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RESUMÉ
MORBROR VANJA 		


Första akten

Vanja sköter om godset, som officiellt ägs av hans systerdotter Sonja. Inkomsterna från godset har i åratal skickats till stan till Sonjas pappa, Professor Serebrjakov. Vanja, hans mor Maria och Sonja har trott att professorn gör ett viktigt jobb konsten och vetenskapen till fromma. Nu har Professorn och hans nya hustru Jelena flyttat till godset och Vanja slås av tanken att Professorns arbete trots allt inte varit värt något? Doktor Astrov har kommit för att träffa Professorn, men hittar honom ändå inte. Astrov stannar för att vänta i sällskap av Vanja och Maria. Professorn kommer från sin promenad, han mår redan bättre och vägrar därför att träffa doktorn. Alla fortsätter med sina dagliga sysslor. Astrov bestämmer sig för att övernatta, men blir tvungen att åka när han blir kallad till fabriken. 
  
Andra akten

Professorn försöker skriva långt in på natten, men åstadkommer ingenting. Han gnäller inför sin fru och sin dotter och väcker slutligen hela huset. Han har tidigare varit sjuk, så man har återigen sänt efter doktorn från stan. Professorn vägrar än en gång att träffa doktorn och nu har Astrov börjat dricka med Vanja och godsets arbetare Telegin. Sonja och Astrov äter kvällsmat och Sonja är osäker på Astrovs känslor för henne. Jelena får inte heller sömn och hon och Sonja skålar för systerskapet. Sonja anförtror sig åt Jelena om sin kärlek till Astrov.  De skulle vilja sjunga och spela, men Professorn förbjuder dem.

PAUS

Tredje akten

Professorn har berättat att han har ett anmälningsärende. Jelena lovar Sonja att ta reda på om Astrov är intresserad av henne eller inte. Astrov presenterar sina kartor för Jelena och det hela slutar med att de två kysser varandra. Just då råkar Vanja komma in, men han lovar att hålla hemligheten för sig själv.  	
Alla samlas i matsalen och Professorn meddelar att man nu har installerat elektricitet i huset och att han tänker sälja godset. Vanja och Sonja blir chockade. Vanja beskyller Professorn för att han har förstört hela Vanjas liv. Som en sista utväg försöker Vanja skjuta Professorn men han skjuter förbi, två gånger.

Fjärde akten

Telegin grubblar över om han ännu kan få bo kvar på godset efter att man installerat elektricitet och Professorn har sagt att jordbruket inte längre är lönsamt. Telegin får inget tillfredsställande svar på sin fråga. Vanja har stulit doktorns morfinflaska, men Sonja övertalar honom att inte begå självmord utan ta sig an gårdens arbete. Professorn och Jelena lämnar godset för gott. Astrov ber Jelena stanna för en enda natt, men hon åker ändå med Professorn. Astrov kan inte bestämma sig om han ska åka eller inte och Sonja förstår att han inte älskar henne. Det är svårt för Vanja att gå vidare. Sonja uppmanar honom att leva i alla fall, trots allt.


