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Novela „Otec Sergij“ ako zrkadlový obraz L. N. Tolstého 

 

Ivan GRZNÁR 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj, autor diel „Vojna a mier“, „Anna Kareninová“ či 

„Vzkriesenie“, je označovaný za klasika ruskej literatúry. Tvorba L. N. Tolstého znamená 

obrovský vklad do rozvoja nielen ruskej, ale aj svetovej literatúry. L. N. Tolstoj je známy 

nielen ako spisovateľ, ale aj ako mysliteľ.  

 

Za začiatok obdobia Tolstého – mysliteľa, mnohí pokladajú krízu ktorú prežil po 

napísaní románu „Anna Kareninová“. Už v spomínanom románe znejú motívy 

predpovedajúce prelom v názoroch spisovateľa, ktoré určia smer a obsah jeho ďalšej tvorby. 

Po napísaní románu je spisovateľ morálne vyčerpaný, rodí sa v ňom odpor k vykonanej práci 

a k literatúre celkovo. Hľadá silu pre život a pokúša sa ju nájsť v náboženstve, ale nie 

vo všeobecne uznávanom, ale v náboženstve vytvorenom ním samým. V náboženstve 

založenom na „žitom“ kresťanstve a na vnútornej viere.  

Toto Tolstého náboženstvo, ktoré môžeme považovať aj za svetonázor, je postavené na  

duchovných zmenách života. „Náš život si musíme usporiadať na nových nábožensko-

morálnych pilieroch. Na to potrebujeme rozum a pravdu, musíme sa vyrovnať s nepriateľmi 

a zničiť v sebe všetky korene, z ktorých rastie násilie a nízka morálna úroveň správania sa a 

vzťahov.“  (Н. Апостолов, 1919, s. 25) Pod nízkou morálnou úrovňou sa dá rozumieť aj 

nemorálnosť v pohlavnom živote.  

Sám L. N. Tolstoj nazýva to čo sa s ním v tomto období udialo prelomom.  

„Zahľadel som sa do života minulých aj súčasných obrovských más ľudí. A videl som tých čo 

pochopili zmysel života, tých čo vedia žiť i umierať, nie dvoch, troch, desiatich, ale stovky, 

tisíce, milióny. A všetci, nekonečne rozdielni vo svojej povahe, rozume, vzdelaní, postavení, 

všetci rovnako, na rozdiel odo mňa, poznali zmysel života a smrti, pokojne pracovali, znášali 

biedu a útrapy, žili a umierali, vidiac v tom nie márnosť, ale dobro. A ja som si obľúbil týchto 

ľudí. Čím viac som vnikal do života živých ľudí a života umierajúcich ľudí, o ktorých som 

čítal a počul, tým som ich mal radšej, a tým ľahšie sa žilo aj mne. Žil som tak dva roky, 

a udial sa so mnou prelom, ktorý sa dávno vo mne chystal a predpoklady ktorého boli vždy vo 

mne. Stalo sa so mnou to, že život nášho kruhu – bohatých a vzdelaných – sa mi nielen 

sprotivil, ale aj stratil akýkoľvek zmysel. Všetky naše činy, úvahy, veda, umenie – všetko mi 
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pripadalo ako rozmaznanosť. Pochopil som, že hľadať v tomto zmysel života sa nedá. Činy 

pracujúceho národa, tvoriaceho život, predstavovali pre mňa jediné skutočné dielo. 

A pochopil som že zmysel, dávaný tomuto životu, je pravda a ja som ho prijal.“ (Исповедь, 

1996, s. 30) 

Knihu Spoveď (Исповедь), v ktorej Tolstoj opisuje svoj „prelom“ môžeme teda považovať za 

začiatok náboženskej cesty Tolstého – mysliteľa. Zavŕšením tejto cesty možno označiť prácu 

Cesta života (Путь жизни) dokončenú v roku 1910.  

Po «prelome» začal L. N. Tolstoj odhaľovať zmysel Kristovho učenia a videl ho v zjednotení 

národov sveta do jednotnej rodiny ľudstva – bratstva ľudí, majúceho jedného Otca – Boha.  

Keď L. N. Tolstoj hovorí o Bohu, tak „ ... sa prikláňa k panteizmu a opisuje Boha ako Život 

alebo Lásku alebo ako Ideál, nosený človekom v samom sebe.“ (Кропоткин, 1991, s. 327) 

V dielach „Kritika dogmatického bohoslovia“ (1882), „V čom je moja viera“ (1884), „Čo 

máme robiť?“ (1886), „Cárstvo božie vnútri nás“ (1900) a ďalších je kresťanstvo „úplne 

oslobodené od gnosticizmu a mysticizmu, ako čisto duchovné učenie o svetovom duchu, 

vedúcom človeka k vyššiemu životu – životu rovnosti a priateľských vzťahov medzi všetkými 

ľuďmi.“ (Кропоткин, 1991, s. 325) 

Po zavŕšení «prelomu» v jeho názoroch, zmysel ktorého L. N. Tolstoj vysvetlil v diele 

„Spoveď“, považuje protest a usvedčovanie za hlavné poslanie svojho života. V dielach 

„Spoveď“ a „Čo máme robiť?“ sa L. N. Tolstoj vyjadril o svojom úplnom odtrhnutí nielen  od 

šľachtickej triedy, ku ktorej podľa pôvodu a výchovy patril, ale aj od všetkých vládnucich 

tried spoločnosti založenej na osobnom vlastníctve. Ochrana ľudových más, ktorými boli pre 

L. N. Tolstého príslušníci patriarchálneho roľníctva, bola hlavnou náplňou jeho života. 

Tak ako sa stretávame v literatúre s legendou o dvoch Tolstých,  o Tolstom – umelcovi a 

Tolstom – mysliteľovi, ktorá vzniká po zavŕšení „prelomu“, stretávame sa aj s rozdelením 

jeho tvorby na dve časti. Tvorba obdobia do „prelomu“ a na tvorbu obdobia po „prelome“, 

alebo po kríze ako je často označované obdobie, ktoré sám autor považuje za „prelom“. Som 

toho názoru, že k tvorbe L. N. Tolstého treba pristupovať ako ku tvorbe jedného autora. Lev 

Nikolajevič Tolstoj bol len jeden. Bol umelec a bol mysliteľ – v jednej osobe. Treba si 

uvedomiť, že vlohy tohto prelomu boli v ňom a postupne pôsobili.  

Sám L. N. Tolstoj si myslí, že „skutočné umelecké dielo – chytľavé – vzniká iba vtedy, keď 

umelec hľadá“. ( К. Ломунов, 1981, s. 205) Zdalo by sa že po zavŕšení „prelomu“, keď za 

hlavnú prácu svojho života začína považovať protest a usvedčovanie, hľadať už nie je čo, no 

L. N. Tolstoj pokračuje v hľadaní. Celý jeho život bol hľadaním.  Už na jeseň roku 1849, keď 

zakladá v Jasnej Poľane školu pre roľníkov, začína písať svoj prvý denník, z ktorého môžeme 
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usúdiť že je to jeho začiatok hľadania zmyslu života. Denník si L. N. Tolstoj vedie od tohto 

momentu po celý život. Spisovateľ – mysliteľ neprestáva ani na okamih hľadať. Neprestáva 

hľadať zmysel života, vieru, pravdu, šťastie, dobro či spravodlivú spoločnosť. Tvorbu po 

«prelome», v ktorom už hlasne zvučia idei jeho učenia môžeme rozdeliť na umelecké diela 

a publicistické diela. Umelecké diela, napísané L. N. Tolstým po roku 1876, sú hlboko 

poznačené jeho novým svetonázorom. „V mnohých dielach Tolstoj sleduje svojich hrdinov 

v ustavičnej zmene, všíma si formovanie ich charakterov, kolísanie ich svetonáhľadov, 

slovom, vniká do dialektiky ich duše, ako sa bol vyjadril ešte Černyševskij. V poslednom 

období svojej tvorby geniálny spisovateľ obohatil túto dialektiku duše zobrazovaním 

prelomov, ktoré pod vplyvom silných úderov osudu privádzajú hrdinov k duševnému 

obrodeniu. V novele Smrť Ivana Iľjiča, Otec Sergij a v románe Vzkriesenie stvárňuje duševný 

prelom hrdinov neobyčajne konkrétne a psychologicky pravdivo.“ (Kopaničák, 1971, s. 21 - 

22) Ako som už skôr uviedol L. N. Tolstoj tvrdí, že skutočné umelecké dielo vzniká iba vtedy 

keď umelec hľadá. Spolu s autorom hľadajú aj hrdinovia jeho diel. L. N. Tolstoj dokonca 

hovorí, „že najlepšia forma literatúry je autobiografia.“ (Л. Шестов, 1993, ) 

A práve cez postavy, hlavne postavy tvorby po roku 1876, L. N. Tolstoj hľadá seba. Svoj 

svetonázor. Tolstoj vniká do duše nielen svojim hrdinom, ale hlavne sebe samému. Konanie, 

no v prvom rade hľadanie postáv ako keby zosobňovalo autora. Hľadanie hrdinu Tolstého 

diela silne pripomína hľadanie samotného autora a vyvoláva v nás pocit pohľadu do zrkadla. 

L. N. Tolstoj sledujúc vývin postavy sa v nej sám snaží  nájsť. Snaží sa nájsť svoj obraz. 

Obraz v zrkadle.  

Hlavná postava novely, knieža Kasatskij, sklamaný z lásky sa rozhodne utiecť zo svetského 

života. Sklamaný z lásky k žene (grófka Korotkovová), ale aj z lásky k panovníkovi (cár 

Mikuláš Pavlovič), napriek svojej ctižiadosti zanecháva svoju dobre rozbiehajúcu sa kariéru a 

pred zúfalstvom uteká do kláštora kde sa stáva mníchom a cez mníšsky spôsob života sa 

pokúša dostať bližšie k Bohu. Tu by sme mohli nájsť prvý Tolstého pohľad do zrkadla, keď 

hrdina, tak ako aj L. N. Tolstoj, zanecháva vyššiu spoločnosť do ktorej patril, resp. chcel 

patriť a bol k tomu na najlepšej ceste. Tak ako spisovateľ, aj knieža Kasatský opovrhuje 

všetkým čo niekedy pokladal za dôležité, opovrhuje svojim predošlým životom. Hoci sa 

Kasatskij rozhodne stať mníchom, nekoná tak len z náboženského citu, ale aj zo zúfalstva ku 

ktorému ho priviedli hrdosť a túžba vynikať. Autor hrdinu neidealizuje. Pýcha, pokrytectvo, 

samoľúbosť či závisť, ktoré privádzajú Kasatského do kláštora aj naďalej riadia konanie už 

rehoľného kňaza Sergija, za ktorého vysvätili Kasatského.  Tolstoj poukazuje na skutočnosť, 

že mníšsky odev neznamená súčasne aj „svätosť“, že aj mnísi sú hriešni ľudia a necháva 
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otcovi Sergijovi ľudské vlastnosti, ktoré ho neodlišujú od „svetských“ ľudí. Hriešnych ľudí, 

ktorými sám Sergij opovrhuje, ale stále je jedným z nich. Sergij dochádza k záveru, že sa 

podrobuje nie vlastnej či dokonca božskej vôli, ale čejsi cudzej, vôli predstaveného kláštora. 

A Sergij sa v týchto chvíľach cíti hrozne. Ak predstaveného kláštora považujeme za 

predstaviteľa cirkvi, tak môžeme vidieť ako sa autor stotožňuje s hrdinom. Tolstoj o cirkvi 

tvrdí:  „Hovoria, že praví veriaci tvoria Cirkev. Či existujú títo praví veriaci, alebo neexistujú, 

to my vedieť nemôžeme. Každý z nás by si želal byť takýmto skutočne veriacim a každý sa 

ním snaží byť; no nikto nemôže hovoriť ani o sebe, ani o tých, ktorí veria tak ako on, že 

jedine oni sú praví veriaci, pretože ak môžu povedať o sebe, že oni sú skutočne veriaci, tak 

určite to isté môžu povedať aj iní“. (Путь жизни т. 2, 1995, s. 48) Sergij najprv bojoval 

s každodennými pokušeniami, pochybnosti premáhal poslušnosťou, avšak stojí ho to veľa síl. 

Cíti slabosť a neschopnosť odolávať týmto pokušeniam a záchranu hľadá v úteku do 

pustovne, kde začína žiť život pustovníka. Spokojný sám zo sebou, ďaleko od hriechov chce 

žiť svoj život „pre Boha“. No práve v pustovni, do ktorej uteká pred okolitým hriešnym 

svetom, kde je samotou chránený pred všednými pokušeniami ho autor vystavuje 

pochybnostiam o viere a telesnej žiadostivosti. Tento vnútorný boj pomyselne vyhráva 

pomocou modlitieb, no naozajstnej skúške je vystavený až za zvukov cengáčikov, keď sa jeho 

skromný príbytok rozhodne navštíviť rozvedená pani Makovkinová. Tolstoj vystaví svätého 

pustovníka pokúšaniu diablom, vteleným do ženy. Makovkinová otca Sergija zvádza. Ten 

cíti, že podľahnúť pokušeniu by bola jeho záhuba a po zistení, že ani modlitby nepomáhajú, 

sa Sergij pre svoju záchranu rozhodne trpieť. Žiadosť tela, ktorú umocňuje správanie 

Makovkinovej, sa rozhodne potlačiť telesným utrpením. „Hneď, povedal, do pravej ruky vzal 

sekeru, ukazovák ľavej ruky si položil na klát, rozohnal sa a udrel sekerou poniže druhého 

článku.“ (Tolstoj, 1971, s. 273) Bolesť, ktorú si spôsobil mu pomohla odolať pokušeniu 

a utrpenie, ktoré prežíva privádza Makovkinovú na cestu hľadania viery. Makovkinová sa 

stáva rehoľnou sestrou v kláštore. Autor necháva hrdinu pomyselne zvíťaziť nad telesnou 

žiadostivosťou, bolesťou a utrpením, a už v denníku z roku 1852 nachádzame nasledovné: 

„Pohlavná vášeň má celkom iný podklad: čím väčšmi sa človek zdržiava, tým silnejšia je 

túžba. – Na túto vášeň pôsobia dva faktory: telo a predstavivosť. – Telu ľahko vzdorovať, ale 

predstavivosti, ktorá roznecuje telo, veľmi ťažko. – Prostriedok proti obom príčinám – práca 

a zamestnanosť, fyzická – telocvik – a duševná – písanie. – Ale nie. Keďže ide o prirodzenú 

túžbu a jej ukojenie, považujem to za zlo iba vďaka svojmu neprirodzenému stavu (mám 23 

rokov a ešte som slobodný), nič ma nemôže zbaviť pokušenia... Slávybažnosť je pochopiteľná 

vášeň – je to jedno zo ziel, ktorými prozreteľnosť trestá ľudí ako nákazlivými chorobami, 
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hladom, kobylkami a vojnou. Príčiny tejto vášne sú neznáme; ale poznám okolnosti, ktoré 

podporujú jej rozvoj; sú to nečinnosť, rozkoš, bezstarostnosť a hojnosť...“ (Tolstoj, 1971, s. 

35) Vieme, že autor sa nevyhýba práci na poli či v lese, a možno práve táto fyzická námaha je 

akýmsi trpením, akousi bolesťou, ktorá mu pomáha čeliť hriechom a pokušeniam, a nemám 

na mysli len tie spojené s telesnou žiadostivosťou.  

Zmena, ktorá sa udiala s Makovnikovou spôsobí, že otec Sergij sa stáva slávnym a ľudia vo 

viere, že dokáže vytvárať zázraky ho navštevujú. Práve v tomto okamihu Tolstoj vnáša do 

novely ďalšie témy. A to témy márnivosti a slávybažnosti. K pustovni sa schádzajú ľudia, 

ktorí prosia pustovníka o zázrak. Otca Sergij trápi myšlienka, či robí dobre, že sa prispôsobuje 

tomuto postaveniu, ale nič nerobí pre to, aby to zmenil. Je si vedomý  faktu, že nad jeho 

vnútorným životom vyhráva život vonkajší, ale zvelebovanie ktorým ho zahŕňajú ho teší a na 

otázku „Koľko z toho, čo robím je pre boha a koľko pre ľudí?“ (Tolstoj, 1971, s. 277), ktorá 

ho prenasleduje radšej nehľadá odpoveď. Odpoveď si ale našla jeho. Pokušenie nad ním 

nakoniec vyhráva. To čo sa nepodarilo krásnej a sebavedomej Makovkinovej prichádza 

v podobe chorej slabomyseľnej dievčiny, ktorá spolu s telesnou žiadostivosťou „porazí“ otca 

Sergija. Ten je natoľko zhrozený zo svojho činu, že je rozhodnutý spáchať ďalší hriech. 

Samovraždu. Od tohto pokušenia je Sergij zachránený božím vnuknutím, snom v ktorom sa 

mu zjaví obraz z detstva a pokorná Pašenka. Otec Sergij opäť uteká. Uteká nájsť vieru, nájsť 

svoj hriech a spasenie. No a práve pri stretnutí s Pašenkou pochopí Kasatskij pravú vieru. „Žil 

som pre ľudí pod zámienkou boha, Pašenka žije pre boha, a nazdáva sa, že žije pre ľudí. Áno, 

jediný dobrý skutok, pohár vody podaný bez nároku na odmenu, je vzácnejší ako všetko 

dobrodenie, ktoré som komu preukázal pre ľudí. Ale veď bola tu aspoň iskierka úprimnej 

túžby slúžiť bohu? – spytoval sa v duchu, a odpoveď znela: - Áno, ale to všetko bolo 

poškvrnené, zarástlo slávou ľudskou. Veru, niet boha pre toho, kto žil ako ja, pre ľudskú 

slávu. Budem ho hľadať.“ (Tolstoj, 1971, s. 293) Otec Sergij nachádza vieru, nachádza 

pokoru, ale pokračuje ďalej v hľadaní boha. Sám L. N. Tolstoj o Sergijovi píše: „Nazdávame 

sa , že žije pre boha , jeho život bol plný slávybažnosti, takže z božského nezostalo v ňom nič 

a on padol; iba po páde, keď naveky zostal v hanbe pred ľuďmi, našiel ozajstnú oporu 

v bohu.“ (Kopaničák, 1971, s. 20)  

L. N. Tolstoj nám v postave otca Sergija predkladá svoj pohľad problematiku hľadania 

skutočnej viery. Knieža Stepan Kasatskij hľadá vieru v kláštore – v učení Cirkvi. Prichádza 

k záveru, že v kláštore sa deje to, čo aj v spoločnosti. Skutočnú vieru – skutočné kresťanstvo, 

nachádza vo svojom vnútri a zanecháva cirkev. Tolstoj vidí cieľ učenia Krista, aby bolo dané 

Cárstvo Božie ľuďom. „Cirkevné prekrúcanie kresťanstva oddialilo od nás uskutočnenie 
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Cárstva Božieho, no pravdivosť kresťanstva, je ako oheň v ohnisku, ktorý, udusený na čas 

naloženým surovým raždím, už vysušil surové prútie, začína sa ho zmocňovať a vyrážať von. 

Skutočný význam kresťanstva je už jasný všetkým, a jeho vplyv je už silnejší ako ten klam, 

ktorý ho skrýva». (Путь жизни т. 2, 1995, s. 59) 

Novelu „Otec Sergij“ považujem za autobiografickú, keďže aj sám L. N. Tolstoj hľadá 

skutočnú vieru.  Autor dochádza k záveru že jediná skutočná je viera vnútorná. Nie 

pokrytecká viera pre okolitý svet, ale viera v nás – chrám boží vnútri nás.     
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