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Περίληψη 

Η εισήγηση εστιάζει στη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του τσεχωφικού 

σύμπαντος, όπως αυτό εκδιπλώνεται ειδικότερα στο έργο Θείος Βάνιας. Αρχικά δια-

πιστώνεται ότι ο κόσμος των προσώπων του Τσέχωφ συνιστά έναν κόσμο κατεξο-

χήν ιδεαλιστικό, από τον οποίο απουσιάζουν τα έντονα σαρκικά πάθη και τα σκοτε-

ινά ένστικτα. Το υπαρξιακό πάθος που κατακαίει τις ψυχές των ηρώων, όπως συ-

γκεκριμένα συμβαίνει και στο έργο «Θείος Βάνιας», είναι κυρίως η δραματική συ-

νειδητοποίηση της γρήγορης διέλευσης της ζωής και της αδυναμίας τους να τη βιώ-

σουν με συναρπαστικό τρόπο, πάθος όμως που σβήνει γρήγορα κάτω από το βάρος 

της ατολμίας και της αναποφασιστικότητάς τους να έρθουν σε ρήξη με ό, τι τους 

κρατά εγκλωβισμένους στην ανιαρή και μίζερη ζωή. Πρόκειται για την κεντρική 

υπαρξιακή οπτική του έργου, που αναδεικνύεται μέσα από διαλόγους ανά ζεύγη, και 

κατανέμεται, με διαβαθμίσεις και διαφοροποιήσεις, σε όλα τα πρόσωπα, όπως επι-

σημαίνεται και καταδεικνύεται στην παρούσα εισήγηση.  

Λέξεις κλειδιά: Άντον Τσέχωφ, Θείος Βάνιας, ιδεαλισμός, υπαρξιακές θέσεις. 

 

Abstract 

This suggestion focuses on finding the basic parameters of Chekhovian universe, es-

pecially in the way it manifests itself in the theatrical play Uncle Vanya. It is initially 

inferred that each person’s universe is particularly idealistic, lacking any camal pas-

sion and dark instincts. The existential passion buming deep in each character’s 

heart in this particular theatrical play is mainly the dramatic realization of how fast 

life passes by. Moreover, it is mainly their weakness to experience it in a fascinating 

manner. This passion fades away quickly under the burden of timidity and indeci-

sion to differentiate themselves form what keeps them hemmed in their tedious and 

miserable life. As the present suggestion demonstrates, the aforementioned are a 

central existential viewpoint of the play which emerges from dialogues with pairs 

and is shared by all characters in different grades and manners. 

Keywords: Anton Chekhov, Uncle Vanya, idealism, existential views. 
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Ο ιδεαλισμός του Τσέχωφ  
 

Μιλώντας ο Τσέχωφ για το έργο του, φρόντισε να τονίσει πως μια από τις 

αρετές του ήταν ότι αποσκοπούσε στην αντικειμενική απεικόνιση της αλή-

θειας της ζωής. Όταν, όμως, βεβαίωνε πως «ο λογοτέχνης πρέπει να είναι το 

ίδιο αντικειμενικός όπως και ο χημικός» και ότι «ο προορισμός της λογοτε-

χνίας είναι η απόλυτη και η έντιμη αλήθεια» (Τσέχοφ, 2007: 92-93` Έρεν-

μπουργκ, 1963: 50-51), του διέφευγε πως η ‘αντικειμενικότητα’ αυτή δεν 

μπορεί παρά να περιορίζεται και να επηρεάζεται από τα όρια και τις εμμονές 

της δομής, της προσωπικότητας του δημιουργού.  

Είναι φανερό ότι ο Τσέχωφ θέλησε, βέβαια, να αποδώσει με τα έργα 

του ‘αντικειμενικά’ τη μιζέρια της μικροαστικής ζωής στη ρωσική επαρχία 

της εποχής του, αποφεύγοντας να βιάζει με διδακτισμούς και ηθικολογικές 

διορθώσεις την εξέλιξη της πλοκής (Τσέχοφ, 2007: 69 και Αλεξανδρόπου-

λος, 1978:327, 330).  Αντίθετα, αφήνει τους συμπαθητικούς ήρωές του να 

βιώνουν σπαρακτικά και να βουλιάζουν στο υπαρξιακό κενό που γεννάει η 

έλλειψη πίστης, η αμφισβήτηση των αξιών της εποχής τους, αφενός, κι αφε-

τέρου η αδυναμία τους να κάνουν την υπέρβαση και να ζήσουν το όνειρό 

τους.  Στην γενική όμως εικόνα του κόσμου που παρουσιάζει στα έργα του, 

δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη δική του ιδιοσυστασία, τον δικό του προσω-

πικό τρόπο να ερμηνεύει τη ζωή και τους ανθρώπους, με τον οποίο εγγράφε-

ται στη γενικότερη ρωσική οπτική για τη ζωή και σε κείνη των μεγάλων 

Ρώσων συγγραφέων. Η οπτική αυτή είναι ο ανθρωπισμός, η βαθιά συμπόνια 

για τους ανθρώπους (Έρενμπουργκ, 1963, σ. 63) και, επιπλέον, ο ιδεαλι-

σμός. Τα στοιχεία αυτά είναι χαρακτηριστικά,  όπως είναι γνωστό, της ρω-

σικής γραμματείας, γενικά, όπως επισημαίνει και ο Ν. Καζαντζάκης, στην 

πολύτιμη Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας:  

«Σκοπός του Ρώσου είναι να βρει και να δώσει στον αναγνώστη το δε-

κάλογο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των ελπίδων του ανθρώ-

που… Ο Ρώσος λογοτέχνης μάχεται να υψώσει το πνευματικό και ηθικό επί-

πεδο του λαού, να του διδάξει τα δικαιώματά του την αγάπη της ελευθερίας… 

Ποτέ φιλολογία δεν κατέβηκε τόσο βαθιά, με παθολογική συχνά υπερευαισθη-

σία, αλλά συνάμα και με θερμότατη συμπόνεση, στα σκοτεινά υπόγεια της αν-

θρώπινης ψυχής, Και συνάμα ποτέ δεν περιγράφηκε με τόσες λεπτομέρειες και 

με τόση ακρίβεια ο καθημερινός εξωτερικός κόσμος. Άκρατος ιδεαλισμός και 

ρεαλισμός ενώνονται» (Καζαντζάκης, χ.χ.: 7, 9). 

        Πράγματι, ο Τσέχωφ, όπως επισημαίνει και ο Γκόρκι, ξεπέρασε το ρεα-

λισμό, προχωρώντας σε ποιητική, οραματική σύλληψη του κόσμου. Σε 

γράμμα του στον Τσέχωφ έγραφε ο Γκόρκι: «Ο ρεαλισμός έπειτα από σας εί-

ναι τελειωμένη υπόθεση κι αυτό με χαροποιεί αφάνταστα. Φτάνει! Ήρθε η 

ώρα του ηρωικού: όλοι τώρα θέλουν κάτι που να συνεπαίρνει, χρώματα ζωη-

ρά, κάτι που να μη μοιάζει πια με τη ζωή, να είναι ψηλότερά της, καλύτερο, 

ομορφότερο από κείνη». (Αλεξανδρόπουλος, 1978: 334-35) 
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Ο ιδεαλισμός φαίνεται από την ολοκληρωτική κυριαρχία της ευγένειας και 

της ψυχικής ευαισθησίας σ’ όλους τους χαρακτήρες, ανδρικούς και γυναι-

κείους, ακόμη και στους αρνητικούς. Γενική είναι η απουσία του κακού, ως 

στοιχείου τόσο της πλοκής, όσο και των χαρακτήρων. Γι αυτό και οι ποικί-

λες ίντριγκες, που απορρέουν από τη σύγκρουση του κακού  με το καλό, από 

την προσπάθεια των κακών να υπονομεύσουν τους ενάρετους και να κατισ-

χύσουν, όπως και τα πάθη και οι συνεπακόλουθες περιπέτειες, απου-σιάζουν 

από τα έργα του Τσέχωφ. Ραδιουργίες και δολοπλοκίες δεν υπάρ-χουν στο 

τσεχωφικό σύμπαν, ενώ τα πάθη του ιψενικού τριγώνου, δεν αποτελούν σε 

καμιά περίπτωση το υλικό της πλοκής του. Η τραγικότητα των ηρώων του 

μάλιστα συνίσταται και σ’ αυτή την ίδια την αδυναμία να δια-πράξουν μια 

‘ανήθικη’ πράξη, μια μοιχεία, π.χ., προκειμένου να ικανοποιήσουν τους α-

πωθημένους πόθους τους και να λυτρωθούν από την ανία που τους καταπί-

νει. Μια ανήθικη συμπεριφορά αποκλείεται ακόμη και στο χώρο της σκέψης 

των ηρώων και, κυρίως, των γυναικών. Οι ‘ηθικολογίες’ της Ελένας στο  

Θείο Βάνια για να αποκρούσει τις προκλήσεις του, το κήρυγμά της για την 

ανάγκη να σέβονται οι άνθρωποι ό,τι ανήκει στους άλλους και να μην θέλο-

υν να το σφετεριστούν, συναντούν, βέβαια, την περιφρόνηση του συνομιλη-

τή της, δεν παύουν όμως να αποτελούν μια αφοπλιστική και μοναδική, στην 

σύγχρονη παγκόσμια δραματουργία, επιχειρηματολογία  ενάντια σε παρό-

μοιες ‘ανήθικες προτάσεις’, επιχειρηματολογία που υποστηρίζεται από την 

έμπρακτη διατήρηση της πίστης, και την αντίσταση στον  πειρασμό της α-

πιστίας.  

Έτσι, μπορεί κανείς να πει ότι ένας κόσμος απαλλαγμένος από τις κοι-

νές εκφάνσεις του κακού και από τις σχετικές αμαρτίες, δεν είναι ένας κό-

σμος αληθινός ή, έστω, τελείως αληθινός. Οι γυναίκες στα έργα του Τσέ-

χωφ, ούτε εν μέρει, έστω, δεν ολισθαίνουν σε πράξεις απιστίας ή προδοσίας, 

από τις οποίες είναι γεμάτη η παγκόσμια γραμματεία από την εποχή του 

Ομήρου, ενώ ακόμη και ο λόγος τους δεν είναι ποτέ λόγος οργής και εκδί-

κησης για την καταπίεσή τους, λόγος αγανάκτησης και ανταρσίας, αλλά αν-

τίθετα, είναι υπάρξεις γλυκές, τρυφερές, ευγενικές, υπομονετικές, συμβι-

βασμένες, βέβαια, αλλά χωρίς μικρότητες και μικροψυχία, που διακηρύσ-

σουν την ταπεινότητα, την πραότητα, την προσήλωσή τους στα μεγάλα ιδα-

νικά ή, έστω, σε έναν ευγενικό έρωτα, και αποφεύγουν να συγκρουστούν 

και να διεκδικήσουν την ικανοποίηση του πάθους τους με ποταπά και κα-

κεντρεχή μέσα. Όλα αυτά τα στοιχεία τι άλλο αποδεικνύουν παρά πως ο ‘α-

ληθινός’ κόσμος του Τσέχωφ, είναι μόνον ο δικός του ιδεαλιστικός κόσμος 

των αδύναμων, αλλά άκακων και ευγενικών ψυχών, που τις κατακαίει το 

πάθος της ‘αληθινής’ ζωής, αλλά που δεν εκδηλώνουν τα πάθη εκείνα που 

είναι σύμφυτα με τις ορμές που οδηγούν σε δράση και κατακτήσεις; 

Πάθος εκδηλώνουν συχνά οι ιδεαλιστές ήρωές του, μόνο όταν οραματί-

ζονται ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα, αφού, μόνον έτσι εκπλη-

ρώνεται γι αυτούς ο σκοπός της ζωής, ή όταν διακηρύσσουν την ανάγκη και 

την υποχρέωσή τους να στρατευτούν στο χρέος της κοινωνικής προσφοράς, 
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ή ακόμη, όταν κυριεύονται από την απόγνωση για το οντολογικό και υπαρ-

ξιακό τους κενό. Με αυτά τα χαρακτηριστικά των προσώπων του έργου του 

Τσέχωφ, είναι αναπόφευκτο ο ωμός ρεαλισμός να δίνει τη θέση του στην 

απεικόνιση της ζωής «όπως θα πρέπει να είναι», στόχος που μεθάει κατά τα 

λεγόμενα του ίδιου (Τσέχοφ, 2007: 101) όχι μόνο τον θεατή, αλλά και τον 

συγγραφέα, ώστε να βάζει τους ήρωές του να απαγγέλλουν παραληρηματι-

κούς, ενθουσιώδεις μονολόγους για το πώς θα έπρεπε να είναι η ζωή και οι 

ανθρώπινες σχέσεις. Κι αυτός ο ενθουσιώδης οραματισμός ενός καλύτερου 

μέλλοντος, απαλλαγμένου από όλες τις προκαταλήψεις και τις ασχήμιες, λει-

τουργεί ως αντιστάθμισμα στην ανούσια ζωή του παρόντος, ως φάρμακο 

παρηγοριάς για τα δεινά και τις απογοητεύσεις, ως τροφή της ψυχής και ως 

εξιλέωση για την αδυναμία των χαρακτήρων του να ζήσουν με πληρότητα 

το σήμερα. 
 

 

Δομή και χαρακτήρες στον Θείο Βάνια  
 

Η προσεκτική μελέτη του συγκεκριμένου έργου του Τσέχωφ για την ανί-

χνευση των βασικών υπαρξιακών και ηθικών κινήτρων που κατευθύνουν τη 

συμπεριφορά των ηρώων του μας οδηγεί στην παρατήρηση ότι το έργο είναι 

οργανωμένο σε διαλόγους των προσώπων ανά ζεύγη, μέσα από τους οποίους 

υφαίνεται και ξετυλίγεται το πλέγμα των σχέσεων και των συγκρούσεων, 

που αποτελούν τον ιστό της ιστορίας, ενώ, συγχρόνως,  με τους διαλόγους 

αυτούς αναδεικνύονται και οι ψυχικές και ηθικές ποιότητες κάθε προσώπου. 

Τα ζεύγη αυτά είναι: 
 

Σ τ η ν  Α ΄  Π ρ ά ξ η   
 

α)  Μαρίνα Τιμοθέγεβνα και Αστρώφ, που ο διάλογός τους εισάγει στο έργο 

και προβάλλει τη βασική τσεχωφική τυπολογία της ανίας και της κόπω-

σης της ψυχής από τη ζωή στην επαρχία (θεματική της οποίας ο ένας βα-

σικός εκφραστής  είναι ο γιατρός Αστρώφ, ο άλλος ο θείος Βάνιας), ενώ 

συγχρόνως προβάλλει και την αντίθεση  ανάμεσα στον διανοούμενο και 

τον απλοϊκό άνθρωπο ως προς την ψυχολογία και τη στάση απέναντι στη 

ζωή και τους ανθρώπους. Η είσοδος του θείου Βάνια στη σκηνή μετά απ’ 

αυτόν τον διάλογο και πριν από την είσοδο της τετράδας (Σόνια, Τελιέγ-

κιν, ζεύγος Σερεμπριάκωφ) δίνει την ευκαιρία, με τα σχόλια που γίνονται 

κατά τη διάρκειά του, να δοθούν οι πρώτες πληροφορίες για το πώς η φι-

λοξενία του ζεύγους Σερεμπριάκωφ έχει επηρεάσει τους ρυθ-μούς της 

ζωής των ανθρώπων του υποστατικού.   

β) Βάνιας και Τελιέγκιν: ο δεύτερος αντεπιχειρηματολογεί στην έκφραση 

των άνομων επιθυμιών του πρώτου με μια πύρινη ομολογία υπέρ της συ-

ζυγικής πίστης και αξιοπρέπειας. Η σκηνή αυτή είναι και η μοναδική 

στην οποία δίνεται ο λόγος  σ’ αυτόν τον δευτερεύοντα, αλλά καθόλου 

επουσιώδη, χαρακτήρα.  



 5 

γ)  Βάνιας και Ελένα: ο Βάνιας εκφράζει τον έρωτά του στην Ελένα, αλλά 

αυτή απορρίπτει τις προτάσεις του με ηθικολογική επιχειρηματολογία 

και δείχνει την ενόχλησή της από την επιμονή του. 
 

Σ τ η  Β ΄  Π ρ ά ξ η  
 

α) Σερεμπριάκωφ και Ελένα: από το διάλογό τους φαίνεται η πλήξη και η 

δυσαρμονία ανάμεσα στο ζευγάρι.  

β) Σερεμπριάκωφ, Ελένα, Σόνια, Βάνιας, Μαρίνα: οι Ελένα, Σόνια και Βά-

νιας δυσανασχετούν με τις ιδιοτροπίες και τη γκρίνια του πρώτου και μό-

νον η τελευταία, η νταντά, η Μαρίνα, του φέρεται με τρυφερότητα και 

υπομονή 

γ) Ελένα και Βάνιας: δεύτερη ερωτική «επίθεση» του Βάνια στην Ελένα, 

μαζί με έναν θλιβερό απολογισμό της μάταιης ζωής του. Εκείνη αποσύ-

ρεται, εκδηλώνοντας και πάλι την ενόχλησή της και, έτσι, ακολουθεί  

δ) O μονόλογος του Βάνια, όπου μετανιώνει για όσα δεν έκανε, αλλά και για 

όσα έκανε, θεωρώντας όλες τις επιλογές του ως λάθος, που τον οδήγησε 

σε μια ζωή άκαρπη και στείρα.  

ε) Αστρώφ και Σόνια: οι ανιχνευτικές ερωτήσεις της δεύτερης κάνουν τον 

πρώτο να ξεδιπλώσει τις απόψεις του και τη διάθεσή του για τη ζωή και 

τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνει την πικρή συνειδητοποίηση που εξέ-

φρασε στην πρώτη Πράξη για τη νέκρα της ψυχής και των συναισθημά-

των του.  

ζ)  Ελένα και Σόνια: συμφιλίωση των δυο γυναικών και εκμυστήρευση του 

έρωτα της Σόνιας  για τον γιατρό. Η Ελένα εγκωμιάζει το γιατρό και με-

λαγχολεί για το αδιέξοδο της ζωής της. 
 

Σ τ η  Γ ΄  Π ρ ά ξ η  
 

α) Ελένα και Σόνια, Βάνιας: η Ελένα δηλώνει πως πλήττει και η μεν Σόνια 

της προτείνει να ασχοληθεί με εθελοντική προσφορά στους χωριάτες, 

ενώ ο Βάνιας της προσφέρει ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. 

β) Ελένα και Σόνια: η πρώτη προτείνει στη δεύτερη να βολιδοσκοπήσει το 

γιατρό για τις διαθέσεις του απέναντί της. Όταν η Σόνια βγαίνει, η Ελένα 

στο μονόλογό της αποκαλύπτει ότι ανάμεσα σ’ αυτήν και το γιατρό υ-

πάρχει μια αμοιβαία έλξη και προβληματίζεται για τη δική της στάση και 

για την ειλικρίνεια της εξυπηρέτησης προς τη Σόνια. 

γ) Ελένα και Αστρώφ: η προσπάθεια της πρώτης να βολιδοσκοπήσει τον  

δεύτερο για τις διαθέσεις του απέναντι στη Σόνια καταλήγει σε μια ερω-

τική σκηνή ανάμεσά τους, η οποία διακόπτεται με την είσοδο του Βάνια. 

δ) Σερεμπριάκωφ και Βάνιας: η μεταξύ τους σύγκρουση κατά τη συγκέ-

ντρωση όλων των μελών του υποστατικού. Όλοι προσπαθούν να κατευ-

νάσουν τον Βάνια και εκείνος αποχωρεί. 

ε)  Ο πυροβολισμός από τον Βάνια και η σκηνή του πανικού. 
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Σ τ η  Δ ΄  Π ρ ά ξ η  
 

α) Αστρώφ και Βάνιας: οι δυο φίλοι κάνουν τον απολογισμό της άχαρης ζω-

ής τους, καθώς ο πρώτος προσπαθεί να αποσπάσει από τον δεύτερο ένα 

μπουκαλάκι με μορφίνη. 

β) Αστρώφ και Ελένα: ο αποχαιρετισμός. Η Ελένα δηλώνει την προσήλωσή 

της στην ηθική τάξη, αλλά αφήνεται σε ένα τελευταίο  παράφορο φιλί. 

γ)  O μονόλογος της Σόνιας, με τον οποίο και κλείνει το έργο. 
 

Η βασική υπαρξιακή κατάσταση στο έργο είναι η βασανιστική για την ψυχή 

και την συνείδηση των χαρακτήρων αίσθηση της παρέλευσης του χρόνου 

και συνακόλουθα της αδυναμίας να προλάβουν να ζήσουν τις χαρές της ζω-

ής. Η αίσθηση αυτή βυθίζει σχεδόν όλους τους ήρωες σε μια πικρή και σκο-

τεινή συνειδητοποίηση της φθοράς που επιφέρει ο χρόνος στα συναισθήμα-

τα, το σώμα και τη διάθεση για ζωή (Βάνιας, Αστρώφ, Σερεμπριάκωφ), συ-

νειδητοποίηση, που ορισμένους τους στρέφει, έστω για λίγο, σε κάποια εξέ-

γερση, στην άρνηση των μέχρι τώρα πεποιθήσεων και συμπεριφορών τους, 

που θεωρούνται υπεύθυνες για την άγονη, στείρα ζωή τους, και σε μια απεγ-

νωσμένη κίνηση να διορθώσουν το λάθος της αδράνειας με τον έρωτα (Βά-

νιας, Αστρώφ). Όταν, όμως, ο έρωτας ματαιώνεται, βυθίζονται σε μια παθη-

τική επιστροφή στην ρουτίνα της καθημερινότητάς τους, χωρίς διαφυγή, με 

μόνη διέξοδο την εργασία και τη μονότονη, άχαρη ζωή τους (Βάνιας, Ασ-

τρώφ, Σόνια, Ελένα). Άλλους πάλι η αίσθηση της παρέλευσης του χρόνου 

τους τρομάζει και τους αγχώνει,  καθώς σημαίνει το πλησίασμα στα γερα-

τειά και τον θάνατο και τη στέρηση των αγαθών που απολάμβαναν (Σερεμ-

πριάκωφ) (Whyman, 2011: 114-116).  

Αντιμέτωπος με αυτό το αγχογόνο αίσθημα της φθοράς, λόγω της πα-

ρέλευσης του χρόνου και της ζωής, κάθε ήρωας, ανάλογα με την ψυχοσύν-

θεσή του το διαχειρίζεται και το βιώνει διαφορετικά. Για τους διανοούμενο-

υς άνδρες παρατηρείται, όπως είπαμε, η συναισθηματική εξέγερση κατά της 

φθοράς και της ματαιότητας της ζωής τους, εξέγερση, όμως που σύντομα 

σβήνει, όταν σβήνουν και τα όνειρά τους να προλάβουν την ερωτική χαρά. 

Τελικά, όλοι τους επιστρέφουν στη ρουτίνα της ζωής τους και μέσα σ’ αυ-

τήν προσπαθούν να διασκεδάσουν αυτό το υπαρξιακό άγχος, χωρίς πίστη 

καμιά, χωρίς ελπίδα. Κοινό τους σημείο είναι η δραματική αναζήτηση νοή-

ματος στη ζωή τους με παράλληλη σύγκρουση με το παρόν και τον αρνητικό 

απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας τους. Όλοι διατυπώνουν την αυτολύπη-

σή τους, σε σημείο που να καταλήγουν να γίνονται μελοδραματικοί 

(Whyman, 2011: 103-105) 

Στον αντίποδα των ανικανοποίητων και μεμψίμοιρων διανοούμενων 

φαίνεται να κινούνται οι κατώτεροι κοινωνικά, λαϊκοί τύποι του έργου, όπως 

ο Τελιέγκιν και η Μαρίνα. Αυτοί στέκονται αγαπητικά προς το σύμπαν και 

τους ανθρώπους, με μια ιδιότυπη θρησκευτική στάση, μια ευχαριστιακή 

στάση απέναντι στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο απλοϊκός Τελιέγκιν φαίνεται α-
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πόλυτα συμφιλιωμένος με την μίζερη, χωρίς χαρά ζωή του και, μάλιστα, όχι 

μόνο δεν δυσανασχετεί, αλλά σαν συνεπής στωικός, αντλεί τη χαρά από την 

απόλυτη προσήλωσή του στις αρχές της ηθικής, της συγχώρεσης, της αγά-

πης και της συγκατάβασης, και από την ειρήνη με τον εαυτό του. Παρότι η 

γυναίκα του τον εγκατέλειψε για κάποιον άλλο, αυτός όχι μόνο δεν την πρό-

δωσε, όχι μόνο δεν της κρατάει κακία, αλλά τη συμπονεί όταν αυτή μένει 

μόνη και περιθάλπει τα παιδιά που απόκτησε με τον εραστή της. Η ταπείνω-

ση που υπέστη δεν σκλήρυνε την καρδιά του και τη ματιά του απέναντι στη 

ζωή, αλλά αντίθετα έχει τη χάρη να ευλογεί το Θεό για τα δώρα της ζωής. 

Έτσι, κρατά την ψυχή του σε διαρκή μακαριότητα, αμόλυντη από κακίες και 

θλίψεις. Στη γραμμή της αγαπητικής αυτής διάθεσης κινείται και η απλοϊκή, 

ηλικιωμένη νταντά, η Μαρίνα Τιμοθέγεβνα, η προσωποποίηση της καλοσύ-

νης, της αγάπης και της τρυφερότητας για όλους. Μόνον αυτή βρίσκει έναν 

καλό λόγο για όλους όσοι διαμαρτύρονται για τη ζωή τους και δεν βρίσκουν 

χαρά σ’ αυτήν. Αυτή η αντιδιαστολή ανάμεσα στη θετική στάση και συμπε-

ριφορά των λαϊκών ανθρώπων με τη μεγαλοψυχία τους απέναντι στους αν-

θρώπους και τη ζωή και στην αρνητική και μεμψίμοιρη των διανοουμένων 

του έργου, που συγκρούονται με όλους και με όλα και γκρινιάζουν γιατί η 

ζωή και οι άνθρωποι δεν είναι καλοί μαζί τους, αξίζει να προσεχτεί, καθώς, 

αν και κινείται στο περιθώριο του έργου και των συγκρούσεών του, αναδε-

ικνύει σαφέστερα την ποιότητα των εμπλεκόμενων ηρώων.  

Όσο για τις νεαρές γυναίκες, σ’ αυτές δεν βαραίνει βέβαια, λόγω ηλικί-

ας, η αγωνία για τη φθορά του χρόνου, αλλά το κοινό τους σημείο είναι ότι 

βιώνουν με πολύ περισσότερη αξιοπρέπεια αλλά και υπομονή, σε σχέση με 

τους άνδρες, τον εγκλωβισμό τους στα αδιέξοδα που τους δημιουργεί η κοι-

νωνική ηθική της εποχής τους, μένοντας τελικά πιστές στις κοινωνικές αξίες 

της συζυγικής πίστης, της υπακοής, της συγκατάβασης και υποχώρησης για 

χάρη της οικογενειακής ειρήνης, πάντα με ευγένεια ψυχής. Σ’ αυτές ευγέ-

νεια και αδυναμία να δράσουν έξω από τα κοινωνικά πλαίσια της εποχής και 

της τάξης τους, αυτοπεριορισμός και παράδοση στα κοινωνικά όρια, είναι οι 

άξονες που διαμορφώνουν τη θέση και την πορεία τους στη ζωή.  

Η μία, η ωραία Ελένα, που αναστατώνει τον ανδρικό κόσμο του υπο-

στατικού, δηλώνει την δυστυχία της λόγω του εγκλωβισμού της σε έναν γά-

μο χωρίς χαρά, στον οποίο όμως λόγω αδυναμίας ή δειλίας ή αρχών, μένει 

τελικά πιστή, ματαιώνοντας τα όνειρα των επίδοξων εραστών που την πο-

λιορκούν. Η Ελένα τονίζει την αγνότητα και την πίστη της στο ιδανικό της 

γυναίκας που δεν υποπίπτει στον πειρασμό. Κάνει έκκληση για αγνά αισθή-

ματα και μια πνευματική στάση του άντρα απέναντι στη γυναίκα, όπου θα 

πατάσσεται η επιδίωξη της κατοχής και της παραβίασης του ξένου, στάση 

που η γενίκευσή της στις σχέσεις των ανθρώπων θα εξασφαλίσει την πραγ-

ματική ειρήνη στον κόσμο. Κι αν για μια στιγμή φαίνεται να αμφιταλαντεύ-

εται ανάμεσα στην ηθική και στο ένστικτο του πάθους, τελικά επιστρέφει 

στην τάξη της μονότονης ζωής της, έχοντας χωρίς δυσκολία δαμάσει τον  

πειρασμό της απιστίας.  
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Η άλλη, η «άσχημη», αλλά γλυκιά και τρυφερή Σόνια, διακατέχεται από μια 

μυστικιστική αντίληψη για τη ζωή. Όταν ματαιώνονται τα όνειρά της να εν-

διαφερθεί γι αυτή ερωτικά ο γιατρός,  διατηρεί την καλοσύνη και την αξιοπ-

ρέπειά της, βρίσκοντας καταφυγή στην παρηγοριά της χριστιανικής πίστης 

για τη μετά θάνατον δικαίωση των ψυχών.   

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, με το δείγμα των τριών αυτών γυναικείων 

μορφών (Ελένα, Σόνια, Μαρίνα), η παρατήρησή μας στην πρώτη ενότητα 

της εισήγησης για τον ιδεαλισμό του Τσέχωφ στην απόδοση των γυναικείων 

χαρακτήρων.    
 

Παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις στην ψυχή των ηρώων του έργου, ο 

αναγνώστης - θεατής συμπάσχει μαζί τους για τη στενόχωρη και πληκτική 

ζωή που ζουν, για τη ζωή που πέρασε χωρίς να διεκδικήσουν και τελικά να 

ζήσουν τον έρωτα ή τη χαρά, για την αποτυχία της απόπειράς τους να βγουν 

από την απραξία τους έστω την τελευταία στιγμή, για το αίσθημα του κενού 

και της στέγνιας της ψυχής τους, για την παθητικότητα των γυναικών, που 

τους στερεί τη χαρά που η σύγχρονη νοοτροπία θεωρεί δικαίωμα προς διεκ-

δίκηση, αν και οι ίδιες υποστηρίζουν τη στάση τους αυτή είτε με το ιδεαλι-

στικό τους φρόνημα ή με τη θρησκευτική τους πίστη. Παρακολουθεί με ει-

ρωνικό χαμόγελο τον εξευτελισμό του κόσμου των σοφών και επιτυχημένων 

μέσα από την ανατροπή της εικόνας του σπουδαιοφανούς καθηγητή, που 

χαρακτηρίζεται κενόδοξος, μικρόψυχος και εγωιστής. Νιώθει την τραγικό-

τητα της ανθρώπινης ύπαρξης, της καταδικασμένης να υποφέρει από τα 

δεσμά τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, που την κρατούν καθηλωμένη σ’ ένα 

τέλμα,  παρακολουθώντας τους δυο ‘χαμένους’ στη ζωή ήρωες, στην τελευ-

ταία σκηνή του έργου, να παλεύουν να αυτοπαρηγορηθούν με την υπομονή 

και την ελπίδα της δικαίωσης στην άλλη ζωή.  

Όσο κι αν ο σημερινός δυτικός άνθρωπος στέκεται με δυσφορία ή και 

αμηχανία μπροστά σε ένα τέλος, σαν αυτό του Θείου Βάνια, στο σύμπαν του 

τσεχωφικού έργου, μια τέτοια στάση δικαιολογείται ως η μοιραία κατάληξη 

αυτής της ζωής της παθητικής, μονότονης και αδιέξοδης, του εσωτερικού 

αυτού υπαρξιακού δράματος, που μπορεί να αλλάζει μορφές και αιτίες, αλλά 

είναι σύμφυτο με τη διαμόρφωση του δυτικού ανθρώπου από τις αξίες του 

οικείου πολιτισμού. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο του Τσέχωφ, που 

χωρίς διδακτισμούς μας προσφέρει την αληθινή εικόνα της τραγικής αδυνα-

μίας των μικρών ανθρώπων να βρουν και να απολαύσουν την ευτυχία μέσα 

στα κοινωνικά δεσμά, καθώς αγγίζει το ίδιο το δράμα της σχέσης του αν-

θρώπου με τους άλλους και τον εαυτό του, έτσι όπως διαμορφώνεται κάτω 

από την πίεση του πολιτισμικού περιβάλλοντος, καταφέρνει και σήμερα α-

κόμη να μας συγκινεί.  

Η απήχηση που βρίσκει το έργο του Τσέχωφ, γενικά, και το συγκεκρι-

μένο έργο, ειδικότερα, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι όσο ο άνθρωπος αναζη-

τάει το γιατί και το πώς της ύπαρξης, θα βρίσκει στα λόγια και τις  πράξεις 

των ηρώων του Θείου Βάνια τον καθρέφτη για να δει και να συνειδητοποιή-
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σει τη δική του αγωνία για το νόημα της ύπαρξης, όπως μπορεί να βρίσκει 

γενικά στο έργο του Τσέχωφ το μέτρο της ανθρωπιάς, για να πορευτεί στη 

ζωή και να αντέξει τη ματαίωση, την απόρριψη, τον έρωτα, το συμβιβασμό, 

το αί-σθημα του κενού, που απειλεί να καταπιεί την ψυχή του.  
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