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Kirsebærhaven Anton Tjekhov Hent PDF Anton Tjekhov (1860-1904) er en russisk novellist og dramatiker.
Han er en af de store russiske realister og forfatterskabet tegner et billede af den russiske middelklasse på
deres landsæder i provinsen i slutningen af det 19. århundrede. Novellerne er kendt for deres nøgterne,

lakoniske stil, der har inspireret forfattere som Joyce og Hemingway. Mest kendt er han dog for sine dramaer,
hvor de kendteste erMågen, Onkel Vanja, Tre søstre og Kirsebærhaven, der alle fortsat hører til de mest

spillede stykker verden over. Han fornyede det moderne drama gennem sine hverdagsintriger og dagligdags
dialoger, hvor personerne kredser om det centrale uden at adressere det direkte. Midt i dagligdagens rutiner
indtræffer så pludselig en ekstraordinær hændelse, der for altid ændrer livet for de involverede personer.

Dramaerne har en grundtone af vemod eller ironi og er ofte indlevende fremstillinger af handlingslammede
mennesker, som vantrives. Kirsebærhaven er det fjerde og sidste af Tjekhovs store dramaer opført et halvt år

før hans død i 1904. Stykket foregår som Tjekhovs øvrige dramaer på et gods i den russiske provins.
Godsejerinden Ljuba Ranjévskaja kommer efter flere års udlandsophold tilbage til sit gods, der er kendt for

sin meget store og berømte kirsebærhave. Men økonomien skranter, godset er stærkt forgældet og en
tvangsauktion truer. En ven af familien, handelsmanden Lopakhin, der har kæmpet sig op fra fattige kår,

foreslår at løse gældskrisen ved udstykning af kirsebærhaven i parceller med salg for øje. Men godsejerinden
kan ikke forestille sig at opgive sin kirsebærhave. Hun lever i en fortidig illusion og er uden realitetsand og
handlekraft og må ruineret forlade godset til lyden af ”øksens fjerne, dumpe hug mod træerne.”. ”Jeg holder
meget af Tjekhov, men jeg har svært ved at begrunde min kærlighed til ham rationelt. Det eneste jeg får ud af

en analyse er, at teksterne er en blanding af noget frygteligt hverdagsagtigt, almindelige tilføjelser,
gentagelser, læger, utroværdige forførersker og så videre; og dog er det hans værker, som jeg ville tage med
til en anden planet.” – Vladimir Nabokov ”For mig forbliver Tjekhov uopnåelig: Han skrev fortvivlelsens

komedier om menneskets lidelser og længsler. Og mens man på én og samme tid morer sig og sønderrives, er
hans kunst så indtrængende og vedkommende.” – Woody Allen ”Tjekhov er en uforlignelig kunstner. Man
læser ham med nydelse, ikke blot én gang, men atter og atter, hvad der selv ikke med Dickens altid er muligt
... I alt, hvad han skrev, træder hans store og sjældne fortrin for dagen: hans fuldkomne oprigtighed. Med
denne oprigtighed gengav han, hvad han uddrog, plastisk og klart, indtil de mindste detaljer.” – Leo Tolstoj
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med nydelse, ikke blot én gang, men atter og atter, hvad der selv ikke
med Dickens altid er muligt ... I alt, hvad han skrev, træder hans
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