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Ο μονηερνιζηής Anton Chekhov 

άββας Παηζαλίδης 

 

Ο Άληνλ Σζέρνθ (Anton Chekhov, 1860-1904), από όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο  

ηνπ κνληέξβνπ ξεαιηζηηθνύ θαη λαηνπξαιηζηηθνύ 19
νπ

 αηώλα, εμαθνινπζεί λα 

είλαη ν πιένλ δεκνθηιήο,
1
 ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη όινη ζπκθσλνύλ σο πξνο 

ηνπο ιόγνπο ηεο δεκνθηιίαο ηνπ. ινη έρνπλ θαη θάηη λα απνκνλώζνπλ σο 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ ηέρλεο. 

 Γηα πνιινύο Ρώζνπο κειεηεηέο, γηα παξάδεηγκα, ν Chekhov είλαη ζπγγξαθέαο 

θσκσδηώλ, γηα άιινπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ είλαη θπξίσο έλαο θνηλσληθόο 

ζπγγξαθέαο, έλαο ρξνλνγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ θαη εθθξαζηήο ηεο ξώζηθεο 

δηαλόεζεο. Γηα θάπνηνπο άιινπο, θπξίσο Δπξσπαίνπο κειεηεηέο ηνπ, είλαη έλαο 

ζπγγξαθέαο-ςπρνιόγνο θαη ζπλάκα έλαο ςπρξόο είξσλ. Άιινη ηνλ βιέπνπλ σο 

έλζεξκν ζηαζώηε ηνπ νπκαληζκνύ. Δίλαη θαη αξθεηνί πνπ ηνλ ζεσξνύλ  σο έλα 

ζπγγξαθέα ηνπ νπνίνπ ν εξρνκόο θιείλεη ηε ρξπζή επνρή ηνπ ξσζηθνύ ξεαιηζκνύ 

θαη αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ ηέρλε ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ελ ζπλερεία ηνπ 

παξαιόγνπ. Άιινη πάιη, θπξίσο Γάιινη, ζα ηνλ αληηκεησπίζνπλ ζηελ αξρή ζαλ 

                                            
1 Δάλ ην ειιεληθό ζεαηξηθό παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθό ησλ δηεζλώλ ηάζεσλ, ηόηε θάηη 

ζπκβαίλεη ή θάηη άιιαμε, δηαθνξεηηθά  πώο λα εμεγήζεη θαλείο ην γεγνλόο όηη κέζα ζε κηα 

ζεαηξηθή ζεδόλ (2014-15) είρακε ελλέα παξαζηάζεηο έξγσλ ηνπ Chekhov θαη ηέζζεξηο ηνπ 

Ibsen. Γηα ηα κεγέζε ηεο ρώξαο, ίζσο θαη όρη κόλν, νη αξηζκνί απηνί είλαη εληππσζηαθνί. Καη 

γίλνληαη αθόκε πην εληπηπσζηαθνί αλ ζηαζεί θαλείο ζηνλ ηξόπν πνπ νη εηδηθνί αληηκεηώπηζαλ 

ηελ πνηεηηθή ηεο ξεαιηζηηθήο γξαθήο, ζην δεύηεξν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.  
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έλα «εμσηηθό» πεξηγξαθέα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο κειαγρνιίαο. Θα πνπλ γηα ηα 

έξγα ηνπ όηη είλαη κνπληά ρσξίο ςπρή, απνδίδνληάο ηα ζηελ εκκνλή ηνπ λα 

γξάθεη γηα ηε κεζναζηηθή Ρσζηθή θνηλσλία ηνπ 19
νπ

 αηώλα, ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε δσή ηεο  δελ είρε θάηη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.  

Αθξηβώο κεηά ηνλ Β‟ Παγθόζκην Πόιεκν ν ζηαιηληθόο ξεαιηζκόο ζα 

πξνζπαζήζεη λα επηβάιεη ζε όιν ην πξώελ Αλαηνιηθό κπινθ έλαλ Chekhov 

απόιπηα ξεαιηζηηθό. Οη Γεσξγηαλνί ζα αληηκεησπίζνπλ θνξντδεπηηθά ηελ 

“αζεκαληόηεηα” ησλ εξώσλ ηνπ θαη νη Πνισλνί γηα πνιιά ρξόληα ζα ηνλ 

αγλνήζνπλ εληειώο. ηηο κέξεο καο νη θεκηλίζηξηεο ηνλ ειέγρνπλ γηα ηα 

κειαγρνιηθά θαη αδξαλή πνξηξέηα ησλ γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ ηνπ, νη δε 

κεηακνληέξλνη γηα ηηο θιεηζηέο δνκέο ησλ έξγσλ ηνπ θαη ηα εηνηκνπαξάδνηα 

ηδενινγήκαηά ηνπο. Δίλαη θαη θάπνηνη, όπσο νη Καλαδνί, νη νπνίνη, δίθελ 

αζηετζκνύ, ιέλε όηη ππάξρνπλ κόλν δύν Καλαδνί ζπγγξαθείο πεξησπήο, ν 

Shakespeare θαη ν Chekhov. Ο δε πνιύο Βάηληα ζα πεη όηη «ην ζέαηξν ζηελ 

επξσπατθή καο παξάδνζε πξνέξρεηαη από ηε ιέμε, από ηε ινγνηερλία, από ηνπο 

Έιιελεο, ηνλ Shakespeare θαη ηνλ Chekhov» (Clayton 15).  

Δίλαη ηέινο θαη νη ζεσξεηηθνί ηνπ κεηακνληεξληζκνύ θαη ηνπ λένπ ηζηνξηθηζκνύ 

πνπ ζηέθνληαη κε αξθεηή επηθύιαμε απέλαληη ζηα  ηδενινγήκαηα πνπ θξύβνπλ ηα 

έξγα ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζεκαληηθό είλαη όηη όινη βξίζθνπλ θάηη λα 

ζρνιηάζνπλ, ππέξ ή θαηά, δελ έρεη ζεκαζία. εκαζία έρεη ην όηη αλαγλσξίδνπλ 

ηελ αλζεθηηθόηεηα ηεο «κνληεξληθόηεηάο» ηνπ. Αιιά θαη νη ζθελνζέηεο,  αθόκε 

θαη νη πιένλ πξσηνπνξηαθνί, ζα έιεγα θπξίσο απηνί, βξίζθνπλ θάηη λα 

αλαδείμνπλ ζηε ζθελή. ινη πεξίπνπ πηζηεύνπλ ζην ίδην πξάγκα: όηη ν Chekhov 
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δελ είλαη κνλνζήκαληνο. Πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη εύθνινο ζηελ αμηνιόγεζε 

θαη, βεβαίσο, ζηε ζθεληθή πινπνίεζε ησλ ηδεώλ ηνπ. Μπνξεί ε επηθάλεηα ησλ 

ηζηνξηώλ ηνπ λα δείρλεη ζηαηηθή θαη ζρεδόλ αληαξή, όκσο αξθεί ιίγν 

ηαξαθνύλεκα γηα λα αξρίζνπλ λα βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα θξπκκέλεο κνληέξλεο 

θαη κεηακνληέξλεο πηπρέο. Αξθεί ιίγε εκβάζπλζε γηα λα βγεη έλα νιόθιεξν 

πιέγκα από εηθόλεο γεκάηεο ζεκαζίεο πνπ καο αθνξνύλ.  

Σν κπζηηθό ζηνλ Chekhov θξύβεηαη ζε απηό αθξηβώο ην θείκελν απνθάησ, ζηνλ 

ςπρηθό θόζκν ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ, ζε απηά ηα πεξίεξγα πιάζκαηα ηα ελίνηε 

λσρειηθά θαη παξνπιηζκέλα, πνπ ζπλέρεηα κηινύλ, ζπρλά ρσξίο λα έρνπλ θάηη 

ζεκαληηθό λα πνπλ. Βξίζθεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο, ζηα όλεηξά ηνπο. Πνπ 

ζεκαίλεη όηη ε δξάζε δελ θαίλεηαη ζε απηά πνπ θάλνπλ αιιά ζε απηά πνπ 

θξύβνπλ, πνπ βηώλνπλ, πνπ θαληάδνληαη, πνπ ειπίδνπλ. 

Γελ καο ηα ιέλε όια, νύηε καο ηα εμεγνύλ όια νη ραξαθηήξεο ηνπ Chekhov. Σα 

κηζά ηα παξαιείπνπλ θαη καο αθήλνπλ λα ηα θαληαζηνύκε. Γελ είλαη 

«απνθαιππηηθνί». Ο Σξέπιηεθ ζηνλ Γλάρο (1896), γηα παξάδεηγα,  είλαη αξθεηά 

ζαθήο όηαλ ιεεη όηη ην ζέαηξν δελ δείρλεη ηε δσή όπσο είλαη ή πξέπεη λα είλαη, 

αιιά όπσο ηε βιέπνπκε ζηα όλεηξά καο. Καη ζε απηό ην νκηριώδεο παηρλίδη ηεο 

κπζνπιαζίαο, ηίπνηα δελ καζεκαηηθνπνηείηαη, ηίπνηα δελ κπαίλεη ζηε κέγγελε ηεο 

ινγηθήο θαη ηεο ηειεζίδηθεο εμίζσζεο. Πάληα θάηη κέλεη κεηέσξν λα ηαιαλίδεη 

δξάζηεο θαη ζεαηέο. 

Chekhov και ηο ζσγγραθικό Εγώ 

πλήζσο ζε έλα έξγν ςάρλνπκε λα βξνύκε ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα, πνύ θξύβεηαη, 

πώο θξύβεηαη, ηη ζέιεη λα πεη. ηνλ Chekhov ηα πξάγκαηα είλαη θάπσο αιιηώηηθα. 
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ε αληίζεζε κε άιινπο κεγάινπο Ρώζνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο ηνπ, όπσο ν 

Σνιζηόη, ν Νηνζηνγηέθζθη, ν Σνπξγθέλεθ, ν Πνύζθηλ, ν Λεξκόληνθ, πνπ πεξίπνπ 

δηεθδηθνύζαλ ή δηακόξθσλαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο εηθόλα κέζα από ηηο ίδηεο ηηο 

ηζηνξίεο ηνπο (ππήξρε ζπρλά κηα ηαύηηζε), ζηνλ Chekhov παξαηεξνύκε λα 

δηεμάγεηαη έλα θξπθηνύιη ηνπ ηύπνπ: «ηώξα κε βιέπεηε ηώξα όρη». Αθόκε θαη νη 

πην ζηελνί ηνπ θίινη ηνλ έβξηζθαλ ηδηαίηεξα θιεηζηό θαη νιηγνκίιεην. Ήηαλ πνιύ 

επηθπιαθηηθόο ζε ό,ηη αθνξνύζε ζηελ πξνβνιή ηνπ Δγώ ηνπ κέζα από ηε γξαθή 

(sub ektivnost) (Finke 2005: 2). Αθόκε θαη ζηα εκεξνιόγηά ηνπ δίλεη ηελ 

εληύπσζε πσο γξάθεη ζε ηξίην πξόζσπν. Γελ παζηάδεηαη, δελ αθήλεη ηνλ 

ππνθεηκεληθό ιόγν λα ηνλ παξαζύξεη ζε εγσθεληξηθέο πεξηπιαλήζεηο (Finke 

2005: 2). Γη‟ απηό, όπσο καο ελεκεξώλεη θαη πάιη ν κειεηεηήο ηνπ Finke, 

αζθνύζε έληνλε θξηηηθή ζηνλ αδεξθό ηνπ Aleksandr, επίζεο ζπγγξαθέα, όηαλ 

ππέθππηε ζηνλ πεηξαζκό θαη γηλόηαλ πνιύ ππνθεηκεληθόο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην 

πνπ επηδίσθε ηελ ειάρηζηε δπλαηή έθζεζε.  

Ο Chekhov ήζειε λα θξαηήζεη, πάζε ζπζία, μερσξηζηά ηελ ηέρλε ηνπ από ηε δσή 

ηνπ. Δλώ καο αθήλεη λα δνύκε ηελ ςπρή ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ, ν ίδηνο 

πξνζηαηεύεη ηε δηθή ηνπ. πσο γξάθεη ν Ignatii Potapenko, ν Chekhov 

«πξνζηάηεπε ηελ ςπρή ηνπ από ην βιέκκα ησλ άιισλ» (Finke 2005: 5). Μάιηζηα, 

απηόο είλαη πνπ ζα εμνκνινγεζεί ζε ρξόλν αλύπνπην ζηνλ θαιό ηνπ θίιν 

λεπξνπαζνιόγν G. I. Rossolimo, όηη πάζρεη από «απηνβηνγξαθνβία” (Finke 2005: 

2). Αθξαίν, όκσο ελδεηθηηθό, ην γεγνλόο όηη ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπ κε ηελ 

εζνπνηό Olga Knipper ιέγεηαη όηη δήηεζε από έλα θίιν λα εηνηκάζεη ηε δεμίσζε 

θη απηόο πήγε παληξεύηεθε ζηα θξπθά θαη ην έζθαζε από ηε Μόζρα, αθήλνληαο 

ηνπο θίινπο λα πεξηκέλνπλ. Ο Chekhov πάιη είλαη εθείλνο πνπ δελ ήζειε ζηελ 
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πξώηε έθδνζε ησλ Απάνηων ηνπ λα κπεη ε θσηνγξαθία θαη ην βηνγξαθηθό ηνπ, 

παξ όιν πνπ ν ίδηνο έθαλε επξεία ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θίισλ ηνπ. 

Καη εδώ εληνπίδεηαη έλα παξάδνμν, όπσο εύζηνρα παξαηεξεί ν ζπκπαηξηώηεο ηνπ 

ζπγγξαθέαο Dovlatov (Finke 2005: 2): «ζαπκάδεηο ην κπαιό ηνπ Σνιζηόη, ην 

εθιεπηπζκέλν ζηπι ηνπ Πνύζθηλ θαη ηηο βπζίζεηο ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη, αιιά εθείλνο πνπ ζα ΄ζειεο λα ήζνπλ είλαη ν Chekhov». 

 Γηα ηνπο ζαπκαζηέο ηνπ ηόηε, θαη ίζσο θαη γηα ηνπο ζαπκαζηέο ηνπ ηώξα, ν 

Chekhov είλαη ν θαζξέθηεο ελόο ηδαληθνύ εαπηνύ. Γελ είλαη ηπραίν ην όηη κόιηο 

πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηα δηεγήκαηά ηνπ ν θόζκνο αηζζάλζεθε όηη είρε λα θάλεη 

κε θάηη θαηλνύξην, πην επαίζζεην θαη πην θνληά ζηνπο παικνύο θαη ηηο δηαζέζεηο 

ηεο κνληέξλαο επνρήο. Δίδαλ  ζ‟ απηόλ έλα ζπλαηζζεκαηηθά ηζνξξνπεκέλν θαη 

αληηθεηκεληθό ζπγγξαθέα, γεγνλόο πνπ έζπεπζαλ λα απνδώζνπλ, κε ζεηηθό 

πξόζεκν, θαη ζηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ ηαηξηθή.  

Chekhov και ιαηρική 

Δίλαη γλσζηό όηη ηελ επνρή ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ε ηαηξηθή ήηαλ ε 

βαζίιηζζα όισλ ησλ επηζηεκώλ. Γελ είλαη, άιισζηε, πεξίεξγν πνπ ζηα έξγα 

πνιιώλ ζπγγξαθέσλ ηεο επνρήο έλαο από ηνπο ραξαθηήξεο είλαη ζρεδόλ πάληα 

γηαηξόο. Ήηαλ θνηλή αληίιεςε, αλάκεζα ζηνπο δεκηνπξγνύο, όηη ην λα είζαη 

γηαηξόο ζεκαίλεη όηη αλαπηύζζεηο έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν λα θνηηάο θαη λα 

εξκελεύεηο ηνλ θόζκν, έλα ηξόπν πην πξνζγεησκέλν, ηεθκεξησκέλν, 

απνζηαζηνπνηεκέλν.  



 
 

 

6 

Από ηελ άιιε, βέβαηα, ήηαλ θαη αξθεηνί ζπγγξαθείο νη νπνίνη αληηκεηώπηδαλ ην 

επάγγεικα κε ζθεπηηθηζκό, ππνζηεξίδνληαο όηη δελ εγγπάηαη πσο ζε βνεζά λα 

δεηο ηα πξάγκαηα ζηελ νιόηεηά ηνπο. Ο αληίινγόο ηνπο έιεγε όηη ππάξρνπλ 

ζέκαηα εζηθήο, ςπρνινγίαο, δηαζέζεσλ θ.ιπ. πνπ μεπεξλνύλ ην εξεπλεηηθό κάηη 

ηεο θαζηεξσκέλεο ηαηξηθήο. Καη ν Chekhov ήηαλ έλαο από απηνύο ηνπο 

ακθηζβεηίεο ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο. Δπέκελε όηη ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα είλαη 

κελ έλαο αθάκαηνο παξαηεξεηήο, αιιά έλαο παξαηεξεηήο πνπ δελ θαηαγξάθεη 

απιώο αιιά θαη αθηηλνγξαθεί, δειαδή βιέπεη θαη πίζσ από ηελ επηδεξκηθή 

επηθάλεηα, αθηηλνγξαθεί ζπλαηζζήκαηα θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο.  

Ο ίδηνο παξαδέρεηαη όηη ε ηαηξηθή ηνλ βνήζεζε λα απνθεύγεη ιάζε θαη λα κελ 

παξαζύξεηαη ζε βεβηαζκέλεο θξίζεηο. Έηζη, θάζε θνξά πνπ ήζειε λα αζρνιεζεί 

κε θάπνην ηδηαίηεξν θαηλόκελν, αο πνύκε ηελ απηνθηνλία ελόο ραξαθηήξα, 

επηδεηνύζε νπσζδήπνηε λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

πξνθεηκέλνπ ην γεγνλόο λα έρεη θαη ηελ αλάινγε εγθπξόηεηα. ηαλ δελ είρε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πξνηηκνύζε λα κελ γξάθεη θαζόινπ. 

Δθείλν πνπ ζρνιηάδεηαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη ην γεγνλόο όηη ε 

ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ ηαηξηθή ζηάζεθε εκπόδην ζηε δηαρείξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ. Μαο πιεξνθνξνύλ πσο όηαλ είρε αηκνπηύζεηο, έλεθα ηεο 

θπκαηίσζεο από ηελ νπνία ζα ράζεη ηειηθά θαη ηε δσή ηνπ, δίζηαδε λα δερηεί 

ηαηξηθή γλώκε, ίζσο γηαηί είρε ζπλεζίζεη λα παξαηεξεί ην πάζρνλ ζώκα θαη λα ην 

ζρνιηάδεη ζαλ θάηη έμσ από απηόλ. Μόλν πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ 

ην δηθό ηνπ ζώκα πνπ έπξεπε λα ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, θάηη 

πνπ δελ επηζπκνύζε. Καη απηόο αθξηβώο ν ηξόπνο πνπ ν ίδηνο θνηηνύζε ηνλ εαπηό 

ηνπ ζα ηνλ νδεγήζεη λα μαλαζθεθηεί ην «βιέκκα ηεο ηαηξηθήο», όπσο 
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ππνγξακκίδεη ζηελ ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ ν Finke (2005).  Ίζσο θαλέλαο 

άιινο  ζπγγξαθέαο ζηε Ρσζία δελ έρεη λα επηδείμεη αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ην 

βιέκκα.  

ε θάζε πεξίπησζε, εθείλν πνπ ζπλήζηδε λα ιέεη, όηη ε ηαηξηθή είλαη ε λόκηκε 

ζύδπγνο θαη ε ινγνηερλία ε θηιελάδα, ππνγξακκίδεη απηήλ αθξηβώο ηε δηάθξηζε. 

Σνύην ζεκαίλεη  όηη, γηα λα θαηαιάβεη θαλείο θαη λα εθηηκήζεη ηε δνπιεηά ηνπ, 

πξέπεη λα κάζεη λα θνηηά ηνλ θόζκν θαη ηνπο αλζξώπνπο όπσο απηόο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ ν ίδηνο θάλεη ην παλ λα παξεκπνδίζεη ην δηθό καο βιέκκα επάλσ ηνπ. 

Chekhov και οικολογία 

ε πνιιά από ηα έξγα ηνπ Chekhov ππάξρεη ε έγλνηα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη έλα από ηα κόληκα ζέκαηα ζπδήηεζεο ζηηο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηελ πην ηδεαιηζηηθή θαη 

επξύρσξε καηηά ηνπ Ibsen, ην ηνπίν ζηνλ Chekhov είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο. 

Δζηηάδεη ζε δέληξα, θαιιηεξγεκέλε γε, ιίκλεο, πνηέ όκσο ζε δάζε ή νξεηλέο 

πεξηνρέο. Η καηηά ηνπ Chekhov είλαη αξθεηά αληηθεηκεληθή, ζρεδόλ επηζηεκνληθή, 

θαη ζπλάκα απιή. Δίλαη πξνθαλέο όηη έρεη δηαβάζεη Γαξβίλν, Spencer ίζσο θαη 

Henry David Thoreau, ηνπ νπνίνπ ην πεξίθεκν νηθνινγηθό πνίεκα Walden 

ππήξρε ζε κεηάθξαζε (Cless 2010: 146).  

ηα λεαληθά ηνπ ρξόλνηα ν Chekhov έδεζε ηηο αξλεηηθέο όςεηο ηεο 

εθβηνκεράληζεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο. Οη ραξαθηήξεο ηνπ, όηαλ αλαθέξνληαη 

ζηε γε, ζπλήζσο ηελ εκπιέθνπλ κε ζπδεηήζεηο νηθνλνκηθέο, θέξδε θαη δεκηέο. 

πγθεληξώλνληαη ζε έλα ρώξν θαη εθεί ζπλππάξρνπλ κε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο γηα ιίγν, δεκηνπξγνύλ ηελ εηθόλα καο θαιά ηζνξξνπεκέλεο 
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νιόηεηαο κε ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο ζπκπιεύζεηο ηνπο, θαη κεηά δηαιύνληαη. Ο 

θαζέλαο παίξλεη ηνλ δξόκν ηνπ.  

Ο Chekhov δεκηνπξγεί έλα αλζξώπηλν νηθνζύζηεκα, κηθξό κελ, αο πνύκε έλα 

θηήκα, έλα βπζζηλόθεπν, αιιά αξθεηά κεγάιν ώζηε λα ρσξέζνπλ πνιιά θαη 

εηεξνγελή ππνζπζηήκαηα πνπ επηβηώλνπλ κέζα από ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινεμππεξέηεζεο, όπσο γίλεηαη θαη ζηε θύζε  (Cless 

2010: 148).  πλήζσο ζηνλ Chekhov ππάξρεη κηα ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηε θύζε 

θαη ηνλ πνιηηηζκό. ηνλ Θείο Βάνια, γηα παξάδεηγκα, ν Αζηξόθ θαηαζέηεη ηελ 

αγάπε ηνπ γηα ηε θύζε θαη ζπλάκα ηελ απόιπηε εμάξηεζή ηνπ από ηνλ 

νξζνινγηζκό πνπ επηβάιιεη ηελ θπξηαξρία επάλσ ζηε θύζε.  

Γεληθά ν Chekhov δελ θαίλεηαη λα αζπάδεηαη  ηηο απόςεηο ηνπ Rousseau γηα ηε 

θζνξνπνηό επίδξαζε ηνπ πνιηηηζκνύ επάλσ ζηε θύζε. Η ηξηρνηόκεζε ησλ 

δξακαηηθώλ ηνπ πξζνώπσλ, κε ην παξειζόλ λα αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ 

αξηζηνθξαηία, ην παξόλ από ηελ ηάμε ησλ εκπόξσλ θαη ην κέιινλ από ηνπο 

θνηηεηέο, πεξίπνπ θαζξεθηίδεηαη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ κεηαρεηξίδεηαη ηε θύζε θαη 

ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο.  

Ο Chekhov, όπσο ζπλεζίδεη, δελ παίξλεη ζέζε ππέξ ή θαηά θάπνηνπ. Κξαηά ηηο 

ηζνξξνπίεο. Διαθξώο θιίλεη πξνο κηα νηθνινγία ηνπ κέιινληνο πην πγηή θαη 

αξκνληθή. Γεληθά όκσο δελ θξύβεη ηνλ ζαπκαζκό ηνπ γηα ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο. ηνλ Βσζζινόκηπο ε Ραλέθζθαγηα, εκβιεκαηηθή θηγνύξα κηαο 

θζίλνπζαο αξηζηνθξαηίαο, δνμνινγεί ηνλ θήπν ζαλ έλα θπζηθό ζεζαπξό θαη κηα 

πξνζσπηθή ηξάπεδα κλήκεο. Κη όηαλ αληηκεησπίδεη ην ελδερόκελν λα θνπνύλ 

θάπνηα δέληξα, αληηζηέθεηαη κε πάζνο γηαηί ζηα δέληξα απηά βιέπεη ηελ παηδηθή 
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ηεο ειηθία, είλαη νη αλακλήζεηο ηεο. Από ηελ άιιε, ν Λνπάρηλ βιέπεη ηνλ θήπν 

ζαλ επέλδπζε. Καη ηνλ αγνξάδεη, πξνδηαγξάθνληαο ην κέιινλ ηνπ θαη ηε λέα 

νηθν-ζπλείδεζε. 

Chekhov και θιλοζοθία 

Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ Chekhov είλαη ε απνπζία 

θάπνηαο ξπζκηζηηθήο θηινζνθηθήο ηδέαο. Κάηη πνπ δελ μελίδεη, αλ ιάβνπκε ππόςε 

καο όηη ήηαλ πνιύ δηζηαθηηθόο απέλαληη ζηηο νπνηεζδήπνηε θηινζνθηθέο απόςεηο. 

Καη  απηό ην βιέπεη θαλείο ζηνπο ραξαθηήξεο ηνπ. Δλώ ζηνλ Σνιζηόη θαη, θπξίσο, 

ζηνλ Νηνζηνγηέθζθη νη ραξαθηήξεο είλαη πλεπκαηηθά κεγαζήξηα, ζε ζέζε λα 

θαηαζέηνπλ βαζπζηόραζηεο ηδέεο, ζηνλ Chekhov είλαη άηνκα ηεο δηπιαλήο 

πόξηαο. Γελ έρνπλ θηινζνθηθή παλνπιία. Ούηε ν Chekhov θηινδνμεί λα 

απνθαιύςεη, κέζα από απηά ηα πιάζκαηα, ηα αηώληα κπζηηθά  ηεο ςπρήο ή ησλ 

λόκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε. ίγνπξα σο ζπγγξαθέαο έρεη κηα 

θηινζνθηθή άπνςε γηα ηνλ θόζκν. κσο, δελ είλαη ζε κνξθή ζπληαγήο. Καη κόλν 

πνπ καο δίλεη ην πώο νη ραξαθηήξεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θόζκν θαη ηη ζπδεηνύλ 

θαη πώο ζπκβηώλνπλ είλαη θηινζνθηθή ζέζε. 

Chekhov και λεπηομέρεια 

Δάλ δερηνύκε όηη ν δηάβνινο βξίζθεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα, ν Chekhov ην 

αλαηξέπεη, δείρλνληάο καο όηη ην αληίδνην ζηνλ δηάβνιν βξίζθεηαη ζηε 

ιεπηνκέξεηα. Ο ίδηνο πίζηεπε πσο ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα γξάθεη κε ηέηνηνλ 

ηξόπν ώζηε ν ζεαηήο λα κελ ρξεηάδεηαη άιιεο εμεγήζεηο. Αξθνύλ νη πξάμεηο, νη 

ζθέςεηο, νη θνπβέληεο ηνπο θη αο κελ βγάδνπλ λόεκα. Άιισζηε ε δσή δελ θηλείηαη 

δηαξθώο ζε επζείεο νύηε έρεη κηα ινγηθή ηάμε, όπσο πνιύ σξαία καο ην δίλεη ζηηο 
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Τρεις αδερθές, ζηνλ Γλάρο θαη ζηνλ Βσζζινόκηπο, όπνπ νη πνηθίιεο αλζξώπηλεο 

ζηξσκαηώζεηο ζπξώρλνπλ ηε δξάζε ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο θαη παξάιιεια ηηο 

εκπινπηίδνπλ κε ηνπο ρπκνύο ηεο δσήο. Καη όια απηά ρσξίο ηίπνηε ην πεξηηηό θαη 

ζθεληθά δπζιεηηνπξγηθό.  

Ο Chekhov γλσξίδεη πνιύ θαιά πώο λα ππνδειώλεη θαη λα ππνλνεί. «Χηνλίδεη 

έμσ —ηη ζεκαίλεη απηό;», ξσηά κία από ηηο ηξεηο αδεξθέο. Σα ππόινηπα ηα 

αλαιακβάλεη ε δηθή καο θαληαζία, ή εξκελεπηηθή καο επάξθεηα. Οη ραξαθηήξεο 

ηνπ δελ γίλνληαη ε αηζζεηηθή θαη ηδενινγηθή ηνπ καζθόη θαη ηνύην γηαηί πηζηεύεη 

πσο ην έξγν ηεο ηέρλεο είλαη λα ξίρλεη θσο ζηα πξνβιήκαηα θαη όρη λα πξνηείλεη 

ιύζεηο.  

Γηα ηνλ Chekhov ν θόζκνο είλαη γεκάηνο πεξίεξγα θαηλόκελα. Ο ίδηνο επηιέγεη λα 

αθηηλνγξαθήζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θπξίσο κέζα από ην επάισηην, ην ζλεηό 

ζώκα θαη παξάιιεια ζπεύδεη λα αθηηλνγξαθήζεη ηελ αόξαηε, ηδησηηθή δσή ησλ 

εξώσλ ηνπ. ια δείρλνπλ ηόζν ζπλεζηζκέλα ζηνπο θόζκνπο πνπ θηηάρλεη, πνπ 

πξαγκαηηθά ν ζεαηήο ληώζεη πσο θηηάρηεθαλ από κηα επγεληθή ςπρή πνπ ηα 

αγάπεζε πνιύ.  

πσο ζπκβαίλεη θαη ζηα έξγα ηνπ Beckett, έηζη θη εδώ όια θαληάδνπλ αβίαζηα, 

ζρεδόλ απηνλόεηα, αθόκε θαη νη ζθέςεηο γηα ηνλ ζάλαην. Άιισζηε ηα έξγα ηνπ 

Chekhov θαηνηθνύληαη από άηνκα πνπ αηζζάλνληαη όηη δελ έδεζαλ αξθεηά, πσο ε 

δσή ηνπο κνηάδεη κε ζάλαην. Απηά πεξίπνπ καο ιέλε ν Σξέπιηεθ θαη ν Σξηγθόξηλ 

ζηνλ Γλάρο, αιιά θαη ε Έιελ ζην Θείο Βάνια πνπ «βαξηέηαη κέρξη ζαλάηνπ», θαη 

ν Αζηξόθ πνπ ιέεη γηα ηε δσή ηνπ όηη δελ έρεη απνιύησο «ηίπνηε θαιό» θαη ν 

Βάληαο πνπ ιέεη όηη κέξα λύρηα νη ζθέςεηο ηνλ πλίγνπλ, «ζηνηρεηώλνπλ κηα δσή 
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πνπ πήγε ζηξάθη» θαη πσο πνηέ  δελ έδεζε: «Ξόδεςα ην παξειζόλ θάλνληαο 

αλόεηα πξάγκαηα θαη ην παξόλ είλαη ηόζν κάηαην...».  

Απηά ιέγνληαη θαη μαλαιέγνληαη ζηα έξγα ηνπ Chekhov, ζαλ λα ζέινπλ λα καο 

ππελζπκίζνπλ όηη ε δσή είλαη όπσο ηα δάζε πνπ ππνρσξνύλ ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

θέξδνπο, ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπαηάιεο. Κη όια απηά ρσξίο θακηά εζηθνπιαζηηθή 

δηάζεζε.  

Ο Σνιζηόη είλαη γλσζηό όηη δελ εθηηκνύζε ηδηαίηεξα ην έξγν ηνπ Shakespeare θαη 

παξ‟ όιν πνπ ζπκπαζνύζε ηνλ Chekhov σο άλζξσπν, δελ είρε λα πεη ηα θαιύηεξα 

θαη γηα ην δηθό ηνπ έξγν. «Ξέξεηο όηη δελ κνπ αξέζεη ν Shakespeare», έιεγε «αιιά 

θαη ηα έξγα ζνπ είλαη αθόκε ρεηξόηεξα». Άδηθν, βέβαηα, γηαηί ν Chekhov είλαη 

έλαο ζπνπδαίνο δεκηνπξγόο. Μπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί, όπσο ν 

Shakespeare, ηόζν πνιιά θαη πνηθίια ζέκαηα, όκσο έρεη θάηη πνιύ ηδηαίηεξν πνπ 

ιίγνη δηαζέηνπλ: μέξεη λα δεκηνπξγεί πιάζκαηα πνιύ ηδηαίηεξα, πιάζκαηα ελ 

πνιινίο ζαλ θη εκάο, πνπ δελ πξνζέρνπλ ηη ιέλε νη άιινη, πνπ θαηά βάζνο 

κνλνινγνύλ θιεηζκέλα ζηνλ εαπηό ηνπο θαη πνπ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηίπνηε 

άιιν από ην λα κηινύλ (ιεο θαη όπνπ λα „λαη ζα πεζάλνπλ) θαη πνπ είλαη πην 

πεηζηηθά όηαλ απηά πνπ ιέλε είλαη εληειώο αζπλάξηεηα. Πιάζκαηα πνπ παίδνπλ 

ζηνλ ζηίβν ηεο δσήο ιεο θαη δελ ηνπο παξαθνινπζεί θαλέλαο. Ο ζεαηήο έρεη ηελ 

αίζζεζε όηη θξπθνθνηηάδεη θαη θαζώο θξπθνθνηηάδεη βιέπεη λα απιώλνληαη 

λσρειηθά κπξνζηά ηνπ δξώκελα ρσξίο θνξπθώζεηο.  

Απηό πνπ ν Αξηζηνηέιεο ζα νλόκαδε θνξύθσζε ή ζθελή αλαγλώξηζεο δελ 

ππάξρεη ζηνλ Chekhov. Ναη κελ ε ξσζηθή πςειή ηάμε βξίζθεηαη ζε πηώζε, αιιά 

απηό γίλεηαη ζηαδηαθά. Γελ ππάξρεη θάπνηα απόηνκε κεηαιιαγή ησλ πξαγκάησλ 
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πνπ λα νδεγεί θαη ζηελ μαθληθή αιιαγή ηεο ηύρεο ησλ ραξαθηήξσλ. Οη όπνηεο 

θνξπθώζεηο ππάξρνπλ, ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρώξα εθηόο ζθελήο θαη ζπρλά πξηλ 

αξρίζεη ην έξγν. ηε ζέζε ησλ θνξπθώζεσλ ππάξρεη κηα αηειείσηε 

ςηινθνπβέληα. Η απνπζία κνλνιόγσλ, κηα ζεαηξηθή ζύκβαζε πνπ ν ξεαιηζκόο 

γεληθά δελ έδεημε λα πξνηηκά, θαζώο εθηηκνύζε όηη δηέιπε ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ, είλαη πνιύ αηζζεηή ζην ηζερνθηθό κηθξόθνζκν. Καλείο δελ 

καθξπγνξεί παξά κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. Οη νκηιεηηθνί ραξαθηήξεο 

γίλνληαη ζπρλά ζηόρνο εηξσλείαο. Οη ραξαθηήξεο γεληθά έρνπλ ηελ ηάζε απιώο 

κηιάλε γηα λα κηιάλε. Κάπνηνη είλαη θαη θνπθνί, όπσο ν Φίξο ζην Βσζζινόκηπο. 

Πξόθεηηαη γηα νηθεία πιάζκαηα πνπ δνπλ κε αβεβαηόηεηεο, αζάθεηεο, κπζηήξηα, 

ακθηβνιίεο, απηό πνπ είρε πεη θάπνηε ν πνηεηήο Keats γηα ηνλ Shakespeare: 

δηαζέηνπλ «αξλεηηθή ηθαλόηεηα» “negative capability” (1818). Γη‟ απηό θαη ηα 

αγαπάκε: καο ζπκίδνπλ εκάο. Καη θάηη αθόκε.  

Δπεηδή ν Chekhov δίλεη ηελ εληύπσζε όηη αθήλεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ 

ειεύζεξνπο λα ηα πνύλε κεηαμύ ηνπο, θάλεη ηα δξάκαηά ηνπ λα θαληάδνπλ κε 

δξακαηηθά ή, ζα έιεγα θαιύηεξα, αηειή, αθνύ ηίπνηα δελ γίλεηαη, ηίπνηα δελ 

νινθιεξώλεηαη. Αθόκε θαη ε ρξήζε βίαο, όπσο κηα απόπεηξα δνινθνλίαο (ζην 

Θείο Βάνια) δελ νδεγνύλ ζε απόηνκε αιιαγή. ηνλ Γλάρο όινη ζέινπλ λα πάλε 

ζηελ πόιε, όκσο δελ πξαγκαηνπνηνύλ ην ηαμίδη απηό. Μηινύλ γηα ηελ επηζπκία 

ηνπο λα παληξεπηνύλ θαη πνηέ δελ ην θάλνπλ. Θέινπλ λα γίλνπλ ζπγγξαθείο θαη 

δελ ηα θαηαθέξλνπλ. Ο Κσλζηαληίλ επηρεηξεί λα απηνθηνλήζεη κεηαμύ πξώηεο 

θαη δεύηεξεο πξάμεο θαη ηα θαηαθέξλεη κόιηο ζηελ ηειεπηαία ζθελή ηνπ έξγνπ. Ο 

Βάληαο ζέιεη λα απηνθηνλήζεη αιιά ε όληα ηνλ κεηαπείζεη θαη έηζη δίλεη πίζσ ηε 

κνξθίλε ζην γηαηξό Αζηξόθ. ην Βσζζινόκηπο έλαο από ηνπο ραξαθηήξεο 
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θνκπάδεη όηη θνπβαιά πάληα έλα γεκάην πηζηόιη, όκσο ζε όιν ην έξγν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη.  

Σίπνηα δελ θιείλεη ζηνλ Chekhov. ρέζεηο ή θιεξη αξρίδνπλ θαη δελ ηειεηώλνπλ, 

δελ νδεγνύλ πνπζελά (ζε αληίζεζε κε ηε γλώξηκε ξεαιηζηηθή πινθή). ην 

Βσζζινόκηπο θαη πάιη ελώ ζα πεξίκελε θάπνηνο ν Λνπάρηλ λα θάλεη πξόηαζε 

γάκνπ ζηε Βάξηα, απηόο ηεο κηιά γηα ηνλ θαηξό. Με ηνλ ίδην ηξόπν ν Chekhov 

αξλείηαη λα δώζεη μεθάζαξν ηέινο ζηελ ηύρε ηνπ βπζζηλόθεπνπ κεηά ηελ πώιεζε 

ζηνλ Λνπάρηλ (ζα παξακείλεη ζηελ νηθνγέλεηα ή ζα παξαδνζεί ζε θηεκαηνκεζίηεο 

γηα εθκεηάιιεπζε;). Ο Chekhov επί ηνύηνπ αξλείηαη λα δξακαηνπνηήζεη 

νπηνηνδήπνηε θιείζηκν. Ο Βσζζινόκηπος δελ θαηαιήγεη ζε γάκν, όπσο ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο ζηηο θσκσδίεο. Αληίζεηα, ινμνθνηηά πξνο ηε θάξζα, ώζηε λα θηλεζεί ζε 

κία επζεία κε ηε ζύγρξνλε απνηπρία ηεο ιύζεο.  

Δθείλν πνπ απνκνλώλσ σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ζηνλ Chekhov είλαη ε 

απνπζία ηνπ ελόο θαηαιπηηθνύ πξσηαγσληζηή πνπ ζα έδηλε θαη ηε ιύζε ζηα 

κεηέσξα πξνβιήκαηα. Αληί ήξσεο θαη αληηήξσεο, θαινύο θαη θαθνύο, ν Chekhov 

δεκηνπξγεί ζύλνια πνπ δελ είλαη νύηε απόιπηα θαιά νύηε απόιπηα θαθά. Απιά 

όζνη εκπιέθνληαη ζε απηά ππνκέλνπλ, επηβηώλνπλ όπσο νη ηξεηο αδεξθέο πνπ 

νλεηξεύνληαη λα πάλε ζηε Μόζρα, όκσο ν αδεξθόο ηνπο ράλεη ηελ πεξηνπζία ηνπο 

ζηα ραξηηά θαη έηζη ηίπνηα δελ γίλεηαη. Θα κείλνπλ εθεί. Δίλαη όπσο ν Βιάληηκηξ 

θαη ν Δηζξαγθόλ πνπ πεξηκέλνπλ ηνλ Γθνληό. Δίλαη ην ίδην παηρλίδη ππνκνλήο θαη 

επηκνλήο.  

ηνλ Θείο Βάνια ε όληα αληηιακβάλεηαη όηη ηίπνηε δελ ζα αιιάμεη ζηε δσή ηεο 

θαη ηνπ ζείνπ ηεο. «…Θείε Βάληα, πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα δνύκε. Οη κέξεο ζα 
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αξγνθπινύλ, θαη νη λύρηεο ζα είλαη καθξπέο, αιιά ζα ππνδερηνύκε ό,ηη καο 

επηθπιάζζεη ε κνίξα». Σν ίδην θαη νη ηξεηο αδεξθέο: «Πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα 

δνύκε». ηνλ Γλάρο πάιη ηίπνηα δελ νινθιεξώλεηαη ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ. Οη ζπδεηήζεηο παξακέλνπλ κεηέσξεο, ηα πξνβιήκαηα θξύβνληαη θάησ 

από ην ραιί θαη νη ραξαθηήξεο όιν θαη βξίζθνπλ ηξόπνπο ππεθθπγήο. Ο 

Μεληβεληέλθν ζέιεη ηε Μάζα, ε Μάζα πνζεί ηνλ Σξέπιηεθ θαη ν Σξέπιηεθ είλαη 

εξσηεπκέλνο κε ηε Νίλα. ινη επηζπκνύλ θάηη άιιν από απηό πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη. Καη έηζη θαλείο δελ ηθαλνπνηείηαη ζην ηέινο. Μνηξαία ε δξάζε 

παγώλεη, αθηλεηνπνηείηαη. Μόλν ε απεηιή ηεο επεξρόκελεο θαηαηγίδαο δείρλεη λα 

θηλείηαη. 

Chekhov και ηα ζκηνικά ανηικείμενα 

ηε ζθελή ηνπ Chekhov όια έρνπλ ζεκαζία, θη αο δείρλνπλ αδξαλή, γηαηί 

αθξηβώο ην έξγν ηεο επηηέιεζεο δελ ην αλαιακβάλνπλ κόλν ζώκαηα. Γηα έλαλ 

θαιιηηέρλε κε αλεπηπγκέλε ηελ αίζζεζε ηεο πνηεηηθήο εηθόλαο, όπσο απηόο, ε 

θάζε ιεπηνκέξεηα έρεη ηε ζέζε ηεο ζηα δξώκελα. Σα πνηήξηα θξαζηνύ, ηα 

κπνπθάιηα κε ην αιθνόι, νη θαξέθιεο, ηα αδηάβξνρα, ηα θνζκήκαηα, ηα 

ζηξαηησηηθά ζαθάθηα, νη κπόηεο ηππαζίαο, όια κπαίλνπλ ζην νπηηθό πεδίν ηνπ 

δέθηε «όρη κόλν σο αληηθείκελα πνπ θαζξεθηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα», όπσο 

ιέεη ν  Andreev,  αιιά θπξίσο σο «ζπκπιήξσκα ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

αηζζήζεσλ ησλ πξσηαγσληζηώλ όπσο απιώλνληαη ζηνλ ρώξν» (1981: 240-41). 

ια απηά δεκηνπξγνύλ έλα ηδηαίηεξν αλαγλσξίζηκν κηθξόθνζκν, όπνπ όια 

ζπγθιίλνπλ ππνγείσο, αθόκε θαη ηα πην παξάηαηξα. ε απηόλ ηνλ θόζκν ηεο 

κηθξνθνπβέληαο θαη ησλ κηθξναληηθεηκέλσλ ηέκλεηαη ε δσή αηόκσλ από 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα.  Ο ζεαηήο παξαθνινπζεί κέζα 
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από ην ζθνηάδη ηεο πιαηείαο έλα θόζκν πνπ δνπδνπλίδεη, έλα αξρέηππν,  πνπ 

αλαθπθιώλεη  κε κνλαδηθή ιπξηθόηεηα ηα ίδηα ζέκαηα. Η κε γξακκηθή ζύληαμε 

ησλ δξσκέλσλ, νη παύζεηο θαη εκηηειείο πξνηάζεηο ππνγξακκίδνπλ απηήλ 

αθξηβώο ηελ θπθιηθόηεηα αηόκσλ θαη δξάζεσλ πνπ είλαη ρακέλα ή εθηόο ειέγρνπ.  

πσο είπα, ν Chekhov έρεη ηελ ηάζε λα απνθαιύπηεη ηελ αλζξώπηλε θαηάζηαζε 

κε έκκεζν ή πνηεηηθό ηξόπν. πσο θαη ν Ibesn, ρξεζηκνπνηεί ηε δπλακηθή ησλ 

εηθόλσλ γηα λα ππνγξακκίζεη ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ησλ εξώσλ ηνπ. 

πλήζσο ε εηθόλα πνπ απειεπζεξώλνπλ νη αλαθπθινύκελεο θνπβέληεο ησλ 

δξακαηηθώλ ηνπ πξνζώπσλ είλαη ερζξηθή, δειαδή είλαη αληίπαινο ζηηο επηζπκίεο 

ηνπο, ζηα όλεηξά ηνπο, θαη ζηα ηδαληθά ηνπο. Καη είλαη ερζξηθή γηαηί είλαη 

αθαηαλόεηε. Καη απηό αθνξά όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο, αλεμάξηεηα από ηελ 

ηάμε ηνπο. Καη όηαλ θάπνηα ζηηγκή θαηαιάβνπλ ηη γίλεηαη, ε γλώζε δελ θέξλεη 

εξεκία ή επηπρία, αιιά αλαζηάησζε θαη άγρνο, γηαηί αθξηβώο δελ δίλνληαη 

απαληήζεηο, δελ ιύλνληαη ηα πξνβιήκαηα.  

ηνλ Chekhov ππάξρεη κηα ζπλερήο αλαδήηεζε απαληήζεσλ ρσξίο ηέινο. Η όπνηα 

απνθάιπςε ή γλώζε, δελ έρεη ηηο επεξγεηηθέο παξελέξγεηεο πνπ έρεη ζε έλαλ 

Σνιζηόη ή ζε έλαλ Σνπξγθέλεθ. «Ο άλζξσπνο ζέιεη λα δήζεη, αθόκε θαη ζηα 

εμήληα», καο ιέεη ν νξίλ ζην Θείο Βάνια.  Καη ν Βάληαο ζέιεη λα μππλήζεη έλα 

πξσί θαη λα ληώζεη όηη μαλαξρίδεη λα δεη θαη πσο ην παξειζόλ έθπγε, έγηλε 

θαπλόο. Γη‟ απηό θαη νλεηξεύνληαη, άιινη ηε Μόζρα άιινη ηε Γέλνβα. 

Αλεμάξηεηα πνηνπο ηόπνπο θαη πνηεο πόιεηο ζύκηδαλ ζηνπο πξώηνπο ζεαηέο ηα 

έξγα ηνπ, ην ηδηαίηεξν γλώξηζκα ηεο ζθεληθήο ηνπο ηνπνγξαθίαο είλαη όηη 

ππεξβαίλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαη απνθηνύλ αξρεηππηθέο δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε 

ηνλ Senelick.(1997: 17). 
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 Η ιίκλε ζηνλ Γλάρο, γηα παξάδεηγκα, έρεη πην πνιιά θνηλά κε ηελ Τρικσμία ηνπ 

Shakespeare παξά κε κηα αληίζηνηρε ιίκλε ζηνλ Σνπξγθέλεθ. Σα δσκάηηα ζην 

ζπίηη ησλ Πξνδόλνθ κπνξνύλ λα βξνπλ αλαινγίεο ζε κία κεγάιε θιίκαθα πνπ λα 

παξαπέκπεη ζην παιάηη ηνπ Αγακέκλνλα αιιά θαη ζε κία πνιύ κηθξή ζην κέγεζνο 

ησλ κηθξώλ ρώξσλ ηνπ Beckett.  

Δίλαη πνιύ απόιπηνο ν κειεηεηήο ηνπ κνληεξληζκνύ Senelick όηαλ ιέεη όηη νη 

Δπξσπαίνη θξηηηθνί δελ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πεξηζζόηεξν άζηνρνη όηαλ ηνλ 

θαηαδίθαδαλ σο «ηνλ πνηεηή ελόο απαξραησκέλνπ θόζκνπ, εγθισβηζκέλνπ ζηελ 

ίδηα ηελ εθθεληξηθόηεηα». πσο ην «ηώξα θαη πάληα» (illud tempus) ζηνλ 

Shakespeare ιάκπεη κέζα από έλα ζύγρξνλν έλδπκα, ην ίδην θαη ην ηζερνθηθό 

illud tempus  θεξδίδεη ζε λνήκαηα κέζα από ηηο επηηπρεκέλεο κεηακθηέζεηο ηνπ, 

αθόκε θη αλ απηό κεηαθεξζεί θαη ζηα πιένλ πεξίεξγα κέξε (1997: 17).    

Κωμωδία και Σραγωδία αλά Chekhov 

Οη νβηεηηθνί κειεηεηέο είδαλ ηνλ Chekhov πην πνιύ σο ρξνλνγξάθν ηεο πηώζεο 

ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη πξνάγγειν ηεο Δπαλάζηαζεο (πέζαλε ην 1904, έλα ρξόλν 

πξηλ από ηελ πξώηε Δπαλάζηαζε). Απηό βέβαηα αθνύγεηαη ινγηθό, όκσο κόλν 

ελκέξεη, γηαηί αδπλαηεί λα δεη θαη λα εθηηκήζεη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ν 

Chekhov ζε ό,ηη αθνξα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο πινθήο θαη θπζηθά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δξακαηηθνύ ραξαθηήξα. Σν ζύλνιν ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ είλαη κηα 

πνηεηηθή ηεο δεκηνπξγίαο πνπ ζαθώο ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηνπο ξεαιηζηέο θαη 

λαηνπξαιηζηέο ηεο επνρήο ηνπ. Δίλαη από κόλνο ηνπ έλα εηδηθό θεθάιαην. Σα έξγα 

ηνπ είλαη πξνάγγεινη ελόο Williams, en;ow Beckett θαη ελόο Pinter. Αλ θαη ηα 
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δηαπεξλά κηα αύξα απαηζηνδνμίαο ηύπνπ Ibsen, ν ίδηνο πνηέ δελ έπαςε λα ηα 

νλνκάδεη θσκσδίεο (αλαθέξνκαη ζηνλ Γλάρο θαη ηνλ Βσζζινόκηπο). 

 Σνλ Θείο Βάνια ν ίδηνο ηνλ απνθαιεί ζηνλ ππόηηηιν «θελέο από ηελ επαξρηαθή 

δσή» θαη ηηο Τρεις αδερθές «δξάκα», όκσο θαλέλα δελ είλαη θαζαξά ην έλα ή ην 

άιιν. Ίζσο γη‟ απηό ζπγθξνύζηεθε κε ηνλ Stanislavski γηα ηνλ ηξόπν 

αλεβάζκαηνο ησλ έξγσλ ηνπ, παξ‟ όιν πνπ απηά αθξηβώο ηα αλεβάζκαηα είλαη 

πνπ ηνλ έθαλαλ δηάζεκν (γηα πεξηζζόηεξα  Edwards 1965). Σα έξγα ηνπ κπνξεί 

λα αθνπκπνύλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο 

ηνπ, όπσο ε αλία, ε κειαγρνιία, ε απνηπρία, όκσο ν ίδηνο επέκελε λα ιέεη όηη 

πάλε πέξα από ηα αζθπθηηθά πιαίζηα ηνπ λαηνπξιαζκνύ ζε πην αλνηθηά θαη 

αηζηόδνμα πεδία. Γηα ηνλ Chekhov ό,ηη ζπκβαίλεη ζηε ζθελή πξέπεη λα είλαη ηόζν 

ζύλζεην όζν θαη ηόζν απιό όπσο είλαη ζηε δσή. Καη απηό απαηηνύζε από ηνλ  

Stanislaviski λα ην ζεβαζηεί. Eίλαη ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ γξάθεη ζε επηζηνιή 

ηνπ ζηνλ αδεξθό ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1896 κεηά ηελ πξεκηέξα ηνπ Γλάροσ: «Τξ 

έογξ ιρξπεδώθηκε και η παοάρςαρη καςέβηκε με πλήοη απξςσυία. Υπάουει έμα 

αίρθημα ατόοηςηπ μςοξπήπ και αμηυαμίαπ ρςξ θέαςοξ. Οι ηθξπξιξί έπαιναμ με 

απευθή ηλιθιόςηςα. Τξ ηθικό δίδαγμα από όλξ ασςό είμαι πωπ δεμ ποέπει καμείπ μα 

γοάτει για ςξ θέαςοξ. Είμαι μια κωμωδία με ςοειπ γσμαικείξσπ και ένι αμςοικξύπ 

οόλξσπ, με ςέρρεοιπ ποάνειπ, έμα ςξπίξ με λίμμη, πξλλή ρσζήςηρη πεοί 

λξγξςευμίαπ, λίγη δοάρη και πέμςε ςόμξσπ έοωςα». 

Καηακλείδα 

Ο Chekhov ζπγθηλεί θαη ζήκεξα γηαηί γξάθεη κε εηιηθξίλεηα. Kαζώο θνηηάο λα 

αξγνθπιάεη ε δξάζε ζηε ζθελή ζε θάλεη λα αηζζαλζείο όηη βξήθεο ηελ αιήζεηα 

ηεο αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο, «ην αηειείσην θξάκα πεδήο δπζηπρίαο θαη ηξαγηθήο 
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επηπρίαο πνπ νξίδεη ηε δσή καο», όπσο ιέεη ν Harold Bloom. Θα ηνικνύζα λα πσ 

όηη ν Chekhov είλαη από ηνπο πην ιεπηεπίιεπηνπο αλαηόκνπο αλζξώπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, έλαο  πξαγκαηηθά αθηηλνγξάθνο ηεο ςπρήο, εθείλνο πνπ 

κεηακόξθσζε ηνλ δξακαηηθό ραξαθηήξα από έλα ξνκαληηθό πιάζκα ζε έλα 

κνληέξλν θαη ζηα ζεκεία κεηακνληέξλν.  

Ο Chekhov νύηε πεξηγξάθεη νύηε δηθηαηνξεύεη. Αθήλεη κε ηδηαίηεξε ιεπηόηεηα 

θαη επηδεμηόηεηα ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ λα καο ζπζηεζνύλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν. 

Μαζαίλνπκε πξάγκαηα γη‟ απηνύο κέζα από ην δηάινγν. Ση ιέλε, ηη ζθέθηνληαη, ηη 

αθήλνπλ αλείπσην. Γηαξθώο θάηη ιέγεηαη θαη θάηη γίλεηαη. Η δσή θπιά ζηνπο 

ξπζκνύο ηεο ζαλ λα κελ είλαη εγθισβηζκέλε ζε έλα δίθηπ δξακαηηθώλ 

ζπκβάζεσλ. ια ηόζν θπζηνινγηθά.  Απηή ηελ ηερληθή πνπ θάπνηε ν T. S. Eliot 

νλόκαζε objective correlative.   

Οη Flaubert θαη Maupassant όξηζαλ σο ηαιέλην ηελ «παξαηεηακέλε άζθεζε 

ππνκνλήο» ώζηε λα κπνξεί λα δεη ν θαιιηηέρλεο εθείλα πνπ ζπλήζσο νη άιινη δελ 

βιέπνπλ. Καη ζεσξώ πσο απηό ηαηξηάδεη γάληη ζηνλ Chekhov. Με ιεπηόηεηα θαη 

ζηνξγή απέζπαζε από ηε δσή ηηο απνρξώζεηο ηεο θαη καο ηηο έδσζε γηα 

ζηνραζκό. Μπόξεζε λα ππεξβεί ηελ επηδεξκηθόηεηα ηεο αηζηόδνμεο ινγνηερλίαο 

θαη ηε λνζεξόηεηα ηεο απαηζηόδνμεο νκθαινζθόπεζεο. Έγηλε ζπνπδαίνο ρσξίο 

λα γίλεη θαη ζθνηεηλόο. Έδσζε ζην νηθείν εηδηθό βάξνο θαη ην κεηέηξεςε ζε 

ζπνπδαίν ζέαηξν.  

Ο Chekhov ζπγθηλεί θαη ζήκεξα γηαηί δεκηνύξγεζε έλα ζέαηξν έκκεζεο δξάζεο, 

κε όξνπο εμσηεξηθήο παξαηήξεζεο αιιά θαη ππξεηώδνπο δξάζεο κε όξνπο 

εζσηεξηθήο ζέαζεο. Με άιια ιόγηα, έλα ζέαηξν πνπ θαιεί ηνλ ζεαηή λα 
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επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ βιέκκαηόο ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέαζεο. 

πσο ιέεη θαη έλαο από ηνπο κειεηεηέο ηνπ, «ην λα βιέπεη θαλείο ηνλ Chekhov 

ζεκαίλεη λα γίλεηαη κάξηπξαο ηνπ αγώλα πνπ έδσζε κηα νιόθιεξε δσή γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξόπν πνπ ήζειε λα ηνλ βιέπνπκε θαη πώο ν ίδηνο ήζειε λα 

νξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ κέζα από ην δηθό ηνπ βιέκκα» (Finke 200).  

Ο Chekhov καο ζπγθηλεί αθόκε γηαηί ηα πιάζκαηα πνπ αλεβάδεη ζηε ζθελή, ηα 

ηόζν «θεπγάηα», δίλνπλ ηελ εληύπσζε πσο όηαλ κηινύλ ζθέθηνληαη θαη ηελ 

πζηεξνθεκία ηνπο, δειαδή εκάο, ηνπο ζεκεξηλνύο ζεαηέο. Μαο ην ιέεη ή, αλ 

πξνηηκάηε, ην πξνβιέπεη ν γηαηξόο Αζηξόθ ζηνλ Θείο Βάνια: «Απηνί πνπ ζα 

δήζνπλ έλα αηώλα ή δύν κεηά από καο θαη ζα καο κεκθζνύλ πνπ δήζακε κηα δσή 

ηόζν αλόεηα θαη ρσξίο γνύζην, ίζσο απηνί βξνπλ ηξόπν λα είλαη επηπρηζκέλνη...» 
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