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Leo Tolstoi (1828 – 1910) 
 

Tolstoj werd geboren op het landgoed Jasnaja Pol-

jana, 180 kilometer ten zuiden van Moskou. Hij 

kwam uit een familie van hoge adel. Zijn vader, 

graaf Nikolaj Iljitsj Tolstoj, was een deelnemer aan 

de 'Vaderlandse oorlog' van 1812 tegen de legers 

van Napoleon. Zijn moeder Maria Nikolajevna was 

vorstin. Zijn ouders overleden echter al vroeg en 

hij werd door familieleden opgevoed. Zijn vroege 

leven op Jasnaja Poljana heeft een grote invloed 

uitgeoefend op de toekomstige schrijver.  

In 1862 trouwde Tolstoj met de toen pas 18-jarige 

Sofia Andrejevna Behrs, dochter van een arts van 

het Kremlin. Het echtpaar kreeg dertien kinderen. 

Intussen schreef hij zijn beroemde roman Oorlog 

en Vrede. In 1877 begon zijn Anna Karenina in 

tijdschriftafleveringen te verschijnen. Het boek 

heeft wereldwijd talloos veel drukken beleefd en 

werd vele malen verfilmd. Het werd in 2004 een 

bestseller in de VS op aanraden van televisieper-

soonlijkheid Oprah Winfrey.  

De openingszin van Anna Karenina is wereldbe-

roemd: “Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, 

elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen 

wijze”. 
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Leo Tolstoi, Anna Karenina 
 

Prins Stepan Arkadjevitsj Oblonski (Stiva) is zijn 

vrouw Darja Aleksandrovna (Dolly) ontrouw ge-

weest en laat daarom zijn getrouwde zuster, Anna 

Karenina, uit Sint-Petersburg overkomen om Dolly 

over te halen niet bij hem weg te gaan. 

Bij aankomst in Moskou komt een spoorwegarbei-

der onder de trein terecht en laat het leven - een 

voorbode van Anna's eigen lot. Ze ontmoet leger-

officier Graaf Aleksej Kirillovitsj Vronski, die 

verliefd op haar wordt. 

Anna, geschokt door haar eigen reactie op Vronski, 

keert onverwijld terug naar haar echtgenoot Alek-

sej Aleksandrovitsj Karenin, een hooggeplaatste 

overheidsdienaar, en haar zoon Serjozja in Peters-

burg. 

Uiteindelijk gaat ze toch in op Vronski's avances 

en wordt ze zwanger van hem. Als Vronski daarop 

van een renpaard valt, toont Anna buitengewone 

zorgen over zijn lot; zozeer zelfs dat het iedereen 

duidelijk is dat er iets aan de hand is en dus bekent 

ze haar schuld aan haar man. Die drijft haar tot 

wanhoop omdat hij een scheiding weigert en dreigt 

haar voor altijd te scheiden van haar zoon Serjozja 

als ze ervandoor gaat of zich misdraagt. Maar als 

hij hoort dat Anna dreigt te sterven bij de bevalling 

van haar kind, vergeeft hij Vronski, die uit spijtbe-

tuiging probeert zelfmoord te plegen. Maar Anna 

overleeft het en schenkt het leven aan een dochter 

die ze Anna ("Annie") noemt.  

In Europa doen Vronski en Anna hun best om 

vrienden te vinden die hen zullen accepteren en 

activiteiten te vinden die hen zullen vermaken, 

maar uiteindelijk keren ze terug naar Rusland. 

Daar gaan ze wonen op het platteland, maar om te 

kunnen scheiden van Karenin keet Anna met Vron-

ski terug naar Moskou. 

Karenin weigert echter, Anna en Vronski raken 

steeds verbitterder tegenover elkaar en maken 

plannen om naar het platteland terug te keren. 

Maar in een jaloerse bui vertrekt Anna eerder en ze 

werpt zich voor de trein om zelfmoord te plegen. 

Er zijn overigens verhalen bekend dat Tolstoj 

Anna Karenina schreef na het lezen van een bericht 

in de krant over een dergelijke zelfmoord. 

Na Anna's dood krijgt Stiva de baan die hij wilde 

en Karenin wordt Annies voogd. Vronski vertrekt 

met een bataljon vrijwilligers naar Servië om de 

Servische opstand tegen de Turken te ondersteunen 

zonder de verwachting terug te komen. 

 


