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оригинални научни рад

А. П. Чехов између реторике  
и смислА у инсценАцијАмА  

XXI векА�

Ениса Успенски2  
Универзитет уметности у Београду 

Факултет драмских уметности, Београд

Апстракт:
У тексту се анализирају поставке Ујка Вање у режији Јиргена Гоша 
и Три сестре у режији Јурија Погребничка, са становишта тексто-
лошких анализа Чеховљевих драма из угла филозофског дискурса Л. 
Шестова; интертекстуалне везе са делом Достојевског; поетике Ме-
јерхољдовог „условног“ позоришта, као и из аспекта теорија декон-
струкције класичне књижевности, засноване на проблематизацији 
везе између знака и означеног.

Кључне речи:
Чехов, Јирген Гош, Јуриј Погребничко, Достојевски, Лав Шестов, рето-
рика, смисао, посреднo/непосредно, прозрење.o/непосредно, прозрење./непосредно, прозрење.

Многи проучаваоци Чехова доживљавају његово стваралаштво као спој 
различитих опозиционих категорија у чијем се максималном приближа-
вању, или превазилажењу противречности, види могућност продора на 
ниво ауторске истине. Тако се може говорити о Чехову између реализма 
и симболизма, комедије и трагедије, деветнаестог и двадесетог века, За-
пада и Русије итд.3 Савремена истраживања утемељена на традицијама 
семиотике виде кључ за разумевање такозване „тајне“ чеховског текста 
кроз решење питања односа реторике и смисла. Јер ако се унутар поети-
ке Чехова проблематизује естетика „супстанционалне везе између озна-
чавајућег и означитеља“ (Щербенок 2005: 76), с тежњом да се посредни, 

1 Рад је у скраћеној верзији прочитан на мeђународној трибини „А. П. Чехов у ���� веку������ веку�� веку�� 
одржаној у Београду, у оквиру БИТЕФ-а, под руководством Ивана Меденице.

2 enisa.�s�ens�i�g�ail.���.�s�ens�i�g�ail.����s�ens�i�g�ail.����g�ail.���g�ail.���.������
3 Жорж Бани, француски теоретичар, у свом излагању на трибини „А. П. Чехов у ХХ���� 

веку�� навео је девет бинарних парова који структуирају чеховску слику света. В. текст у. текст утекст у уу 
овом броју бројуброју: Georges Banu „L’entre-deux les bipolarités tchekhoviennes“. 
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уметнички говор замени непосредним језиком свакодневице, поставља 
се питање функционалности реторичких пасажа, то јест везе између зву-
ка и смисла музикалних финала његових драмских дела. 

Модерне инсенације Чехова, као модерне уметничке творевине, идући 
по правилу испред теоријских уопштавања, дају различите одговоре на 
ова питања, а они некада могу бити и дијаметрално супротни, као што 
је то случај са режисерским остварењима Ујка Вање немачког режисера 
Јиргена гоша, и Три сестре руског редитеља Јурија Погребничка, прика-
заним на 44. Београдском интернационалном театарском фестивалу. 

Представа Дојчес театра, која је изведена у Југословенском драмском по-
зоришту, наишла је на неупоредиво већи одзив код публике од предста-
ве театра Около4, изведене у Атељеу 212. Прву је публика пратила готово 
без даха наградивши је бурним и дуготрајним аплаузом, док се у другој 
представи након паузе број гледалаца проредио, а на крају је аплауз био 
прилично млак и могло би се рећи усиљен. Ипак, по нашем мишљењу, 
уметнички квалитет друге представе није био на нижем нивоу од прве, 
реч је о два различита приступа Чехову, од којих је један публика препо-
знала, а други није, или га бар није препознала у потпуности. 

Јирген гош је пружио гледалишту једну универзалну, ванвременску сли-
ку стварности, која је, дакако, дубоко инкорпорирана у уметничком 
моделу Чеховљевог света. Простор сцене, затворен у попречни пресек 
коцкасте кутије, у којој су током троипочасовне представе заробљени 
сви актери драме, недвосмислено упућује на филозофију „зида“, коју је 
још почетком ХХ века код Чехова дефинисао Лав Шестов. Према овом 
филозофу, Чехов и његови јунаци се налазе у стању јунака Достојевског 
из романа Записи из подземља. Заробљен у свом „еуклидовском“ рацију, 
способном једино за емпиријску перцепцију света, парадоксалиста До-
стојевског се суочава са стварношћу која је непобитна, као што је непо-

4 Театар „Около�� (скр. од „Около дома Станиславского�� у преводу „У близини куће Ста-
ниславског��) настао је 1970. као аматерски драмски Студио под руководством В. С. Спе-
сивцева, под називом Московско омладинско позориште „На Красној Пресни��. Од 1987. 
уметнички директор театра је Ј. Н. Погребничко (Ю.Н. Погребничко), а 1988. године 
добио је нови назив који више одговара његовом географском положају – «ОКОЛО дома 
Станиславского» („У близини куће Станиславског��). Мисли се на буквално суседство: 
поред куће-музеја оца-оснивача Художественог театра. Наравно, под тиме се подразуме-
ва и нешто много више: не директно наслеђе Станиславског, већ театарска поетика која 
егзистира у његовој близини, на маргинама летописа новог руског театра, а ствара се 
током читавог последњег столећа (www.kino-teatr.ru).
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битно „два пута два су четири“, и непремостива као што је за човека ли-
шеног било каквих помагала непремостив високи, дебели камени зид. 

Да је Чеховљев свет заправо затворена кутија, показао је и литвански 
режисер Римас Туминас у инсценацији Вишњика. Зидови летњиковца 
у ком се одиграва радња лепо су осликани, тако да гледалац у почетку 
не примећује да просторија нема ниједан отвор, ни врата ни прозор, 
и да се ликови налазе у безизлазној ситуацији. За разлику од Тумина-
са, Јирген гош се нимало није трудио да маскира своју идеју. Сценом 
доминира зид, чија је фактура непробојна, земљаста. Нема никаквих 
сценских реквизита, нигде ни столице ни стола, само јадна каскада дуж 
задње странице кутије на којој ликови једу, пију и спавају. Додуше, ту је 
и један велики блистави самовар. Самовар и Зид: супротстављени као 
свакодневица живота и његова суштина. Јунаци могу да бирају да ли ће 
да „ударају главом о зид“ или да пију чај. Парадоксалиста је изабрао чај, 
он ће исплазити зиду језик, окренути му леђа и примити се чаја. И ако 
га неко упита шта би више волео, да свет пропадне или да он пије чај, 
одговорио би му „нека свет пропадне, само да ја увек пијем чај“ (Досто-
евский 1982: 497).

Чеховљев ујка Вања је могао да живи док није видео зид, а онда је дошла 
лепа Јелена, он се погледао, осврнуо око себе, схватио да има четрдесет 
седам година, да нема ни имања, ни пребијене паре, да му живот зависи 
од бившег зета Серебрјакова, надобудног и отрцаног графомана, који 
пише што је „паметнима познато а незналицама непотребно“ (Чехов 
1986). Војницки је у паници, виче, покушава чак да се бори испаљујући 
хице у пензионисаног професора. Али то су пуцњи у празно. Не прео-
стаје му ништа друго него да се убије или савије кичму и „пасе траву у 
подножју зида“ (Достоевский 1982: 499). 

Доктор Астров се, као лекар којем непрекидно умиру пацијенти, што од 
непросвећености и нехигијене, што од недостатка медицинске опреме, 
свакодневно сусреће са својим „зидом“: „животом глупим, досадним и 
прљавим“ (Чехов 1986). Он, међутим, нема друге вере до у Дарвинову 
еволуцију, која потхрањује његову наду у прогрес, у бољи живот „за две-
ста, триста година“ (Чехов 1986)

Дарвинова теорија и за „аутора Чехова предстaвља позитивну општу 
идеју“ (Бочаров 2005: 147), додуше, за разлику од Астрова, његов хроно-
топ износи десетине хиљaда година, када ће „човечанство поново спо-
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знати Бога, ’правог Бога’ без имена, када га неће само замишљати, већ 
ће га јасно спознати у процесу културног стваралаштва и неће га одгоне-
тати помоћу вере, већ ће га доказивати разумом и културом“ (Бочаров 
2005: 156).

Али, напоредо са овом рационалном вером, која би се могла протума-
чити и као синтеза науке и религије5, код Чехова, доктора и скептика, и 
његових јунака присутан је и „страх од могућег обрнутог еволутивног 
процеса, до егзистенцијалне нуле“ (Бочаров 2005: 149 ). И није случајно 
доктор Дорн, један од алтер-ега Чехова из драме Галеб позитивно оце-
нио „драму-клопку“ младог Косте Трепљова, у којој је, по речима њеног 
аутора, представљено управо то – „егзистенцијална нула“ – тј. „ништа“, 
у шта ће се за „двеста хиљада година“ претворити наша планета, када 
ће „тела живих бића ишчезнути у праху, претворена деловањем вечне 
материје у камен, у воду, у облаке“ (Чехов�986). 

Речено савременим језиком, свестан опасности од еколошке катастро-
фе је и доктор Астров. Стога он чини све што је у његовој моћи да за-
устави процес уништавања биљног и животињског света сопственог 
животног окружења, па тако узгаја „узорни врт и расадник, какав се не 
може наћи ни на хиљаду миља унаоколо“, а уједно се, уместо старог и 
болесног шумара, брине и о државним шумама. Он то ради иако зна да 
је његов разумни труд „лудост“ (Чехов 1986), јер представља  само кап у 
мору неразумног уништавања природе, по његовим речима „човек, који 
је обдарен разумом и стваралачком енергијом, ради умножавања онога 
што му је дато, до сада ништа није стварао само је рушио и уништа-
вао“ (Чехов 1986). Иако се радује свакој посађеној брези, Астрову само 
пијанство може пружити утеху и веру у „будући живот“, јер чињенице 
говоре да се планета креће ка  катастрофи. Доктор то зна на примеру 
свога округа, чија је флора и фауна десеткована за последњих педесет 
година, што је он помно проучио и забележио и својеручно исцртао и 
осликао на еколошким мапама. 

5 Питање односа религије и науке једно је од горућих филозофских питања краја Х��� и по-
четка �� века, о ком су у Русији расправљали бројни писци и филозофи. Тим питањем 
се бавио и славни Ајнштајн, који је између осталог написао: „Током прошлог столећа 
било је нашироко прихваћено мишљење да између знања и вере постоји непремостива 
провалија. Међу образованим људима превагнуло је мишљење да је дошло време да се 
вера у све већем степену бави знањем и да је вера, која није заснована на знању, предра-
суда, и с тиме се треба борити�� (�in�tein 19��: ��).�in�tein 19��: ��). �tein 19��: ��).�tein 19��: ��).19��: ��).
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Јирген гош је у режији Ујка Вање кроз опипљиву метафору зидова сцен-
ског простора, који асоцирају на бесплодну, исушену земљу, управо 
aкцентовао еколошку тему, која се експлицитно разоткрива и у сценикцентовао еколошку тему, која се експлицитно разоткрива и у сцени 
када Астров показује Јелени своје цртеже. За разлику од текста дра-
ме, где доктор разлаже мапе по столу за картање, код гоша се тај детаљ 
увеличaва, не само размерама мапа, прекривајући њима читав просце-
нијум, него и тиме што овде није нацртан само један округ, већ читав 
континент, у којем су гледаоци лако могли препознати контуре Афри-
ке6. 

Међутим, Јелена остаје глува и слепа за страховања доктора Астрова, 
као што је уосталом глува и слепа неперсонификована људска већина. 
Лик ове јунакиње, као и других јунакиња7, добрим делом је одређен њи-
ховим именима. Јелена, или Helen (како је назива Војницки), недвосми-
слено упућује на антику, у којој Чехов види „потпуну телeсност, изражај-
ну скулптуралност“, коју, по оцени теоретичара, он „једноставно није 
могао волети“ (Гусейнов 2010: 25 ). Тако и Астров, лик најближи аутор-
ском „ја“ Чехова, „није равнодушан“ према Јелени Андрејевној, „она би, 
ако би хтела, могла да му заврти мозак за један дан“, али то што осећа 
према њој „ипак није љубав“ (Чехов 1986 ).

гош пажљиво разрађује и текстуални и подтекстуални план Чеховљеве 
драме. Код њега је Јелена, попут грчке богиње, босонога лепотица, обна-
жених листова у краткој хаљини, кроз коју се назиру контуре тела. 

Након Јеленине равнодушности према картографији и докторових бес-
плодних порива страсти, гошов Астров пажљиво савија огромне мапе, 
грчевито их стеже рукама и, уместо да напусти сцену, приљуби се узa 
зид, као што то током читаве представе чине и остали ликови драме. 
Сви су ту, они који су на сцени, а они који су ван ње остају приковани 
уза зид. Зид је њихова једина реалност. 

6 Традиционално се метафора карте Африке која фигурира у тексту Чехова тумачи као 
руска чежња за далеким иностраним крајевима, међутим, чини се да је Гош прецизније 
прочитао реплику Астрова: „...(Прилази карти Африке и гледа је) Мора бити да је сада, 
тамо у тој Африци невероватна врућина – страшна ствар�� (Чехов1987 ), везујући је за 
метафору „исушене земље��.

7 Име Софија (Соња) се почетком ХХ века није могло читати изван контекста религиозно-
филозофског појма „софиологије�� (С. Булгаков) у чијем светлу се најчешће и тумачи лик 
Софије Мермеладове из романа Достојевског Злочин и казна. Марина је пак карактери-
стично народно име, које према фолклорној представи о типологији имена, карактерише 
понашање особе која „речима уме да нахрани�� / „Промолвит накормит Марина��/ (Фло
ренский 1993: 37) 
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Зид је исто тако једина реалност и за самог Чехова, рационално он мо-
же да јој супростави само грандиозну машту, фантастичну реторику о 
„далекој будућности“ која ће, како пише у писму Дјагиљеву, можда „до-
ћи тек кроз десетине хиљaда година, [...] макар и у далекој будућности, 
када ће човечанство спознати Бога тј. када га неће само слутити и тра-
жити код Достојевског, већ ће га спознати јасно као што су два пута два 
четири“ (Бочаров 2005:155). 

Чехов не помиње случајно у овом филозофском контексту име Достојев-
ског, који се често „осећа“ у позадини његовог текста, испливавајући не-
кад и у први план. Чехов је имао потребу да именује Достојевског јер му 
је добро био познат његов одговор на концепт рационалне вере у Бога, 
заправо концепт његових јунака Аљоше Карамазова и старца Зосиме, 
по којима је „љубав изнад логике“. 

Помоћу знања (гнозиса), Бога покушава да прими други брат Карамазо-
вих – Иван – ком ће се његов двојник – ђаво, у лице насмејати причајући 
му анегдоту о грешнику осуђеном на квадрилион километара пута, које 
мора прећи да би спознао рајско блаженство, и који се успротивио то-
ме, легавши попречке и категорички изјавивши „Не желим да идем, из 
принципа не желим!“ (Достоевский 1988: 149). 

Чехов је одговорио на причу о Ивану Карамазову и његовом двојнику 
приповетком Црни монах, у чијем главном јунаку није тешко препозна-
ти аутора „Легенде о Великом инквизитору“. Kао што ђаво Ивану саоп-Kао што ђаво Ивану саоп-ао што ђаво Ивану саоп-
штава његове сопствене мисли, тако и Коврин, јунак Чеховљеве припо-
ветке, чује из уста Црног Монаха одјеке својих фантазија, којe нису само 
његовe, већ и доктора Астрова: 

Вас људе очекује велика блистава будућност. И што је више на 
земљи људи као што си ти, пре ће се остварити будућност. Без 
вас који служите вишем начелу, који живите свесно и слободно, 
човечанство би било ништавно, развијајући се природним путем, 
оно би још дуго морало да чека крај своје земаљске историје. А ви 
ћете га за неколико хиљада година раније увести у царство вечне 
истине (Чехов 1986)

Али за разлику од Достојевског, који је немилосрдан према Ивану, Че-
хов је благонаклон према свом јунаку Коврину, пружајући му уместо 



Ен
ис

а 
Ус

пе
нс

ки

��

бесконачног пута могућност да постане „човек поља“8, што заправо и 
јесте визија „свете хармоније“ која се јавља у тренутку прозрења9, али 
„нама смртницима“ остаје „неразумљива зато што лети натраг у небе-
са“ (Чехов 1986). 

Традиција проучавања Чехова темељи се на давању општег гносеоло-
шког карактера његовом делу и концентрисању чеховских текстова око 
прозрења, па се у складу са тим и финална сцена Ујка Вање најчешће 
тумачи као одговор на питања о смислу дат реторичким средствима 
књижевне уметности. Завршном монологу Соње Серебрјакове, тради-
ционално се даје смисао продора у ауторску истину захваљујући њего-
вој ритмичној хармонији, лепоти звучања апсолутног, првобитног ста-
туса. Ипак, прозрење, чија су и формална потврда реалне сузе Војницког 
(Соња брише сузе ујка Вањи: „Јадни, јадни ујка Вања, ти плачеш“), није 
последица само вербалног, већ и невербалног чина који представља до-
пуну претходног дискурса. Док изговара монолог, Соња пада на колена 
и спушта главу на ујка Вањине руке, што је заправо пројекција иконич-
не сцене препорода, наследника Јунака из подземља – Рaскољникова – у 
којој он клечи пред Соњом Мермеладовом („Вечном Соњечком“, како 
је, готово иронично назива на почетку романа)10. 

Јирген гош у свом комаду даје простор хармонији у финалној сцени Уј-
ка Вање, користећи се сценском техником светла. На крају представе 
светло, које иначе све време непријатно блешти, лагано се умањи, поја-
ви се благи сумрак, сенке нису више оштре као усред поднева, зид изгу-
би боју сасушене глине и постане мекши, баршунастији. Соња изговара 
свој монолог о срећи, о будућем животу, која њих, и нас све, ту присут-
не, чека на крају неког врло, врло далеког пута. гледалиште је узбуђено, 
не престају аплаузи, глумци излазе, једном, два пута, три пута, аплаузи 
се не стишавају...

8 Водећи руски проучавалац Чехова – А. Чудаков – узевши за наслов једног свог текста 
чеховску фразу из дневника  „Између ’има Бога’ и ’нема Бога’ простире се читаво ог-
ромно поље, које с великим трудом пролази истински мудрац��,  закључујe да је ��Чехов у 
различитим периодима свог живота био ближи час једном, час другом полу. Али никад 
се није задржавао толико дуго да би престао да буде човек поља�� (Чудаков 199�: �7).  Уп. 
завршни пасаж из приповетке Архијереј : „иде по пољу брзо, весело, лупкајући штапом, 
а над њим широко небо, обливено сунцем�� (Чехов 1987).

9 Реч прозрење, од рус. прозрение синоним је речи просветљење и користи се у домаћој 
богословској литератури. 

10 Види фусноту бр. 8.
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Они аплаудирају уметности Чехова, уметности режије, уметности глу-
ме.

Чехов је, како пише Шестов, био у истој позицији као и јунак Достојев-
ског, сучељен са Нужношћу. Али он се није окренуо „чају“, није се утопио 
у баналности. Он се определио, како се изразио Шестов, за „стварање ни 
из чега“ (Шестов 1908: 3), за рад, исцрпљујућ и непрекидан, стварајући 
чудо које се зове Чеховљева проза. Режисер је у сличан положај довео и 
глумце када их је затворио у кутију, лишио свих помагала и препустио 
самима себи да се изборе са баналношћу и створе чудо глуме. 

Ипак, Јирген гош је свестан Чеховљевог осећања неухватљивости „хар-
моничног тренутка“ и има потребу да га допуни пасажом којег нема у 
самом тексту, али се за њега може наћи оправдање у контексту укупног 
Чеховљевог стваралаштва. На крају представе млади Радник, чија је уло-
га код Чехова минимална, код Јиргена гоша изговара загонетну репли-
ку. Неприпремљени гледалац наравно не зна да је глумац Индус, да је 
његова реплика сакрални текст на архаичном хинду-језику. гледалац то 
не зна, али осећа лепоту изговорених речи, која би упућеном могла да 
кореспондира са сакралном поетиком акатиста. Ајхенбаум је писао да 
је „акатист скривени патос његовог стваралаштва […] Чехов је носио 
тежак крст епигонства и маштао је о акатисту“. А кратка приповетка 
Света ноћ је била довољна да се акатист објасни као поетски пламен 
„осећања непотпуне реалности […] осећања да је читав живот у свој 
његовој пуноћи био обухваћен од стране неког другог, пре нас самих“. 
(Эйхенбаум 1987: 119–120 )

Чехов је, како је често о томе писао, изгубио веру, али је сачувао љубав 
према лепоти црквеног обреда и народном хришћанству. И код Јиргена 
гоша молитвени текст младог Индуса, требало би да на нивоу значења 
оствари везу са ликом дадиље Марине, древне старице, повијене до зе-
мље под бременом година, која на безнадежно Астровљево питање да 
ли ће кроз двеста-триста година људи памтити оне који су у зноју лица 
свога крчили пут у будућност, одговара гласом из вечности: „Ако људи 
забораве, Бог неће!“. Ипак, за већину гледалишта оно што говори Индус 
лепо звучи, али нема смисла.    

За разлику од Јиргена гоша, који је своју режију уклопио у структуру 
Чеховљева текста, Јуриј Погребничко се бавио адаптацијом драме Три 
сестре, користећи се методaма „условног “ театра, скраћујући текст дра-aма „условног “ театра, скраћујући текст дра-ма „условног “ театра, скраћујући текст дра-
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ме, уводећи цитате из других текстова и премештајући радњу у други 
временски простор (тачније 1919), а све са циљем да кроз Чехова прого-
вори о судбини данашње Русије. 

Представа започиње титловима на задњем плану сцене којима се цити-
ра разговор са Чеховом из Буњинових сећања: 

– Знате ли још колико година ће ме читати? Седам.
– Зашто седам? – упитао сам га.
– Добро, онда седам и по.
– Данас сте тужни, Антоне Павловичу – рекао сам му посматрајући 
његово лице, бледо од месечеве светлости. 
Оборивши поглед, замишљено је штапом ископавао ситне камен-
чиће, али кад сам му рекао да је тужан, погледао ме је с лукавим 
изразом на лицу.
– А онда је озбиљно додао:
Ипак ће ме читати само седам година, а од живота ми је остало још 
мање, шест година. Само не говорите то репортерима Одесе.
Није живео још шест година, већ нешто више од једне. […] Кад је 
умро, срећан израз се појавио на његовом одмах подмлађеном ли-
цу (Бунин 1955: 87)

Аутор свакако није случајно одабрао дати пасаж, за разумевање читавог 
и социолошког и естетског концепта представе он има есенцијално зна-
чење. Ствар је у томе што се са становишта Трију сестaраaрара театра Около, 
Чеховљева мисао апсолутно потврђује. 

Поменути Ајхенбаум још je на десету годишњицу пишчеве смрти писаоje на десету годишњицу пишчеве смрти писао на десету годишњицу пишчеве смрти писао 
о изгубљеној духовној вези новог поколења са Чеховом: „Он није више 
у нашем кругу, од његове уметности се не протежу нити до нашег духов-
ног центра. Ми више нисмо очарани њиме, ми смо сада без њега при-
нуђени хитно да преживимо нешто сасвим своје, нешто што је од њега 
исувише далеко“ (Эйхенбаум 1987: 128), а млади Мајаковски је потпуно 
у духу нове естетике почетка ХХ века назвао психологизам „ујка Вања и 
тетка Мања“ „проституисањем са психом“ („психоложничество“) 

Доиста, 1914, после Јапанског рата и Прве руске револуције (1905), Ру-
сија је била потпуно другачија у односу на ону коју је Чехов оставио 
1904, али 1919. године то је била незамисливо другачија земља, jeр је тоjeр је тор је то 
година коначног преокрета грађанског рата, када је Црвена Армија по-
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степено из свих провинција почела да потискује Војску царске Русије, 
све даље преко Урала, ка Далеком истоку. 

Чехов је писао загледан у своју стварност, у време док је Русија била још 
увек моћна Империја. И као што тврди његов биограф Доналд Рејфилд, 
не може се порећи да су „прљавштина, глад и безнађе руског села би-
ли ужасни“ али „када видиш […] како је добро радила пошта, железни-
ца, штампа, часописи, банке, судство, универзитети, када схватиш да је 
упркос цензури, у Русији била завидна слобода мисли и, мада само за 
трговце и племство, слoбода кретања, постајеш љубоморан. Наравно,oбода кретања, постајеш љубоморан. Наравно,бода кретања, постајеш љубоморан. Наравно, 
није била идила, али су за интелигенцију то били потпуно подношљиви 
услови живота“ (Рейфильд 2010: 91) 

Међутим, двадесетих година читава чеховска Русија изокренута је на-
главачке. Имања су испретурана и попаљена, летњиковци са верандама 
срушени или претворени у станишта у којима нема ни трпезаријских 
столова са белим столњацима, нити сребрних самовара. У њима више 
нико не живи, кроз њих се само пролази. Уђу војници да се умију, оперу, 
некад преспавају, уносе се рањеници и мртви. 

Отуда и код Погребничка сцена личи на склепано склониште са зи-
дом од отпадног зарђалог метала, а дуж ње се протеже жица, која мо-
же да послужи као штрик за сушење рубља. Ту је и обавезни чајник, 
али овога пута је то обични лимени чајник, онакав какав су војници 
користили на фронтовима. Сценом доминира дугачки огољени сто и 
мноштво ко зна са каквог отпада покупљених столица. Али и сто и 
столице најмање служе својој основној намени. Столице, као у некој 
чекаоници, служе за спавање непрестано уморним актерима драме, а 
сто је чешће одар за убијеног војника, у овом случају Тузенбаха, него 
што је трпеза. 

Сећање на сјај и моћ некадaшње Империје и њене војске (према којој је, 
као што је познато, Чехов гајио топла осећања), Погребничко изражава 
огромним постером Александријског стуба са петербуршког Дворског 
трга. Као пандан стубу, ту је и једна греда у хоризонталном положају, 
било да виси изнад стола или лежи испред њега. Она, дакако, може иза-
звати асоцијацију обореног Александријског стуба, али истовремено и 
кореспондира са текстом Чеховљеве драме, у ком над судбинама ликова 
и читавим домом Прозерових виси нешто тешко и одурно као што је то 
дебло. Ипак, Погребничко не даје децидирано значење овом реквизиту, 
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руководећи се Чеховљевом мишљу да „не рађа мисао лик, већ напротив, 
живи лик рађа мисао“, режисер оставља гледаоцу да сам доради предста-
ву, јер ако је позориште „око“ стварности, „дебло“ ипак није „длака“, и 
не може остати непримећено.

Сместивши радњу драме у прве постреволуционарне године, Погреб-
ничко актуализује и позоришну естетику тих година која је врвела од 
експеримента и нових метода, али су доминантне биле и расправе с 
реалистичким театром. Поступак „условног театра“ препознајемо пре 
свега у главним протагонисткињама драме. У складу са његовим захте-
вима је и одређена статичност ликова: од глумца се тражило да остане 
миран на сцени и да без сувишног испољавања емоција изговори зада-
ти текст. „Спољашњи израз се жртвује за рачун повећања интензитета 
унутрашњег доживљаја“ (Мейрхольд 1968: 72 ). Три сестре, генералске 
ћерке, три, као уписане, лепотице, све три у дугим хаљинама од беле 
свиле, што и јесте огледало њихове суштине, њихове чистоте, имају и 
обележја девојака двадесетих година. Олгино крзно и муштикла, Маши-
на токица с пауновим пером, aмблеми су женствености „сребрног ве-
ка“, док Ирина с дугим црним рукавицама и јарконаранџастом периком, 
подсећа на Коломбину, а њен љубавни троугао са бароном Тузенбахом 
и официром Сољоним, кореспондира с комедијом дел арте, коју је Ме-
јерхољд уградио у поетику условног театра. Условну театралност исти-
чу и титлови на тамној позадини који се појављују и током представе. 
Kомбиновање позоришта и елемента немог филма такође је један од по-
ступака из богатог арсенала експерименталних проналазака с почетка 
ХХ века. Као полигони за нова театарска истраживања нису служиле 
сцене главних императорских позоришта већ многобројни кабареи, ко-
ји су ницали у предреволуционарној Русији као печурке после кише. И 
Погребничко уводи у своју представу кабаретску атмосферу с певањем 
и играњем, јер у времену у којем је реалност постала фантастичнија од 
уметности нема места за „штимунг“ позоришта Станиславског. После 
пожара револуције, остало је само нејасно сећање на Станиславког и 
спаљени, или полуспаљени реквизити, о којима приповеда Наташа, сна-
ха сестара Прозеров. Она је такође у белој хаљини, међутим, зелени по-
јас у комбинацији са зеленим рукавицама њен костим чини смешним, 
док је сва необичност тог лика наглашена интонацијом њеног говора и 
покретима који имитирају стил совјетских туристичких водича. Таква 
Наташа се уклапа у Чеховљево виђење стварности, према ком су малo-
грађанштина и баналност најжилавији облици животне стихије, увек 
спремни да прогутају крхке форме духовности. 
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У режисерском поступку Погребничка уочљива је тенденција да се об-
нови сећање на изворног Станиславског, али и да се направи извесни 
корак даље који води ка „трагичном балагану“, споју трагичке интона-
ције са такозваном „руском брезовом чежњом“ и тражењем заборава у 
ганутљивој циганској песми или свима познатој, помало излизаној шан-
сони. И негде између редова цитата различитих позоришних естетика, 
Погребничко се приближава Чехову и главној теми Трију сестара, која 
је вероватно и била разлог зашто се определио управо за овај комад. 
Реч је о теми одласка и растанка, која и за Валерија Фокина предстaвља 
велики изазов, наводећи га да изјави како има жељу да постави само 
завршни чин драме, „подробно с паузама, време пролази, а хтео би да 
га растегнеш, да одложиш тај тренутак опраштања, фактичке смрти“ 
(Фокин 2010: 64). 

Мотиве одласка и растанка Погребничко уводи већ на почетку предста-
ве и они трају све до њеног краја, чују се у кафанским песмама руске еми-
грације из двадесетих година, у клопарању возних точкова, чији звуци 
допиру иза сцене у тренуцима када се глумци зауставе да немим маха-
њем отпрате оне који одлазе, па све до кулминације опраштања у послед-
њим сценама драме. Управо је тема одласка разлог што је Погребничко 
радњу комада сместио у 1919. годину, јер поред универзалне метафизи-
ке растанка ова Чеховљева драма представља и увертиру у историјски 
одлазак царске руске војске. 

Стављајући догађај из 1919. године у центар представе и посматрајући 
га, како из угла „трију сестара“ чеховских времена, када се он могао на-
слутити, тако и из перспективе данашњице, која трпи последице његове 
збиље, Погребничко даје значење метафори ланцa, заснованој на узроч-
но-последичној вези догађаја. На крају представе појављују се сестре из 
времена Станиславског, које ту већ имају по четрдесет и више година, 
загледане у гледалиште, оне окрећу перспективу сцене ка дубини позо-
ришне сале, ка савременом гледаоцу, приморавајући га својим ћутањем, 
одсуством посредне реторичности, на непосредни доживљај стварности. 
Режисер је поред бројних скраћивања Чеховљевог текста избегао и Ол-
гину реплику, којом се даје зрачак перспективе „будућег живота“ („На-
ше ће се патње претворити у радост за оне који ће доћи после нас, срећа 
и мир завладаће земљом, поменуће добром речју и благословиће оне 
који живе данас“), јер њега не интересују питања „циља“ о којем фило-
зофирају чеховљеви јунаци и оставља гледаоцу да сам реши може ли се 
„даље“ и има ли тога „даље“. 
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У закључку можемо рећи да је немачки режисер, без предубеђења о 
ауторској свести о задатом смислу универзума, дошао до откривања 
звучне лепоте апсолута унутар конкретног Чеховљевог текста, кроз ме-
тонимијску везу тврдње о тријумфу истине и лепоте у свету и хармоније 
језичке форме те тврдње. Својим режисерским остварењем Ујка Вање, 
Јирген гош се бавио питањима великих величина, будућности планете 
и универзалне вечности, док, супротно од њега, Јуриј Погребничко чи-
та Чехова између редова, дајући предност „власти магновења“ ( Белый 
1911: 402) , поетици малих величина, чеховској „квантној физици“ (Бо-
чаров 2005: 159 ), пуштајући да кроз такозване „отворе“ у ткању његовог 
текста проструји вечност, у сећању на проживљени тренутак који се на 
крају представе оживљава познатим шлагером из седамдесетих – вре-
мена режисерове младости (дакле, времена најинтезивнијег доживљаја 
стварности), шлагером Салватора Адамa Tombe le niege be le niegebe le niege le niegele niege niegeniege egeege gege��. 
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Enisa Uspenski

Anton Chekhov Between rhetoriC AnD meAning in the 
inSCenAtionS of 21St Century 

Summary

This paper interprets the stage setting of the Anton Chekhov’s dramas – Uncle 
Vanya (Дядя Ваня) and Three Sisters (Три сeстры) – by Jurgen Gosch and 
Yuri Pogrebnichko, through textual analysis of these and other Chekhov’s 
works. We decided that the German author, Jurgen Gosch, based his direc-
torial achievement on, now already classical, interpretation of Chekhovian 
model of world in the context of philosophy of “the wall” of the Hero from 
Notes form Underground (Записки из подполья), which had been defined 
by Lav Sestov at the beginning of 20th century. Gosh literally sticks to the text 
of Chekhov’s drama and penetrates its structure and sub-structure, revealing 
an inter-textual and polemical connection with Dostoyevsky (Ф��дор Ми-Ф��дор Ми- Ми-Ми-
хайлович Достоевский), on the level of his thematic preoccupation with Достоевский), on the level of his thematic preoccupation withДостоевский), on the level of his thematic preoccupation with on the level of his thematic preoccupation with 
religion and knowledge. Using the character of Astorov to put in the center of 
his performance “the ecological issue”, Jirgen Gosh launches the issue of the 
future of our planet and future life in general, responding to it, on the one 
hand through Chekhovian fear concerning survival of Earth and on the ot-
her hand – opening up a perspective to Chekhov’s imagination and harmony 
beyond Time which can nowadays be sensed in musicality and rhetoric disco-
urse of the text, apart from its meaning.

Yuri Pogrebnichko, in his stage direction of Three Sisters, went the other way 
around, reading Chekhov not literally, but “between the lines”. Focusing his 
adaptation on the departure of Russian Czar’s Army, the director plays with 
Chekhovian chrontype through the realization of the metaphor of chains of 
cause and effect events. He is not interested in Chekhovian themes on life 
goals, or future life. He prioritizes ’the power of the moment’ that A. Beli di-
scovered in his work and so opens the door for the numerous followers of the 
concept of “small values”, Chekhovian “quantum physics”, enabling them to 
see, by revealing ’the openings’ in the fabric of his prose, the very face of eter-
nity. It is exactly what Pogrebnichko does, offering the “uncatchable reality” 
beyond discursive language, awakening the memory of the real life moment 
through the Russian song and French chanson.

Key words: Anton Chekhov, Jurgen Gosch, Yuri Pogrebnichko, Fyodor Do-
stoevsky, Lav Sestov, rhetoric, meaning, mediate/immediate, seeing through.


