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Mågen Anton Tjechov Hent PDF Skønt Tjekhovs noveller er mindst lige så gode som hans teaterstykker, er
det alligevel dem, han i den brede offentlighed er blevet berømt for. I 1887 debuterede han med skuespillet

”Ivanov”, som ikke blev synderlig bemærket. Ni år efter havde skuespillet ”Mågen” premiere i St. Petersborg,
hvor det blev en eklatant fiasko. Stykket, der handler om de sørgelige konsekvenser det får, når man tager
livsløgnen fra et menneske, var inspireret af Henrik Ibsens ”Vildanden”. Det var først, da Kunstnerteatret i
Moskva to år senere i 1898 satte Mågen op igen, at stykket fik succes og det takket være Stanislavskijs

instruktion. Berømmelsen var nu sikret, publikum elskede det, hvilket også kom til at gælde for de følgende
skuespil: ”Onkel Vanja”, ”Tre Søstre” og ”Kirsebærhaven”. I et interview udtaler Woody Allen: "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."
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