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Levensloop 
in jaartallen

Chronologie van leven en werken 
van schrijver en pedagoog 

L.N.Tolstoj, van 1828 tot 1878.

Van de latere jaren tot aan zijn dood 
alleen  de jaartallen van

zijn pedagogische activiteiten 
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Vader Tolstoj

1828,  9 september, 
Lev Nikolajevitsj Tolstoj wordt 
geboren op het landgoed                          
Jasnaja Poljana als laatste van 
vier broers,  na hem komt nog 
zusje Marja.

1830, 7 september, 
moeder sterft.

1837, gezin verhuist naar 
Moskou, vader sterft.

1841,  gezin verhuist met tante 
naar Kazan.

1844-’47, gaat naar de 
Universiteit van Kazan, eerst 
voor een studie Oosterse talen, 
switcht een jaar later naar 
Rechten.

1847, gaat van de Universiteit 
af zonder diploma.

1849, doet twee examens 
strafrecht aan de Universiteit 
van St. Petersburg maar staakt 
de studie zonder de laatste 
twee examens te doen.

Als student

Universiteit van Kazan
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1849, begint op Jasnaja 
Poljana een eerste schooltje 
voor de kinderen van zijn 
lijfeigen boeren. Stopt daar-
mee na korte tijd.

1851, gaat naar Kaukasus, 
met oudste broer die daar in 
het Russische leger officier is. 
neemt als vrijwilliger deel aan 
een veldtocht tegen Tataren 
(Tsjetsjenen) en begint te 
schrijven aan het deels auto-
biografische Kinderjaren.

1852, neemt dienst in het leger 
als onderofficier in opleiding. 
Voltooit Kinderjaren, dat in 
september in een literair tijd-
schrift verschijnt.

1853, wordt een paar keer 
bijna gedood of gevangen 
genomen door Tataren. Het 
verhaal Overval verschijnt.

1854- 1855, neemt als officier 
deel aan de Krimoorlog. Het 
tweede deel van zijn deels 
autobiografische Jeugdjaren 
verschijnt, evenals het verhaal  
Aantekeningen van een biljard-
markeur en de eerste 
Sebastopol verhalen.

Met broer Nikolaj, voor hun 
vertrek naar de Krim

Het dorp Jasnaja Poljana

Het beleg van Sebastopol
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1856, broer Dimitri sterft. 
Einde van Krimoorlog. 
Een hele reeks nieuwe ver-
halen verschijnt in druk. 
Lev Tolstoj neemt ontslag uit 
het leger.

1857, het deels auto-
biografische Jongelingschap 
verschijnt. Tolstoj maakt eerste 
reis (van vijf maanden) naar 
West-Europa (Parijs; Zwitser-
land). Krijgt onderweg het 
idee opnieuw op Jasnaja 
Poljana een school te stichten. 
Het verhaal Luzern  verschijnt. 
In augustus terug op Jasnaja 
Poljana .

1858, in december op de jacht 
bijna gedood door een berin. 
Het verhaal Albert verschijnt.

1859, sticht zijn school. In de 
drukke landbouwmaanden 
april-september blijven de 
meeste leerlingen thuis om 
mee te helpen op het land. Het 
verhaal Huiselijk geluk 
verschijnt.

De vier broers Tolstoj

Als officier in 1854

Het schoolgebouw



�

1860-1861, gaat in juli opnieuw 
op reis, samen met zusje 
Maria en haar kinderen om 
hun doodzieke broer Nikolaj 
(TBC) in Duitsland bij te staan. 
Tolstoj hoopt ook tijdens zijn 
verblijf in West-Europa 
antwoord te krijgen op de vele 
vragen waar hij mee zit over 
het onderwijs. 
Nikolaj sterft in oktober. 
Lev Nikolajevitjs trekt verder 
Europa in en raakt onder de 
indruk van de culturele 
vorming van de stadse 
bevolking in de steden waar 
hij verblijft. 
Raakt daarentegen erg 
teleurgesteld in het onderwijs 
in de scholen die hij bezoekt.
Spreekt in maart ’61 in Londen 
enkele keren met de Russische 
filosoof, publicist en 
revolutionair van adellijke 
komaf, Alexander Herzen. 
Bezoekt scholen in Frankrijk, 
Zwitserland en Duitsland en 
musea tot in Italië.

De leerlingen

Achterzijde van Tolstojs huis

Alexander Herzen
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1861, april, terug in Rusland 
vraagt hij aan de regering 
toestemming een onderwijs-
tijdschrift te mogen beginnen. 

1861, juni, begint zijn functie 
als vrederechter in zijn 
district. De lijfeigenschap is 
dat jaar officieel afgeschaft en 
de boeren moeten met hun 
landheren onderhandelen over 
de nieuwe arbeidsverhoudin-
gen. De functie stelt hem in 
staat andere scholen te stich-
ten in de verre omgeving. Het 
aantal wordt geschat op der-
tien. Als onderwijzers trekt hij 
studenten aan, voornamelijk 
uit Moskou. In functie als 
vrederechter krijgt hij veel 
conflicten met landeigenaren. 
Legt deze functie een jaar later 
neer.

1862, februari, het eerste 
nummer verschijnt van het 
tijdschrift Jasnaja Poljana, met 
het artikel Een algemeen beeld 
van de school (Cahier 3a). 
-

Ambtsketting van de vrederechter

Zelfportret uit 1862

Werkkamer
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1862, mei, uitgeput door het 
werk als vrederechter, school
hoofd/onderwijzer en 
scholenstichter, gaat hij voor 
zijn gezondheid kuren niet ver 
van Samara, bij een 
nomadenstam, en neemt 
daarbij een bediende en twee 
van zijn leerlingen mee. Een 
daarvan zal veel later herin
neringen aan zijn schooljaren, 
aan de onderwijzer Tolstoj, en 
aan deze reis publiceren 
(De onbekende jonge Tolstoj).

1862, juli, Tsaristische politie 
valt binnen op Jasnaja Poljana  
en haalt bij de huiszoeking 
alles overhoop, op zoek naar 
voor Tolstoj belastend staats
vijandig materiaal.

1862, oktober, trouwt in 
Moskou met Sofja Behrs.

1862, oktober, besteedt minder 
en minder tijd aan zijn eigen 
school en de andere 
scholen. De meeste krijgen 
steeds minder leerlingen en 
sluiten tenslotte. Sofja voor haar huwelijk met haar 

jongere zusje Tatjana dat later 
model stond voor Natasja uit 
Oorlog en Vrede

Tocht over de Wolga naar Samara



1863, juni, geboorte van zoon 
Serge. In de jaren daarna volgt 
een hele reeks kinderen, bijna 
ieder jaar een. Tolstoj begint te 
schrijven aan Oorlog en Vrede.

1863, winter, het laatste, ver-
late, nummer van het onder-
wijstijdschrift verschijnt. De 
artikelen die hij daarin schreef 
vinden weinig gehoor.

1869, voltooit Oorlog en Vrede. 
Begint zijn eigen kinderen de 
schoolvakken te onderwijzen.

1870-1871, leert zichzelf 
Grieks. Werkt aan een leer-
gang in vier delen voor het 
(lager) onderwijs die hij Het 
alfabet (1872) noemt. Om die 
leergang in de praktijk te 
beproeven begint hij opnieuw 
een school aan huis, voor 35 
kinderen boerenkinderen van 
zijn landgoed. Zijn vrouw 
Sofja  en de twee oudste kin-
deren helpen bij het onderwijs.

1873, brengt veel geld bijeen 
om de hongersnood in de om-
geving van Samara te lenigen. 
Zoontje Peter sterft, anderhalf  
jaar oud.
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Het hele gezin

Sofja met twee oudste kinderen

Eén van Tolstojs boerenkielen, 
maar wel van de allerfijnste wol



1874, januari, houdt in 
Moskou voor een literair 
genootschap een voordracht 
over zijn eigen leesmethode. 
Een vergelijkende proef-
neming op twee scholen waar-
bij zijn methode tegenover de 
gebruikelijke (Duitse) wordt 
gezet eindigt evenwel 
onbeslist. 

1874, september, publiceert in 
een tijdschrift zijn essay Over 
volkseducatie. Dat krijgt veel 
aandacht, want geschreven 
door beroemde schrijver van 
Oorlog en Vrede.

1875, publicatie van Het nieuwe 
alfabet. Dit wordt een groot 
succes. Er worden uiteindelijk 
ten minste anderhalf miljoen 
exemplaren van verspreid op 
scholen in Rusland. Eerste 
gedeelten van Anna Karenina 
verschijnen in een tijdschrift. 
Pasgeboren baby sterft.

1874 -1876, probeert een 
kweekschool te stichten voor 
plattelandsonderwijzers.

1877, voltooit Anna Karenina.

��

Tolstoj in 1873

Eén van de vele uitgaven van het 
ABC

Sofja krijgt een ring voor haar
hulp bij Anna Karenina
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1878, begint te schrijven aan 
zijn Biecht.

1885, medeoprichter van 
uitgeverij Posrednik die goede 
en goedkope boeken voor het 
volk moet gaan uitgeven.

1890, helpt als onderwijzer 
in de school voor boerenkin-
deren van zijn dochter. Na en-
kele maanden wordt de school 
door de autoriteiten gesloten.

1898, voltooit zijn essay Wat is 
kunst?

1907, geeft onderwijs aan 
kleine, informele groepjes 
kinderen, gebruikt daarbij 
verhalen uit de Bijbel en 
stichtelijke volksvertellingen.

1909, spreekt een groep onder-
wijzers toe over ‘de hoofd-
problemen van de onder-
wijzer’ en zegt dat zij meer 
aandacht moeten geven aan de 
morele opvoeding dan aan het 
onderwijs in de schoolvakken. 
Schrijft opnieuw een essay 
Over opvoeding.

Twee van de talloze leesboekjes die 
Tolstoj schreef voor het onderwijs

Met kleindochtertje
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1910, sterft op 20 november.

Tolstoj sterft op het stationnetje 
van Astapovo. Men wil niet dat 
Sofja binnenkomt.

Begraven op het landgoed.
Sofja bij zijn graf.
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