
     Anton Pavlovič Čechov (Антон Павлович Чехов) (17. 1. 1860 Taganrog /na břehu Azovského 

moře/ – 2. 7. 1904 (Badenweiler /jihozápadní Německo/) 

 

     Ruský dramatik a prozaik, představitel realismu, jeden z průkopníků moderního světového 

dramatu. 

 

     Anton Pavlovič Čechov se narodil v kupecké rodině, byl třetím 

ze 6 dětí. V rodném Taganrogu absolvoval gymnázium (maturita 

1879): již zde získal náklonnost k literatuře a divadlu a také začal 

s prvními vlastními literárními pokusy (povídkami a divadelními 

hrami). Již tehdy si začal budovat osobitý styl spojující cit pro 

složitost lidských povah s darem břitkého vyjádření.   

     Čechovův otec upadl do dluhů, a aby unikl věřitelům, s rodinou 

se přestěhoval do Moskvy. Anton Pavlovič tam vystudoval 

lékařskou fakultu Moskevské univerzity. Již během studií psal a 

v časopisech uveřejňoval své texty, většinou povídky (publikoval 

pod pseudonymy). Jeho výstižný, hutný a vypointovaný styl 

s humoristickým, až satirickým podtónem mu získal popularitu, ale také nepřízeň cenzury; proto 

mohl své povídky publikovat knižně až na druhý pokus, v r. 1884; téhož roku promoval. 

 

     Čechov začal pracovat jako lékař v maloměstské nemocnici a zároveň rozvinul svoji 

povídkovou tvorbu, pro niž měl mimořádný talent. Dodnes zůstává jedním z literárně 

nejplodnějších a nejvýznamnějších povídkářů všech dob – vedle svých současníků Francouze 

Guy de Maupassanta a Američana O. Henryho (v české literatuře se mu silou talentu, intenzitou 

tvorby a satirickým tónem blíží Jaroslav Hašek).   

     V Čechovových povídkách (napsal jich téměř 600) se spojuje realistický cit pro scénické 

vylíčení prostředí i pro výstižný detail v zápletkách, prostředí a charakterech, dějový spád, úsporný 

styl (často zdůrazňující absurditu situace), věrohodné dialogy a humorný nádech rozpjatý od 

grotesky přes satiru až po hořký smutek. Čechov těmito svými vypravěčskými miniaturami dosáhl 

nadšené odezvy u čtenářské veřejnosti i u literárních kritiků, kteří mu doporučovali, aby se pustil 

do závažnější tvorby.  

     Čechov se o to pokusil, zvolnil tempo a výsledkem byla autobiografická novela Step (1888), 

s níž se čtenářům představil nový Čechov: v jeho tvorbě se objevil jako určující lyrický tón, širší 

charakteristika všedního života (s některými postavami blízkými puškinovskému typu zbytečného 

člověka) a smysl pro výtvarné vidění prostředí – Čechov se tu sbližuje s tehdy novým uměleckým 

směrem impresionismem, který se zrodil a dominoval v malířství, ale jeho postupy využívala také 

literatura (avšak u jiných autorů hlavně poezie).  

     Delším prózám zůstal Čechov věrný (ačkoli typický román nenapsal), ovšem – již s menší 

intenzitou – pokračoval v psaní povídek a mnoho z jejich předností nově uplatnil také v divadelních 

hrách – jednoaktových humoreskách blízkých frašce (Medvěd, Námluvy).  

 

     Úspěšný spisovatel Čechov si mohl dopřát naplnění svých dávných cestovatelských tužeb. 

Procestoval rodné Černomoří a Kavkaz, v r. 1890 podnikl dlouhou cestu napříč Sibiří a pobýval 

v ruském Tichomoří, zejména na ostrově Sachalin a v přístavu Vladivostok. 

     Inspirující zážitky z cest v klimaticky drsných podmínkách si však vybraly krutou daň: Čechov 

onemocněl tuberkulózou, která jej ohrožovala již v mládí. Lékař Čechov vzdoroval nemoci přes 

deset let. Dokonce v této době podruhé změnil charakter své tvorby.  

     Napsal 4 realistické divadelní hry ze současné ruské společnosti, jimiž dosáhl naprostého 

dramatického mistrovství a zařadil se mezi dodnes inspirující zakladatele moderního 

psychologizujícího společenského dramatu (vedle Nora Henrika Ibsena, Američanů Eugena 

O'Neilla a Tennessee Williamse, Švýcara Friedricha Dürrenmatta aj.). 



     Tyto Čechovovy vrcholné hry (Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad) mají vždy 4 

dějství, děj je však v nich oslaben. Jde především o atmosféru ve společnosti, Tu vysledujeme  

z charakterů postav, jež reprezentují zejména střední třídu a na sebe prozrazují mnohem více svými 

promluvami než akcí. Ovšem spletité interpersonální vztahy, hlubší významy zdánlivě banálních vět 

a nadčasová modelovost řešených konfliktů dodávají těmto hrám dynamiku.   

 

     V r. 1898 se Čechov seznámil s moskevskou herečkou Olgou 

Knipperovou (1868 – 1959), která se právě připravovala na jednu 

z hlavních rolí v jeho nové hře Racek. Čechov byl Olgou uchvácen 

a ona jeho milostné vzplanutí opětovala. Utajená svatba se 

uskutečnila v Moskvě v r. 1901, ale oba manželé i po sňatku žili 

často odděleně, protože nemocný Čechov delší čas pobýval 

v plicním sanatoriu v Jaltě na Krymu. Udržovali spolu alespoň 

intenzivní písemný kontakt: za 5 let jejich vztahu (1899 – 1904) 

každý z obou manželů napsal tomu druhému více než 400 dopisů. 

V r. 1904 Čechov odejel na léčení do německých lázní 

Badenweiler, kde však záhy zemřel.   

 

     Některá díla: 

 

     Povídky Anna na krku, Člověk ve futrálu, Dáma s psíčkem, Dámy, Chameleon, Kaštanka, 

Koňské příjmení, Román s basou, Spisovatel, Úředníkova smrt, Vaňka;    

     Divadelní hry Racek (Čajka; Чайка; 1896), Strýček Váňa (Ďaďa Vaňa; Дядя Ваня; 1897), Tři 

sestry (Tri sjostry; Три сестры; 1901; od r. 1985 existuje česká punková a rocková hudební skupina 

Tři sestry – název je ironickou variací na Čechovovu hru), Višňový sad (Вишнёвый сад; 1904; 

český dramatik a politik Václav Havel ve své poslední hře Odcházení z r. 2007 záměrně využil – 

jako aluzi – četné motivy z Čechovovy hry); 

     Jednoaktové humoresky Medvěd (Medveď; Медведь; 1888; československá TV inscenace 

1961: v hlavní roli Jan Werich), Námluvy (Predloženije; Предложение; 1888);  

     Novely Step (Stěp; Степь; 1888), Pavilon č. 6 (Palata noměr šestoj; Палата № 6; 1892), Černý 

mnich (Ćornyj monach; Чёрный монах; 1894). 

 

 

     Anton Pavlovič Čechov (1860 – 1904): Višňový sad 

     (1904) 

 

     První dějství 

 

     Ocitáme se v panském sídle kdesi na ruském venkově jedné jarní noci před svítáním. Majitelka 

panství Ljuba Raněvská se vrací z pětiletého pobytu v Paříži. Vydala se tam rok poté, co jí zemřel 

manžel a co o měsíc později se nešťastnou náhodou utopil její sedmiletý synek Gríša. Raněvská se 

tenkrát vypravila do Paříže se svým novým partnerem, ale ten ji v Paříži připravil o spoustu peněz a 

pak ji opustil kvůli jiné ženě. Raněvská ovšem svůj žal utápěla v luxusním životě plném 

lehkomyslného utrácení. Před pár měsíci za ní přijela její sedmnáctiletá dcera Aňa, doprovázená 

domácí vychovatelkou Charlottou. V Paříži si Raněvská ještě najala mladého sluhu Jašu. Postupně 

utratila celé své jmění; její rodné sídlo v Rusku se ocitlo v dluzích.  

     Doma na Raněvskou čekají její bratr Gajev, její adoptivní dcera čtyřiadvacetiletá Varja, starý 

komorník Firs a služka Duňaša. Je tu však také najatý mladý smolařský účetní Jepichodov, student 

Trofimov a mladý podnikatel Lopachin, který vzešel z chudých poměrů a jako klukovi mu rodina 

Raněvské občas ze soucitu pomohla. Nyní je Lopachin samé peníze, které vydělal spekulativními 

kšefty, ale pořád zůstává zemitým, až buranským venkovanem.  



     Příjezd Raněvské je zkalen vědomím, že panskému sídlu hrozí dražba, aby se zaplatily dluhy.  

 

     AŇA: Pojďte tudy, mami, jestlipak se pamatujete, co je tohle za pokoj? 

     RANĚVSKÁ (radostně v slzách): Dětský! 

     VARJA: Až mně zalezlo za nehty. (Raněvské) Vaše pokoje, bílý i fialový, zůstaly tak, jak byly, 

mamičko. 

     RANĚVSKÁ: Dětský pokoj. Můj dětský pokoj… Tady jsem spávala, když jsem byla malá… 

(Pláče) Teď se taky chovám jako malá. (Líbá bratra, Varju, pak znovu bratra) A Varja je pořád 

stejná, jako jeptiška. A Duňašu jsem taky poznala… (Líbá Duňašu)   

     GAJEV: Vlak měl dvě hodiny zpoždění. To jsou věci. To je pořádek!  

     (…) 

     RANĚVSKÁ: (…) Já to nepřežiju, takovou radost. Musím vám být k smíchu, připadat hloupě… 

Moje stařičká skříň. (Líbá skříň) Můj stoleček.  

     (…) 

 

     Po chvíli pokračující konverzace zůstanou samy obě sestry, Aňa a Varja.  

 

     AŇA: Přijedeme, v Paříži zima, sněží. Francouzsky mluvím strašlivě. Maminka bydlí ve čtvrtém 

patře, přijdu k ní, tam plno Francouzů, dámy, starý páter s knížkou, zakouřeno, neútulno. Přišlo mi 

jí najednou tak líto, tak strašně líto, chytla jsem ji kolem krku a nemůžu se od ní odtrhnout. 

Maminka mě pak pořád hladila a plakala.   

     VARJA (v slzách): Ani mi to neříkej, ani mi to neříkej… 

     AŇA: Dům u Mentonu prodala, už jí nezbylo vůbec nic. A já už jsem taky neměla ani halíř, jen 

tak tak jsme dojely. A maminka to ne a ne pochopit. Dáme si na nádraží oběd a ona si musí objednat 

to nejdražší, a ty tuzéry! Charlotta totéž. Teď Jaša si samozřejmě taky musí dát minutku, no hrůza. 

To je maminčin sluha, přivezli jsme ho s sebou.  

     VARJA: Já ho viděla, syčáka. 

     AŃA: A co tady, už jste zaplatili úroky?  

     VARJA: Prosím tě! (…) V srpnu se m panství prodat. 

     AŇA: Panebože.  

     LOPACHIN (nakoukne do dveří a zamečí): Mééé… (Odejde) 

     VARJA (v slzách). Toho bych tak nejradši… (Hrozí pěstí)  

     AŇA (obejme Varju, tiše): Varjo, už tě požádal o ruku? 

     (Varja vrtí hlavou)  

     Má tě přece rád… Proč si to neřeknete, na co čekáte?  

     VARJA: Já myslím, že z toho nic nebude. Má moc práce, co je mu do mě… Ani si mě nevšimne. 

Spánembohem. Když ho vidím, nejradši bych se propadla. (…) 

 

     Scéna se postupně opět zalidní.  

   

     LOPACHIN:  Rád bych vám pověděl něco příjemnýho, veselýho. (Podívá se na hodinky) Ale už 

mně nezbejvá čas na dlouhý výklady… Tak aspoň pár slov. Už víte, že se musí višňový sad prodat, 

aby bylo na dluhy. Dražba je stanovena na dvaadvacátýho srpna. Ale vy se nemusíte zneklidňovat, 

milostivá, spěte klidně, východisko existuje. Dávejte pozor, co jsem vymyslel. Z města je sem 

k vám všeho všudy dvacet kilometrů, vede tady dráha, a kdyby se višňový sad rozparceloval a louka 

podle řeky taky, a kdyby se pak ty parcely pronajaly chatařům, tak máte přinejmenším dvě stě 

padesát tisíc ročního důchodu zajištěno. 

     GAJEV: Promiňte. Co to melete? 

     RANĚVSKÁ: Já jsem vás asi dobře nepochopila, pane Lopachine. 

     LOPACHIN: Řekněte si za hektar minimálně dvě tři stovky ročně, a když se to bude inzerovat 

hned teď, můžu se vám zaručit nevím čím, že do podzima nemáte co pronajmout, chataři vám 



utrhnou ruce. Prostě a jednoduše: gratuluju vám k záchraně. Místo je to kouzelný, řeka hluboká. No 

to se rozumí, trochu se to bude muset dát do pucu, řekněme například musí se zbourat všechny starý 

stavení, tenhle dům, stejně už není k ničemu, vykácet višňový sad… 

     RANĚVSKÁ: Vykácet? Můj milý, odpusťte, ale vy nic nechápete. Jestli je v celém kraji něco 

pozoruhodného, něco jedinečného, tak je to jenom náš višňový sad.  

     LOPACHIN: Jedinečný je na něm akorát to, že je tak velkej. Stromy dávají višně jednou za dva 

roky a stejně se pak neví, co s nima. Kdo to kupuje?  

     GAJEV: O tomto sadu je zmínka i v Naučném slovníku.  

     LOPACHIN (pohlédne na hodinky): Když nic nevymyslíme a na ničem se nedohodneme, tak se 

dvaadvacátýho srpna panství i s celým višňovým sadem prodá v dražbě. Tak se rozhodněte! Jiný 

východisko neexistuje, přísahám. Prostě neexistuje.  

     FIRS: Za našich časů, to je tak čtyřicet padesát let, se višně sušily, zavařovaly, nakládaly, dělala 

se z nich zavařenina, a panečku… 

     GAJEV: Mlč, Firsi. 

     FIRS: A panečku, plný vozy sušenejch višní jezdily do Moskyv a do Charkova! A těch peněz 

z toho! A sušená višně bejvala tenkrát měkká, šťavnatá, sladká, voňavá… holt tenkrát věděli, jak na 

to… 

     RANĚVSKÁ: A dneska se to už neví? 

     FIRS: Kdežpak. To už se dávno zapomnělo.  

     (…) 

     LOPACHIN: Doteďka byli na vesnici jenom páni a kmáni, ale dneska přibyli ještě chataři. (…) 

Zatím se jenom vyvalujou na verandě, ale může se stát, že si na tom svým hektaru něco zasadí, 

začnou to pěstovat… Pak teprve váš višňový sad přinese štěstí, peníze, blahobyt…  

     GAJEV (rozčileně): Vy nevíte, co mluvíte!  

     (…) 

     RANĚVSKÁ (se dívá oknem do sadu): Dětství! Nevinné dětství! V tomhle pokoji jsem spávala, 

tady tudy jsem viděla do sadu, a štěstí se probouzelo zároveň se mnou, každé ráno, a sad byl tenkrát 

právě takový, vůbec se nezměnil. (Směje se radostí) Jako zasněžený! Drahý, starý sad! Po 

sychravém podzimu a mrazivé zimě zase celý omládl, štěstím jen kvete, nebe mu přeje… (…) 

     GAJEV: A tenhle sad se prodá kvůli dluhům, jakkoli je to zvláštní… 

     RANĚVSKÁ: Podívejte, nebožka maminka… támhle jde… v bílých šatech! (Směje se radostí) 

Je to ona!  

     GAJEV: Kde? 

     VARJA: Pánbůh s námi a zlé pryč!  

     RANĚVSKÁ: Ba ne, to se mi jenom zdálo. Tam napravo, jak zahýbá cesta k altánku, se jakoby 

ohnul stromek, vypadá to jako ženská postava. (…)  

     GAJEV: (…) Jen ještě k věci. Ve čtvrtek jsem potkal ve městě pár známých, tak jsme poseděli, 

slovo dalo slovo, a probírali jsme všecko od a do zet. Vypadá to, že by se nějak mohly dát 

dohromady peníze na směnky, takže bychom bance zaplatili úroky.  

     VARJA: Kdyby pánbůh dal!  

     (…) 

     AŇA (se uklidnila, je šťastná): Ty seš zlato, strejčku, ty vždycky víš, jak na to! (Obejme strýce) 

Úplně jsem se uklidnila. Na mou duši. Já mám takovou radost! (…)  

 

     Druhé dějství  
 

     Jsme ve volné krajině, u staré kapličky se studánkou a lavičkou. Stranou začíná višňový sad. Na 

obzoru se nejasně rýsuje velké město. Řada telegrafních sloupů naznačuje, že nejsme daleko od 

železnice. U kapličky se postupně sejde většina jednajících postav. Ukazuje se, že Ljuba Raněvská s 

rodinou se vracejí ze snídaně, na kterou si rozmařile vyjeli vlakem do města. 



     Hovor se točí kolem budoucnosti. Raněvská ani nikdo z její rodiny v životě nepracovali; živilo je 

panství s višňovým sadem.   

 

     LOPACHIN: (…) Můj otec byl tady ze 

vsi, ničemu nerozuměl, prostě idiot, nic mě 

nenaučil, akorát že mě mlátil, když byl pod 

parou, a jedině holí! A já jsem v podstatě 

taky takovej idiot. Školy nemám a písmo, 

radši nemluvit, píšu, že je mi hanba, jako 

prase.  

     RANĚVSKÁ: Vy byste se měl oženit, 

můj milý. 

     LOPACHIN: No… to je fakt.  

     RANĚVSKÁ: Vzít si naši Varju. Je to 

hodné děvče.  

     LOPACHIN: No…  

     (…) 

     (Pauza) 

     GAJEV: Nabízejí mi místo v bance. Pět tisíc měsíčně… Co tomu říkáš? 

     RANĚVSKÁ: Nebuď směšný…  

     (…) 

     (Vejde Trofimov, Ańa a Varja) 

     AŇA: Maminka je tady! 

     RANĚVSKÁ (něžně): Pojď, sem, pojď… To jsou moje holčičky… (Obejme Ańu a Varju) 

Kdybyste věděly, jak vás mám ráda. Sedněte si ke mně, tak (Sednou si)  

     LOPACHIN: Náš věčnej student pořád jenom se slečnama.  

     TROFIMOV: Hleďte si svýho.  

     (…) 

     LOPACHIN: Snad ses neurazil, proboha! 

     TROFIMOV: Tak mě vynech! 

     LOPACHIN (se směje): Smím se vás na něco zeptat? Co vy si tak vo mně myslíte? 

     TROFIMOV: Myslím si o vás, vážený pane, tohle: máte hromadu peněz, za chvíli nebudete 

vědět co s nima. Jako je ve smyslu přírodní rovnováhy užitečný dravec, který sežere všecko, co mu 

přijde do cesty, tak jsi užitečný i ty.  

     (Všichni se smějí) (…) 

     TROFIMOV: Mluvili jsme včera dlouho, ale k ničemu jsme nedošli. (…) Musíme se přestat 

obdivovat sami sobě. Mělo by se hlavně pracovat.  

     GAJEV: Stejně umřeš. 

     (…) 

     TROFIMOV: Lidstvo jde kupředu, zdokonaluje své síly. Všechno, co je dneska pro ně 

nedostižné, bude jednou důvěrně známé a pochopitelné, ale jak říkám, musí se pracovat, ze všech sil 

pomáhat těm, kdo hledají pravdu. U nás v Rusku zatím pracuje málokdo. Drtivá většina těch 

intelektuálů, které znám, nic nehledá, nic nedělá a pracovat zatím ani neumějí. Říkají si inteligenti, 

ale služebnictvu tykají, obyčejný člověk je pro ně dobytek, studují špatně, čtou povrchně, absolutně 

na nic nesáhnou, o vědě jenom žvaní a umění moc nerozumějí. Všichni jsou smrtelně vážní, všichni 

se tváří přísně, všichni diskutují jen o věcech důležitých, o filozofii, a přitom nikdo nevidí, že 

dělníci nemají co do úst, spí bez pokrývek, všude štěnice, smrad, vlhko, mravní špína… Zřejmě 

máme všechny ty vznešené úvahy jenom na to, aby se odvedla pozornost jinam. (…) Bojím se těch 

upjatých ksichtů, nesnáším je. Nemám rád, když se mluví moc vážně. Radši toho nechme!  

     LOPACHIN: Já vstávám denně v pět ráno, víte, makám od rána do večera, v rukou mám pořád 

prachy, žejo, svoje i cizí, a vidím, co jsou lidi zač. Člověk musí začít něco dělat, pak teprve pozná, 



jak málo je čestných, poctivejch lidí. Kolikrát v noci, když nemůžu usnout, uvažuju: Otče náš, dals 

nám hluboký lesy, nekonečný lány, obrovskou zem, tak člověk, co po ní chodí, by vlastně taky měl 

bejt obr… 

     (…) 

 

     Anton Pavlovič Čechov, Višňový sad, Praha 2005, s. 7 – 34. 

       

     Poznámky a vysvětlivky: 

     Charlotta [šarlota], kmán – bezvýznamný, podřízený člověk; páter – hovorově katolický kněz; 

směnka – dlužní úpis; tuzér – spropitné. 

 

 

http://georgievka.cerkov.ru/2014/09/29/anton-pavlovich-chexov-aforizmy/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Knipper 

https://www.denik.cz/galerie/sabina-laurinova-svede-v-pribramskem-divadle-boj-o-visnovy-

sad.html?photo=8 

   

 

         

    

 

 

 

  

 


