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Breve cronologia da vida e da obra de
Liev Nikoláievitch Tolstói



1828  Nasce em Iásnaia Poliana, na região de Tula - 200 km ao sul de Moscou.

1837  Morre o pai do escritor: Conde Nikolai Ilitch Tolstói.

1844  Começa a estudar Letras Orientais na Universidade de Kazan.

1847 Abandona o curso e muda-se para Moscou, onde vive um período de bebedeiras, jogos e mulheres.
Escreve as primeiras anotações de seus famosos diários.

1849 Viaja a São Petersburgo para prestar exames para o curso de Direito.
Volta para Iásnaia Poliana.



1852  Alista-se no exército. Publica Infância, primeiro volume de uma trilogia autobiográ�ica.

1854  Inicia-se a Guerra da Crimeia. Tolstói serve em Sebastópol, cidade russa sitiada.
Publica Adolescência.

1855 Ganha fama com os Contos de Sebastópol, sobre suas experiências na guerra. 

1856  Pede baixa do exército. Frequenta círculos literários em São Petersburgo.
Publica A Nevasca. Vive em Moscou, Iásnia Poliana e São Petersburgo.

1857 Primeira viagem ao exterior (Paris, Genebra,  Baden-Baden). 
Publica Juventude. 



1859  Em Iásnaia Poliana, organiza uma escola para os �ilhos dos camponeses.
Publica a novela Felicidade Conjugal.

1860-61 Viaja pela Europa.

1862  Casa-se com Só�ia Andrêievna Behrs, com quem terá treze �ilhos. Começa a escrever Guerra e Paz. 

1869 Conclui Guerra e Paz.

1873  Crescente interesse pelos temas da morte e da religião.
Começa a escrever Anna Kariênina. 



1877  Vive uma profunda crise existencial. Conclui Anna Kariênina.

1881 Muda-se com a família de Iásnaia Poliana para Moscou, a �im de proporcionar uma boa educação aos �ilhos.

1882 Publica Con�issão, em que de�ine os preceitos que �icaram conhecidos como tolstoísmo.

1885 Abre uma editora com Vladimir Tchertkov para publicar contos  populares destinados a educar as pessoas 
simples.

1886 Publica A morte de Ivan Ilitch e a peça teatral O poder das trevas. 



1899  Publica Ressurreição.

1891 Publica Sonata a Kreutzer. Decide deixar todos os seus bens para os camponeses, depois muda de ideia por 
causa de protestos da família.

1895 Publica O patrão e o trabalhador. Encontra-se com Anton Tchékhov pela primeira vez. 

1901  É excomungado pela Igreja Ortodoxa russa. Encontra-se com  Anton Tchékhov e Maksim 
Górki na região do Mar Negro.

1910  Foge de casa com a intenção de se recolher a um mosteiro.
Morre na estação ferroviária de Astápovo.

1888 Discute constantemente com a esposa. 


