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PERSONERNE:  
 
Andrey Sergeyevich Prosorov
Natalia Ivanovna (Natasha), hans forlovede, senere hans hustru.
Olga,  Andreys søster
Masha (Marya), Andreys søster
Irina,  Andreys søster
Fyodor Ilyrich Kulygin,  gymnasielærer, gift med Masha
Alexander Ignatyevich Vershinin,  Oberstløjtnant
Nikolaj Lvovich Tuzenbakh,  Baron - løjtnant
Vassili Vassilyevich Solyoni, Kaptajn
Ivan Romanovich Chebutykin, millitærlæge
Alexey Petrovich Fedotik, 2' løjtnant
Vladimir Karlovich Rodé, 2' løjtnant
Ferapont, rådhusbetjent, en gammel mand
Anfisa, barneplejerske, 80 år gammel
 
 
 
 

1 Akt   
 
(Prozorov's hus. En dagligstue med søjler; i baggrunden ses en stor spisestue. Det er ved 
middagstid og solen skinner klart udenfor. I spisestuen er man ifærd med at dække op til frokost.
   Olga, iklædt den, for et pigegymnasium, reglementerede blå kjole, vandrer op og ned ad gulvet 
mens hun retter stile; Masha, i sort kjole og med hatten i skødet, sidder og læser i en bog; Irina, i 
hvid kjole står og ser tankefuld ud.)
 
OLGA:   Tænk, nu er det et år siden at far døde - d. 5 maj, det var jo netop på din navnedag Irina. 
Det var koldt, og det sneede. Jeg troede ikke at jeg ville overleve det, og du, - du var nærmest 
dødlignende. Og nu et år efter påvirker det os overhovedet ikke mere, der sidder du i en hvid kjole 
og ser aldeles glad ud. (Stueuret slår elleve) Hør, sådan slog uret også den dag. (Tænker sig om.) 



Jeg kan huske at der var musik til begravelsen og at der blev affyret geværsalver. Far var dog 
general, men der var næsten ingen mennesker til begravelsen - og det både sneede og regnede.

IRINA:    Lad os nu glemme det der - hvorfor rive op i det?
 
(Baron TUZENBAKH, CHEBUTYKIN og SOLYONI dukker op ved spisebordet, bag søjlerne)
 
OLGA:    Selvom birketræerne endnu ikke har blomstret, er det så varmt i dag, at vi kan sidde for 
åbne vinduer. Det er elleve år siden, at far blev forflyttet herud til brigaden, det er elleve år siden vi 
forlod Moskva. Jeg husker det tydeligt, det var i begyndelsen af maj og alt var sprunget ud - hele 
Moskva blomstrede. Varmt var det også og alt lå badet i solskin. Elleve år, og jeg husker det 
nøjagtigt som om det var igår. Åh, Gud,  hvor fik jeg hjemve, da jeg vågnede imorges og så 
solskinnet og de udsprungne vækster.

CHEBUTYKIN:    Tør De vædde?

TUZENBAKH:    Årh - hold nu op!
 
MASHA, (helt opslugt af sin bog og stille fløjtende.)
 
OLGA:   Hold op med det fløjteri, Masha. Hvor kan du dog! (Tager sig til hovedet). Jeg har 
hovedpine af det elendige skolearbejde - hver dag hen til skolen og undervise indtil aften! Det ælder
mig og jeg får uhyggelige tanker. Ja, sådan er det faktisk - i de sidste fire år har jeg følt at hver 
eneste dag er forsvundet ud af mit liv uden at efterlade sig nogetsomhelst! Men een længsel vokser 
sig større og større......

IRINA:   At rejse til Moskva. Sælge huset, forlade alt og tage tilbage til Moskva....

OLGA:   Ja! Til Moskva, så hurtigt som overhovedet muligt.
 
CHERBUTYKIN og TUZENBAKH griner.
 
IRINA:   Andrey bliver sikkert professor, så han vil sikkert heller ikke blive her. Kun stakkels 
Masha bliver tilbage.

OLGA:   Masha kan jo besøge os hver sommer.
 
MASHA (fløjter fornøjeligt.)
 
IRINA:   Alt ordner sig, gudskelov. (Ser ud af vinduet). Smukt vejr derude. Jeg ved ikke hvorfor jeg
er så glad: Imorges kom jeg i tanker om, at det var min navnedag, og pludselig blev jeg overvældet 
af glade minder fra barndommen, da mor stadig var hos os. Oh, hvilke glade minder, så lykkelige så
lykkelige!

OLGA:   Hvor I dog alle stråler af lykke idag. Aldrig har jeg da set Jer så smukke. Selv Masha er 
smuk. Andrey ser også godt ud, hvis ellers han ville lægge sin værdighed lidt tilside, den gør ham 
ucharmerende. Men jeg bliver bare ældre og ældre og  mere og mere indtørret. De pigebørn i skolen
irriterer mig, det er nok derfor! Men idag har jeg fri. Jeg er hjemme. Jeg har ikke hovedpine og jeg 
føler mig yngre end igår. Jeg er kun 28... Gud bedre det - men hvis nu jeg var gift, og kunne blive 
hjemme hele tiden, ville det være endnu bedre. (Pause). Åh, hvor skulle jeg elske min mand.

TUZENBAKH: (Til Solyoni) Jeg er træt af at høre på dit evindelige pølsesnak. (Går ind i 



dagligstuen). Jeg har forresten glemt at fortælle, at vores nye oberstløjtnant, Vershinin, kigger 
indenfor idag. (Sætter sig til pianoet)

OLGA:   Glimrende - det glæder jeg mig til.

IRINA:   Er han gammel?

TUZENBAKH:   Næ, omkring de fyrre, tror jeg, at dømme efter udseenet. (Spiller stille på 
pianoet.) Han ser ud til at være iorden. Bestemt ikke noget fjols, bortset fra at han elsker at høre sig 
selv tale.

IRINA:   Er der noget ved ham?

TUZENBAKH:   Åhr, såmænd - men der er jo altså hans kone, hans svigermor og hans to døtre. 
Han har iøvrigt været gift en gang før. Han underholder  alle og enhver med, at han har en kone og 
to døtre. Bare vent til han kommer. Konen er i virkeligheden ikke noget særligt, hun sætter sit hår så
det ligner en våd klud og så vælter ordene ud af hende som skidt fra en spædkalv. Herudover ynder 
hun at samtale om filosofi ligesom hun jævnligt forsøger at begå selvmord, tilsyneladende kun med 
den hensigt at irritere sin mand. Jeg ville have forladt hende forlængst, men han bærer bare over 
med hende, og nøjes med at gå og grunde over det.

SOLYONI:  (Kommer ind fra spisestuem sammen med Chebutykin.) Med een hånd kan jeg kun 
løfte godt og vel 25 kg., men med begge hænder kan jeg løfte 90 kg. eller muligvis mere. 
Konklusionen må være, at to mænd ikke er dobbelt så stærke som een, men tre gange stærkere, 
måske mere....

CHEBUTYKIN:   (Læser i avisen mens bevæger sig rundt.) Hvis man lider af håraffald....skal man 
blande en skefuld naphtalin med en halv potte spiritus....blande det inderligt og påføre det dagligt....
(Gør et notat i sin lommebog) Afkryds venligst det ønskede! Nej, ikke det ......(Streger noget ud.) 
Nå, skidt med det.

IRINA:   Ivan Romanovich, kæreste Ivan Romanovich!

CHEBUTYKIN:   Min egen lille skat, hvad vil du?

IRINA:   Ivan Romanovich, kæreste Ivan Romanovich! Jeg føler det som om jeg sejler under en 
skyfri blå himmel omgivet af en mængde hvide fugle. Hvorfor føler jeg sådan - svar mig!

CHEBUTYKIN:   (Kysser hendes hånd varsomt.) Min egen lille hvide fugl.....

IRINA: Da jeg vågnede idag, og stod op og klædte mig på, følte jeg lige pludselig at alt her i livet lå
åbent for mig, og at jeg nøjagtigt vidste hvordan jeg ville leve. Kære Ivan Romanovich, nu ved jeg 
hvordan det hænger sammen. En mand må arbejde, slide i sit ansigts sved, uanset hvem han er, for 
det er hele målet med hans liv, hans glæde, hans fremdrift. Hvor herligt må det ikke være at være 
arbejder og stå op ved daggry for at brolægge gaderne, eller være hyrde, eller skoleinspektør, eller 
lokomotivfører.... Ved Gud i himlen, det vil være bedre at være en okse eller en hest, bare den kan 
arbejde, end en ung kvinde som vågner kl.12, får kaffe på sengen og tilbringer over en time med at 
klæde sig på.... Det er frygteligt! Jeres glubende tørst efter vand på en varm sommerdag kan 
sammenligns med min længsel efter arbejde! Og hvis jeg ikke herefterdags kan stå tidligt op og 
arbejde, skal De ikke mere regne mig for deres ven!

CHEBUTYKIN: (Venligt) Udmærket, udmærket - så er jeg ikke længere deres ven.



OLGA:   Far forlangte, at vi stod op kl. syv. Irina vågner stadig kl. syv, og ligger så og mediterer til 
klokken bliver 9. Og Gud, hvor ser hun dog alvorlig ud. (Ler.)

IRINA:   Du er så vant til at betragte mig som en lille pige, at det forekommer dig mistænkeligt når 
mit ansigt er alvorligt. Jeg er altså 20!

TUZENBAKH:   Jeg forstår så udmærket denne trang til at arbejde - åh Gud! I hele mit liv har jeg 
aldrig rørt en finger. Jeg er født i St. Petersborg, et latterligt intetsigende sted, i en familie der ikke 
anede hvad arbejde og bekymringer er. Jeg husker at da jeg som ganske ung kom hjem fra mit 
regiment, var der en tjener der trak støvlerne af mig og han blev sur når jeg var utålmodig, og der 
stod min mor og så beundrende på mig, og kunne ikke få ind i hovedet at alle andre ikke også 
syntes at jeg var skøn. De beskyttede mig imod arbejdet; i sidste øjeblik! En ny tid er på vej, folket 
marcherer imod os, en kraftig og sund storm er i opmarch, den nærmer sig og vil rive dovenskab, 
inkompetence, al råddenskab i samfundet og hadet til arbejdet med sig. Intet bliver tilbage! Selv jeg 
kommer til at arbejde - og om 25-30 år vil alle mænd arbejde - alle!

CHEBUTYKIN:   Jeg kommer ikke til at arbejde

TUZENBAKH:   Dem regner vi ikke med.

SOLYONI:   Om 25-30 år? så er vi alle døde, gudskelov! Om en to til tre år regner jeg med at vi vil 
bære Dem ud af kirken - hvis ikke, så blæser jeg hjernen ud på Dem, gamle slagsbroder.
 
(Tager en parfumespray-flaske op af lommen, og sprøjter sig på brystet og hænderne.)
 
CHEBUTYKIN: (Leende) Det er virkelig sandt - jeg har aldrig arbejdet. Efter jeg forlod 
universitetet har jeg ikke rørt en finger endsige læst en bog - kun aviser...(Tager en ny avis frem fra 
inderlommen.) Lad os så se....Jeg har læst i avisen, at der skulle være en, Dobrolyubov, som skulle 
have skrevet - ja, det ved jeg ikke - guderne må vide det....(Der høres banken på døren 
nedenunder.) Der er nogen dernede der vil tale med mig. Jeg er tilbage i løbet af et øjeblik .....
(Skynder sig afsted mens han kradser sig i skægget.)

IRINA:   Han er ude på noget!

TUZENBAKH:   Ja, han så så fornøjet ud, at jeg er sikker på, at han snart vender tilbage med en 
gave til Dem.

IRINA:   Det var dog kedeligt!

OLGA:   Ja, det er skrækkeligt. Han foretager sig altid noget dumt.

MASHA:   
"Der stod en grøn eg ved havet.
Med en kæde af guld omkring sig...
Med en kæde af guld omkring sig..."
 
(Rejser sig stille syngende.)
 
OLGA:    Jeg tror ikke du har det så godt idag, Masha. (Masha fortsætter med at synge mens hun 
tager sin hat på.) Hvor skal du hen?



MASHA:   Hjem.

IRINA:   Det var dog sært....

TUZENBAKH:   Og så ovenikøbet på din navnedag.

MASHA:    Betyder intet - jeg kommer igen iaften. Farvel min kære. (Kysser Irina) På godt gensyn 
allesammen. Før i tiden, da far endnu levede var her altid 30-40 officerer på vores navnedage, og 
der var masser af skæg og ballade - idag er her kun 1½ mand og ligeså stille som i en ørken...Jeg er 
den der er gået. Jeg er i dårligt humør - tag Jer ikke af mig. (Ler og græder på een gang.) Vi tales 
ved senere, farvel sålænge; jeg går en tur.

IRINA:   (Ærgerlig.) Hvor er du dog sær...

OLGA:   (Grædende.) Jeg forstår dig godt, Masha.

SOLYONI:   Når mænd taler filosofisk, så er det....ja, i det mindste på et vist plan, men når to 
kvinder taler filosofisk - tja, jeg siger ikke mere.

MASHA:   Hvad mener De med det - De nederdrægtige mandsperson?

SOLYONY: Intet, intet - det røg lige ud af mig (Pause)

MASHA: (Vredt til Olga.) Hold op med at tude!
 
(Anfisa og Ferapont kommer ind med en kage.)
 
ANFISA:    Denne vej, min ven. Kom ind! De har tørret skoene af. (Til Irina.) Fra Rådhuset, fra 
Mikhail ivanich Protopopov.... en kage. 

IRINA:   Mange tak. Hils ham, og sig tak. (Tager kagen.)

FERAPONT:   Hvad?

IRINA:   (Højere.) Hils, og sig tak!

OLGA:   Giv ham et stykke paté, Anfisa. Farvel Ferapont, hun giver dig et stykke paté.

FERAPONT:   Hvad?

ANFISA:   Kom så bessefar, Ferapont Spiridonich. Kom så. (Ud.)

MASHA:   Jeg bryder mig ikke om denne Mikhail Potapich eller Ivanich, Protopopov. Vi burde 
ikke invitere ham.

IRINA:   Det har vi heller aldrig gjort.

MASHA:   Udmærket.
 
(Chebutykin kommer ind fulgt af en soldat der bærer på en sølvsamovar; almindelige udbrud af 
overraskelse.)
 



OLGA:   (Holder hænderne for ansigtet.) En samovar! Hvor skrækkeligt! (Går til spisestuen, og 
stiller sig ved bordet.)

IRINA:   Min kære Ivan Romanovich, hvad i alverden er det De foretager Dem?

TUZENBAKH:   (Leende) Jeg sagde det jo nok.

MASHA:   Ivan Romanovich, De har simpelthen ikke skam i livet.

CHEBUTYKIN:   Min kære gode pige, De er det eneste og det kæreste jeg har her i livet. Jeg fylder
snart 60. Jeg er en gammel mand, ensom og værdiløs. Det eneste gode i mig er, at jeg elsker Dem - 
havde De ikke eksisteret var jeg forlængst død....(Til Irina.) Min kære lille pige, jeg har kendt Dem 
siden De blev født, jeg har båret Dem i mine arme.....Jeg elskede Deres afdøde mor....

MASHA:   Men Deres gave er altfor værdifuld.

CHEBUTYKIN:   (Halvt grædende) Dyre gaver....nej, det er intet!...(Til soldaten.) Sæt den derind 
(Peger). Dyre gaver!
 
(Soldaten går ind i spisestuen med samovaren.)
 
ANFISA:   (Kommer ind og går tværs over scenen.) Kæreste! Der står en fremmed oberst derude! 
Han har allerede taget frakken af. Børnlille, her kommer han. Irina vær nu rar og høflig, ikke 
sandt....Vi skulle have spist frokost for længe siden.....Åh Gud....(Ud.)

TUZENBAKH:   Det må være Vershinin. (Vershinin kommer ind.) Oberst-løjtnant Vershinin!

VERSHININ:   (Til Masha og Irina.) Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere mig selv, mit 
navn er Vershinin. Jeg er særdeles glad for, at det endelig lykkedes for mig at komme. Hvor er De 
dog vokset! Ak, ja. Ak, ja.

IRINA: Værs'go at tage plads - tak fordi De kom.

VERSHININ:   (Livligt.) Jeg er virkelig glad, meget glad! Men der må være tre søstre, det er jeg 
sikker på. Jeg kan huske - der var tre små piger. Jeg har glemt Jeres ansigter, men jeg ved, at Jeres 
far oberst Prozorov plejede at have tre små piger omkring sig. Jeg husker det som igår, jeg har jo set
det med mine egne øjne. Ak ja, hvor tiden dog går.

TUZENBAKH:   Alexander Ignatyevich kommer lige fra Moskva.

IRINA:   Fra Moskva? Er De fra Moskva?

VERSHININ:   Ja, det er jeg faktisk. Deres far havde kommandoen over en forlægning i Moskva, 
og jeg var officer det samme sted. (Til Masha.) Jeg synes jeg kan genkende Deres ansigt.

MASHA:   Jeg genkender ikke Deres.

IRINA:   Olga! Olga! (Råber ind i spisestuen.) Olga! Kom her! (Olga kommer ind fra spisestuen.) 
Oberstløjtnant Vershinin kommer tilfældigvis fra Moskva!

VERSHININ:   Jeg formoder, at De er Olga Sergeyevna, den ældste, og at De er Marya...og De er 
Irina, den yngste....




