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Schopenhauer en Tolstoj 

IN E E N BRIEF gedateerd 30 September 1869 schreef Tolstoj aan zijn 

goede vriend de dichter Afanasi Fet: 

Weet u wat deze zomer voor me inhield? Een nietaflatend enthousiasme 

voor Schopenhauer en een reeks geestelijke geneugten zoals ik die nooit eer

der heb ervaren. Ik heb alzijn werken uitgetrokken, heb ze en ben ze aan 

het lezen (heb ook Kant gelezen) en vast en zeker heeft geen student tijdens 

zijn colleges zo hard gestudeerd en zo veel ontdekt als ik deze zomer. 

Ik weet niet of ik ooit van mening zal veranderen, maar nu ben ik ervan 

overtuigd dat Schopenhauer degeniaalste van alle mensen is. 

U zei dat hij het een en ander over filosofische onderwerpen heeft ge

schreven. Hoezo het een en ander? Het is de hele wereld in een onwaar

schijnlijk heldere en fraaie uitbeelding. 

Ik ben begonnen hem te vertalen. Voelt u er niet ook voor een vertaling 

van zijn werk te maken? 

We zouden die samen kunnen uitgeven. Wanneer ik hem lees begrijp ik 

absoluut niet hoe zijn naam onbekend kan blijven. Er is slechts een verkla

ring mogelijk, namelijk dat-wat hij zelf ook vaak beweert-de wereld bij

na uitsluitend uit idioten bestaat.1 

Tolstoj zou niet altijd bij zijn gunstige mening over Schopenhauer 

blijven. Later in zijn leven - na zijn 'bekering' in 1879, die leidde tot zijn 

fameuze antimaterialistische levenshouding, waarbij hij zijn hele per

soonlijke bezit afzwoer - liet hij zich uiterst negatief uit over Schopen

hauers pessimistische filosofie en noemde hij hem onder meer een 

'talentvolle knoeier'.2 Fet was minder veranderlijk; in 1881 verscheen 

zijn vertaling van Die Welt als Wille und Vorstellung; van een vertaling 

door Tolstoj is niets bekend. 

In 1869, het jaar dat Tolstoj zijn grote roman Oorlogen vrede afsloot, 

beheerste Schopenhauer echter zijn gedachten. Het slot van Oorlog en 

1. L. N. Tolstoj,  Polnoje sobranie sotsjinenija  ('Volledig verzameld werk'), deel 61. 

Moskou 1953. 

2. Idem, deel 64. Het portret van Schopenhauer in zijn studeerkamer is daar overi

gens tot zijn dood blijven hangen. 
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