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podľa noviel a denníkov Leva 
N. Tolstého (1828 — 1910) a Sofie 
A. Tolstej (1844 — 1919)

Lev Sofia Andrejevna nie je dobrá 
manželka. Unavujú ma jej záchvaty 
hystérie — len tak si vybehne 
z domu, búcha dverami a ruší ma 
pri práci. Je neustále urazená a 
nepríjemná. Dokonca som v jej 
denníku našiel myšlienky o tom, 
ako sa jej hnusím.

Sofıa Lev stále zo všetkého obviňuje 
ženy! Dôkazom je aj hlavná hrdinka 
v Kreutzerovej sonáte — toľkokrát 
som ho prosila, aby ju urobil úplne 
nevinnou. On vôbec netuší, že 
emócie ženy sú úplne odlišné od 
emócií muža! 

Lev Jeden deň tvrdí, že ma šialene 
miluje a druhý deň ma len uráža. 
Žiarli na každú slúžku v našom 
dome. 

Sofıa Napísal do denníka, že sa 
zamiloval ako nikdy predtým... 
do tučnej, bledej sedliačky!

Lev Opäť k nám prišiel ten jej 
huslista Tanajev — dokonca, keď 
spolu hrali, mala ružu vo vlasoch.

Sofıa Vyhrážal sa, že sa zabije... 
a tak som sa s Tanajevom už 
nestretla!

Lev Obávam sa, že Sofia nie je 
duševne v poriadku. 

Sofıa Nikdy som si ho nemala vziať.

Lev Zúrivo pátra po mojich 
denníkoch. 

Sofıa Mal si tie denníky spáliť! 

Lev Nedovolím, aby si z nich 
vyškrtla tie nelichotivé pasáže 
o tebe!

Sofıa Prečo si ku mne taký krutý? 

Lev Obávaš sa, že sa odhalí tvoja 
pravá povaha?

Sofıa Čia (je to) vina?!

Lev Môj priateľ povedal, že keby mal 
ženu ako si ty, tak by sa zastrelil.

úryvok z inscenácie

Kreutzerova sonáta / 
Čia vina?



Tolstoj napísal novelu Kreutzerova 
sonáta počas rokov 1887 — 1889 
a inšpirovali ho dve udalosti. Večer 
3. júla roku 1887 dom Tolstých 
navštívil mladý nadaný huslista — 
študent posledného ročníka 
moskovského konzervatória — 
a zahral Kreutzerovu sonátu od 
Beethovena. „Lev Tolstoj naslouchal 
hudbě s hlubokým vzrušením, a když 
se ve známém Presto počal rytmus 
zrychlovat, vstal, jako by nebyl s to 
snést pláč houslí trýznících duši, 
přistoupil k otevřenému oknu, pohlédl 
na oblohu plnou hvězd a nedokázal 
zadržet povzdech.“1 Hovorí sa, že 
hneď na druhý deň sa Lev rozhodol 
napísať nové dielo s rovnakým 
názvom. Druhou inšpiráciou 
bol zážitok z rozprávania herca 
Andrejeva Burlaka. Spisovateľovi 
jeden večer rozpovedal príbeh 
o mužovi, ktorý sa mu zveril so 
svojím nešťastným manželstvom 
vo vlaku. 

Kreutzerova sonáta je novela 
o živote a manželstve statkára 
Vasiu Pozdnyševa, ktorého láska, 
narastajúca nenávisť a žiarlivosť 
privedú k zločinu. Tolstoj vytvoril 
prepracované psychologické dielo. 
Vyjadril svoj neobvyklý 
postoj k láske, manželstvu 

a rovnako sa zaoberá aj otázkou 
rovnoprávnosti mužov a žien. 
Novela nebola ani tak kontroverzná 
tragickou vraždou ako autorovým 
názorom na ženy, manželstvo, 
sexuálnu túžbu, deti či neveru. 
Klasický príbeh sa odohráva v kupé 
vlaku. Vasia Pozdnyšev tu rozpráva  
spolucestujúcemu tragický príbeh 
o jeho nešťastnom manželstve, 
ktoré vyústilo do vraždy manželky. 
Pozdnyšev ženu podozrieval už 
od chvíle, keď porodila posledné 
dieťa a začala sa opäť venovať 
hre na klavír. Hrávala s huslistom 
Truchačevským, ktorý bol 
Pozdnyševovi krajne nesympatický. 
Jedného dňa ju pristihol samú 
v Truchačevského prítomnosti. 
Napriek tomu, že nemal žiaden 
jasný dôkaz o jej nevere, nedokázal 
potlačiť spaľujúcu žiarlivosť. 
Po tragickom útoku s dýkou 
bol na 11 mesiacov uväznený 
a neskôr prepustený na slobodu. 
Vraždu prisúdili jeho žiarlivosti 
a nepríčetnosti. Pozdnyšev sa 
počas svojej „spovede“ snaží 
vyrovnať so zločinom, spomína na 
celý priebeh manželstva a prosí 
o odpustenie či porozumenie 
od svojho spolucestujúceho.

Poznáte prvé 
presto?

1 PETRESCU, 1978, s. 102.Peter Martinček, Boris Zachar, Michal Koleják



Koncept inscenácie formálne 
nekopíruje prostredie kupé vlaku, 
ale prenáša nás do Pozdnyševovej 
hlavy. Retrospektívne si spomína 
nielen na osudovú noc, kedy zabil 
svoju manželku, ale rovnako aj 
na bujarú mladosť, zaľúbenie, 
svadbu, medové týždne či prvú 
alebo až päťdesiatu tretiu hádku. 
Pozdnyševa nezastupuje len jeden 
herec ale traja. Na prvý pohľad sú 
herci rozdelení generačne a podľa 
tohto aj každý z nich dominuje 
v inej fáze rozprávania. V mladosti 
je to Peter Martinček, v zrelom 
strede Michal Koleják a na záver 
Boris Zachar.

Pred Pozdnyševovým tragickým 
príbehom niet kam ujsť. Herci 
počas rozprávania znázorňujú aj 
iné postavy — ženu, sestru, deti, 
Truchačevského či sluhu Jegora — 
skôr ich parodujú a hyperbolizujú, 
schválne zvýrazňujú to, čo im 
na nich prekáža, alebo naopak 
s veľkou láskou spomínajú na 
to, čo majú radi. Pozdnyševovia 
podrobne opisujú a prežívajú 
svoje túžby. V ich rozprávaní 
sa rýchlo strieda široká paleta 
emócií muža, ktorý je zmietaný 
žiarlivosťou. Schválne sa zacyklujú, 
vracajú k rovnakým leitmotívom. 
Inscenácia naberá tragikomické 

rozmery. Herci analyzujú jednotlivé 
životné obdobia, pozerajú sa na 
ne z viacerých uhlov pohľadu. 
Podobne, ako keď nám v hlave 
hmýria rôzne protichodné 
myšlienky a v tom prípade smerujú 
k tragickým rozhodnutiam. Všetko 
do momentu, kým sa Pozdnyšev 
neprebudí vo svojej pracovni. Nebol 
to žiaden zlý sen.

Inscenácia sa delí na viaceré 
časti. Úvod Sofie Tolstej, po 
ktorom prichádzajú na scénu 
Pozdnyševovia s opisom rôznych 
etáp manželstva sužujúceho 
neznesiteľnými a až absurdnými 
hádkami. Sofia Tolstá občas 
vstupuje do deja so svojimi 
komentármi — zápisky z denníkov 
ironicky podčiarkujú jednotlivé 
výstupy. Sofistikovane podsúva 
divákovi nepekné vlastnosti Leva 
Nikolajeviča.

Vyvrcholenie napätej situácie 
naberá detektívny charakter. 
Pozdnyšev, opantaný najhoršími 
predstavami, príde domov, 
pristihne svoju ženu ako večeria 
s Truchačevským, neovládne sa 
a prebodne ju kindžalom. 

Plán sa však Sofii vymkne spod 
kontroly, čo vyústi do „súboja“ 

V hlave Vasiu 
Pozdnyševa 



Boris Zachar a Michal Koleják

medzi manželmi. Dovolí Tolstoj 
Sofii konečne prehovoriť?



„Na súde sa ma spytovali, ako 
a čím som zabil svoju ženu. Hlupáci! 
Myslia si, že som ju zabil nožom, 
vtedy piateho októbra. Nezabil som 
ju vtedy, ale omnoho skôr. Presne 
tak, ako oni zabíjajú teraz, všetci, 
všetci...“ 

Vasia Pozdnyšev



Michal Koleják, Boris Zachar, Peter Martinček



si zaslúži pozornosť, obdiv a najmä 
to, aby sa jej príbeh šíril ďalej. Stále 
existuje mnoho podnetov, ktoré ju 
ukazujú v nepriaznivom svetle — 
hysterická, žiarlivá, chamtivá... 
Mnohí tvrdia, že chcela Tolstého 
denníky získať preto, aby zničila 
nelichotivé pasáže o jej osobe. 
Manželstvo Tolstých sa tak stáva 
cenným dramatickým materiálom. 
Ich vzťah bol ako súboj dvoch 
rovnocenných nepriateľov. Takticky 
trápili jeden druhého. Na jednej 
strane je veľký spisovateľ, zatienený 
svedectvami o jeho pokrytectve. 
(Kázal vodu, ale pil víno. Či už v 
otázke sexuality, manželstva alebo 
náboženstva.) Na druhej strane 
Sofia — rovnako výrazná a silná 
ženská osobnosť, po celý život 
skrytá v tieni svojho muža. Jej 
negatívne vlastnosti len dotvárajú 
obraz ženy, ktorá sa nebála vyjadriť 
svoj nesúhlas či hnev a vybočovala 
tak z normálu vtedajších konvencií. 
Napriek všetkému bola „umlčaná“ 
po takmer celé storočie. Sofia sa 
oddala veľmi komplikovanému 
manželstvu, ale napriek všetkému 
bolo nesmierne plodné. Vďaka jej 
práci poznáme Tolstého nielen ako 
spisovateľa, ale aj ako človeka, 
manžela či otca. Z dnešného 
pohľadu sú tieto materiály 
veľmi cenné. 

patrí v divadle k menej populárnym 
a nasadzovaným titulom z pera 
Leva N. Tolstého, možno práve 
pre výrazný komorný potenciál, 
často spracovávaný len formou 
monodrámy. Výnimku predstavuje 
napríklad česká inscenácia 
a dramatizácia Lukáša Brutovského. 

V novele dominujú najmä manželské 
témy. Hodnotným literárnym 
materiálom sú aj pasáže, kde autor 
približuje myšlienkové pochody 
vraha. Dokáže čitateľ či divák 
s Podznyševom súcitiť? V kruhoch 
mocenských či politických štruktúr 
sa čoraz častejšie polemizuje 
o myšlienke duševného zdravia. 
Psychické zdravie človeka je 
stále zaznávané a neprináleží mu 
dostatočná pozornosť verejnosti. 
Kreutzerova sonáta hovorí o príbehu 
muža, ktorý natoľko uveril svojim 
myšlienkam, že bol ochotný pre ne 
vraždiť. Príbeh možno vnímať ako 
parabolu k akémukoľvek jedincovi, 
ktorý až chorobne obhajuje svoje 
tvrdenie a pre nízku hladinu 
empatie či pre slabšie/silnejšie 
psychické poruchy nie je schopný 
prijať iný názor než svoj — či už je to 
politik, konšpirátor, alebo obyčajný 
občan.

Sofia 
Tolstá

Kreutzerova 
sonáta 



Boris Zachar, Peter Martinček, Michal Koleják

Novela prináša nadčasové témy, 
akými sú manželstvo, žiarlivosť, 
rovnoprávnosť mužov a žien, 
polemizuje o morálnych hodnotách, 
vytvára priestor na uvažovanie, čo 
je mravné a čo už nie. Dominantnými 
sa stávajú autorove mizogýnske 
myšlienky, ženám odopiera práva, 
ktoré by mali mať s mužmi rovnaké. 
Hlavným zámerom počas tvorby 
koncepcie bolo nájsť (ženského) 
myšlienkového a literárneho 
pendanta k dielu Kreutzerova 
sonáta, nazerať na mužsko—
ženskú problematiku z oboch strán 
a následne vytvoriť jedinečné 
autorské dielo, ktoré bude 
s myšlienkami polemizovať.



„Inscenácia má dve roviny — akoby 
nejaké „divadlo v divadle“. Máme 
vrstvu Sofie Tolstej, ktorá organizuje 
nejaké divadlo a do toho máme 
hercov, ktorí to divadlo hrajú. Došlo 
nám, že tieto dve roviny musia byť 
vizuálne odlišné. Tomu „divadlu 
v divadle“, ktoré režíruje Sofia, 
dominuje starožitný nábytok z konca 
19. storočia, historizujúce kostýmy 
s prvkami nekonkrétnosti. Napríklad 
traja Pozdnyševovia sa od seba 
líšia detailmi. Jeden kostým je do 
detailov prepracovaný, v ďalšom sa 
detaily začínajú strácať — je trošku 
vyblednutejší — a posledný je úplne 
vyblednutý, ako keď človeku časom 
mizne spomienka. Sofia Tolstá 
hrá samu seba, čiže tiež je pekne, 
elegantne oblečená v historickom 
kostýme, ktorý kostýmová 
výtvarníčka Terézia Kosová prebrala 
z jednej starej rodinnej fotografie. 
Zvyšné kostýmy sú rovnako 
historizujúce, nesnažíme sa príbeh 
Kreutzerovej sonáty prenášať 
do súčasnosti.

Aj pri výtvarnom riešení inscenácie 
pracujeme s „divadlom v divadle“ — 
to znamená, že divák môže vidieť 
dva svety. Jeden zastupuje ten 
historizujúci nábytok, koberec, 
kostýmy atď. A vedľa toho máme 
svet Sofie, ktorá ovláda počítač, má 
kameru — celé je to taký kontrast 
dvoch svetov. 

Dôležitým vizuálnym prvkom 
sú projekcie. Je to aj o dvoch 
spisovateľoch, o manželoch Tolstých, 
o ktorých je známe, že si vzájomne 
čítali denníky. Písanie bolo častokrát 
spomínané v rámci debát v našom 
tvorivom tíme, a tak mi prišlo, že by 
bolo dobre, ho do inscenácie nejako 
zakomponovať, podobne ako hudbu. 
Vymysleli sme to tak, že hlavným 
dorozumievacím prostriedkom Sofie 
nebude jej reč, ale bude to práve 
písanie, ktoré divák môže vidieť live 
na javisku. Nebudem predbiehať, ale 
na záver inscenácie sa bude projekcia 
ešte trošku modifikovať, bude sa 
s ňou pracovať trošku radikálnejšie.“ 

Režisér Pavol Viecha

Divadlo 
v divadle



Dôležitú úlohu zohráva v Tolstého 
novele hudba. Názov Kreutzerova 
sonáta odkazuje na hudobné 
dielo Ludviga van Beethovena, 
ktoré neskôr interpretoval aj 
Leoš Janáček. 

„Hudba má dominantné miesto 
v rozprávaní celého príbehu. 
Manželka Pozdnyševa je amatérska 
hudobníčka, hrá na klavíri a celá 
nešťastná udalosť vznikne z toho, 
že začne hrávať s nájomným 
huslistom. Takže hudba je 
zakomponovaná v diele doslova, 
a tak sme si uvedomili, že by mala 
mať v inscenácii dominantnejšie 
miesto ako iba to, že ňou vyplníme 
prestavby. Hudba by mala byť na 
javisku viac spätá s celým dianím, 
mala by dokresľovať celú inscenáciu. 
Rozprávanie sa deje v Pozdnyševovej 
hlave, herci sú akoby jeho myšlienky 
a striedajú sa v rozprávaní. Páčil 
sa nám nápad, že rovnako ako 
myšlienky sa vám do hlavy často 
dostane aj nejaký popevok, ktorý 
sa vám odtiaľ nevie dostať. V novele 
sa neustále pracuje s motívom 
žiarlivosti, a tak sme to vymysleli tak, 
že motívy žiarlivosti — Pozdnyševove 

emocionálne poryvy — budú 
s hudbou späté. 

Hudba v inscenácii je zaujímavá 
tým, že sú to všetko parafrázy na 
Beethovenovu Kreutzerovu sonátu. 
Autor hudby Andrej Majerčík je 
nesmierne nadaný skladateľ. Dielo 
analyzoval, rozobral ho a dané 
motívy, ktoré sa tam objavujú, sú 
všetko parafrázy na nejaké časti 
Kreutzerovej sonáty. Andrejove 
klavírne časti dopĺňa ďalší 
talentovaný žilinský konzervatorista, 
huslista Miroslav Macho. Celé 
komponovanie a nahrávanie hudby 
bolo pomerne náročné. Nebolo 
jednoduché to vymyslieť tak, aby 
to zároveň odpovedalo aj mojím 
režijným požiadavkám v rámci 
atmosfér.“ 

(Režisér Pavol Viecha)

Tolstoj v diele polemizuje 
o význame hudby a o stavoch 
vzrušenia, do ktorého dokáže 
poslucháča uviesť. Aj on sám 
mal k hudbe neobvyklý vzťah. 
Thomas Mann tvrdil, že Tolstého 
ovplyvnilo stretnutie s jedným 

Zlá pesnička, 
ktorú človek 
nemôže dostať 
z hlavy



nemeckým spisovateľom: „Když 
se sešel v Drážďanech s Bertholdem 
Auerbachem, nazval tento 
nepříliš hluboký moralista hudbu 
‚nezávazným požitkem‘, a dodal, 
takový požitek je‚ prvním krokem 
k nemravnosti‘...“2 Tolstoj sa s touto 
myšlienkou stotožnil. Dráždivých 
účinkov hudby sa bál, ale nedokázal 
sa jej vzdať. „Hudba ho milovala, 
i když on, to velké moralizující dítě, 
se domníval, že nesmí tuto lásku 
opětovat …“3

 
Úryvok z Tolstého novely: 

„Hrali Beethovenovu Kreutzerovu 
sonátu. Poznáte prvé presto? 
Poznáte?!“ zvolal. „Uch!... Strašná 
vec je táto sonáta. Najmä táto časť. 
A vôbec, hudba je strašná vec. Čo je 
to vlastne? Nechápem. Čo je hudba? 
Čo spôsobuje? A prečo práve toto 
spôsobuje? Vraj hudba pôsobí na dušu 
povznášajúco — nezmysel, klam! 
Pôsobí, strašne pôsobí — hovorím za 
seba — no naskrze nie povznášajúco. 
Nepôsobí na dušu ani povznášajúco 
ani deprimujúco, ale dráždivo. Ako 
vám to povedať? Hudba pôsobí, že 
zabúdam na seba, na svoje skutočné 
položenie, prenáša ma do akéhosi 
iného, nezvyčajného duševného 
stavu: pod vplyvom hudby sa mi zdá, 
že cítim to, čo vlastne necítim, že 
chápem to, čo nechápem, že môžem 
to, čo nemôžem. Vysvetľujem si to 
tým, že hudba pôsobí ako zívanie, ako 
smiech: nechce sa mi spať, no zívam 
pri pohľade na zívajúceho, nemám 

sa na čom smiať, ale smejem sa, 
keď počujem smiať sa iného. Hudba 
ma ihneď bezprostredne prenáša 
do toho duševného stavu, v ktorom 
sa nachádzal ten, čo hudbu skladal. 
Splývam s ním dušou a zároveň sa 
prenášam s ním z jedného stavu 
do druhého, ale načo to robím, 
to neviem. Veď ten, kto skladal, 
povedzme, Kreutzerovu sonátu — 
Beethoven, veď ten vedel, prečo sa 
nachádzal v takom stave — tento 
stav ho priviedol k určitému konaniu, 
a preto mal tento stav preňho zmysel, 
pre mňa však nemá nijakého zmyslu. 
A preto hudba len dráždi, nezavršuje. 
Zahrajú, povedzme, vojenský pochod, 
vojaci pri ňom odpochodujú, hudba 
splnila svoj účel; zahrajú tanečnú 
pieseň, zatancujem si, hudba splnila 
svoj účel; inak je to len podráždenie, 
a to, čo treba vykonať v tomto 
podráždení toho niet. A preto hudba 
niekedy pôsobí tak strašne, priam 
hrozne. V Číne je hudba pod kontrolou 
štátu. A tak to aj má byť. Či možno 
pripustiť, aby každý, komu sa zachce, 
hypnotizoval nejakého človeka 
alebo mnohých a potom s nimi robil, 
čo sa mu páči? A najmä aby týmto 
hypnotizérom bol prvý nemravník, 
čo sa vám natrafil do cesty?

A tento strašný nástroj má v rukách 
kadekto. Napríklad, povedzme, táto 
Kreutzerova sonáta, prvé presto. 
Či sa smie hrať toto presto v salóne 
medzi dekoltovanými dámami? 
Zahrať a potom zatlieskať, a potom 
jest zmrzlinu a pretriasať posledné 

klebety? Takéto skladby sa majú 
hrať len pri určitých, dôležitých, 
významných príležitostiach a vtedy, 
keď sa majú vykonať určité, dôležité 
činy, zodpovedajúce tejto hudbe. 
Zahrať a vykonať to, na čo naladila 
táto hudba. Lebo vzbudzovanie 
energie, nezodpovedajúce ani miestu 
ani času, vzbudzovanie citu, ktorý sa 
nijako neprejavuje, nemôže nepôsobiť 
zhubne. Aspoň na mňa táto skladba 
zapôsobila hrozne; zdalo sa mi, 
akoby sa vo mne zobudili celkom 
nové city, nové možnosti, o ktorých 
som doposiaľ nevedel. Aha, teda je to 
naskrze nie tak, ako som sa predtým 
nazdával a žil, ale takto, akoby mi 
bolo čosi našepkávalo v duši. Čo bolo 
to nové, čo som sa dozvedel, nemohol 
som si uvedomiť, no vedomie tohto 
nového stavu bolo veľmi radostné. Tie 
isté osoby, medzi nimi aj moja žena aj 
on, javili sa mi v celkom inom svetle.“4 

2 MANN, 1978, s. 203.
3 Tamtiež, s. 204.
4 TOLSTOJ, 1976, s. 247—248



„Režisérka“ inscenácie Sofia 
Tolstá komunikuje s divákmi 
prostredníctvom objektívnych 
audio nahrávok a zároveň live 
projekcií. Objektívny rozprávač 
v nahrávkach je nekonkrétnou 
osobou a predstavuje všeobecne 
známe informácie. Na druhej 
strane nám Sofia Tolstá ponúka 
náhľad do jej názorov a spomienok 
na život s Levom Nikolajevičom 
prostredníctvom denníkových 
zápiskov. 

Nápad „live písania“ priamo na 
javisku bol inšpirovaný životom 
manželov Tolstých. Ich vzťah bol 
poznačený prepojením literárnej 
tvorby a písaním podrobných 
denníkov. U Tolstojovcov to nebolo 
nič výnimočné, denníky si písali 
všetci obyvatelia statku. Tolstoj so 
Sofiou si ich navzájom vymieňali 
a odpovedali tak na obojstranné 
podpichnutia, zlosť alebo obavy. 
Udržiavali tiež rozsiahlu listovú 
korešpondenciu. Manželia spolu 
možno nedokázali komunikovať 
iným spôsobom a podobný 
charakter komunikácie vidíme 
aj v dialógu medzi Kreutzerovou 
sonátou a Sofiou (a jej dielom 
Čia vina?).

Sofia Tolstá po celý svoj život 
prepisovala manželove diela, 
a preto sme sa rozhodli zachovať 
tento charakteristický znak. 
Spôsob jej písma sa vyvíja spolu 
s inscenáciou. Najprv nám poskytne 
zážitok z kaligrafickej alchýmie pri 
tvorbe názvu inscenácie, následne 
sledujeme jej umenie rýchlopisu 
pri písaní zápiskov z denníkov, až 
kým sa jej predstavenie nevymkne 
spod kontroly. Keď Lev Nikolajevič 
prekazí záver inscenácie, písmo 
dostáva charakter hnevu 
a hystérie. Od kaligrafického 
krasopisu cez rýchlopis až k veľmi 
neúhľadnému, hysterickému 
„čarbaniu".

Live 
Písanie
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Šokujúce názory Tolstého na 
manželstvo a rodinu boli doteraz 
nevídané a kniha vzbudila 
obrovský rozruch po celom svete. 
„Kreutzerova sonáta vyvolala 
rozporuplné reakce právě kvůli 
myšlenkám ohrožujícím podstatu 
manželství a samotný vztah mezi 
mužem a ženou, tolik důležitý pro 
založení fungujícího manželského 
svazku jako základního kamene 
rodiny.5“ Dielo bolo najprv vydané 
v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. 
Cenzúra cárskeho konzervatívneho 
Ruska knihu zakázala.
Prvý preklad Kreutzerovej sonáty 
do slovenčiny pripravil a v Žiline 
vydal Dr. Dušan Makovický v roku 
1900. Mnohí ruskí klasici začali 
spochybňovať ustálené hodnoty 
manželského spolužitia, dávali do 
popredia erotiku, a to neostalo 
bez odozvy čítajúcej verejnosti. 
Už Tolstého Anna Karenina (1877) 
bola označovaná ako „nemorálna“, 
nehovoriac o absolútne 
odsudzovanej Kreutzerovej 
sonáte (1889). 

Tolstoj sa spolu so svojimi 
kontroverznými dielami dotkol 
aj slovenskej spoločnosti, o čom 
svedčí krátky úryvok z publikácie 
Denisy Nešťákovej o dejinách 
sexuality na Slovensku6: 

„Čo sa pri Strindbergovi odmietlo ako 
prejav západoeurópskej dekadencie, 
to šokovalo v Tolstého Kreutzerovej 
sonáte svojou otvorenosťou 
o sexualite a manželstve. Čo bolo 
neospravedlniteľné pri švédskom 
dramatikovi, stávalo sa pri čítanom 
a cenenom Tolstom problémom 
jeho veku a rôznych ideovo—
filozofických deformácií. Na posledne 
menovanú novelu vraj slovenská 
spoločnosť podľa Vajanského ešte 
nedospela a nebola pripravená, 
aby pochopila „bezohľadnú 
pravdivosť“ ruskej literatúry. 
Takáto „sloboda literatúry“ by 
mohla na Slovensku skôr škodiť, 
ako prospieť7. V Kreutzerovej 
sonáte je podľa Vajanského ubité 
všetko umelecké „tendenciou, 
paradoxami a schválnosťou“. Jeho 
útoky na vieru, Krista, pravoslávie, 
národ, patriotizmus, štát a cára 
zostali svedectvom Tolstého 
svetonázorového, filozofického 
i umeleckého „poblúdenia“8.

Izabela Textorisová, ktorá sa inak 
Tolstého románmi nadchýnala, sa za 
sčítané a vzdelané slovenské ženy 
k jeho „filozoficko-mužským" dielam 
vyslovila viac ako zreteľne, keď sa 
v reakcii na Vajanského postoje 
vyjadrila na adresu Tolstého a jeho 
„neliterárnych" názorov: „Tolstého 

Svinstvo?

5 DLUHOŠOVÁ, 2011, s. 13
6 NEŠŤÁKOVÁ, 2022, s. 43—44 
7 HURBAN VAJANSKÝ, 1888, č. 63; 2. 6. 1888, č. 64.
8 HURBAN VAJANSKÝ, s. 448—449
9 LA PNP Praha, f. V. Sokolová-Seidlová, I. Textorisová V. Sokolovej—Seidlovej 
z 15. 3. 1895.
10 LA PNP Praha, f. V. Sokolová-Seidlová, I. Textorisová V. Sokolovej—Seidlovej 
z 13. 10. 1898.



ja znám viac ako umelca, kdežto jeho 
mravoučné práce sú mi dosť málo 
známe. Ale medzitým, čo o nich sa 
hovorí, všeličo veľmi ma uráža. Veď 
zdá sa, zišlo by skoro na to, že všetky 
naše city sú samá lož a prirodzené 
sú len city točiace sa okolo udržania 
plemena a týmto smerom ide každý 
brúk [chrobák].“9 Zato Kreutzerovu 
sonátu nevnímala Textorisová ani 
zďaleka tak negatívne ako martinské 
prostredie. Možno preto, že na ňu 
pozerala ženskými očami, možno 
preto, že sama sa nikdy nevydala. 
Jej reakcia na českú kritiku, ktorú 
si inak vždy veľmi vážila, mala 
rozpačitý charakter: „Sonátu 
nazvala svinstvom??!!! Na to ťažko je 
niečo povedať: keď to vyrkla Eliška 
[Krásnohorská].“10 

„Nehádali by sme sa, keby sme sa 
neľúbili.“ 
 
Lev Nikolajevič Tolstoj sa oženil 
s 18—ročnou Sofiou Andrejevnou 
Behrsovou, keď mal 34 rokov. 
Brali sa 23. septembra 1862 a žili 
spolu 48 rokov až do Tolstého 
smrti. Manželstvo nemožno 
nazvať ľahkým. Sofiu Andrejevnu 
často obviňovali z toho, že 
svojmu manželovi nerozumie, 
nezdieľa jeho myšlienky. Príčinou 
mnohých hádok, ktoré zatemnili 
posledných 20 rokov manželstva 
bolo, že tie isté názory zdieľal aj 
spisovateľ. Tento obraz zostal 
mnohé roky kolovať aj medzi 
širokou verejnosťou. A práve preto 

je dôležité pokračovať v šírení 
nových názorov. Objavili sa aj 
vďaka Sofiiným dlho skrývaným 
literárnym dielam či denníkom, 
ktoré dovtedy nevzbudzovali 
pozornosť. Sofia nebola zlou 
manželkou. Celý život zasvätila 
nielen rodeniu a výchove detí, ale 
aj starostlivosti o domácnosť, 
riešeniu roľníckych a ekonomických 
problémov, ako aj zachovaniu 
tvorivého dedičstva veľkého 
manžela.

Gróf Tolstoj pochádzal zo starého 
šľachtického rodu. Ešte predtým, 
ako sa oženil, stihol vojenskú 
službu či učiteľskú dráhu a stal sa 
z neho známy spisovateľ. S rodinou 
Behrsovcov sa spoznal ešte pred 
službou na Kaukaze a cestovaním 
po Európe v 50. rokoch. Sofia bola 
prostredná z troch dcér lekára 
Andreja Behrsa a jeho manželky 
Ljubov Behrsovej. Behrsovci bývali 
v Moskve, v byte na Kremli, ale 
často navštevovali ich panstvo 
neďaleko Jasnej Poľany. Ljubov 
Alexandrovna sa priatelila 
s Levom Nikolajevičom a aj s jeho 
súrodencami. Tolstoj spoznal 
Sofiu spolu s jej sestrami ešte ako 
deti. Trávili čas v Jasnej Poľane, 
v Moskve, hrali na klavíri, spievali 
a dokonca raz skúšali operu.
Sofia dostala vynikajúce 
domáce vzdelanie — matka 
všetkým sestrám vštepovala 
lásku k literatúre. Sofia získala 
pedagogický diplom na Moskovskej 

univerzite, rada písala poviedky, 
príbehy a viedla si denník, ktorý je 
dnes považovaný za skvelý príklad 
memoárového žánru. Tolstoj 
po návrate z ciest do Moskvy 
už nenašiel u Behrsovcov malé 
dievčatko, ale očarujúce dievča. 
Rodiny sa opäť začali navštevovať 
a Behrsovci si všimli grófov záujem 
o jednu z dcér. Paradoxné je, že 
si dlho mysleli, že sa ožení s tou 
najstaršou Alžbetou. Je známe, 
že pred zásnubami Tolstoj dlho 
váhal, ale napokon v auguste 1862 
urobil definitívne rozhodnutie. 
Sofia si ho úplne podmanila. Na 
jednom z plesov tancovala tak, že 
v Tolstého srdci neostalo pochýb. 
Dokonca sa hovorí, že tieto pocity 
vyjadril v diele Vojna a mier, keď 
princ Andrej sleduje Natašu 
Rostovú na jej prvom plese. Lev 
Nikolajevič požiadal Sofiiných 
rodičov o jej ruku 16. septembra. 
Najskôr jej však poslal list, aby 
sa uistil, že súhlasí: „Povedzte, 
ako čestný človek, či sa chcete stať 
mojou ženou? Ale iba ak z hĺbky duše, 
potom môžete smelo povedať: áno, 
v opačnom prípade radšej povedzte: 
nie, pokiaľ v sebe objavíte tieň 
pochybností. Pre Boha, poriadne 
spytujte samu seba. Mám strach 
vypočuť si: nie, ale počítam s tým 
a nájdem v sebe silu uniesť to. Ale 
ak sa nikdy nestanem natoľko 
milovaným manželom, ako sám 
milujem, bude to hrozné!“12 Sofia 
okamžite súhlasila. 

Rozhodnutie oženiť sa malo byť 
akýmsi pomyselným medzníkom, 
ktorý by navždy oddelil jeho 
bohémsky a nemravný život 
v mladosti od ďalšej etapy. 

V týždni, kedy sa chystala 
svadba, dal 18–ročnej Sofii 
čítať svoje denníky, v ktorých 
zaznamenával všetky detaily 
o svojich vášnivých hrách, 
hazarde a mladíckych úletoch 
s opismi sexuálnych radovánok 
s cigánkami, nevoľníčkami, 
prostitútkami — vrátane vzťahu 
s jednou nevoľníčkou, ktorej urobil 
dieťa. Sofia bola po ich prečítaní 
otrasená. „Bolo to od neho veľmi 
kruté. Keď som videla, aká bola jeho 
minulosť, plakala som.“13 Sofia sa 
z tohto šoku nikdy nespamätala 
a aj po niekoľkých rokoch do 
svojho denníka napísala: „Stále 
si pamätám mučivú žiarlivosť, 
hrôzu prvej príšernej skúsenosti 
s mužskou mravnou skazou.“14 
Tolstoj bol z jej reakcie sklamaný, 
čakal porozumenie. Sexuálna 
túžba ho fyzicky ničila, pud 
nedokázal ovládať. Túto slabosť 
si vyčítal, ale zodpovednosť za 
svoje opakované zlyhania presúval 
na ženy. Obviňoval ich, že najmä 
vďaka provokatívnej kráse 
mužov zvádzajú a dochádza tak 
k mravnému úpadku. Tolstému 
vôbec nenahráva zistenie, že 
po svadbe so Sofiou so sexom 
nepočkal, ani kým dorazili 
do Jasnej Poľany. Cestovali 
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v špeciálom koči s posteľou 
a spisovateľ sa ich zväzok rozhodol 
spečatiť priamo tam. Jeho hrubosť 
a netrpezlivosť mu Sofia zazlievala 
celý život. 

Svadbu mali len týždeň po 
zásnubách. Rodičia neodolali 
nátlaku Tolstého, chcel sa čo 
najskôr oženiť. Zdalo sa mu, 
že po toľkých rokoch konečne 
našiel tú, o ktorej v detstve 
sníval. Tolstoj prišiel o matku 
veľmi skoro, poznal ju len 
z rozprávania. Myslel si, že jeho 
budúca manželka by mala byť tiež 
vernou, milujúcou spoločníčkou, 
matkou a asistentkou, ktorá plne 
zdieľa jeho názory a zároveň bude 
schopná oceniť krásu literatúry. 

Sofia Andrejevna opustila mestský 
život, žila po boku svojho manžela 
na jeho vidieckom statku v Jasnej 
Poľane. Začal sa pre ňu úplne 
iný život. Ich prvé dieťa porodila 
nasledujúci rok. Tolstoj neskôr 
začal písať Vojnu a mier a Sofia 
zostala na všetko sama. Napriek 
ťažkému tehotenstvu pokračovala 
v domácich prácach a zároveň 
mu pomáhala aj s prepisovaním 
konceptov. Okrem iného riešila 
problémy roľníkov v okolitých 
dedinách, dokonca ich aj liečila. 
Učila a vychovávala všetky deti 
doma: celkovo Sofia Andrejevna 
porodila Tolstému 13 detí, z ktorých 
5 zomrelo ešte v detstve.

Prvých 20 rokov manželstva 
prešlo bez výrazných sporov, ale 
nepokojné myšlienky a krivdy sa 
hromadili. Z denníkových zápiskov 
môžeme súdiť, že Tolstoj prvé 
chvíle manželstva považoval za 
mimoriadne šťastné, dokonca si 
do denníka poznačil „Nemôžem 
uveriť, že to bude trvať celý život.“15 
Manželstvo bolo podľa neho na 
začiatku krásne. Dokazuje to aj 
úryvok z listu, ktorý Tolstoj poslal 
svojej žene v roku 1867: „Nemohu 
Ti vypsat veškerou něhu, která mi 
až vhání slzy do očí, něhu kterou k 
Tobě cítím, a nejen teď, ale v každém 
denním okamžiku. Duše moje, 
drahoušku, nejlepší na celém světě… 
Ne, že bych bez Tebe cítil smutek 
nebo strach, ačkoli i to se stává, ale 
hlavně jsem bez tebe mrtvý člověk, 
nežiju. Miluji Tě až příliš, když tu 
nejsi. Až je to hloupé.“16 Sofia naopak 
mesiac po svadbe píše, že by ho 
zabila. Neskôr čoraz častejšie 
uvažuje, že sa zabije sama. 
Minimálne dvakrát sa o to naozaj 
pokúsila. Depresívne myšlienky 
striedajú zápisky naplnené láskou: 
„(...) a stále ho milujem tou istou 
vášnivou lyrickou horúčkovitou 
žiarlivou láskou,“17 Skutočný 
obraz ich dlhodobého vzťahu 
bol dramatický a ambivalentný. 
Manželia spolu prežili takmer 50 
rokov ako na hojdačke. Lásku a 
vášeň pravidelne striedali nenávisť 
a depresie. 

Sofia mala pri svojom výnimočnom 
manželovi veľmi ťažké presadiť sa 
ako spisovateľka, intelektuálka, 
učiteľka a vôbec ako žena. Bola 
mimoriadne nadaná, ale Tolstého 
genialita mala vo všetkých 
smeroch prednosť. Starala 
sa naplno o deti, domácnosť 
a navyše bola jeho sekretárkou — 
prepisovala objemné rukopisy 
(1600 strán rukopisu románu Vojna 
a mier prepisovala sedemkrát), 
editovala ich a vyjednávala 
s cenzúrou. Práca ju veľmi bavila 
a nachádzala v nej potešenie. 
„Objavujem pritom celú novú škálu 
emócií, myšlienok a predstáv. Nič 
sa ma tak hlboko nedotýka ako 
jeho myšlienky a genialita.“18 
V neskoršom období sa rozhodla, 
že pre budúce generácie prepíše 
géniove denníky. Našla v nich aj 
vetu: „Láska neexistuje, iba fyzická 
potreba sexuálneho styku a praktická 
potreba životného spoločníka.“ Sofia 
zareagovala, že ak by to vedela 
pred 29 rokmi, nikdy by si ho 
nebola vzala19.

Zo zápiskov môžeme konštatovať, 
že Tolstoj sa nijako nepretrhol 
s vyznaniami lásky, možno 
si myslel, že ich Sofia ani 
nepotrebuje. Nedostatok lásky 
k Sofii kompenzoval tak, ako 
to u velikánov býva — láskou 
k ľudstvu. Láska k manželke sa 
prejavuje v tichosti a v súkromí, 
láska k ľudstvu sa dala 
prejavovať okázalo, za účasti 

divákov. Najsmutnejšia bola 
jeho bezohľadnosť k početným 
Sofiiných tehotenstvám. 
Piaty pôrod bol veľmi rizikový 
a lekári Tolstého pred ďalšími 
tehotenstvami varovali. Keď mu 
Sofia pripomenula zákaz lekárov, 
vyhrážal sa rozchodom. Sofia 
bola poslednýkrát tehotná ako 
46-ročná, tehotenstvo sa skončilo 
potratom a Tolstoj neskrýval 
úľavu, pretože v tom čase už 
horlivo propagoval celibát. Sofia 
si pripadala ako prostriedok na 
ukájanie sexuálnych chúťok, stroj 
na rodenie detí, kus nábytku, 
ktorý má spĺňať úžitkovú 
funkciu. Postupne rezignovala 
a s pribúdajúcimi rokmi sa stávala 
poslušným nástrojom svojho 
manžela. 

V roku 1877, keď Tolstoj dokončil 
román Anna Karenina, pocítil 
hlbokú nespokojnosť. Sofiu to 
ranilo. Obetovala pre neho všetko 
a na oplátku dostala nespokojnosť 
so životom, o ktorý sa tak usilovne 
starala. Koncom 90. rokov 
19. storočia sa Tolstoj prestáva 
venovať literatúre a stáva sa 
duchovným učiteľom, ku ktorému 
prichádzajú učeníci z celého 
sveta — najbližšie mal k Tolstému 
Vladimír Čertkov. Lev Nikolajevič 
hľadal nové morálne pravidlá, 
ktoré by ho napĺňali a podľa 
nich nútil žiť aj svoju rodinu. 
Spočívali v úplne najjednoduchšej 
existencii: odmietaniu mäsa, 



alkoholu a fajčenia. Obliekal sa 
do sedliackych šiat, vyrábal šaty 
a topánky pre seba, svoju manželku 
a deti, dokonca sa chcel vzdať 
všetkého majetku v prospech 
mužíkov. Sofia Andrejevna tvrdo 
bojovala, aby ho od tohto činu 
odradila. Dotklo sa jej, že Lev 
sa zrazu cítil vinný pred celým 
ľudstvom, ale necítil sa vinný pred 
ňou a bol pripravený rozdať všetko, 
čo toľké roky získavala a chránila. 
Naopak Lev od Sofie očakával, že 
bude zdieľať nielen jeho materiálny, 
ale aj duchovný život — jeho 
filozofické názory. Jeden z jeho 
rumunských učeníkov sa dokonca 
dal po prečítaní Kreutzerovej sonáty 
vykastrovať. Neskôr, keď svojho 
majstra navštívil v Jasnej Poľane, 
sa pri pohľade na jeho skutočný 
život takmer rozplakal. 

Po jednej veľkej hádke Tolstoj 
odišiel z domu a keď sa vrátil, 
požiadal dcéry, aby po Sofii 
prebrali prepisovanie jeho diel. 
Už nebol schopný Sofii dôverovať 
a ona na svoje dcéry veľmi žiarlila. 
V rovnakom období sa ich dotkla 
aj smrť najmladšieho syna — 
nedožil sa ani siedmich rokov. 
Tento smútok manželov najskôr 
spojil, ale nie nadlho — priepasť, 
ktorá ich delila, vzájomné 
urážky a nedorozumenia, 
to všetko prinútilo Sofiu 
Andrejevnu, aby hľadala útechu 
niekde inde. Venovala sa hre 
na klavír a začala sa stretávať 

s učiteľom hudby Alexandrom 
Tanajevom. Jej romantické city 
k hudobníkovi neboli tajomstvom 
ani pre samotného Tanajeva, 
ani pre Tolstého, ale vzťah 
zostal čisto priateľský. Tolstoj 
bol, samozrejme, nahnevaný 
a nedokázal jej túto „polozradu“ 
odpustiť.

Lev sa cítil nešťastný a domnieval 
sa, že svoje deti skazil peniazmi 
a naopak pre chudobný ľud 
neurobil nič. Podobnými názormi 
nakoniec proti sebe poštval celú 
rodinu. Dlho uvažoval, že svoju 
rodinu opustí, neustále ho však 
zožierali myšlienky, čo by mohol 
spôsobiť jeho odchod. V roku 
1910, pár dní pred rozhodujúcim 
momentom, si zapísal: „Stále 
tytéž trapné pocity. Podezřívání, 
špehování, a zločinné přání, aby mi 
poskytla záminku k odchodu. Tak 
jsem špatný. A přece, když pomyslím 
na odchod a na její situaci, je mi jí líto 
a zase to nemohu udělat.“20 Tolstoj 
v posledných rokoch začal pred 
Sofiou ukrývať denníky a ona po 
nich zúrivo pátrala, obávala sa, že 
napísal novú poslednú vôľu. 
Osudná hádka sa odohrala 27. — 
28. októbra 1910. Tolstoj si zbalil 
veci, odišiel z domu a zanechal Sofii 
list na rozlúčku: „Nemysli si, že som 
odišiel, lebo ťa nemilujem. Milujem 
ťa a ľutujem z celej z celej duše, ale 
nemôžem konať inak, než konám.“21 
Podľa svedectva ostatných členov 
rodiny sa Sofia po prečítaní listu 

utekala utopiť. Zázračne sa im 
podarilo vytiahnuť ju z jazera. 
Tolstoj mal za sebou niekoľko 
mozgových porážok a trápili ho 
problémy so srdcom aj s pľúcami. 
Počas cesty vlakom ochorel 
a musel zostať na maličkej vlakovej 
stanici obklopený len najbližšími 
učeníkmi, medzi ktorými bol aj 
Slovák doktor Dušan Makovický 
pôsobiaci v Žiline. Rodina sa 
čoskoro dozvedela, že Tolstoj 
umiera na zápal pľúc na stanici 
Astapovo. Deti sa spolu so Sofiou 
vybrali na stanicu, ale k Tolstému 
ju nechceli pustiť. Údajne ju Lev 
nechcel vidieť. Nemohla sa s ním 
ani rozlúčiť a bezradne sa na neho 
mohla pozerať len cez rozbité okno. 
Zomrel 7. novembra 1910. Sofia 
odišla o 9 rokov neskôr. Venovala 
sa vydávaniu jeho denníkov a až 
do konca musela čeliť výčitkám, 
že bola manželkou, ktorá nie je 
hodná génia.

11 https://plus.sme.sk/c/20654495/ako-vedel-milovat-a-nenavidiet-genius-tolstoj.html
12 https://aif.ru/culture/person/lev_nikolaevich_i_sofya_andreevna_tolstye_istoriya_lyubvi
13 https://plus.sme.sk/c/20654495/ako-vedel-milovat-a-nenavidiet-genius-tolstoj.html
14 Tamtiež
15 LEON, 2015, s. 103
16 POZNER, V.: Útěk: Poslední Dny Lva Tolstého. Praha: Svět sovětů, 1968, s. 27.
17 https://plus.sme.sk/c/20654495/ako-vedel-milovat-a-nenavidiet-genius-tolstoj.html
18 Tamtiež
19 Tamtiež
20 OZNER, V.: Útěk: Poslední Dny Lva Tolstého. Praha: Svět sovětů, 1968, s. 148—149
21 https://aif.ru/culture/person/lev_nikolaevich_i_sofya_andreevna_tolstye_istoriya_lyubvi



Kristína Sihelská



Sofia Tolstá sa po prečítaní 
Kreutzerovej sonáty snažila manžela 
presvedčiť, aby upravil charakter 
hlavnej hrdinky. Počas čítania prvej 
verzie sa s ňou stotožnila a bola 
nešťastná z Tolstého pohľadu na 
manželstvo. Sofia sa s trápením 
zdôverila v denníku, listoch a písala 
o tom aj vo svojej autobiografii. 
Nesúhlasila s Tolstého názormi, 
bola v rozpakoch, že čitateľská 
verejnosť príbeh interpretovala ako 
odraz ich vlastného manželstva. 
Aby verejnosti ukázala, že ženin 
charakter na seba nevzťahuje, 
vydobyla si audienciu u ruského 
cára Alexandra III. a oddane sa diela 
zastala. Po mnohých problémoch 
sa jej nakoniec podarilo získať 
povolenie, aby knihu vydali aj 
v Rusku.

Sofia sa s udalosťami potrebovala 
vyrovnať aj iným spôsobom. 
Rozhodla sa napísať príbeh, ako 
reakciu na Tolstého dielo. Napísala 
svoju vlastnú verziu Kreutzerovej 
sonáty pod názvom Чья вина?
(Čia vina?). Tolstoj manželkine diela 
neuznával, a preto zostali dlhý čas 
ukryté. Aj po Tolstého smrti a aj 
po smrti Sofie si jej rodina želala, 
aby novela nebola publikovaná 
a skrývali ju v spisovateľovom 
archíve. Vydali ju až po vyše 

100 rokoch od jej napísania 
v literárnom časopise Okťabŕ  
(1994). Vtedy jej publikovanie 
zostalo bez odozvy a verejnosť si 
túto novelu nevšimla. V roku 2010 
vyšla vo francúzskom preklade, 
vďaka čomu konečne zarezonovala 
v Rusku.

Objav Sofiinej literárnej 
tvorby ponúka najlepšieho 
a najvýstižnejšieho súpera 
k Tolstého novele. Čia vina? má 
zhodný motív s Kreutzerovou 
sonátou — príbeh o žiarlivom 
manželovi, ktorý zabil svoju 
ženu a zo Sofiinej strany ide 
o systematické vyvrátenie tvrdení 
z Tolstého novely. Sofia napísala 
ešte jedno dielo Song Without 
Words — o manželke sužovanej 
depresiou, ktorá sa stane závislá 
na jednom skladateľovi a jeho 
hudbe. Ide taktiež o reakciu na 
Kreutzerovu sonátu. 

Čia vina?



Peter Martinček, Boris Zachar, Tajna Peršić, Michael Vrzala



Verím, že o nej môžem hovoriť 
úplne nestranne, pretože sa mi 
vôbec nepáčila a ani ja som si 
nezískal jej sympatie, čo ako 
človek otvorený predo mnou 
neskrývala. Jej vzťah ku mne 
dokonca často nadobúdal urážlivý 
charakter, ale neurážal som sa, 
lebo som dobre vedel, že väčšinu, 
ľudí obklopujúcich jej mučeníckeho 
manžela, vníma sťa muchy, 
komáre, skrátka — má ich za 
parazity. 

Je možné, že jej žiarlivosť občas 
Leva Tolstého mrzela. (...) Je však 
príhodné a múdre predstaviť si, 
nakoľko veľký a hustý bol oblak 
múch, obklopujúcich literárneho 
velikána a nakoľko dotieraví boli 
niektorí paraziti, čo sa živili jeho 
duchom. Každá mucha sa usilovala 
zanechať vlastnú stopu v Tolstého 
živote a pamäti, niektoré z nich boli 
natoľko dotieravé, žeby vyvolali 
nenávisť aj v láskou prekypujúcom 
Františkovi z Assisi. O to 
samozrejmejší bol nepriateľský 
vzťah ku nim zo strany vášnivej 
Sofie Andrejevny. (...)

Už na sklonku osemdesiatych 
rokov sa jeho žena mohla uistiť, 
že prítomnosť niektorých 
členov stáda a „nasledovníkov“ 

prináša Levovi Tolstému len 
nepríjemnosti a mrzutosti. (...)

Preto jej ostrá nedôvera voči 
manželovým ctiteľom a žiakom 
je úplne pochopiteľná, tieto 
skutočnosti úplne ospravedlňujú 
jej snahu odohnať parazitov 
od človeka, ktorého umelecký 
význam, hĺbku duchovného života 
výborne poznala a chápala. A je 
nepochybné, že vďaka nej bol Lev 
Tolstoj ušetrený pred množstvom 
kopancov somárskych kopýt, pred 
dotykom veľkej špiny a zlostnými 
pľuvancami. (...) 

... osemdesiate roky (...) boli 
najťažšími rokmi v živote Sofie 
Andrejevny. Mám za to, že v tom 
čase plnila heroickú úlohu. Musela 
disponovať veľkou duševnou 
silou a predvídavosťou, aby skryla 
pred Levom Tolstým veľa zla, 
vulgárností, veľa z toho, čo ani 
on, ani nikto iný nepotreboval 
vedieť a čo mohlo ovplyvniť jeho 
vzťah k ľuďom. Ohováranie a zlo je 
najjednoduchšie zabiť — mlčaním 
(...)

Lev Tolstoj nebol vždy úplne 
ľahostajný k hodnoteniam jeho 
života a tvorby. (...)

Maxim Gorkij 
o Sofii 



Stručne povedané: Lev 
Tolstoj bol tým najzložitejším 
človekom spomedzi všetkých 
najvýznamnejších ľudí 19. storočia. 
Úloha jediného intímneho 
priateľa, manželky, matky 
početného potomstva a správkyne 
domácnosti Leva Tolstého 
bola bez debaty veľmi náročná 
a zodpovedná. (...)

Sofia Tolstá nebola jediná, komu 
nebolo jasné, prečo by mal geniálny 
románopisec orať zem, murovať 
pece, šiť čižmy – nerozumeli 
tomu ani mnohí značne významní 
Tolstého súčasníci. Zatiaľ čo 
oni sa iba divili nezvyčajnému 
správaniu, Sofia Tolstá musela 
zažívať iné pocity. Pravdepodobne 
si spomenula, že jeden z ruských 
teoretikov „nihilizmu“ vyhlásil: 
„Čižmy sú viac ako Shakespeare“. 

Prirodzene, Sofiu Tolstú viac, 
ako kohokoľvek iného, zaskočila 
nečakaná solidarita autora Vojny 
a mieru s ideami „nihilizmu“. 

Čo znamená život so spisovateľom, 
ktorý aj sedemkrát číta korektúru 
svojej knihy a zakaždým ju píše 
takmer odznova, bolestne umára 
seba aj iných; život s tvorcom, 
ktorý vytvára obrovský svet, ktorý 
predtým neexistoval — vieme 
pochopiť a oceniť celú ťarchu tak 
výnimočného života?

Nevieme, čo a akým spôsobom 
hovorila manželka Leva Tolstého vo 
chvíľach, keď jej ako prvej, medzi 
štyrmi očami čítal práve dokončené 
kapitoly knihy. Bez spochybňovania 
ohromujúcej vnímavosti génia si 
predsa len myslím, že niektoré 
črty ženských postáv v jeho 
grandióznych románoch musela 
románopiscovi napovedať žena, 
ktorá ich pozná. (...)

Neraz sa odkazovalo na to, že prácu 
umelca deformovalo „učiteľovanie“. 
Myslím si, že v Tolstého veľkolepom 
historickom románe by bolo viac 
„filozofie“ a menej harmónie, keby 
ho neovplyvnila žena. A je dokonca 
možné, že práve na naliehanie ženy 
bola filozofická časť Vojny a mieru 
oddelená a odsunutá na koniec 
knihy, kde už ničomu a nikomu 
neprekáža. (...)

Pri rozprávaní o jeho manželke 
treba pripomenúť, že napriek 
umelcovej veľmi vášnivej povahe 
bola Sofia Andrejevna počas 
takmer polstoročia jeho jedinou 
ženou. Bola jeho intímnym, verným 
a, zdá sa, že jediným priateľom. 
Hoci v dôsledku duchovnej 
štedrosti Lev Tolstoj označoval za 
priateľov viacerých ľudí, lenže išlo 
iba o vyznávačov jeho myšlienok. 
A musíte súhlasiť, že je ťažké 
predstaviť si človeka, ktorý by bol 
hoden stať sa Tolstého priateľom. 

Už samotný fakt stálosti 
a trvácnosti spojenia s Tolstým 
poskytuje Sofii Andrejevne 
právo na úctu všetkých pravých 
aj falošných obdivovateľov diela 
a pamäti génia; už len z toho 
dôvodu by páni výskumníci 
Tolstého „rodinnej drámy“ mali 
obmedziť svoje ohováranie, 
úzkoprsé pocity nevôle a pomsty, 
svoje „psychologické odhalenia“, 
pripomínajúce špinavú prácu 
policajných sliedičov, ich 
bezohľadnú až cynickú snahu 
dotknúť sa života vynikajúceho 
spisovateľa čo i len končekmi 
prstov. 

Vo svojich spomienkach na šťastné 
dni a veľkú česť môjho zoznámenia 
sa s Levom Tolstým som zámerne 
mlčal o Sofii Andrejevne. Nemal 
som ju rád. Pobadal som si v nej 
žiarlivé, prehnané a hádam až 
chorobne vypäté želanie zdôrazniť 
svoju nepopierateľne obrovskú 
úlohu v živote manžela. Trochu 
mi pripomínala človeka, ktorý 
keď predvádzal starého leva 
v jarmočnom predstavení, najprv 
vystrašil publikum silou šelmy 
a potom ukázal, že práve on — 
krotiteľ je tým jediným človekom 
na svete, ktorého lev poslúchne 
a miluje. Podľa môjho názoru 
boli takéto demonštrácie pre 
Sofiu Andrejevnu úplne zbytočné, 
občas komické a dokonca aj 
trochu ponižujúce. Nemusela 
sa presadzovať aj preto, lebo 

v blízkosti Tolstého v tých časoch 
nestál nikto, kto by dokázal súťažiť 
s energiou a múdrosťou jeho 
manželky. (...)
Lev Tolstoj nebol taký bohatý, 
ako sa bežne myslí, bol to literát, 
ktorý žil z literárnych zárobkov 
a mal kopu detí, aj keď už veľmi 
dospelých, ale neschopných 
pracovať. Sofia Andrejevna kmitala 
od rána do večera v oslepujúcej 
víchrici prachu každodennosti, 
nervózne cerila zuby, zaostrovala 
pohľad svojich inteligentných 
očí, prekvapovala svojou 
neúnavnosťou, schopnosťou 
všetko včas stihnúť, všetkých 
upokojiť, ukončiť komárie bzučanie 
prízemných ľudí, postihnutých 
vzájomnou nespokojnosťou. (...)

Hovorím o tom všetkom nie 
veľmi ochotne a iba preto, lebo 
považujem za potrebné ešte raz 
poukázať na skutočnosť, aké 
mimoriadne zložité boli podmienky, 
v akých Sofia Tolstá žila, koľko 
inteligencie a taktu vyžadovali. 
Ako v prípade všetkých veľkých 
ľudí bol život Leva Tolstého 
objektom zvýšenej pozornosti 
a každý okoloidúci považoval 
za svoje legitímne právo sa 
nejakým spôsobom dotknúť 
nezvyčajného úžasného človeka. 
Niet pochybností o tom, že Sofia 
Andrejevna od svojho manžela 
odstrčila nemálo špinavých 
a zlodejských rúk, zabránila 
množstvu drzých zvedavých prstov 



preskúmať hĺbku duševných 
zranení rebelujúcej osoby, ktorá jej 
bola drahá. (...)

Čo sa koniec—koncov stalo?
Iba to, že žena po päťdesiatich 
rokoch ťažkého života s veľkým 
umelcom, veľmi svojráznym 
a búrliváckym človekom, žena, 
ktorá bola jediným priateľom na 
jeho životnej ceste a činorodou 
pomocnicou v práci — sa strašne 
unavila, čo je celkom pochopiteľné. 
Zároveň, keď zostarla a uvidela, že 
kolosálny človek, jej manžel odpadá 
od sveta, pocítila svoju osamelosť 
a úplnú nepotrebnosť, a to ju 
pobúrilo. (...)

Následne pobúrenie v nej prerástlo 
takmer do šialenstva. 

A potom, všetkými opustená, 
osamelo zomrela a po jej smrti si 
na ňu spomenuli, aby ju s pôžitkom 
oklebetili. 

To je všetko. 

Prvý krát zverejnené v časopise Ruský 
súčasník (Russkij sovremennik) v r. 1924, 
č. 4 a následne v tom istom roku 
v rozšírenej podobe v časopise Beseda 
(Beseda, 1924, č. 5). Citovaná stať je 
súčasťou všetkých súborných vydaní 
diela Maxima Gorkého. 

Preklad Nadežda Lindovská



Michael Vrzala, Natália Fašánková, Terézia Vrabcov,  Tajna Peršić 



sa síce narodil v Žiline, ale vyrastal 
a aj žije v Bratislave. Absolvoval 
divadelnú réžiu na divadelnej 
fakulte VŠMU v Bratislave pod 
vedením prof. Ľubomíra Vajdičku 
a v súčasnosti pokračuje na VŠMU 
v doktorandskom štúdiu. Réžii 
sa venuje v profesionálnom, 
ale aj ochotníckom kontexte. 
Jeho inscenácia Pojednávanie 
vo veci Genezis získala Cenu za 
umelecký čin roka na Scénickej 
žatve 2015 a reprezentovala 
našu krajinu na festivaloch 
v Monaku, Čiernej Hore, Česku 
a v Kanade. Výnimočné projekty 
sa s jeho menom viažu od 
prvých študentských inscenácií. 
Napríklad autorský projekt 
Faust, ktorý spájal divadelnú 
a bábkarskú fakultu, jeho 
študentská inscenácia Myseľ
bola pozvaná na festival Dotyky 
a spojenia, alebo spolupracoval 
s Divadlom Zrakáč (Umelecký 
projekt nevidiacich, slabozrakých 
a vidiacich hercov) na inscenácii 
Ste medzi nami v Modrom salóne 
SND. Nedávno debutoval aj 
ako operný režisér v Štátnej 
opere Banská Bystrica s dielom 
Favoritka. Pavol Viecha hrá na 
viacero hudobných nástrojov 
a je gitaristom kapely O gadže 
bašaven, ktorá sa zameriava na 

rómsku hudbu a folklór. V MD 
Žilina režíroval už v sezóne 
2019/2020 jednoaktovkou Cesta do 
stredu duše v rámci projektu Hey! 
Slováci.

Pavol Viecha 
(1996)

Vizitky
tvorcov



pochádza zo Žiliny a je absolventkou 
odboru divadelnej dramaturgie 
a dramatickej tvorby na VŠMU 
v Bratislave v ročníku prof. Romana 
Poláka. Študentské inscenácie, 
na ktorých spolupracovala, 
sa predstavili na festivaloch 
Akademický Prešov (Honzlová), 
Artórium (Honzlová), Istropolitana 
Projekt (Choroba mladosti, ktorá 
získala ocenenie Grand prix 2021) 
či lotyšskom festivale Patriarha 
Rudens (Nože v sliepkach). Inscenácie 
Choroba mladosti a Deti ticha 
boli zaradené do juniorského 
programu Dotykov a spojení 2021. 
Spolupodieľala sa na uvedení 
prvej inscenácie na Slovensku 
v posunkovom jazyku s názvom 
Deti ticha v Divadle Lab. V MD Žilina 
pôsobí ako lektorka dramaturgie 
od roku 2019. Debutovala tu 
dramaturgiou výnimočného 
projektu Hey! Slováci. V súčasnosti 
v divadle vedie Dielňu tvorivého 
písania (v spolupráci s Divadelným 
ústavom v Bratislave) a organizuje 
podujatie Čítaj a zaži v Krajskej 
knižnici v Žiline.

študoval na Divadelnej fakulte 
VŠMU v Bratislave v odbore 
bábkarská réžia a dramaturgia. 
Jeho režijná prvotina bola 
v roku 2016 inscenácia s názvom 
O príšerne krásnej princeznej 
pre divadlo Féder Teáter. Za 
4 roky prekonala 200 repríz. 
Založil Divadelné teleso 
PRAKTIKÁBEL, ktoré za dva roky 
na profesionálnej divadelnej 
scéne odpremiérovalo štyri 
inscenácie. S predstavením 
Fantovlas sa predstavili na 
niekoľkých medzinárodných ako 
aj na viacerých multižánrových 
festivaloch u nás na Slovensku 
(napr. &quot;Rzeczy Istność&quot; 
III. Międzynarodowy Festiwal 
Teatru Przedmiotu v Gdańsku, 
Festival študentských filmov 
Áčko či Art in Park Fest). 
Matej Feldbauer sa pravidelne 
podieľa na réžiách inscenácií 
s neprofesionálnymi divadlami 
ako Divadlo Ľahostajňa, Divadlo 
Paradox Nové Zámky, Divadlo 
DEMOscéna, Komorné divadlo 
Stupava, ako aj s divadlom Zrakáč. 
S Divadlom Ľahostajňa postúpili 
na celoštátnu súťažnú prehliadku 
neprofesionálneho divadla 
Belopotockého Mikuláš 2019. 
V roku 2017 vyhral tretie miesto 
za autorský text s názvom Faustík 

v literárnej súťaži pôvodných 
dramatických textov pre deti 
a mládež Artúr.

Daniela Brezániová 
(1998) 

Matej Feldbauer 
(1995) 
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Zriaďovateľom Mestského divadla Žilina je mesto Žilina.

V mene inscenačného tímu a Mestského divadla Žilina ďakujeme pani 
profesorke Nadežde Lindovskej za preklad textu od Maxima Gorkého 
o Sofii Tolstej a rovnako za cenné rady a pomoc pri hľadaní materiálov 
o manželstve Tolstých.
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