
Gogol 

In West-Europa zijn Dostojewski en Tolstoi de meest bekende Russische 

schrijvers, maar in Rusland zijn het Poesjkin en Gogol. Toen deze 

schrijvers in Rusland grote bekendheid genoten (± 1830), waren zij in 

West-Europa nog onbekend. Pas in ± 1850 verschenen de eerste 

vertalingen. Aan het eind van de eeuw waren overal vertalingen uit en 

werden “de grote Russen” gretig gelezen. In Rusland in de gespannen 

politieke situatie van die tijd de schrijver van het volk. De geweldige 

klasse tegenstellingen, de onderdrukking van het volk, de slavernij, de 

corruptie van de bureaucratie, het zijn onderwerpen uit Gogols boeken. 

Men spreekt in die tijd van Catherina II over de “peste française”, 

waarmee men de invloed van de ideeën uit de Franse Revolutie bedoelt 

die in Rusland doordringen. Gogol beschrijft de wantoestanden maar 

probeert tot een verzoening te geraken in een religieuze ascese. 

14 december 1825; belangrijke datum in de Russische geschiedenis: begin 

van de revolutionaire en democratische ideeën. De officieren van 

Alexander I hebben in de oorlog in Europa de Westerse ideeën leren 

kennen, maar bij de dood van Alexander I zijn deze ideeën niet sterk 

genoeg en de December-revolutie heeft geen direct resultaat. Vanuit hun 

verbanning in Siberië volgen de “Decemberisten” de ontwikkeling van de 

nieuwe opvattingen. 

Nicolas Gogol geboren in 1809, in de Ukraïne, uit een adellijke 

familie. Zijn grootmoeder had een tweede naam aangenomen, maar in 1825 

ontdeed de jonge Nicolas zich van deze naam bij e dood van zijn vader, 

gaf zijn erfdeel aan zijn moeder en zusters en wilde ongebonden en 

zonder geld een eigen bestaan beginnen. Op het lyceum waar hij zijn 

jeugd doorbracht, heersten zeer revolutionaire opvattingen. Men las er 

verboden gedichten van Poesjkin, op een gegeven moment werd het 

onderwijzend personeel “gezuiverd”. Nicolas was bij deze zaak betrokken 

een behaalde bij zijn eindexamen de laagste graad omdat hij een van de 

ontslagen leraren had verdedigd. 

In 1828 gaat Nicolas in de hoofdstad wonen. Van 1825 tot 1855 heerste 

de terreur van Nicolas I. Gogol heeft tijdens deze periode geschreven 

en zijn werk was onderworpen aan de strenge censuur. 

De schrijvers verzetten zich fel tegen deze censuur en onder hen was 

Gogol één van de felste. Verboden verzen en geschriften werden 

verspreid. Zelfs aan de universiteit van Moskou werden revolutionaire 
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ideeën verkondigd. 

Gogol schreef onder een pseudoniem: Alov. Hij schrijft een slecht vers 

dat hij zelf bij de boekhandels weghaalt en verbrandt. Hij wordt 

acteur, maar ook dat mislukt. Uit nood neemt hij Een kantoorbaan aan en 

leert daar de bureaucratie kennen. 

Plotseling schrijft hij in 1831, na deze mislukkingen, een bundel 

verhalen geïnspireerd door de folklore van de Ukraïne. Poesjkin is er 

verrukt van en helpt de jonge Gogol en geeft hem raad. Gogol verlaat 

het kantoor, wordt leraar maar ook dat mislukt. Intussen schrijft hij 

en met groot succes. 

In 1835 o.a. “Het dagboek van een gek”, zo bekend geworden door de 

voorstellingen van toneelgroep Studio. 

In 1842 “De mantel” (De Pelsjas), geïnspireerd op het kantoorleven. 

Zijn romans wekken de verontwaardiging op van de pers en de censuur, 

worden verboden en van titel veranderd. Men vindt er de revolutionaire 

ideeën in, die niet mogen worden verkondigd. Dan gaat Gogol naar het 

buitenland, hij houdt het in Rusland niet meer uit. Hij schrijft in 

Parijs, in Rome. In 1848, na 12 jaar te zijn weggebleven, keert hij 

naar Rusland terug en herschrijft al zijn werk, in het bijzonder de 

toneelstukken. Hij is dan geheel vervuld van religieuze en morele 

problemen en schrijft de laatste tien jaar van zijn leven nog maar één, 

droefgeestig boek “Brieven aan mijn vrienden”, een soort “biecht” van 

een mens die verscheidene jaren in zichzelf heeft geleefd. Na zijn dood 

worden nog twee boeken uitgegeven: “De biecht van een schrijver” en 

“Overpeinzingen over de liturgie”, waarin hij het tsaristische regime 

en de orthodoxe kerk verdedigt. 

Hij preekt: geduld, berusting, inkeer – onder invloed van een priester, 

die hem doet inzien hoe fout de ideeën uit zijn boeken waren, sterft 

hij op 43 jarige leeftijd als een heilige, aan de gevolgen van een 

langdurig vasten. 

Er is veel over Gogol geschreven. Men heeft zich afgevraagd hoe te 

verklaren dat na tien jaar grote artistieke productiviteit een periode 

van tien jaar volgt van religieuze en philosopische overpeinzing? Hoe 

is de eerste Gogol, de revolutionair, de schrijver van een zo 

uitgebreid oeuvre, geworden tot de tweede Gogol, denker, christen 

ingesloten in een politiek en religieus conformisme? Volgens zijn eigen 
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geschriften is hij na tien jaar schrijven gekomen tot een creatieve 

impotentie waaronder hij diep heeft geleden. 

Enige citaten die ons een indruk geven van de grote invloed die Gogol 

op de jongeren had: 

• “De jonge generatie bewonderde Gogol. Overal las men zijn boeken. 

Men was verrukt van zijn taal, die natuurlijk en oprecht was en 

van zijn ongewone humor.” 

• “Met Gogol kwam een nieuwe taal in Rusland. De hele jeugd begon 

die taal te spreken.” 

• “Gogol is dichter, dichter van het gewone leven.” 

• “Gogol laat ons tranen lachen om de domheden van de gewone mensen. 

Maar hij krijgt gedaan dat we hen beklagen, met heel ons hart en 

aan hen denken met een gevoel van diepste droefheid.” 

• Gogol zelf schrijft: “Ik heb altijd dezelfde weg gevolgd, mijn 

onderwerp is nooit veranderd = het leven zelf.” 

Gogol heeft zich uitdrukkelijk verzet tegen de bedoeling van de 

Romantiek om de onzichtbare wereld te benaderen. Het gaat bij hem om de 

ontdekking van de wereld van de gewone man, de arbeider, de 

arbeidersklasse. 

“Les deux enemis de Gogol sont le fonctionnaire et le Seigneur. ” 

 

Gogol en het toneel. 

Als kleine jongen had Gogol al grote belangstelling voor het toneel. 

Hij speelde op school altijd de hoofdrollen. Hij schilderde de decors. 

Hij kon schitterend imiteren, werd zelfs een eer twee maanden van 

school gestuurd omdat hij deed alsof hij gek was geworden. In 1829 

tracht hij bij het theater van Petersburg een rol te spelen. De grote 

heren probeerden de door hen onderhouden acteurs te verkopen. Zij 

stichtten theaters in provincieplaatsen en probeerden daarmee geld te 

verdienen. Er werden klassieke stukken gespeeld, maar de acteurs die 

dus de gewone horigen uit het volk waren, brachten een “volks” element 

op het toneel en verdreven op deze manier het nogal sterk literaire 

repertoire enigszins. In de steden drong de invloed van het volk in 

geringere mate door. Men liet Gogol een stuk spelen uit een klassieke 

tragedie, toen hij solliciteerde bij het theater van Petersburg. Hij 
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deed het eenvoudig en natuurlijk, en dat kon men niet accepteren. Hij 

werd afgewezen. 

Overal staat beschreven hoe Gogol stukken en verhalen voorlas op een 

onvergelijkelijke knappe manier. Bij één van die “voorlezingen” ontmoet 

hij Michel Stchepkine, die de acteur wordt voor de stukken die Gogol 

schrijft. Voor deze acteur was de tekst van het stuk het belangrijkste, 

omdat hij weinig hulpmiddelen zoals costuums, decors enzovoorts tot 

zijn beschikking had. Hij was geboeid door het nieuwe type dat Gogol op 

de planken bracht: de gewone mens (in plaats van de held). Hij creëert 

de geweldig imposante rol van de gouverneur in “de Revisor”. 

Er ontstaat een innige vriendschap en verbondenheid tussen de schrijver 

en de acteur. Gogol wil een volkstheater stichten. Poesjkin schrijft 

zijn “Boris Godounov”. Het is een vernieuwing van het verstarde 

theater. 

“De Revisor” is het belangrijkste toneelwerk van Gogol. Het verscheen 

in 1842 in zijn definitieve vorm. 

“Het huwelijk” 

Gogol heeft bijna tien jaar aan “Het huwelijk” gewerkt. In de eerste 

versie speelde het stuk op het platteland (evenals “de Revisor”). Later 

verplaatste hij de handeling naar de stad in het milieu van kooplieden 

en kleine ambtenaren, en gaf op deze wijze het beeld van een aparte 

klasse in de maatschappij. 

Dit milieu kende men net op het toneel. Hij verving ook de gewone 

intrige door de parodie. Ook dat was nieuw. Gogol onderbrak het 

schrijven van “het huwelijk” om “de Revisor” af te maken. Stchepkine 

zette hem ertoe aan het stuk weer op te nemen. De beschrijving van het 

middenstandsmilieu in een grote stad vond hij belangrijk. De types in 

het stuk zijn uit het gewone leven overgenomen: de besluiteloze 

huwelijkskandidaat, die zijn pijp op zijn divan in zijn kamerjas, lui, 

bang een besluit te nemen. Flokla, de koppelaar, probeert hem tot een 

beslissing te brengen. 

Hij is het tegenovergestelde van de snel handelende, handige 

Kotchkariov. 

Anouchkine, andere huwelijkskandidaat, is officier “homme délicat”. Hij 

zoekt een vrouw die Frans kan spreken. 

Jéradine wil graag een vrouw die lichamelijk aantrekkelijk is. 

Als Podkoliossine eindelijk overtuigd is dat hij met Agafia zal 
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trouwen, begint de twijfel op het moment dat het bruidsmaal is besteld. 

Hij springt uit het raam. 

Men heeft Gogol de onwaarschijnlijkheid van zijn stuk verweten. Maar 

hij heeft als ondertitel gekozen: “Een totaal ongeloofwaardige 

gebeurtenis”. 

Hij heeft het verhaal van geen belang geacht. Het ging hem om de 

karakters, om de parodie. 
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