
Aleksandr Nevski:

Een legende uit de Russische 
geschiedenis 

De beloofde bruid 

zwaait haar krijger 

Aleksandr Nevski uit, 

die op weg gaat naar 

de strijd - Novgorod

Beroemd tijdens het leven, legendarisch na de dood. De 
acht voorbije eeuwen hebben niets aan de roem van de 
Russische vorst Aleksandr Nevski (1220-1263) veranderd. 
Hij was en blijft een Russische nationale held, een krijger 
en de heilige van de Russisch-Orthodoxe kerk. 
En sinds 2008, volgens een landelijke opiniepeiling, de 
populairste Rus aller tijden. 

TEKST • OLGA DE KORT-KOULIKOVA
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Zijn 
overlijden 
werd door 

iedereen 
betreurd 

en zelfs 
vergeleken 

met ‘het 
ondergaan 
van de zon’

werd op zijn zestiende zelf vorst van Novgorod. Hij 

huwde op zijn negentiende, en bleek een vermaarde 

veldheer op zijn twintigste. Na vijftien jaar regeren in 

Novgorod, werd Nevski gekozen tot grootvorst van 

Vladimir. Vlak voor zijn dood werd hij ingewijd tot 

monnik onder de naam Aleksej, waarna hij overleed 

op 14 november 1263. 

Daartussen worden soms kleurrijk maar vooral 

summier, ook de succesvolle en minder geslaagde 

veldslagen beschreven, de jarenlange onderhandelingen 

en zijn omstreden bondgenootschap met de 

Mongoolse khanen, Nevski’s ruzies met de eigen 

broers en de harde onderdrukking van de opstanden 

in de prinsdommen: bij één van de opstanden liet 

Aleksandr de oproerkraaiers ophangen, bij de andere 

werden bij de in paniek geraakte lijfwachten van zijn 

zoon op bevel van Nevski de ogen uitgestoken. 

Na zijn dood werden de minder aantrekkelijke 

gebeurtenissen uit het leven van Nevski snel 

vergeten. Zijn overlijden werd door iedereen 

betreurd en zelfs vergeleken met ‘het ondergaan van 

de zon’. Het liefst zag men hem eenmaal als heilige, 

en die status werd dan ook bevestigd in 1547, met de 

officiële canonisatie door de russisch-Orthodoxe 

kerk. Nevski’s relikwieën werden op bevel van Peter 

de Grote vanuit Vladimir naar het Aleksandr 

Nevski-klooster (tegenwoordig Aleksandr Nevski-

lavra) in Sint-Petersburg overgebracht. Sindsdien 

dragen talloze kathedralen en kerken over de hele 

wereld de naam van Aleksandr Nevski. 

DE OVERwInnAAR
Maar ondanks de heiligverklaring, zijn het voor de 

volgende generaties vooral zijn krijgsheer-capaciteiten 

die tot de verbeelding spreken. ‘Nooit zal het 

russische land een vergelijkbare vorst voortbrengen’, 

klaagde de metropoliet Cyrill in zijn grafrede over 

Nevski. Jarenlang trok Nevski ten strijd tegen de 

litouwse, Zweedse en Deense troepen en weerhield 

hij de Zweedse opmars in Novgorod en Pskov. De 

twee legendarische overwinningen, op de Zweden in 

de Nevaveldslag (1240) en op de Duitse kruisvaarders 

in de iJsveldslag, zorgden voor jarenlange bescherming 

van de westerse grenzen van de russische prinsdom-

men. Aan de eerste slag hield Aleksandr zijn achter-

naam over, aan de tweede – de eeuwige roem. 

Die tweede slag vond plaats op het bevroren Peipus-

meer op 5 april 1242. Volgens sommige geschiedschrij-

vers vochten 12-14.000 Duitse ridders en soldaten, 

tegenover 15-16.000 russische krijgers. De nederlaag 

van de Duitse orde was verpletterend. De dertiende-

legendes hebben zelden een gezicht. Van Nevski 

zijn geen afbeeldingen of  fysieke beschrijvingen 

door zijn dertiende-eeuwse tijdgenoten terug te 

vinden. Het is niet bekend of hij groot of klein van 

postuur was, mooi of lelijk, slank, gezet, sportief of 

kreupel, roodharig of blond. Het zijn de iconen-

schilders die van de vorst een donkerblonde man, 

met de perfecte gelaatstrekken van een heilige 

maakten. en later, creëerden Sovjetacteur Nikolaj 

tsjerkasov en kunstschilder Pavel korin het beeld 

van een statige bebaarde ridder met een strenge en 

geconcentreerde blik. 

wApEnfEITEn En VISIOnAIRE UITSpRAKEn
De legendarische vorst leefde in de periode die 

bekend staat als de ‘Zwarte jaren’ van de russische 

geschiedenis. De russische vorstendommen werden 

verscheurd en verzwakt door de machtsstrijd tussen 

de rivaliserende vorsten, de aanvallen van de 

Zweedse, Duitse en litouwse troepen en de 

tataars-Mongoolse onderdrukking. een besluitvaardig 

leider, held met diplomatieke gaven, was een droom 

voor ieder vorstendom. een droom die Nevski zou 

invullen. Zijn overwinningen en slimme diploma-

tieke zetten bezorgden hem al op zijn twintigste de 

reputatie van beschermer en redder van russische 

landen. Zijn wapenfeiten kennen we uit de kronieken. 

De talloze aan hem toegeschreven uitspraken komen 

uit zijn levensverhaal, twintig jaar na het overlijden 

door monniken samengesteld en opgeschreven. Het 

was bedoeld als canonieke levensbeschrijving van de 

heilige, maar werd uiteindelijk in vijftien versies 

verspreid. De meeste versies ontstonden in de 

zestiende en zeventiende eeuw, in de roerige tijden 

van twisten, oorlogen en de machtsstrijd aan het 

russische hof. 

De machtige, diplomatieke en, zoals wij het nu zouden 

zeggen, visionaire vorst/krijger werd een spreekwoor-

delijk voorbeeld van een staatsman die in al zijn doen 

en laten door de liefde voor God en moederland werd 

gedreven. Het christelijke aspect werd in de Sovjet-

periode uit zijn biografie geschrapt, maar gelukkig 

boden de uitspraken van Nevski over ‘eerlijke en 

eervolle strijd uit pure liefde voor het moederland’ ook 

voldoende inspiratie aan het Sovjetleger. 

VAn KRIjGShEER TOT cAnOnISATIE
De feitelijke gebeurtenissen nemen in het gecanoni-

seerde levensverhaal van Nevski slechts een paar 

regels in beslag: hij is geboren op 30 mei 1220 in 

Novgorod, als tweede zoon van vorst Jaroslav, en 

▲

Artikel

16  november|december 2011 • deKlank



Sint Aleksandr Nevski
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‘..... en er 
was geen 

ijs te zien, 
want het 

was bedekt 
met bloed’.

eeuwse russische tekst die het gevecht beschrijft laat 

geen twijfel bestaan over het vreselijke bloedbad: ‘er 

was een wrede slag, en er klonk gekraak van gebroken 

speren en geluid van botsende zwaarden, en het leek 

dat het bevroren meer in beweging kwam, en er was 

geen ijs te zien, want het was bedekt met bloed’. 

hET TwEEDE LEVEn VAn nEVSKI 
Uitgerekend deze wrede strijd inspireerde de 

Sovjetregisseur Sergej eisenstein (1898-1948) tot 

zijn film Aleksandr Nevski. eén jaar voor het begin 

van de tweede Wereldoorlog werden de bioscoop-

bezoekers gegrepen door de kracht van de gevleu-

gelde woorden van Nevski: ‘Wie met een zwaard 

naar ons komt, zal door het zwaard omkomen. Daar 

staat het russische land op en zal het op blijven 

staan’. De overtuigingskracht van deze woorden 

was zo groot dat ze in de tweede  Wereldoorlog 

massaal geciteerd werden om de moraal van het 

Sovjetleger en het volk op te krikken. 

Minstens zo aangrijpend en indrukwekkend bleek 

de filmmuziek gecomponeerd door Sergej Prokofjev. 

Die werd uiteindelijk de motor van de film. Ze 

Sint Aleksandr Nevski, uit ‘Triptiek voor het Russische land’

Plechtige intocht van Aleksandr Nevski bij de 

Kathedraal in Pskov, na de overwinning op de Duitsers
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De slag op het ijs
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inspireerde de filmscènes, bepaalde de compositie, 

belichting en montage van de beelden. Het meest 

sprekende voorbeeld van de invloed van Prokofjevs 

muziek op ritme en dramaturgie van de film is de 

35-minuten durende scène ‘De slag op het iJs’ die 

de veldslag met de Duitse orde in beeld brengt.

De filmpremière vond plaats op 1 december 1938. 

in het voorjaar van 1939 dirigeerde Prokofjev zijn 

nieuwe cantate Aleksandr Nevski. De zevendelige 

compositie werd gebaseerd op de filmmuziek en 

de teksten waren van Vladimir loegovskoj en van 

Prokofjev zelf. De cantate volgde de ontwikkeling 

en het contrasterende ritme en dynamiek van de 

filmbeelden. Het beeld van de onder zware onder-

drukking lijdende russische landen (Rus’ onder 

het Mongoolse juk) werd gevolgd door de expositie 

van twee onverenigbare krachten: de trotse 

russische en de angstaanjagende Duitse troepen 

(Het lied over Aleksandr Nevski en In het kamp van 

de Duitse Kruisvaarders in Pskov). Na de strijd-

oproep van het heroïsche koor (Sta op, Russisch 

volk) barst de strijd op het ijs los, waarbij kruis-

ridders met hun zware wapenuitrusting door het 

ijs zakken en op gruwelijke wijze verdrinken. 

Na het volgende deel (Dodenveld) maakt de 

bedroefdheid over de doden plaats voor een 

prachtige hymne - de glorieuze intocht van Nevski 

in het inmiddels bevrijde Pskov - en met de 

algemene blijdschap over de overwinning sluit 

de cantate. 

Het meest opvallend in de cantate (en in de film) 

is de rol van het volk dat in de muziek van 

Prokofjev lijdt, vecht, zijn doden betreurd en het 

overwinningsfeest viert. Deze betrokkenheid staat 

in schril contrast met de canonieke levensverhalen 

van de vorst Nevski. Het volk komt er niet in voor, 

de overwinningen worden steeds behaald dankzij 

het steevaste vertrouwen van Aleksandr in Gods

 wil, zijn persoonlijke heldhaftigheid en vroomheid.    

De tijd leert dat de legenden hun eigen leven leiden 

en vaak sterker zijn dan de waarheid. en zo blijven 

de triomf, glorie en eeuwige roem voor altijd met de 

naam van de vorst Aleksandr Nevski verbonden. ■

De film van Eisenstein is, Nederlandse ondertiteld, 
verkrijgbaar op dvd via bijvoorbeeld www.bol.com

I. The Dance of Young Maidens

Fly away on the wings of the wind 

to our native land; 0, you, our native song.

to that place where we sang to you so freely, 

Where things were so idyllic for you and me. 

there under the sultry sky 

the air is full of bliss.

there under the murmur of the sea

the hills slumber under the clouds.

there the sun shines so brightly,

Our native hills are flooded with light,

in the valleys splendid roses bloom,

Nightingales sing in the green forests

And the sweet grape grows. O, fly away there.

 Dance of the Savage Men - interlude

II. The General Dance

Sing songs of praise to the khan! Sing! 

Praise the courage of the khan! Praise! 

Glorious khan! He is our glorious khan!

With a blaze of glory equal to the sun is our khan. 

there is no one equal in glory to the khan. None!

III. Khan Konchak (to Igor)

Do you see the slave-girls from a distant sea?

Do you see my pretty one from beyond the Caspian? 

Only tell me, friend, only a word to me 

And your favorite of these i will give you.

 Dance of the Slaves

Prisoners of the khan, praise the khan!

Sing songs of praise to the khan, Sing!

Praise his generosity, praise his kindness, Praise!

For his enemies he is terrible, our khan!

Who can be equal in glory to the khan? Who? 

With a blaze of glory equal to the sun is he.

 Dance of the Young Boys - interlude

IV. Dance of the Men

equal to the glory of our forefathers is our khan, 

khan, khan konchak. Glorious khan, khan konchak.

 Dance of  the Young Boys - interlude

V. flowing Dance of Young Maidens - zie tekst onder I 

 Dance of the Young Boys- interlude

VI. Dance of the Men - zie tekst onder IV

 Dance of the Young Boys - interlude

VII. Dance of the Men - zie tekst onder IV

VIII. The General Dance

A dance for your pleasure, khan [herhaal]

Our khan konchak!
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