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Włodzimierz I. Lenin – L. N. Tołstoj (1910 rok)

Zmarł Lew Tołstoj. Światowe znaczenie Tołstoja jako pisarza, jego światowa sława jako myśliciela 
i  moralisty – zarówno jedno, jak i  drugie odzwierciedla na swój sposób światowe znaczenie rewolucji 
rosyjskiej.

L. N. Tołstoj dał się poznać jako wielki artysta jeszcze za czasów poddaństwa. W wielu genialnych 
utworach,  które  napisał  w ciągu swej  ponad pół  wieku trwającej  działalności  literackiej,  przedstawiał 
przeważnie  starą,  przedrewolucyjną  Rosję,  która  również  po  roku  1861  pozostawała  Rosją  na  wpół 
pańszczyźnianą, Rosję wiejską, Rosję obszarnika i chłopa. Odtwarzając ten okres w życiu i dziejach Rosji, 
L.  Tołstoj  potrafił  w swych dziełach wysunąć tak wiele  doniosłych zagadnień,  potrafił  osiągnąć  takie 
wyżyny  artyzmu,  że  utwory  jego  zajęły  jedno  z  pierwszych  miejsc  w  literaturze  światowej.  Epoka 
dojrzewania  rewolucji  w jednym z krajów gnębionych przez panów pańszczyźnianych stała  się  dzięki 
genialnemu oświetleniu Tołstoja krokiem naprzód w rozwoju artystycznym całej ludzkości.

Tołstoj artysta nawet w Rosji znany jest znikomej mniejszości. Do tego, aby jego wielkie dzieła 
stały się rzeczywiście własnością wszystkich, potrzeba walki i jeszcze raz walki przeciw takiemu ustrojowi 
społecznemu, który skazał miliony, dziesiątki milionów na ciemnotę, zahukanie, katorżniczą pracę i nędzę, 
potrzeba socjalistycznego przewrotu.

Tołstoj nie tylko jest twórcą dzieł sztuki, które masy zawsze będą ceniły i czytały, gdy zrzuciwszy 
jarzmo  panowania  obszarników  i  kapitalistów  stworzą  sobie  ludzkie  warunki  życia;  potrafił  on  z 
zadziwiającą  siłą  oddać  nastrój  uciskanych  przez  współczesny  ustrój  szerokich  mas,  odmalować  ich 
sytuację, wyrazić ich żywiołowe uczucie protestu i oburzenia. Tołstoj, którego twórczość przypada głównie 
na epokę obejmującą lata 1861–1904, i jako pisarz, i jako myśliciel, i jako moralista w sposób niezwykle 
obrazowy odtworzył w swych dziełach swoiste cechy historyczne całej pierwszej rewolucji rosyjskiej, jej 
siłę i słabość.

Jedną  z  głównych,  znamiennych  cech  naszej  rewolucji  jest  to,  że  była  to  chłopska rewolucja 
burżuazyjna w epoce, w której  kapitalizm osiągnął  bardzo wysoki stopień rozwoju na całym świecie i 
stosunkowo wysoki w Rosji. Była to rewolucja burżuazyjna, ponieważ jej bezpośrednim zadaniem było 
obalenie carskiego samowładztwa, carskiej monarchii i  zniesienie obszarniczego władania ziemią, a nie 
obalenie panowania burżuazji. Zwłaszcza chłopstwo nie uświadamiało sobie tego ostatniego zadania, nie 
uświadamiało sobie, czym zadanie to różni się od bliższych i bezpośrednich zadań walki. Była to chłopska 
rewolucja  burżuazyjna,  ponieważ  warunki  obiektywne  wysunęły  na  plan  pierwszy  sprawę  zmiany  od 
podstaw warunków życia chłopstwa, rozbicia starego, średniowiecznego władania ziemią, „oczyszczenia 
gruntu” dla kapitalizmu, ponieważ warunki obiektywne wysunęły na arenę mniej lub bardziej samodzielnej 
działalności historycznej masy chłopskie.

W utworach Tołstoja znalazły wyraz siła i słabość, potęga i ograniczoność właśnie chłopskiego 
ruchu masowego. Jego gorący, namiętny, częstokroć bezlitośnie ostry protest przeciw państwu i policyjno-
oficjalnej cerkwi wyraża nastrój prymitywnej chłopskiej demokracji,  w której  wieki poddaństwa, wieki 
czynowniczej samowoli i grabieży, wieki cerkiewnego jezuityzmu, oszustwa i szalbierstwa spiętrzyły góry 
gniewu i nienawiści. Bezwzględne odrzucanie przez Tołstoja prywatnej własności ziemi wyraża psychikę 
mas chłopskich w tym momencie historycznym, kiedy stare, średniowieczne władanie ziemią, i obszarnicze, 
i  państwowo-„nadziałowe”,  stało  się  ostatecznie  przeszkodą  nie  do  zniesienia  na  drodze  do  dalszego 
rozwoju kraju i kiedy to stare władanie ziemią trzeba było koniecznie zniszczyć w sposób jak najbardziej 
gwałtowny  i  bezlitosny.  Jego  ustawiczne,  pełne  najgłębszego  uczucia  i  najżywszego  oburzenia 
demaskowanie kapitalizmu oddaje całe przerażenie patriarchalnego chłopa, któremu począł zagrażać nowy, 
niewidoczny,  niepojęty  wróg,  nadciągający  skądś  z  miasta  czy  też  z  zagranicy,  burzący  wszystkie 
„podwaliny”  życia  wiejskiego,  niosący  z  sobą  niesłychaną  ruinę,  nędzę,  śmierć  głodową,  zdziczenie, 
prostytucję,  syfilis  –  wszystkie  plagi  „epoki  akumulacji  pierwotnej”,  stokrotnie  zaostrzone  wskutek 
przeniesienia na grunt rosyjski najnowszych metod grabieży opracowanych przez pana Coupona1.

1 „Pan Coupon” – wyrażenie obrazowe, często używane w rosyjskiej literaturze lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX 
wieku do określenia kapitału i kapitalistów. Wyrażenie „Pan Coupon” puścił w obieg pisarz G. Uspienski w eseju „Griechi 
tiażkije”  (po  raz pierwszy  opublikowany  w czasopiśmie  „Russkaja  Mysl”,  1888,  zeszyt  12,  s.  174).  Patrz  także  esej  G. 
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Jednakże  ten  płomiennie  protestujący  pisarz,  namiętny  oskarżyciel,  wielki  krytyk  wykazał 
równocześnie  w  swych  utworach  taki  brak  zrozumienia  przyczyn  kryzysu  nadciągającego  do  Rosji  i 
środków wyjścia  z  niego,  jakiego  można byłoby spodziewać się  jedynie  po patriarchalnym,  naiwnym 
chłopie, a nie po pisarzu o europejskim wykształceniu. Walka z pańszczyźnianym i policyjnym państwem, z 
monarchią przekształcała się u niego w negowanie polityki, prowadziła do doktryny „niesprzeciwiania się 
złu”, doprowadziła do całkowitego odseparowania się od rewolucyjnej walki mas w latach 1905-1907. 
Walka  z  oficjalnym  kościołem  szła  w  parze  z  głoszeniem  nowej,  oczyszczonej  religii,  czyli  nowej, 
oczyszczonej, wyrafinowanej trucizny dla uciśnionych mas. Odrzucanie prywatnej własności ziemi wiodło 
nie do skoncentrowania całej walki na rzeczywistym wrogu – na obszarniczym władaniu ziemią i jego 
politycznym  narzędziu  władzy,  tj.  monarchii  –  lecz  do  marzycielskich,  nieokreślonych,  bezsilnych 
westchnień.  Piętnowanie  kapitalizmu  oraz  klęsk,  które  niesie  on  masom,  szło  w  parze  z  całkowicie 
apatycznym stosunkiem do walki  wyzwoleńczej,  którą na arenie  całego świata  toczy międzynarodowy 
socjalistyczny proletariat.

Sprzeczności  w  poglądach  Tołstoja  to  sprzeczności  nie  tylko  jego  własnej  myśli,  lecz 
odzwierciedlenie niezmiernie skomplikowanych, sprzecznych warunków, wpływów społecznych, tradycji 
historycznych, które określały psychikę różnych klas i różnych warstw społeczeństwa rosyjskiego w okresie 
po reformie, lecz przed rewolucją.

I dlatego właściwie ocenić Tołstoja można tylko z punktu widzenia klasy, która swą rolą polityczną 
i swą walką podczas pierwszej próby rozwiązania tych sprzeczności, podczas rewolucji, dowiodła, że jej 
powołanie to być wodzem w walce o wolność ludu i o wyzwolenie mas od wyzysku, dowiodła, że jest 
bezgranicznie  oddana  sprawie  demokracji  i  zdolna  do  walki  z  ograniczonością  i  niekonsekwencją 
burżuazyjnej  (w  tym  również  i  chłopskiej)  demokracji,  a  więc  tylko  z  punktu  widzenia 
socjaldemokratycznego proletariatu.

Spójrzcie, jak oceniają Tołstoja gazety rządowe. Wylewają krokodyle łzy zapewniając o swoim 
szacunku  dla  „wielkiego  pisarza”,  a  jednocześnie  broniąc  „świątobliwego”  Synodu.  Tymczasem 
świątobliwi ojcowie dopiero co popełnili szczególnie podłą nikczemność nasyłając umierającemu popów, 
żeby okpić lud i ogłosić, iż Tołstoj „okazał skruchę”. Świątobliwy Synod ekskomunikował Tołstoja. Tym 
lepiej. Ten chwalebny czyn będzie mu policzony, kiedy wybije godzina obrachunku ludu z czynownikami 
w sutannach, z żandarmami w Chrystusie, z ciemnymi inkwizytorami, którzy popierali pogromy żydowskie 
i inne chwalebne wyczyny czarnosecinnej szajki carskiej.

Spójrzcie, jak oceniają Tołstoja gazety liberalne. Wymigują się pustymi, banalnymi, liberalnymi, 
oklepanymi  profesorskimi frazesami o „głosie cywilizowanej  ludzkości”,  o tym, jak „jednomyślny był 
odzew świata”, o „ideach prawdy, dobra” itd.; frazesami, za które Tołstoj tak chłostał – i słusznie chłostał – 
naukę burżuazyjną.  Nie mogą one wystąpić z otwartą i jasną oceną poglądów Tołstoja na państwo, na 
kościół, na prywatną własność ziemi, na kapitalizm – nie dlatego, że cenzura przeszkadza;  przeciwnie, 
cenzura pomaga im wybrnąć z kłopotu! – lecz dlatego, że każda teza zawarta  w krytyce Tołstoja jest 
policzkiem dla burżuazyjnego liberalizmu; dlatego, że już samo nieustraszone, otwarte, bezlitośnie ostre 
postawienie przez  Tołstoja  najboleśniejszych,  najbardziej  przeklętych  problemów  naszych  czasów  to 
policzek dla szablonowych frazesów, oklepanych wybiegów, wykrętnych, „cywilizowanych” łgarstw naszej 
liberalnej  (i  liberalno-narodnickiej)  publicystyki.  Liberałowie  stoją  murem za  Tołstojem,  stoją  murem 
przeciw Synodowi,  a  zarazem są oni  po stronie...  wiechowców2,  z którymi „można się spierać”,  ale z 

Uspienskiego „Na Kawkazie”. – Red.
2 Wiechowcy – znani publicyści kadeccy, przedstawiciele kontrrewolucyjnej burżuazji liberalnej: N. Bierdiajew, S. Bułhakow, 
S. Frank, M. Gierszenzon,  A.  Izgojew,  B.  Kistiakowski  i  P. Struwe;  opublikowali  oni  w Moskwie  wiosną  1909 r.  zbiór 
artykułów  pt.  „Wiechy”.  W  swoich  artykułach  o  inteligencji  rosyjskiej  „wiechowcy”  usiłowali  zniesławić  rewolucyjno-
demokratyczne tradycje ruchu wyzwoleńczego w Rosji, jak też poglądy i działalność W. Bielińskiego, M. Czernyszewskiego, 
M. Dobrolubowa, D. Pisariewa; szkalowali ruch rewolucyjny 1905 r. i dziękowali rządowi carskiemu za to, że „za pomocą 
swych bagnetów i więzień” uratował burżuazję przed „gniewem ludu”. Krytyczna analiza i polityczna ocena zbioru kadeckich 
czarnosecińców zawarta jest w artykule W. Lenina „O «Wiechach»” (patrz Dzieła wszystkie, t. 19, Warszawa 1986). – Red.
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którymi „trzeba” pogodzić się w jednej partii, „trzeba” współpracować w publicystyce i w polityce. Na 
licach zaś wiechowców pocałunek wyciska Antoniusz z Wołynia.

Liberałowie wysuwają na pierwszy plan to, że Tołstoj jest „wielkim sumieniem”. Czyż to nie pusty 
frazes,  który na  tysiące sposobów powtarza zarówno „Nowoje  Wriemia”3,  jak i  wszystkie  pisma tego 
pokroju? Czyż to nie omijanie  konkretnych zagadnień demokracji i  socjalizmu, które  postawił Tołstoj? 
Czyż to nie wysuwanie na pierwszy plan tego, co jest wyrazem przesądu Tołstoja, a nie jego rozumu, co 
należy w nim do przeszłości, a nie do przyszłości,  do jego negowania polityki, do głoszonego przezeń 
moralnego samodoskonalenia się, a nie do jego gwałtownego protestu przeciwko wszelkiemu panowaniu 
klasowemu?

Zmarł  Tołstoj  i  odeszła w przeszłość przedrewolucyjna Rosja,  której  słabość i  niemoc znalazły 
wyraz w filozofii, zostały odtworzone w dziełach genialnego artysty. Jednak spuścizna po nim zawiera to, 
co nie odeszło w przeszłość, co należy do przyszłości. Spuściznę tę przejmuje i nad spuścizną tą pracuje 
proletariat  rosyjski.  Wyjaśni  on  masom pracującym i  wyzyskiwanym znaczenie  tołstojowskiej  krytyki 
państwa,  kościoła,  prywatnej  własności  ziemi;  wyjaśni  nie  po  to,  by  masy  poprzestawały  na 
samodoskonaleniu i  westchnieniach do życia  po bożemu, lecz po to,  by powstały i  zadały nowy cios 
carskiej monarchii i obszarniczemu władaniu ziemią, które w 1905 r. zostały tylko z lekka nadłamane, a 
które trzeba zniszczyć. Wyjaśni on masom tołstojowską krytykę kapitalizmu nie po to, by masy poprzestały 
na przekleństwach pod adresem kapitału i władzy pieniądza, lecz po to, by na każdym kroku swego życia i 
swej  walki  umiały oprzeć się na  technicznych i  społecznych zdobyczach kapitalizmu,  by nauczyły się 
zespalać  w  jedną  milionową  armię  bojowników  socjalizmu,  którzy  obalą  kapitalizm  i  stworzą  nowe 
społeczeństwo bez nędzy ludu, bez wyzysku człowieka przez człowieka.

3 „Nowoje Wriemia” – dziennik; wychodził w Petersburgu w latach 1868-1917. Należał do różnych wydawców i wielokrotnie 
zmieniał  orientację  polityczną.  Początkowo  umiarkowanie  liberalny,  od  1876  r.,  kiedy  jego  wydawcą  został  A.  Suworin, 
przekształcił się w reakcyjny organ kół szlacheckich i urzędniczych. Od 1905 r. – organ czarnosecińców. Po rewolucji lutowej 
1917  r.  gazeta  popierała  w  pełni  kontrrewolucyjną  politykę  burżuazyjnego  Rządu  Tymczasowego  i  prowadziła  zaciekłą 
nagonkę  na  bolszewików.  Została  zamknięta  przez  Komitet  Wojskowo-Rewolucyjny  przy  Radzie  Piotrogrodzkiej  26 
października (8 listopada) 1917 r. W. Lenin nazywał „Nowoje Wriemia” wzorem sprzedajnych gazet. „«Nowowremieństwo» – 
pisał – stało się terminem jednoznacznym z takimi pojęciami, jak odszczepieństwo, renegactwo, lizusostwo” („Kariera”, w: 
Dzieła, t. 18, Warszawa 1957, s. 272). – Red.
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