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Udvalgte fortællinger Lev Tolstoj Hent PDF Forlaget skriver: Denne samling omfatter fire folkefortællinger
fra jævne folks dagligliv. Alle bringer de Tolstojs budskab om, at det centrale i livet er næstekærligheden. I
Pas på ilden vises de fatale følger af gengældelse fremfor tilgivelse i et eskalerende had mellem naboer. I

Jord, jord! er det de ulykkelige følger af materielt begær, og i den realistiske legende Hvad menneskene lever
af fortælles om en fattig skomagers belønning for sin næstekærlighed til en falden engel i menneskeskikkelse.

I De to pilgrimme vises, hvorledes næstekærlighed er langt vigtigere end pligtopfyldelse af religiøse
forskrifter. Fortællingerne fremstår myteagtige, mejslet med skarpe sansninger i en naturlig og enkel

fremstilling.

"I hans Folkefortællinger træder hans tids russiske landsbymenneske os i møde i sin daglige dont, i sin stille,
skjulte leven og færden, i billeder af den største ægthed og livagtighed. Disse folkefortællinger er i al deres
realisme et værk, der i egenart næppe har sin mage i den moderne litteratur. Her smelter evangeliets ånd helt
sammen med almuevisdommens smilende enfold . Hans skikkelser, fremstillet, som de er, med storslået
naturlighed, står for os, ikke som romanhelte, men som virkelige, levende mennesker, uforgængelige som

mytologiens skabninger." - Ejnar Thomassen

"Tolstojs realistiske fortællekunst, hans vidunderlige evne til rent plastisk at skildre enhver bevægelse og
begivenhed, ethvert billede i ord, så man ser det, fejrer sande triumfer i disse fortællinger." - Jørgen Claudi,

Kristeligt Dagblad
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