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9. septembri apritēja 150 gadu
kopš Jasnajā Pofanā, grāfa Tolsto
ja ģimenē, piedzima 19. gadsimta
krievu literatūras patriots, filozofs
un pedagogs Ļevs Tolstojs.
TolDiža
personiba.
Ļevs
stojs
bijis
un
paliek
mirdzoša
krievu
nācijas
virsotne, visu
padomju cilvēku lep
nums.
Jau agra bērnibii Ļevam Tolslo
jam parādās literārās dotibas, viņš
siik rakslit dzejofus. Jau dienasgrii
matā, kuru viņš aizsiik 1847. gadā
un ar nelieliem pārtraukumiem tur
pina !īdz mūža beigām, atrodamas
pirmiis piezimes par literārajām ie
cerēm.
Tolstojs studēja Kazaņā (1842.1847. g.), tur arī uzrakstija pirmo
filozofisko eseju - komentāru par
Ruso darbiem. Tomēr
universitātt
un cilvēki nesniedz
iecerēto un
Tolstojs atgriežas Jasnajā Poļanā.
Viņa
pirmie
darbi
«B
' ērnība»
(1852. g.), clēna gadi» (1854. g.),
clauniba» (1857. g.) ir autobiogrā
fiski. Sī līnija turpinās 1859. gadā
uzrakstītajā .
romānā
«Qimenes
laime».
Krimas kara laikā (1·853.-1856.
g.) · Ļevs Tolstojs piedalijās Sevas
topoles
aizstāvēšanā. Pārdzīvotā

iespatdā radās iespaidigie «'Sevas
topoles stāsti». R.omēns Rolāns ro
mānā «Tolstoja dzīve» raksta: «'Stā
ba kapteinis Ļevs Tolstojs sat•a
basliona blindažā, lielgabalu dār
dos, novēroja savas rotas dzīvos
un mirstošos ļaudis.
1emūžināja
viņu un savas ciešanas neaizmir
stamajos Sevastopoles stāstos.» Ca
riene izlasijusi pirmo Sevastopoles
stāstu esot apraudājusies, un cars
aiz sajūsmas licis darbu pārtulkot
franču valodā un autoru nosūtīt
uz kara neapdraudētu vietu.
Atgriezies Jasnajā Poļanā, Ļevs
Tolstojs nolemj savu mūžu veltī/
zemnieku dzīves apstākļu uzlabo·
šanai. · Viņš zemnieku bērniem ie·
kiirto skolu, kurā pats strādā par
skolotāju.
. 1862. gadā Ļevs Tolstojs salau
lājas ar Sofija Bersu, ārsta Bersa
meitu. Palt būdama lilerāri apdā
�inata, Sofija Bersa daudz paltdzē
Ja Tolsto,am, pierakstīja
diktēto,
pārrakslija uzmetumus. Stāsta ka
viņa septiņas reizes parraksti jusi
«Karu un mieru». Pateicoties šai
saskaņai, Tolstojs varēja nodoties
literatūrai, radās literarie
šedevri
«'Karš un miers» (1864.-1869. g.)
un
«'Anna Kareņina»
(1873.1877. g.)

Tolstoja dcrtfrade cieši savijusies
ar personīgo
dzwi, gananz vien
met ra,kslnteka sacere1ur1uern ir au
IODiograrisks
rak� l urs.. «Kara un
mwrw> /Va/ašas un «Annu 1\areņt
HU» f\i l z j U S prUIOL!pS tr ;:,uj!JU D.:r
sa, Leuws «li nna ,,aremnu» vatruk
nt:Ra jt:IJRurs CtlS t e ts' pauž pa�a
J OtSillJU UUtnaS un UZSIWlUS. 1\LIL
JaS un Levmu mut:stwa un iautt
uas pinme gadi tr pasu fotslOJa
atspuguļOJums.
gime1tes
dzwes
,<akslOt so romdnu, 1 olSfOJS par
nemieru, viņs
dztvOJa
aveseles
vairs nespe1a pte ši darba szraaut
un ar lietam gruttblim pabeidza sa
asi prublematrsko
daiļdarbu
par
gimenes un lautLbas Ukteni torei
zejds caŗiskas Jvieuijas apslakļos.
Astoņdesmilajus gados
Totsto
jam rodas interese par· dramatur
giju. Vi�tš saraksta vairakas lu
gas- «J'umsības vara» (18l5ti. g.),
«fzglītības augļi»
(1891. g.). .:>is
lauw posms rakslungs ·ar to, ka,
plirvērzējot un šaubo11es par savas
iepriekše jcis daiļrades uzdevumiem
un nozimi, Ļevs Tolstojs sak rak
sti! vienkaršak, sapro/amak. /ļo
dus stasti, kuriem rakstungs ener. ģisks sižeta risinajums, vtenkarša
neparprotama
valoda,
skaidra,
morāle.
Nozimīgākais Tolstoja daiļdarbs
deviņdesmitaJos
gados ir romdns
«'Augšamcetsanās» ( 1899. g), kam
pamatā reala tiesas prāva. Sis ro
mans ir it ka Tolstoja literamis
testaments, raks/niekam jau ir sep
tiņdesmit gadu, mierīgi viņš atska
tds uz pasar.tli, uz savu dzīvi, sa
viem pagājdajiem maldiem.
Divdesmitā gadsimta sakuma uz
darbi
«'Tēvs
Sergijs»
rakstīti
(1912. g), drama ... Dzīvais miro
nis»
( 1911. g.), «'Pēc balles»
(1911. g). Mākslinieciski visnozi
migakais beigu posma daiļdarbs ir
stasis «Hadži
Murats»
garais
( 1912. g.), kura rakstnieks atmas
ko austrumu un rietumu despotis
mu, pretēļī -savai filozofijai slavina
virišķīgu cīņu un dzīves miles
tibu.
Rakstnieks mirst 1910. gada 20.
novembri.
Viktors
Sklovskis ro
mana «Tolstojs» autors raksta: «Es
atceros viņa navi. Maskavas ielas
bija kļuvušas gandriz tukšas, na
miem durvis vaļa. Sķita, ka it visi
devušies uz Jasnaja Poļanu,
uz
Aslapovas
staciju, kur stacijas
priekšnieka Ozoliņa mājā bija miris
Tolstojs.»
Tolstojs apglabāts lasnaja Pa
Janas parkā, vietā, kur berniba ar
brāļiem meklējis aprakto «'Zaļo nū
jīņu», kurai
piemītot
pasakainas
spējas dot cilvēkam laimi.
•

•

•

Atzīmējot Ļeva Tolstoja 150
gadu jubileju, bibliotēka Ļeņina
ielā la, katalogu zālē noorgani
zējusi izstādi <<Ļevam Tolstojam
150>>. Izstādē var iepazīties
ar Tolstoja
darbiem,
literatūru
par rakstnieka dzīvi un daiļradi,
izcilu personību un laikabiedru
atziņām par viņu, kā arī ar lite
ratfiras un mākslas darbiem, ku
ros
izmantots
Ļeva
Tolstoja
tēls. Ar izstādi varēs
iepazīties
!īdz 9. oktobrim.
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