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Gogol's Dode zielen is tegelijk een van de meest geslaagde én
betreurenswaardige romans uit de wereldliteratuur. Meest
geslaagd omdat de roman door zijn held, gentleman-oplichter
Tsjitsjikov, eenzelfde onvergetelijke status verworven heeft
als Don Quichot, Anna Karenina en Madame Bovary. Meest
betreurenswaardig omdat Gogol zijn onweersproken
meesterwerk niet alleen niet voltooide maar bovendien voor
een groot deel aan het vuur prijsgaf. Gogol (1809-1852)
maakt kunstig gebruik van het gegeven dat er in het
tsaristische Rusland maar eenmaal per drie jaar een telling en
opgave van lijfeigenen voor de belasting was. Tsjitsjikov
beseft dat de namen van de in de tussentijd overleden
lijfeigenen geld waard zijn en dat hij daar dus een hypotheek
op kan nemen, als hij ze te pakken krijgt. Roofkapitalisme en
hypotheekzwendel avant la lettre dus: een geniale satire op
de kleinheid van het mensdom. Wie anders dan Gogol zou
hebben kunnen bedenken dat een landeigenaar de prijs van
zijn dode timmerman opdrijft omdat die zijn vak zo goed
verstond? Aai Prins tekent voor deze nieuwe vertaling van
Dode zielen en voltooit daarmee haar Gogol-project (in 2012
verscheen haar alom bejubelde en tevens bekroonde nieuwe vertaling van Verhalen en novellen).
Dode zielen in de Russische Bibliotheek van Van Oorschot bevat als enige alle fragmenten die Gogol
aan het vuur liet ontsnappen, plus een aantal brieven van de schrijver aan vrienden en kennissen,
waarin hij over zijn meesterwerk vertelt.
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If you are areader who likes to download dode zielen Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get dode zielen Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading dode zielen Pdf? You may think better
just to read dode zielen Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read dode zielen electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, dode zielen Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download dode zielen
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download dode zielen Pdf from our online library.
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