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Włodzimierz I. Lenin – L. N. Tołstoj i jego epoka (1911 rok)

Epoka,  do której  należy L.  Tołstoj,  a  która znalazła  tak niezwykle plastyczne odzwierciedlenie 
zarówno  w  jego  genialnych  dziełach  z  zakresu  literatury  pięknej,  jak  i  w  jego  doktrynie,  to  epoka 
zaczynająca się po roku 1861 i trwająca do roku 1905. Co prawda działalność literacka Tołstoja zaczęła się 
wcześniej, a zakończyła później, niż rozpoczął się i zakończył ten okres, ale osobowość L. Tołstoja jako 
artysty i  myśliciela ukształtowała się w całej  pełni właśnie w tym okresie;  charakter przejściowy tego 
okresu stał się źródłem wszystkich cech szczególnych zarówno dzieł Tołstoja, jak i „tołstojowszczyzny”.

W „Annie Kareninie” L. Tołstoj wyraził ustami K. Lewina w sposób niezwykle dobitny to, na czym 
polegał ów przewrót, jaki dokonał się w dziejach Rosji w ciągu tego półwiecza.

„...Rozmowy o urodzaju, o najmie robotników itp., które – Lewin to wiedział – zwykło się uważać za coś bardzo 
niskiego... teraz wydawały się Lewinowi czymś szczególnie ważnym. «Może nie było to ważne za czasów pańszczyzny albo 
może nie jest  ważne w Anglii.  W obu tych wypadkach warunki są już skrystalizowane;  ale u nas teraz, gdy wszystko  to 
wywróciło się i dopiero się układa, zagadnienie, jak też ułożą się te warunki, jest w Rosji jedynym ważnym zagadnieniem» – 
rozmyślał Lewin” (Dzieła, t. X, s. 137)1.

„U nas teraz wszystko to wywróciło się i dopiero się układa” – trudno sobie wyobrazić bardziej 
trafną charakterystykę okresu obejmującego lata 1861-1905. To, co się „wywróciło”, jest dobrze znane lub 
w każdym razie w pełni wiadome każdemu Rosjaninowi. Jest to poddaństwo i cały odpowiadający mu 
„stary porządek”. To, co się „dopiero układa”, jest zupełnie nie znane najszerszym rzeszom ludności, jest 
dla nich obce i niezrozumiałe. Ten „dopiero układający się” ustrój burżuazyjny przybiera w oczach Tołstoja 
mglistą  postać  straszydła  –  Anglii.  Właśnie  straszydła,  gdyż  wszelką  próbę  wyjaśnienia  sobie 
podstawowych cech ustroju społecznego w owej „Anglii”, związku tego ustroju z panowaniem kapitału, z 
rolą pieniądza, z pojawieniem się i rozwojem wymiany, Tołstoj odrzuca, rzec można, z zasady. Podobnie 
jak narodnicy nie chce on widzieć, zamyka oczy, odrzuca myśl o tym, że w Rosji „układa się” ustrój 
właśnie burżuazyjny, a nie żaden inny.

To prawda, że jeśli  nie „jedynym ważnym”, to w każdym razie jednym z najważniejszych – z 
punktu widzenia najbliższych zadań całej działalności społeczno-politycznej w Rosji – było dla lat 1861-
1905  (a  zresztą  również  i  dla  naszych  czasów)  zagadnienie,  „jak  też  ułoży  się”  ten  ustrój,  ustrój 
burżuazyjny, przybierający nader różnorakie formy w tej „Anglii”, w Niemczech, w Ameryce, we Francji 
itd. Atoli dla Tołstoja takie ścisłe, konkretne historyczne ujęcie zagadnienia jest czymś zupełnie obcym. 
Rozumuje  on  w  sposób  abstrakcyjny,  uznaje  tylko  punkt  widzenia  „wiecznych”  zasad  moralnych, 
wiecznych prawd religii, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten punkt widzenia jest jedynie ideologicznym 
odzwierciedleniem  starego  ustroju  (tego,  który  się  „wywrócił”),  ustroju  pańszczyźnianego,  ustroju 
właściwego życiu ludów Wschodu.

W „Lucernie” (napisanej w roku 1857) L. Tołstoj głosi, że uznanie „cywilizacji” za dobrodziejstwo 
jest  „wiedzą  urojoną”,  która  „niweczy  w  naturze  ludzkiej  instynktowną,  jakże  zbawienną  pierwotną 
potrzebę  dobra”.  „Mamy  jednego,  tylko  jednego  nieomylnego  przewodnika  –  woła  Tołstoj  –  Ducha 
Wszechświata, który nas przenika” (Dzieła, II, 125)2.

W „Niewolnictwie naszych czasów” (napisanym w roku 1900) Tołstoj, jeszcze żarliwiej odwołując 
się do Ducha Wszechświata, nazywa ekonomię polityczną „nauką pozorną”, ponieważ przytacza ona jako 
„wzór” „maleńką, a znajdującą się w sytuacji zupełnie wyjątkowej Anglię”, zamiast przytaczać jako wzór 
„sytuację ludzi na całym świecie na całej przestrzeni dziejów”. Jaki jest ten „cały świat”, dowiadujemy się z 
artykułu „Postęp  a  definicja  kształcenia”  (1862 r.).  Pogląd  „historyków”,  jakoby postęp  był  „prawem 
ogólnym ludzkości”, Tołstoj obala, powołując się na „cały tak zwany Wschód” (IV, 162). „Ogólne prawo 
ruchu postępowego  ludzkości  nie  istnieje  –  oświadcza  Tołstoj  –  czego dowody dają  nam trwające  w 
bezruchu ludy Wschodu”.

1 Por. L. Tołstoj: „Anna Karenina”, cz. 3, Warszawa 1952, t. 2, s. 174. – Red.
2 Por. L. Tołstoj: „Kozacy i inne opowiadania”, Warszawa 1954, s. 34. – Red.
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Otóż tołstojowszczyzna w jej realnej treści historycznej jest właśnie ideologią ustroju wschodniego, 
ustroju azjatyckiego. Stąd i ascetyzm, i niesprzeciwianie się złu przemocą, i głębokie nutki pesymizmu, i 
przeświadczenie, że „wszystko jest nicością, wszystko jest materialną nicością” („O sensie życia”, s. 52), i 
wiara  w  „Ducha”,  „początek  wszystkiego”,  w  stosunku  do  którego  to  początku  człowiek  jest  tylko 
„wyrobnikiem”, „któremu powierzono dzieło zbawienia własnej duszy” itd. Tołstoj pozostaje wierny tej 
ideologii i w „Sonacie Kreutzerowskiej”, gdy powiada: „emancypacja kobiety – nie na kursach i nie w 
urzędach,  lecz  w  sypialni”3,  i  w  artykule  z  roku  1862,  głoszącym,  że  uniwersytety  kształcą  tylko 
„rozdrażnionych,  chorych  liberałów”,  którzy  „zupełnie  nie  są  potrzebni  ludowi”,  którzy  „nadaremno 
wyrwani zostali ze swego dawnego środowiska”, którzy „nie znajdują sobie miejsca w życiu” itp. (IV, 136-
137).

Pesymizm,  zasada  niesprzeciwiania  się  złu,  odwoływanie  się  do  „Ducha”  –  to  ideologia 
nieuchronnie pojawiająca się w epoce, kiedy cały stary ustrój „wywrócił się”, kiedy to masy, wychowane w 
tym starym ustroju, które z mlekiem matki wyssały zasady, zwyczaje, tradycje, wierzenia tego ustroju, nie 
widzą  i  nie  mogą  widzieć,  jaki jest  ten  „układający  się”  nowy  ustrój,  jakie to  siły  społeczne  i  jak 
mianowicie go „układają”, jakie siły społeczne  zdolne są przynieść wybawienie od tych niezliczonych, a 
szczególnie dotkliwych klęsk, właściwych epokom „burzenia”.

Okres obejmujący lata 1862–1904 był w Rosji taką właśnie epoką burzenia, gdy stare bezpowrotnie, 
na oczach wszystkich waliło się w gruzy, a nowe dopiero się układało; przy czym siły społeczne, które to 
nowe  układały,  dopiero  w  roku  1905  po  raz  pierwszy  dały  się  poznać  w  działaniu,  w  szerokiej, 
ogólnonarodowej skali, w przybierającej formy masowe, otwartej działalności na najrozmaitszych polach. 
Po wydarzeniach zaś roku 1905 w Rosji nastąpiły analogiczne wydarzenia w wielu państwach tego samego 
„Wschodu”, na którego „bezruch” Tołstoj powoływał się w roku 1862. Rok 1905 był początkiem końca 
„wschodniego” bezruchu. Właśnie dlatego rok ten oznaczał historyczny kres tołstojowszczyzny, kres całej 
tej epoki, która mogła i musiała zrodzić doktrynę Tołstoja – nie jako coś indywidualnego, nie jako kaprys 
lub silenie się na oryginalność, lecz jako ideologię warunków życia, w jakich naprawdę znajdowały się 
milionowe rzesze w określonym czasie.

Doktryna  Tołstoja  jest  bez  wątpienia  utopijna  i  reakcyjna  w  swej  treści  w  najściślejszym  i 
najgłębszym tego słowa znaczeniu. Jednak bynajmniej nie wynika stąd jeszcze ani to, iżby doktryna ta nie 
była socjalistyczna, ani to, iżby nie zawierała w sobie elementów krytyki, które mogłyby stanowić cenny 
materiał przydatny do uświadamiania klas przodujących.

Różny może być socjalizm. We wszystkich krajach o kapitalistycznym sposobie produkcji istnieje 
socjalizm wyrażający ideologię  klasy,  która ma zająć miejsce burżuazji,  oraz socjalizm odpowiadający 
ideologii klas, których miejsce zajmuje burżuazja. Socjalizm feudalny na przykład jest socjalizmem tego 
drugiego rodzaju i dawno już, bo przeszło 60 lat temu, Marks dał charakterystykę takiego socjalizmu obok 
oceny innych odmian socjalizmu4.

Dalej.  Elementy krytyki cechują utopijną doktrynę L. Tołstoja tak samo, jak cechują one wiele 
systemów  utopijnych.  Nie  należy  jednak  zapominać  o  głębokim  spostrzeżeniu  Marksa,  że  znaczenie 
elementów krytyki w socjalizmie utopijnym „pozostaje w odwrotnym stosunku do rozwoju historycznego”. 
Im bardziej rozwija się, im bardziej określony charakter przybiera działalność owych sił społecznych, które 
„układają” nową Rosję i niosą jej wybawienie od współczesnych klęsk społecznych, tym szybciej socjalizm 
krytyczno-utopijny „traci wszelką wartość praktyczną, wszelkie uzasadnienie teoretyczne”.

Przed ćwierćwieczem elementy krytyczne doktryny Tołstoja mogły praktycznie przynosić niekiedy 
korzyść pewnym warstwom ludności wbrew reakcyjnym i utopijnym cechom tołstojowszczyzny. W ciągu, 
powiedzmy,  ostatniego  dziesięciolecia  nie  było to  już możliwe,  albowiem rozwój  historyczny postąpił 
znacznie naprzód począwszy od lat osiemdziesiątych do końca minionego stulecia. W naszych zaś czasach, 
gdy oto wiele wyżej wspomnianych wydarzeń położyło już kres „wschodniemu” bezruchowi, w naszych 

3 Por. L. Tołstoj: „Sonata Kreutzerowska”, Warszawa 1954, ss. 46-47. – Red.
4 Tutaj i poniżej W. Lenin ma na myśli i cytuje „Manifest Partii Komunistycznej” (patrz K. Marks, F. Engels:  Dzieła, t. 4, 
Warszawa 1962, ss. 536-538, 546). – Red.
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czasach, kiedy wśród liberalnej burżuazji tak szeroko rozprzestrzeniły się świadomie reakcyjne – reakcyjne 
w sensie ciasno klasowym, egoistycznie klasowym – idee „wiechowców”, kiedy to idee te zaraziły nawet 
część owych prawie że marksistów, zrodziwszy nurt „likwidatorski” – w naszych czasach wszelka próba 
idealizowania nauki Tołstoja, usprawiedliwiania lub łagodzenia jego zasady „niesprzeciwiania się złu”, jego 
odwoływania  się  do  „Ducha”,  jego  nawoływania  do  „moralnego  doskonalenia  się”,  jego  doktryny 
„sumienia” i powszechnej „miłości”, głoszenia ascetyzmu i kwietyzmu itp. – wszelka taka próba wyrządza 
najbardziej bezpośrednią i największą szkodę.
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