte ai lui Mihail ºi ai Mariei
Dostoievski.
1837 – Imediat dupã ce mama sa moare de tuberculozã, el ºi fratele
sãu Mihail sunt trimiºi la Academia Tehnicã Militarã din Sankt
Petersburg. Tatãl lor, un chirurg militar în retragere, care lucra
la Spitalul pentru sãraci Mariinski (Sfânta Maria) din Moscova,
moare în 1839, ucis, se pare, de un servitor care i‑ar fi turnat
vodcã pe gât pânã la sufocare. Sigmund Freud s‑a ocupat de
acest episod în articolul sãu Dostoievski ºi paricidul (1928).
1846 – A
 pare, în revista poetului Nikolai Nekrasov, romanul în scri
sori Oameni sãrmani. Criticii sunt de pãrere cã talentul lui
Dostoievski se apropie de cel al lui Gogol. Tot acum apare
ºi romanul Dublul, cu subtitlul Pãþaniile domnului Goliadkin
(schimbat apoi în Poem petersburghez).
1849 – Dostoievski este arestat ºi închis pentru activitãþi antistatale
împotriva þarului Nicolae I. La 16 noiembrie, este condam
nat la moarte pentru legãturile sale cu un grup de intelectuali
liberali din Cercul Petraºevski. Împreunã cu ceilalþi deþinuþi,
este transportat în piaþa în care aveau loc execuþiile ºi trecut
prin toatã procedura de anunþare a condamnãrii la moarte
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prin împuºcare. Pedeapsa cu moartea este comutatã în muncã
silnicã, timp de patru ani, în stepa siberianã.
1854 – Este eliberat din închisoare, dar este înrolat pentru serviciul
militar obligatoriu în Regimentul Siberian. Dostoievski îºi
petrece aici cinci ani din viaþã, fiind pe rând caporal, apoi
locotenent în al ºaptelea batalion din acest regiment, staþionat
lângã fortul Semipalatinsk din Kazahstan.
1860 – Se întoarce la Sankt Petersburg ºi îºi reia activitatea literarã.
Scoate douã gazete: Timpul ºi Epoca, alãturi de fratele sãu mai
mare, Mihail – fãrã succes însã. În Timpul, apare în foileton
romanul Umiliþi ºi obidiþi.
1862 – Î n aceeaºi revistã, apare prima mare carte a scriitorului, Amin
tiri din casa morþilor.
1864 – E
 ste devastat de moartea soþiei, urmatã la scurt timp de moartea fratelui sãu. Dostoievski cade într‑o depresie accentuatã
ºi prinde gustul jocurilor de noroc, acumulând datorii uriaºe.
Pentru a plãti un creditor, scrie în mai puþin de un an romanul
Jucãtorul (1866).
Publicã în revista Epoca, pe care o editeazã singur dupã moartea fratelui sãu, nuvela Însemnãri din subteranã.
1866 – P
 ublicã romanul Crimã ºi pedeapsã, tradus destul de repede
în mai multe limbi strãine, Dostoievski cãpãtând astfel o
reputaþie mondialã.
1867 – L
 a 15 februarie, se cãsãtoreºte cu Anna Snitkina, dactilografa
sa în vârstã de doar douãzeci de ani. Din acest moment intrã
în cea mai prolificã perioadã a vieþii.
1868 – Apare al doilea mare roman al lui Dostoievski, Idiotul.
1870 – Î n numerele din ianuarie ºi februarie ale revistei Zarea, apare
povestirea Eternul soþ, în care Dostoievski reia problematica
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„triunghiului“ erotic ºi tema geloziei. În 1871, aceeaºi povestire va apãrea într‑o ediþie separatã, cu mici modificãri stilistice.
1872 – Publicã romanul Demonii.
1875 – Apare romanul Adolescentul.
1880 – C
 u puþin timp înaintea morþii sale, þine o faimoasã cuvântare
despre Puºkin cu ocazia dezvelirii monumentului acestuia din
Moscova. În ultimii ani de viaþã, Feodor Dostoievski trãieºte
în staþiunea Staraia Rossia, în apropierea capitalei Sankt
Petersburg.
Publicã romanul Fraþii Karamazov, plãnuit încã din 1870, pe
când se afla într‑o cãlãtorie în Germania, la Dresda.
1881 – Moare la 28 ianuarie (stil vechi) ºi este îngropat în cimitirul
Tihvin, lângã Mãnãstirea Aleksandr Nevski, Sankt Petersburg.
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Capitolul I

Nu bãtuse încã ora opt dimineaþa, când Iakov Petrovici Goli
adkin, subºef de birou cu gradul de consilier titular, se trezi dintr‑un
somn adânc, cãscã prelung, se întinse ºi abia dupã aceea deschise
ochii mari. Rãmase câteva clipe nemiºcat în aºternut, ca omul care
nu e sigur dacã este treaz sau mai doarme încã, dacã e înconjurat de o lume realã sau rãtãceºte în sfera plãsmuirilor încâlcite ale
unor vise. Treptat, simþurile domnului Goliadkin se dezmorþirã ºi
începurã sã recepteze mai precis ºi mai limpede impresiile obiºnuite
ale existenþei sale cotidiene. Ca niºte vechi cunoºtinþe, îl priveau
pereþii odãiþei sale modeste, de un verde‑murdar, îmbâcsiþi de praf
ºi de fum, scrinul din lemn de mahon, scaunele vopsite în roºu, imi
tând acelaºi lemn, biroul dat ºi el cu vopsea roºie, divanul turcesc
îmbrãcat în muºama de culoare roºiaticã cu floricele verzui ºi, în
sfârºit, hainele pe care le dezbrãcase asearã în grabã, aruncându‑le
vraiºte pe divan. O zi cenuºie de toamnã, mohorâtã ºi tristã, îl privi
prin fereastra nãclãitã cu o schimã atât de acrã ºi ursuzã, încât domnul Goliadkin nu mai avu îndoieli cã nu se aflã într‑o împãrãþie din
basme, de peste nouã mãri ºi nouã þãri, ci se regãsi cu toatã certitu
dinea în oraºul Petersburg, capitala þãrii, ºi anume în strada ªestila
voºnaia, la etajul trei al unei case mari, solide, în propria sa locuinþã.
Fãcând aceastã constatare importantã, domnul Goliadkin închise
iar ochii, strângând convulsiv pleoapele, regretând oarecum ultimul
vis ºi dorind vag reîntoarcerea lui, mãcar pentru o singurã clipã. Dar,
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în clipa urmãtoare, sãri brusc din pat, prinzând probabil firul ideii
în jurul cãreia se învârtiserã pânã atunci gândurile lui incoerente
ºi în care nu reuºise deocamdatã sã facã ordinea cuvenitã. Dupã ce
sãri din pat, alergã la oglinjoara rotundã de pe scrin. Deºi chipul
cam somnoros, cu ochii miopi ºi cu þeasta aproape pleºuvã, care i se
înfãþiºã în oglindã nu‑i oferi cine ºtie ce priveliºte deosebitã, mai ales
cã la prima vedere nici nu putea atrage în mod special atenþia nimã
nui, posesorul lui rãmase, totuºi, foarte mulþumit de imaginea din
oglindã. „Urâtã treabã ar fi“, îºi zise domnul Goliadkin cu jumãtate
de glas, „urâtã treabã ar fi dacã tocmai astãzi aº arãta altfel decât se
cuvine, dacã intervenea ceva neprevãzut – bunãoarã sã‑mi fi rãsãrit
pe faþã un coº, o bubuliþã carag hioasã ori sã mã fi pocnit cine ºtie
ce altã pacoste; deocamdatã însã, toate par sã fie în perfectã ordine,
totul merge strunã.“ Fericit cã totul merge strunã, domnul Goliad
kin puse oglinda la loc ºi, aºa cum era, desculþ ºi în þinuta sumarã
de peste noapte, alergã la fereastrã ºi se apucã sã cerceteze, cu un
aer preocupat, curtea spre care dãdeau ferestrele locuinþei sale. ªi
ceea ce zãri el în curte îl mulþumi, probabil, pe deplin, cãci pe faþã
i se aºternu un zâmbet satisfãcut. Apoi, dupã ce mai întâi îºi vârî
discret capul dupã despãrþitura de scânduri în cãmãruþa lacheului
sãu Petruºka1 ºi se convinse cã acesta nu era acolo, se apropie tiptil
de birou, descuie un sertar, cotrobãi în colþul din fund ºi scoase, în
sfârºit, de sub un maldãr de hârtii îngãlbenite ºi tot felul de mãrun
þiºuri inutile, un portofel verde, uzat, îl deschise încetiºor ºi, cãscând
cu grijã despãrþitura cea mai ascunsã, privi încântat conþinutul. Se
pare cã ºi teancul de bancnote verzi, cenuºii, albastre, roºii ºi de
felurite alte culori îl privi, la rândul sãu, cu o încuviinþare complice,
cãci domnul Goliadkin aºezã tacticos portofelul deschis pe masã
ºi, cu faþa radiind de bucurie, îºi frecã mâinile în semn de negrãitã
mulþumire. În sfârºit, scoase mângâietorul teanc de bancnote ºi,
Petruºka – numele servitorului lui Goliadkin sugereazã o corespondenþã
semnificativã cu numele servitorului lui Cicikov din Suflete moarte de Gogol.
1
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pentru a suta oarã în ultimele douã zile numai, se apucã sã numere
banii, pipãind de câte douã‑trei ori fiecare foiþã între degetul mare ºi
cel arãtãtor. „ªapte sute cincizeci de ruble în asignate!“ ºopti el abia
perceptibil, terminând în sfârºit numãrãtoarea. „ªapte sute cincizeci
de ruble... E o sumã! O sumã frumuºicã ºi, orice s‑ar spune, destul de
agreabilã!“ continuã el cu glas tremurãtor ºi uºor moleºit de plãcere,
strângând pachetul în mâini ºi zâmbind cu înþeles. „Ba aº zice cã este
o sumã cât se poate de plãcutã! Plãcutã pentru oriºicine! Aº vrea sã
vãd omul pentru care aceastã sumã sã nu însemne ceva. O sumã ca
asta îl poate sãlta pe om departe de tot...“
„Dar ce‑o fi cu Petruºka?“ se alarmã domnul Goliadkin. „Iar a
dispãrut!“ Rãmânând în aceeaºi þinutã matinalã, îºi vârî pentru a
doua oarã capul dupã paravan. Nici de data aceasta nu‑l descoperi în
cãmãruþã pe servitor, ci zãri doar samovarul care clocotea furios pe
duºumea, ameninþând în orice clipã sã‑ºi iasã din sãrite, s‑o ia razna,
ºi bolborosind în limbajul lui ciudat, sâsâit ºi gâlgâit, nu se ºtie ce
anume, dar care ar fi vrut, probabil, sã‑i spunã domnului Goliadkin:
Ia‑mã odatã de aici, omule! Nu vezi cã fierb ºi sunt gata de mult?
„Lua‑l‑ar naiba!“ se necãji domnul Goliadkin. „Dobitocul ãsta
puturos e în stare sã‑l scoatã pe om din þâþâni; pe unde o fi umblând?“
Indignat la culme, ºi pe bunã dreptate, ieºi în antreþelul îngust care
ducea spre culoar, întredeschise uºa ºi‑l zãri pe servitorul sãu înconjurat de o adunãturã de slugi ºi gurã‑cascã. Petruºka vorbea, ceilalþi
ascultau. Cum se vede, nici subiectul conversaþiei ºi nici faptul cã
se adunase acolo atâta lume la taclale nu‑i plãcurã deloc domnului
Goliadkin. Îºi strigã îndatã omul ºi se reîntoarse în odaie extrem de
nemulþumit, ba chiar indispus. „Dobitocul ãsta e în stare sã‑l vândã
pe om pentru o nimica toatã, dar mai ales pe stãpânul sãu“, îºi zise el
în gând. „Și m‑a vândut, sunt sigur cã m‑a vândut, pun rãmãºag cã
m‑a vândut pentru o para chioarã. Ei?...“
— Mi‑au adus livreaua, domnule.
— Îmbrac‑o ºi înfãþiºeazã‑te imediat!
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Petruºka îºi puse livreaua ºi, zâmbind prosteºte, se înfãþiºã în
camera stãpânului. Arãta foarte ciudat. Îmbrãcat într‑o livrea verde,
uzatã, cu fireturi roase de vreme, croitã, probabil, pentru o staturã cu
cel puþin un arºin mai înaltã decât Petruºka, þinea în mâini o pãlãrie
tot cu fireturi ºi cu pene verzi, iar pe ºold îi atârna caraghios un paloº
în teacã de piele. ªi, în sfârºit, pentru întregirea imaginii, Petruºka,
credincios obiceiului sãu de a umbla neglijent, ca la el acasã, era ºi
de data aceasta desculþ. Domnul Goliadkin îl mãsurã din cap pânã
în picioare, îl examinã apoi de jur‑împrejur ºi rãmase, probabil,
mulþumit de echipamentul lui Petruºka. Livreaua fusese închiriatã,
desigur, pentru o împrejurare foarte solemnã. Se mai putuse observa
cu acest prilej cã, în tot timpul examenului, atât de minuþios,
Petruºka îºi privea stãpânul cu negrãitã curiozitate, urmãrindu‑i cu
interes toate miºcãrile, ceea ce pãrea a‑l stânjeni grozav pe domnul
Goliadkin.
— ªi cupeul?
— A sosit ºi cupeul.
— L‑ai închiriat pentru toatã ziua?
— Pentru toatã ziua. Costã douãzeci ºi cinci de ruble, în asignate.
— Dar cizmele?
— Sunt gata ºi cizmele.
— Nãtãrãule! Nu ºtii sã spui „gata, sã trãiþi“? Adu‑le încoace!
Exprimându‑ºi satisfacþia pentru faptul cã cizmele îi vin bine,
domnul Goliadkin ceru sã i se pregãteascã cele necesare pentru spãlat
ºi bãrbierit ºi sã i se serveascã ceaiul. Dupã ce se bãrbieri cu multã
grijã ºi se spãlã la fel de meticulos, înghiþi dintr‑o sorbiturã ceaiul
ºi se apucã apoi de partea cea mai importantã – îmbrãcatul cu tot
dichisul cuvenit: îºi puse o pereche de pantaloni aproape noi; apoi
un plastron cu nãsturaºi de bronz, o vestã cu floricele în culori vii,
foarte plãcute; îºi legã la gât o cravatã pestriþã de mãtase ºi, la urmã,
îmbrãcã redingota de uniformã, de asemenea nou‑nouþã ºi periatã
cu grijã. În timp ce se îmbrãca, îºi privi de câteva ori, cu admiraþie,
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cizmele, sãltând mereu ba un picior, ba celãlalt, încântat de model;
murmura mereu ceva, clipind ºiret la un gând al sãu tãinuit. De
altfel, în dimineaþa aceea, domnul Goliadkin pãrea foarte distrat,
de vreme ce aproape cã nici nu observã privirea ºi mimica ironicã a
lui Petruºka, ºi nici strâmbãturile pe care le fãcea acesta pe seama sa
în timp ce‑l ajuta sã se îmbrace. În sfârºit, complet îmbrãcat ºi pus
la punct, domnul Goliadkin îºi vârî portofelul în buzunar, aruncã o
ultimã privire exigentã asupra þinutei lui Petruºka – între timp, acesta
îºi încãlþase cizmele, fiind ºi el complet echipat – ºi, constatând, astfel
cã totul este în perfectã ordine ºi cã, deci, nu mai era nici un motiv
de zãbovit, se alarmã brusc ºi, cu inima ticãind nãprasnic, alergã afarã
ºi coborî în goanã scãrile. Un cupeu albastru de piaþã, cu niºte blazoane vechi pe uºã, trase huruind în faþa intrãrii principale. Fãcând
cu ochiul birjarului ºi câtorva gurã‑cascã, Petruºka îºi instalã stãpânul
în cupeu; sãri apoi pe scãriþa de la spate ºi, cu o voce nefireascã, abia
stãpânindu‑ºi râsul prostesc, strigã: „Dã‑i drumu’!“ Cupeul se puse
în miºcare, maiestuos, ºi, cu un zgomot infernal, zdrãngãnind ºi trosnind din toate încheieturile ºi balamalele pe caldarâmul strãzii, o luã
spre bulevardul Nevski. În momentul când vehiculul albastru ieºi
pe poartã afarã în stradã, domnul Goliadkin se puse pe un chicotit molcom, aproape fãrã glas, frecându‑ºi mâinile scurt ºi apãsat, ca
omul mucalit, care, izbutind sã joace o festã grozavã, se amuzã copios
în sinea lui. Curând, însã, accesul de veselie cedã locul unei expresii
ciudate de îngrijorare, care întunecã faþa domnului Goliadkin. Cu
toate cã vremea era închisã ºi umedã, el coborî amândouã geamurile
cupeului; începu sã scruteze cu grijã, în dreapta ºi‑n stânga, chipurile
trecãtorilor ºi, de îndatã ce surprindea vreo privire îndreptatã spre
dânsul, arbora un aer grav ºi ceremonios. La o intersecþie, înainte de
a coti de pe Liteinaia spre Nevski, îl izbi o senzaþie neplãcutã ºi, cu
strâmbãtura ghinionistului care se pomeneºte cãlcat brusc pe bãtã
turã, se trase speriat în colþul cel mai întunecos al trãsurii. Zãrise doi
funcþionari de la departamentul sãu, doi tineri colegi de birou. Cei
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doi funcþionari, la rândul lor, se arãtarã – dupã cum i se pãru domnului Goliadkin – foarte surprinºi vãzându‑l pe colegul lor de serviciu
în acest echipaj; ba unul dintre ei avu chiar neobrãzarea sã‑l arate
cu degetul, iar celãlalt pare‑se cã îl ºi strigã pe domnul Goliadkin
pe nume, ceea de, în plinã stradã, era, desigur, cu totul deplasat. De
aceea, eroul nostru se trase în fundul cupeului ºi nu rãspunse. ,,Ce
derbedei!“ îi judecã el în gând. „ªi ce mare lucru, mã rog? Un ins
oarecare în trãsurã; a avut nevoie omul de trãsurã ºi ºi‑a luat omul
o trãsurã. Ia, niºte mizerabili! Îi cunosc eu – niºte puºlamale care ar
merita sã li se tragã câteva la spate! Nu sunt în stare de nimic altceva
decât sã joace riºca, când iau leafa, ºi sã umble teleleu. Le‑aº fi spus
eu câteva vorbuliþe, numai cã...“ Domnul Goliadkin nu‑ºi mai isprãvi
gândul, rãmânând trãsnit. O pereche de cai iuþi, tãtãreºti, pe care
o cunoºtea prea bine, înhãmaþi la o trãsuricã elegantã, întrecea din
dreapta careta lui. Domnul din trãsuricã, zãrind întâmplãtor chipul
domnului Goliadkin, care avusese imprudenþa sã‑ºi scoatã capul pe
fereastra cupeului, rãmase ºi el, se vede, uimit de întâlnirea aceasta
surprinzãtoare, cãci, aplecându‑se cât putea, privi intrigat ºi extrem
de curios în colþul ferit în care eroul nostru se grãbise sã se ascundã.
Domnul din trãsuricã era Andrei Filippovici, ºeful serviciului la care
lucra ºi domnul Goliadkin, în calitate de subºef de birou. Domnul
Goliadkin, vãzând cã Andrei Filippovici l‑a recunoscut fãrã doar ºi
poate, cã îl priveºte cu ochi mari drept în faþã ºi cã, prin urmare, nu
mai era chip sã se ascundã, roºi pânã în vârful urechilor. „Sã‑l salut
ori ba? Sã‑i dau un semn de viaþã sau nu? Sã mã dau pe faþã sau nu?“
se frãmânta eroul nostru. „Ori sã mã prefac cã eu nu sunt eu, ci altci
neva – unul care, sã zicem, seamãnã cu mine – ºi sã rãmân, deci, indiferent? Adicã, nu sunt eu ºi pace!“ îºi spunea domnul Goliadkin, în
timp ce cu mâna ridica automat pãlãria, descoperindu‑se în faþa lui
Andrei Filippovici ºi salutându‑l, fãrã a‑ºi lua ochii de la el. „Eu...
eu... numai aºa“, ºoptea el, abia miºcându‑ºi buzele învineþite. „Eu...
nimic, nici gând; de fapt, eu nu sunt eu, Andrei Filippovici, nici pe
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departe nu sunt eu, sã ºtiþi!“ Curând, însã, trãsurica depãºi cupeul ºi
puterea magneticã a privirii ºefului încetã. Cu toate acestea, domnul
Goliadkin continua sã roºeascã, zâmbind ºi bâiguind ceva... „Am fost
un nãtãrãu cã nu i‑am spus nimic“, chibzui el, în sfârºit, mai limpede.
„Trebuia sã‑i spun cu toatã demnitatea, hotãrât ºi rãspicat: cã adicã,
aºa ºi pe dincolo. Andrei Filippovici, sunt ºi eu invitat la masã, ºi
asta‑i tot!“ Dar, aducându‑ºi aminte imediat de fâstâceala sa, eroul
nostru se fãcu ºi mai roºu la faþã, încruntã sprâncenele ºi aruncã o
privire plinã de sfidare spre colþul din stânga al cupeului – o privire
aprigã, menitã sã‑i prefacã în pulbere ºi scrum pe toþi duºmanii sãi. În
sfârºit, strãfulgerat de o inspiraþie subitã, trase ºnurul legat de cotul
birjarului, opri cupeul ºi porunci sã întoarcã pe Liteinaia. Îi veni în
cap cã trebuie negreºit, ºi chiar acum, îndatã, probabil pentru liniºtea
lui personalã, sã comunice ceva absolut important ºi de un interes
presant medicului sãu, Krestian Ivanovici. ªi, cu toate cã îl cunoscuse
pe Krestian Ivanovici de abia de curând, vizitându‑l doar o singurã
datã sãptãmâna trecutã, pentru o consultaþie neînsemnatã – un doctor, se spune, e ca un confesor, ºi ar fi deci o prostie sã se ascundã
în faþa lui, în timp ce, pentru doctor, este o datorie sã‑ºi cunoascã
pacientul. „Aºa vor decurge lucrurile, oare?“ se întrebã în gând eroul
nostru, coborând din cupeu la intrarea unei case cu patru etaje de
pe Liteinaia, în dreptul cãreia îºi oprise trãsura. „Oare e bine ce fac?
N‑o sã par nepoliticos? E potrivit momentul? ªi, adicã, de ce nu?“
continua el sã‑ºi frãmânte creierul, urcând scara cu rãsuflarea tãiatã
ºi cãutând sã‑ºi stãpâneascã bãtãile inimii, care luase obiceiul de a se
agita la toate scãrile strãine. „ªi, adicã, de ce nu? Îi spun ce am ºi nu‑i
nimic condamnabil în asta... Ar fi o prostie sã mã ascund. Uite aºa,
îmi iau aerul cã eu, mã rog... nimic, cã eu... adicã, numai aºa, numai
în treacãt... ªi o sã priceapã omul cã aºa este.“
Chibzuind astfel, domnul Goliadkin urcã pânã la etajul doi ºi
se opri în dreptul apartamentului cinci, pe uºa cãruia era bãtutã o
frumoasã placã de alamã cu urmãtoarea inscripþie:
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Oprindu‑se, eroul nostru se grãbi sã‑ºi impunã o fizionomie de
rigoare, degajatã, fãrã a fi însã lipsitã de oarecare amabilitate, ºi se
pregãti sã tragã de ºnurul clopoþelului. În timp ce se pregãtea sã tragã
de ºnurul clopoþelului, îi veni subit ºi foarte oportun gândul dacã
n‑ar fi cumva mai bine sã treacã mâine, deoarece nu‑l zorea nimic
ºi nimeni sã facã aceastã vizitã neapãrat astãzi. Auzind însã chiar
atunci paºi pe scarã, domnul Goliadkin schimbã pe loc noua lui
hotãrâre ºi, cu aerul cel mai decis, sunã la uºa lui Krestian Ivanovici.

