
Lenin 
om 
Tolstoj 

Lev Tolstoj som den russiske revolutions spejl' 

At sztte den store kunstners navn sammen med revolutionen, som han tyde- 
ligt nok ikke forstod, som han tydeligt nok tog afstand fra, kan ved ferste blik 
synes ejendommeligt og kunstigt. Man kan vel ikke kalde det et spejl, der 
åbenlyst ikke genspejler et fznomen korrekt? Vor revolution er imidlertid et 
yderst kompliceret fznomen; blandt de masser, der umiddelbart skabte og 
tog del i revolutionen er der mange sociale elementer, som ligeledes tydeligt 
nok ikke forstod hvad der foregik, som ligeledes tog afstand fra de aktuelle 
historiske opgaver, som begivenhedernes gang stillede dem overfor. Og hvis 
vi har med en virkelig stor kunstner at gcare, så må han i sine vzrker have gen- 
spejlet i hvert fald nogle af revolutionens vzsentlige sider. 

Den legale russiske presse, der er overfyldt af artikler, breve og notitser i 
anledning af Tolstofs 80-års jubilzum, interesserer sig mindst af alt for en ana- 
lyse af hans vzrker anskuet udfra karakteren af den russiske revolution og 
dens drivkrzfter. Hele denne presse er overfyldt til det kvalmende med hyk- 
leri, hykleri af to slags: det officielle og det liberale. Det ferste er det grove 
hykleri hos de bestikkelige bladsmerere, som man igår påbcad at drive klap- 
jagt på L. Tolstoj, og idag at  opsnuse hans patriotisme og anstrenge sig for at 
bevare skinnet overfor Europa. Hvad man betaler bladsmerere af den slags 
for deres skriverier, det ved enhver, og de formår ikke at  bedrage nogen. 
Langt mere raffineret og derfor langt mere skadeligt og farligt er det liberale 
hykleri. At domme efter hvad d'herrer Balalaikin2 fra Kadetpartiet3 skriver i 
Re@ er deres sympati for Tolstoj den mest omfattende, den mest brzndende. 
I virkeligheden er den beregnende deklamation og de bombastiske fraser om 
»den store Gudseger« ét gennemfert bedrag, for den russiske liberale tror lige 
så lidt på Tolstojs Gud som han sympatiserer med Tolstojs kritik af det be- 
stående system. Han klzber til det populzre navn for at forege den smule 
politisk kapital han har, for at spille rollen som leder af hele den nationale 
opposition, han anstrenger sig for med frasernes torden og knitren at  over- 
d ~ v e  behovet for et direkte og klart svar på spergsmålet: hvad skyldes de 
skrigende modsigelser i »tolstojanismen«, hvilke mangler og svagheder i vor 
revolution udtrykker de? 

Modsigelserne i Tolstojs vzrker, anskuelser, lzre, skole er virkelig skrigen- 
de. På den ene side den geniale kunstner, der ikke blot har frembragt uforlig- 
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