
Powieści 

1846 - Biedni ludzie (ros. Бедные люди) - powieść epistolarna 

1860-1862 - Wspomnienia z domu umarłych (ros. Записки из мёртвого дома 

1861 - Skrzywdzeni i poniżeni (ros. Униженные и оскорблённые)  

1864 - Notatki z podziemia (ros. Записки из подполья 

1866 - Zbrodnia i kara (ros. Преступление и наказание 

1866 - Gracz (ros. Игрок) - polskie tłumaczenie Władysław Broniewski 

1868-1869 - Idiota (ros. Идиот)  

1871-1872 - Biesy (ros. Бесы)  

1875 - Młodzik (ros. Подросток) 

1879-1880 - Bracia Karamazow (ros. Братья Карамазовы)  

 

Nowele 

1846 - Sobowtór: poemat petersburski (ros. Двойник) 

1847 - Gospodyni (ros. Хозяйка) 

1848 - Słabe serce (ros. Слабое сердце) 

1848 - Nietoczka Niezwanowa (ros. Неточка Незванова) 

1849 - Maleńki bohater (Z pamiętnika nieznanej osoby) lub Mały bohater (ros. Маленький 

герой) 

1859 - Sioło Stiepanczykowo i jego mieszkańcy (ros. Село Степанчиково и его обитатели 

(Из записок неизвестного)) 

1859 - Sen wujaszka (ros. Дядюшкин сон (Из мордасовских летописей)) 

1860 - Petersburskie senne widziadła wierszem i prozą (ros. Петербургские сновидения в 

стихах и в прозе) 

 

Opowiadania 

1846 - Pan Procharczyn lub Imćpan Procharczyn (ros. Господин Прохарчин) 

1846 - O niebezpieczeństwie pogrążania się w ambitnych snach (ros. Как опасно 

предаваться честолюбивым снам) 

1847 - Powieść w dziewięciu listach (ros. Роман в девяти письмах) 

1848 - Połzunkow (ros. Ползунков) 



1848 - Choinka i ślub (Z notatek nieznajomego) (ros. Ёлка и свадьба (Из записок 

неизвестного)) 

1848 - Uczciwy złodziej (Z notatek nieznajomego) (ros. Честный вор) 

1848 - Białe noce (ros. Белые ночи)  

1860 - Cudza żona i mąż pod łóżkiem (ros. Чужая жена и муж под кроватью 

(Происшествие необыкновенное)) 

1862 - Paskudna historia (ros. Скверный анекдот) 

1865 - Krokodyl: niezwykłe zdarzenie albo Wypadek w Passażu (ros. Крокодил 

(Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже))  

1870 - Wieczny mąż (ros. Вечный муж) - polskie tłumaczenie Julian Tuwim 

1873 - Bobok lub Bobek (ros. Бобок) 

1876 - Łagodna lub Potulna (ros. Кроткая)  

1876 - Chłopczyk na gwiazdce u Pana Jezusa (ros. Мальчик у Христа на ёлке) 

1876 - Wieśniak Marej lub Chłop Mareusz (ros. Мужик Марей) 

1876 - Stuletnia (ros. Столетняя) 

1877 - Sen śmiesznego człowieka (ros. Сон смешного человека) 

 

Publicystyka 

1873, 1876-1877, 1880-1881 - Dziennik pisarza (ros. Дневник писателя) 

Z notatników  

Zimowe notatki o wrażeniach z lata 

Sentencje 

O literaturze i sztuce 

Kocham życie dla samego życia 

Aniele, stróżu mój...: (listy do żony) 1866-1874 

"Twój bez reszty": Listy do żony 1875-1880 

 


