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KOMPARÁCIA DVOCH INSCENÁCIÍ ČECHOVOVEJ 

„ČAJKY“ S PROTOTEXTOM 

 

Stanislav BILÝ 

 

ÚVOD K ČAJKE A. P. ČECHOVA 

 roku 1896 dokončil svetoznámy ruský dramatik jednu zo svojich najznámejších drám 

„Čajka“. 17. októbra toho istého roku bola odpremiérovaná v Alexandrijskom divadle. 

Čechov odchádza po druhom dejstve, pretože nie je spokojný s výsledkom. O dva dni na to 

v novinách vychádza článok od I. A. Avilonovej, v ktorom sa zmieňuje o „Čajke“ a tvrdí, že 

to nie je hra. O necelé dva roky V. I. Nemirovič-Dančenko požiadal Čechova, aby mu povolil 

odpremiérovať túto hru v Moskovskom umeleckom súbore s odôvodnením, že maldí umelci 

môžu túto hru interpretovať kvalitnejšie, ako predošlé divadlo. 25. apríla 1898 je hra uvedená 

s obrovským úspechom. 

„Čajka“ je hra o nových formách v umení, nenaplnených láskach, generačných konflik-

toch. Dej sa odohráva na kúrii starého a chorého sudcu vo výslužbe Piotra Nikolajeviča Sori-

na. V prvom dejstve mladý, ambiciózny spisovateľ Konstantin Gavrilovič Treplev organizuje 

predstavenie svojej vlastnej hry, v ktorom vystúpi mladá,začínajúca herečka Nina Zárečná. 

Treplev je do Niny zamilovaný. Predstavenie je komorné. Zúčastnia sa ho len rodinní príbuz-

ní. Slávnej herečke, Treplevovej matke Irine Nikolajevne Arkadinovej sa hra nepáči. Počas jej 

priebehu má hlúpe poznámky na adresu svojho syna a tým sa snaži zabaviť ostatných, aby 

upozornila na seba. Trepľov preruší predstavenie a nahnevaný odíde. V druhom dejstve sa Ni-

na zamiluje do slávneho spisovateľa Borisa Alexejeviča Trigorina. V treťom dejstve sa vyhro-

cujú konflikty, Trelev sa neúspešne pokúsil o samovraždu, chce vyzvať na súboj Trigorina, 

matke vyčíta jej povrchnosť. Na konci dejstva Matka odchádza s Trigorinom do Moskvy. Ni-

na sa rozhodne stať profesionálnou herečkou. Tiež odchádza do Moskvy, aby si si splnila svoj 

nenaplnený sen. Medzi tretím a štvrtým dejstvom ubehli dva roky. Treplev sa stal slávnym 

spisovateľom. Matka sa vráti s Trigorinom. Keď je Trepľov osamotený, príde za ním Nina 

a zdôverí sa mu o jej pohnutom živote. Bola síce herečkou, ale nikdy nehrala dobre. S Trigo-

rinom mala dieťa, ale to jej umrelo. Trigorin ju opustil. Nina ho miluje naďalej. Povie to Trep-

levovi, ktorý si ju chce stále získať, ale Nina nakoniec odchádza. Treplev potrhá všetky svoje 

literárne artefakty, odíde za scénu a tam sa zastrelí. 

V 
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Čechov je predstaviteľom modernej drámy 20. storočia, ktorý svojím spôsobom predstihol 

dobu. Nie je to autor (aj keby sa to mohlo na prvý pohľad zdať) mimetický, napodobňujúci 

skutočnosť ( hoci sa tak tvári, veľmi plasticky zobrazil rituály dobovej, ruskej, dožívajúcej 

aristokracie a nastupujúcej kapitalistickej mladoburžoázie), ale autor ktorého dramatično ko-

rení v schopnosti zobraziť podtext života ľudí, ľudkov, postáv, figúrok spomínanej spoločnos-

ti. Ktosi veľmi dávno povedal, že v Čechovových hrách ľudia iba tak posedávajú, popíjajú 

čaj, jedia a neraz v intenciách konvencie konverzujú, akoby sa nič nedialo. V podtexte, vo 

vnútornom deji, vo svete postáv sa odohrávajú, prebiehajú veľké zlomy, katastrofy, ktoré dlho 

nevidíme a odrazu zaznie výstrel a jeden z protagonistov umiera páchajúc samovraždu (Arka-

dinová povie synovi Treplevovi vetu pomerne konvenčnú, asi v tom duchu, že sa jej nepáči 

hra, ktorú napísal syn.). Práve medzery medzi replikami, ktoré sú neraz klišeovité, medzi rep-

likami pragmatického charakteru v konaní a filozofovaní postáv vytvárajú netextový priestor 

pre tvorbu veľmi plastických divadelných postáv, ktoré niesu určované autorskými Čechovo-

vými poznámkami, no môžu byť súčasťou novej, autentickej koncepcie režiséra týchto hier, 

ktorý pochopí, že tragédie hrdinov týchto drám nie sú iba zdánlivo neporovnateľné s gigantic-

kými postavami antiky (Antigona, Oidipus), lebo aj Treplev, Arkadinová, Zárečná zažívajú 

tragédiu, keď sa rúca ľudský kozmos života individuality so špecifickým individuálnym urče-

ním. 

Takéto videnie Čechova neraz predpokladá „inakosť“ v scénickej realizácii a práve príklad 

„Nitrianskej kotolne“, ale aj nedivadelnej „renesančnej jedálne v Joriku“ je možnosťou, ktorá 

je pravdepodobne umelecky vhodnejšia, ako sú klasické, kukátkové inscenácie Čechova v ce-

lom priebehu 20. storočia v kamenných divadlách. 

„Čajka“ je náročná hra na realizáciu. Koncentruje sa v nej veľmi málo deja. Sústreďuje sa 

na vnútornú psychiku postáv. Inscenovanie tejto hry si vyžaduje dôkladnú dramaturgickú prí-

pravu. Modifikácia tohto textu je veľmi náročná, pretože každá časť tejto drámy nesie svoju 

sémantickú funkciu a pri nesprávnej úprave môže dramaturg tieto vzťahy narušiť. Predmetom 

môjho pozorovania má byť porovnanie dvoch inscenácií s prototextom, aby som analyzoval 

ich realizáciu a mohol na týchto príkladoch preniknúť hlbšie k Čechovovej poetike. 

 

KOMPARÁCIA INSCENÁCÍ 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre; réžia: Svetozár Sprušanský; premiéra: 1999 

Scéna Jorik v Košiciach; réžia: Valentin Kozmenko-Delinde; premiéra: 1997 
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Obidve predstavenia boli inscenované v komornom nedivadelnom prostredí. „Nitrianska 

Čajka“ sa hrala v priestoroch kotolne DAB. Košická scéna Jorik je sama o sebe nedivadelným 

priestorom (Bývalá jedáleň renesančného domu).  

 

PRIESTOR 

Prototext 

Dramatický priestor: 

Prvé dejstvo: *1: „Zákutie v parku pri Sorinovej kúrií. Široká aleja vedie od divákov cez 

celý park k jazeru a je prehradená narýchlo zdobeným pódiom na domáce predstavenie, takže 

zastiera výhľad na jazero. Naľavo i napravo pódia je kríčie. Niekoľko stoličiek, stôl.“ 

Druhé dejstvo: *2: „Kroketové ihrisko. Vzadu vpravo dom s veľkou terasou, vľavo vidieť 

jazero, v ktorom sa strblotom odráža slnko. Kvetinové záhony.“ 

Tretie dejstvo: *3: „Jedáleň v Sorinovom dome. Vpravo i vľavo dvere. Príborník, skrinka 

s liekmi. Na prostriedku stôl. Kufor a škatule, zjavné prípravy na odchod.“ 

Štvrté dejstvo: *4: „Salón v Sorinovom dome, ktorý si Trepľov zmenil na pracovňu. Vpra-

vo i vľavo dvere do iných obývacích miestností. Vzadu sklenené dvere na terasu. Okrem zvy-

čajného salónneho zariadenia je tu ešte v pravom kúte pisací stôl, pri ľavých dverách pohovka 

a knižnica, knihy sú na podobločniciach a po stoličkách.“ 

*1, *2, *3, *4 –Prototext, „Čajka“, Čechov A.P., Čierny mních, Anna na krku, Môj život 

a iné, Bratislava, Tatran, 1980, strany – *1 – 241, *2 – 255, *3 – 266, *4 – 276 

 

JORIK 

Táto inscenácia nemá presnú determináciu priestoru. Diváci sedia okolo hracej plochy 

v tvare obdlžníka približne 15 krát 8 metrov, čím sa stávaju súčasťou inscenácie. Plocha je 

oddelená igelitom, ktorý sa dá v jednotlivých sekvenciách zaťahovať, alebo odťahovať. Pri 

jeho obmenách získava scéna viacero funkčných i mnohovýznamových polí. Na scéne je zo-

pár stoličiek. V interiérových scénach sa nachádza aj malý stolík. Táto inscenácia ráta hlavne 

s ludickým priestorom, ktorého hlavným východiskom organizácie sú herci. 

 

DAB 

Hrací priestor je situovaný čelne k divákovi.  

Prvé dejstvo: Scéna je prázdna. V pozadí sú automaticky oddeľovacie oceľové dvere. Prie-

stor nám nedeterminuje, či sa dej odohráva v interiéri, alebo v exteriéri, ale podľa implicit-
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ných poznámok prehovoreného textu vieme usúdiť, že postavy sa nachádzajú v priestore di-

vadla. 

Druhé dejstvo: Tenisové ihrisko. V explicitných poznámkach prototextu sa nachádza kro-

ketové ihrisko. 

Tretie dejstvo: Toaleta divadla. Naľavo sa nachádza pisoár. Na zemi sú poukladané matrace 

z postele. V pravo je stolička na sedenie. V explicitných poznámkach prototextu je priestor 

označený ako jedáleň v Sorinovom dome. 

Štvrté dejstvo: Scéna je prázdna, ako v prvom dejstve, ale neskôr sa začína napĺňať spolu 

s príchodom jednotlivých postáv. Využíva koľajnicivú techniku pohybujúceho sa pódia. Na 

konci predstavenia sa spúšťa pletivo, ktoré uväzní Trepleva, keď ostáva osamotený. 

 

PREDMETY 

Prototext: tabatierka, hodinky, kniha, medailónik, brošňa, obväz, mŕtva čajka, vypchatá 

čajka, puška. 

Jorik: Využíva tie isté predmety, ktoré ponúka prototext. 

DAB: vešiaky na kostýmy, tenisové rakety, tenisová sieť, tabatierka, fľaše, prilba. 

 

DRAMATURGIA 

Jorik: Inscenácia v Košiciach sa poctivo drži pôvodnej predlohy Čechova. Text ostáva ne-

narušený, objavujú sa minimálne, zanedbateľné škrty. 

DAB: „Nitrianská kotolňa“ mení uplne charakter Čechovovej drámy. Hra je interkorporo-

vaná do prostredia súčasného slovenského divadla. Všetky postavy, okrem Trepleva sú herci. 

Dráma je aktualizovana do súčasnosti. Predmety, ktoré sa v texte vyskytujú, nerešpektujú 

kontext Čechovovej doby, pretože ani samotná úprava nemá túto tendenciu. 

 

HERECTVO 

Jorik: Východiskom pri kreovaní hereckých postáv v košickej inscenácii je „umenie pre-

žívania“. Komorný priestor „renesančnej jedálne“ ponúka možnosti pre interaktivitu medzi 

hercom a divákom. Herec tu môže pracovať so svojou prirodzenosťou a vďaka malej hracej 

ploche nemusí používať nadsadené výrazové prostriedky. Herecké stvárnenie postáv koreš-

ponduje s charaktermi v prototexte. 

Arkadinová (Beata Dubielová) je namyslená, egocentrická herečka s vyberanými spôsob-

mi. Charakter sa prejavuje v jej sebavedomom hlase, ktorým na seba upozorňuje. Treplev (Ju-
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raj Zetyák) je mladý muž bojujúci za „nové formy v umení“. Nieje to len plachý rojko, ale je 

to človek s jasnou predstavou, ktorý trpí pre svoju nepochopenú inteligenciu. V ostrých vý-

menách názorov s matkou je výbušný v pohybe, pred Ninou je jeho hlasový prejav jemný 

a v niektorých kľúčových momentoch používa štylizovaný pohyb. Nina Zárečná (Adriana 

Ballová) je jemná, „romantická“, dozrievajúca žena, ktorá hľadá útočisko v umení. V jej in-

terpretácii nepôsobí až tak naivne, ako ju vnímame priamo z textu. Je málo výrazná a miesta-

mi statická. Trigorin (Miroslav Kolbašský) je na prvý pohľad plachý, ako u Čechova v prvom 

dejstve, ale pri jeho dlhom monológu na konci druhého dejstva sa prejavuje jeho expresia 

v nespokojnom, neurotickom a ubitom umelcovi, ktorú interpretuje silnými kontrastmi v po-

hybe a intenzite hlasu. Jeho postava koná adekvátne v priestore, v akom sa nachádza. Svojím 

ludickým herectvom diváka upovedomuje, kde sa táto sekvencia odohráva. Sorin v hereckom 

stvárnení Ivana Sogela je malý chlapec v koži starnúceho chorého sudcu vo výslužbe. Občas 

používa invalídny vozík, na ktorom niekedy sedí, občas ho tlačí. Máša (Eva Ryšáková) 

a Medvedenko (Eugen Tomajko) vytvárajú napätie hneď v úvode hry, hlavne zásluhou Evy 

Ryšákovej, jej nervozity a smútku z nenaplnenej lásky k Treplevovi. Napätie kulminuje 

v momente, keď Medvedenko začne polemizovať o svojom slabom zárobku. Mášu „dorazí“ 

táto prízemná polemika, pretože neustále myslí na Konstantina. Vznikajú u nej neurotické vý-

buchy. Medvedenko ostáva len tichým spoločníkom. Jeho ďalšie konanie je už len tápanie 

a jeho „hlúpe“ repliky sa v hre bohužiaľ strácajú. Táto postava síce nepatrí medzi popredné, 

ale napriek tomu si žiada výraznejšiu plastickosť. Šamrajev (František Dolejší) je typ dotiera-

vého pomocníka na Sorinovej kúrii. Jeho pokojný a flegmatický prejav spolu s jeho textom 

vytvára postavu „oxidujúcu“ a provokujúcu svojou banalitou. 

Polina neustále zahľadená do Dorna, skrýva svoju lásku k nemu a nieje objasnený tento cit 

ani v tejto inscenácii, čo však ani nemá byť. Konanie Poliny by však malo viac provokovať, 

aby vôbec donútilo diváka premýšľať nad tým, čo sa mohlo medzi týmito dvoma postavami 

odohrať. Dorn (Attila Boczársky) je v kontraste k ostatným postavám vykreovaný do zaují-

mavej štylizácie, ktorá z neho robí maskujúceho sa samotára, čo sa nevie otvoriť svetu. 

DAB: Sprušanského koncepcia výrazne mení charakter Čechovovej Čajky, čo sa prejavuje 

aj v hereckej interpretácii. Dramaturgia mení kontext celej hry a zasadzuje ju do prostredia 

„jedného divadla“. Všetky postavy sú herci, okrem Trepleva, ktorý je spisovateľ. Arkadinová 

(Eva Večerová) je neurotická herečka postihnutá svojím povolaním, stále na seba upozorňujú-

ca a výbušná. K svojmu ukričanému hlasovému prejavu pridáva výrazne štylizovaný pohyb, 

ktorý má na ňu upozorniť. Trigorin (Marek Majeský) je mladý úspešný herec. Je to typ na-

mysleného, skazeného, zhýralého bohéma, ktorý sa utápa vo svojom hedonistickom spôsobe 
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života. Hlboko podsadzuje hlasivky a tým všetkých upozorňuje na to, že je „veľký herec“. 

Jeho zvodné pohyby majú očariť Ninu. Nina (Miloslava Zelmanová) je na prvý pohľad „naiv-

ka“, ktorá sa necháva unášať svojími emóciami vyvolanými túžbou stať sa slavnou herečkou 

a po celý čas vníma všetko to „vznešené“ plytkým pohľadom, čo sa prejavuje aj v jej ade-

kvátnom afekte, ktorý však při dlhších monológoch znepríjemňuje divákov zážitok. Sorin 

(Dušan Lenci) je starý herec, vyčíta divadlu, koľko energie mu venoval a nič od neho nezís-

kal. Nikdy si nezahral v dobrej postave. Už nemôže hrať, preto je jeho prejav ubitý v pohybe 

a sentimentálny v nadnesených intonáciách. Treplev (Martin Kaprálik) je výbušný rebel s de-

tinským správaním. Vo štvrtom dejstve, v ktorom ubehli dva roky a stáva sa úspešným spiso-

vateľom hovorí svoje repliky s mierným pátosom. Polina (Adela Gáborová) nie je len tá Poli-

na v texte, ktorá sa stará o beh domácnosti, pričom je nešťastne zamilovaná do Dorna. Polina 

Adely Gáborovej je herečka. Vystupuje hneď v úvode s krátkym príhovorom divákovi. Ako 

Polina je energická a ponúka viac výstupov, ako Polina v prototexte. Jej práca s očami a prí-

jemne zafarbeným zamatovým hlasom z nej robia osobnosť, ktorá je nad všetkým, čo sa v in-

scenácii odohráva. Cítiť z nej silnejšiu subjektivitu a viac otvára svoje vnútro v porovnaní 

s Čechovovým textom. Máša (Lenka Barilíková) je mladá „nezávislá“ žena s ambíciou stať sa 

herečkou. Jej smútok sa prejavuje tým, že si „užíva svoj život v plnej kráse“, čo ju dovedie až 

do postele Trigorinom. Jej koketný prejav prezrádza, prečo tak koná a poukazuje na jej mo-

rálne slabosti vyvolané jej smutným životom. Medvedenko (Erik Peťovský) je neúspešný re-

žisér zamilovaný do Máše. Jeho typická „všadeneprítomnosť“ v každej mizanscéne poukazuje 

na jeho slabosť chytiť svoj život pevne do rúk. Je slabý režisér, padajú mu scenáre z rúk, 

všetko čo povie je slabé a nevýrazné. Šamrajev (Ernest Šmigura) je správca divadla, ktorý 

spolu s Dornom (Ján Kováčik) v tejto inscenácii nezapadajú do vzťahov s inými postavami 

a ostávajú na okraji tejto inscenácie. 

Charaktery postáv v „nitrianskej Čajke“ sú budované na výraznej štylizácii, ktorá mierne 

kopíruje ich vnútorné rozpoloženie. Nenecháva diváka, aby si ich hľadal sám, ale ich tvar im 

nastavuje hneď v prvých výstupoch. 

 

RÉŽIA 

Jorik: Ukrajinský režisér Valentino Kozmenko-Delinde je známy uplatňovaním koncepcie 

„Stanislavského prežívania“ vo svojích inscenáciách. Taktiež stavil na túto koncepciu aj v tej-

to „Čajke“, čo je cítiť aj v psychologicko-realistickom herectve, ktoré miestami presahuje až 

do magického realizmu, kde nachádzame veľa ludických výrazových symbolov a znakov, kto-
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ré toto umelecké stvárnenie potvrdzujú. Na konci predstavenia sedia herci v kruhu a vtedy 

zaznieva výstrel Trepleva. Dorn odchádza za scénu, aby tam našiel mŕtveho Trepleva a vrátil 

sa tváriac, že sa nič nedeje. Tento kruh je typický u Čechova. Delinde si ho uvedomil a použil 

tento obraz v inscenácií. Je to kruh nešťastných lások ( Máša miluje Trepleva, Treplev Ninu, 

Nina Trigorina, Trigorin Arkadinovú atď). Všetci sedia a sú pasívni, ako postavy v Čechovo-

vých hrách. 

DAB: Režisér Svetozár Sprušanský sám preložil a upravil hru pre potrebu inscenovania. 

Vlastnou dramaturgiou, ktorá výrazne mení štruktúru pôvodnej hry si stanovil množstvo pre-

kážok, aby inscenácia ostala v pôvodnom kontexte. Výraznou štylizáciou hercov stráca v nich 

psychologizáciu a musí pracovať s inými výrazovými prostriedkami, aké ponúka Čechov. Na-

rába s obraznosťou, metaforickosťou a snaží sa celú inscenáciu nadsadiť, aby tým ponúkol 

divákovi svoj pohľad na „Čajku“. Celou nitrianskou „slobodnou hravosťou“ cítiť vplyv Spru-

šanského a jeho prostriedkov, ktoré zvolil. Ak chce divák poznať súvislosti tejto hry, musí po-

znať prototext, aby túto symboliku odčítal, pretože pre „panenského diváka“ je to úplne iná 

hra. Táto hra kladie do rozporu dva svety. Svet divadla so svetom ktorý žijeme. Rieši polemi-

ku, ktorý z týchto svetov je zaujímavejší a dôležitejší. 

Napriek týmto aspektom môžeme usúdiť, že svojou cestou táto inscenácia priniesla „Čaj-

ku“, ale s „nitrianskými krídlami“. 

 

ZÁVER 

Pri porovnávaní týchto dvoch inscenácií sa nám kladie otázka kam až siahaju mantinely pri 

javiskovom realizovaní Čechovových drám. Ak chce byť hra aktuálna v 21. storočí, potrebuje 

svoju „inakosť“. V čom spočíva „inakosť“ u Čechova? Potrebeuje Čechov v súčasnosti pre-

stavbu celej štruktúry hry, alebo sa má hrať tak, ako je napísaný? Potrebuje text také silné za-

sahy, ake sme mohli vidieť v „Nitrianskej kotolni“, alebo ma ostať neporušený, akým je prí-

pad „jedálne renesančného domu“? Aké znaky musí hľadať režisér v netextovom priestore, 

aby divák pochopil to, čo sa odohráva pred ním?  

Čechov nenapísal až tak veľa drám (Ujo váňa, Tri sestry, Višňový sad, Ivanov, Platonov, 

Čajka), ale predsa bol vo svojej dobe považovaný za autora, ktorý priniesol do drámy isté nó-

vum a stal sa jedným z najoriginálnejších. Dodnes sa jeho hry hrávajú po celom svete. Možno 

by stálo za zmienku vidieť aj inscenácie, ktoré sa hrávaju v Španielsku, Anglicku alebo vo 

Francúzku, kde sa kultúra od tej Ruskej líši omnoho viac, ako tá naša. Ako sa pasujú s takým 

ťažkým dramatikom, akým bol Čechov tieto národnosti? Na tieto otázky musíme hľadať od-
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povede, aby sme si ujasnili, čo pre našu kultúru Čechov vlastne znamená a čo nepochybne 

znamená naša kultúra pre Čechova pri jeho inscenačných podobách. 

Scéna Jorik v Košiciach 

Dramaturgia: Valentin Kozmenko-Delinde 

Scénografia: Valentin Kozmenko-Delinde 

Hudobná dramaturgia: Valentin Kozmenko Delinde 

Réžia: Valentin Kozmenko-Delinde  

Hrajú: 

Nina Zarečná: Adriana Ballová 

Konstantin Trepľov: Juraj Zetyak 

Arkadinová: Beáta Dubielová 

Trigorin: Miroslav Kolbašský 

Šamrajev: František Dolejší 

Sorin: Ivan Sogel 

Dorn: Attila Boczársky 

Máša: Eva Ryšáková 

Medvedenko: Eugen Tomajko 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

Preklad a úprava: Svetozár Sprušanský 

Scéna a kostýmy: Alexandra Grusková 

Hudobná dramaturgia: Peter Zajac 

Hudba: Marek Brezovský v hudobnom spracovaní a úprava Oscara Rószu 

Réžia: Svetozár Sprušanský 

Hrajú: 

Nina Zárečná: Miloslava Zelmanová 

Konstantín Trepľov: Erik Peťovský/Martin Kaprálik 

Arkadinová: Eva Večerová 

Trigorin: Marek Majeský/Igor Šebesta 

Šamrajev: Ernest Šmigura/ Ján Greššo 

Polina: Adela Gáborová 

Peter Sorin: Dušan Lenci 

Jevgenij Dorn: Ján Kováčik 

Máša: Lenka Barilíková 

Medvedenko: Erik Peťovský/Martin Kaprálik 
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