
COLLEGE 4 - RUSSISCHE BOGATYRY EPOS 
in de reeks  DE GEHEIMEN VAN DE MONDELINGE OVERLEVERING IN 

NOORD EN OOST EUROPA 
door Elka Agoston 

 

 



• HELDEN EPOS – Illias, Odyssee, Nibelungen saga, Beowulf… 

• GENRE HELDEN EPOS – een lange narrative gedicht waarin een mythisch 
of historisch held overwinningen behaalt (vorm:   ballade+middeleeuwse 
romance +legende+rune+volksverhaal/gedicht+sprookje+raadsel 

•  (bijv.in de Mesopotamian epos ) – gezongen,  gereciteerd, gedanst. 

• Vroegste notitie van Russische folklore zang/vertelling – NESTOR KRONIEK 
(12de eeuw- Oudkerksl.) Povest vremennickh let (Verhaal van voorbije 
jaren) – monnik Nestor van Kiev (1113-116) 

• IGOR LIED (Slovo o pluku Igoreve) 1185 veldtocht van prins Igor 
Svjatoslavovitsj tegen de Polovtsy (Russische benaming van de cuman, 
pecheneg, etc. - plunderende nomaden in de Trans-Volga regio) – in 
oudrussisch. 

 



• Eerste verzamelingen van Russische helden epos – 

• Kirsha Demidov – The Ancient Russian Poems – 1804 – 71 
teksten ( was populair tijdens de Napoleonische oorlog). 

• Pavel Rybnikov – Liederen – 1861-1867 – 4 delen, 200 byliny 
van de Olonets region. 

• Alexander Gil’ferding – Onega byliny – 1871 – 318 byliny  
(aandacht en informatie over de vertellers, rijm en vorm van 
de byliny). 

• M. & B. Sokolov – Olonets byliny – 1926-1928 ( informatie 
over de zangers ). 



Zanger/performer 

• SKOROMOKHI (скоромохи  - Gr. Skommarchos – meester 
grappenmaker, Fr. Scaramouche) 11de – 17de eeuw – 
reizende minstrels ( muziek, 

• dans, vertelling) 

• KALEKI – pelgrims, die ook liederen zongen 

• (Lat. Caligae – sandalen). 

• SKAZITELJ (verteller, voordrager) – Bojan(Боян,  

• hofzanger , genoemd in IGOR LIED , historische  

• figuur. 

• Tsar Aleksej Mikhajlovitsj ( 1645-1676) 

•   oekaze  “STILTE” ( Russ. Byt tisjine), skoromokhi verbannen 
over de grens, trek naar het Noorden.   



• INSTRUMENT -  GUSLI – esdoorn hout, 
paardenhaar snaar ( Oudkerkslavisch  gosl – 
snaar) – Griekse historicus Procopius 7e eeuw 
– Sclavini – dragen altijd bij zich een lute-
achtig instrument. 

 

 



• WIE IS DE HELD ? Gewone sterveling of shamanistische figuur  
Gebruikt kracht (bovennatturlijke kracht), courage, 
gevechtstechniquen,sluwheid, vermomming – Achilles – 
kracht; Odysseus – listig, Gilgamesh – beide… 

• MIRACULEUZE geborte en kindheid van de held (Turkse epos 
Kirghiz;  Kalevala – Väinäimōinen; Ilya Muromets; Marko 
Kraljević) 

• HISTORISCHE WERKELIJKHEID? – ware gebeurtenissen verrijkt 
met mythe, geloof in bovennatuurlijke krachten, tijd en plaats 
verschillend afhankelijk van de vertolker ( Ilya Muromets als 
kossack, of opstandeling Stenka Razin – Don kossak, 
aanvoerder van een opstand 1670-1671). 



• RUSSISCHE HELDEN EPOS -  BYLINA ( byl – was)de term voor 
het eerst gebruikt door Ivan Saharov in Pesni Russkogo naroda 
in 1839, verwijzend naar een citaat uit IGOR LIED – “ po 
bylinam”, d.w.z.ware gebeurtenissen; helden gedicht 100-
1000 regels, opgetekend sinds 1700, eerste grote verzameling  
P.N.Rybnikov ( 1861) – Olonetz (republiek Karelie)  

• VORM – 1. opening – gebrek, verstooring van de natuurlijke 
orde, vijandelijke handeling – brief of vogel – aangekondigd in 
slavische 3voudige ontkennende comparatief: 

 ‘IT IS NOT A WHIRLWIND ROLLING ABOUT THE VALLEY, 

 IT IS NOT THE GREY FEATHER-GRASS BENDING TO THE EARTH, 

       IT IS AN EAGLE FLYING UNDER THE CLOUDS’ 

 



• 2. Vertrek – de held vertrekt om te vechten tegen een vijand, 
om een stad te redden, om een meid te veroveren…Tijdspan – 
soms kort, maar het kan ook 9-12 jaar duren. 

• 3. HERSTEL – overwinning van de held, soms gevolgd door 
bruiloft. 

• Type epische vertelling – THE RETURN SONG ( Odyssee) 

• RIJM – 3- 4 klemtonen ( 3 sterke + 1 zwakke) met cesura- 
eerste klemtoon altijd in de 3de lettergreep 

• “Ай , же ‘ты , бога’тыр свято’руский” --/  --/--/-  

• VASTE EPITHETA, WOORD COMBINATIES – de goede paard, 
over de wijde wereld, in haar witte handen, donkere bossen, 
in de blauwe zee, in de grijze aarde (Russ. сыра ) 



BYLINA CYCLUSSEN 
• 1. KIEVSE RUS (Grootvorstendom KIEV )- grootste bloei  
• in de  11de eeuw; 
•  Groot Prins Vladimir I (Vladimir de Heilige) 
•  (“krasnoe solnysjko”)  
 Groot Prins Vladimir Monomax  12de eeuw;  
 uiteenvallen Kiev Rus  in kleinere vorstendommen. 
• Aanvallen van Mongolse stammen (Tugor khan in de bylina - de draak 

Tugarin)…; 13de eeuw  - verovering door de Tataren –  1224 – de slag bij rivier 
Kalka – bylina “Kamskoe poboisjte”.  
 

• HELDEN  - BOGATYR (oorsprong “bagadur, baxadir” – altai-mongools voor 
‘prijsvechter’;“bhagadhara” – Sanskrit – degene die geluk heeft; of  бог – 
богатый – Russisch – God, rijk)   

•  VITJAZ ( oudgermaans vikingr – suffix –ngr verandert in –ez Slavisch) 
 

• Drie van de bekendste bogatyry, die vaak samen treden – ILYA 
•  MUROMETS, DOBRINJA NIKITISJ, ALJOSJA POPOVITSJ 



ILYA MUROMETS 
schilderij van Viktor Vasnetsov ( 1914) 

 

 



 

 



• Historische figuur of verzinsel? – Dobrinya Nikitisj (historische 
figuur oom Vladimir I – diplomatie), Aljosja Popovitsj (de 
jongste van de drie, sluw, grappejas,historische figuur -  zoon 
van de Rostov pope Levontie). 

• Ilya – eerst vorst, voyevoda, later boeren zoon, geboren 
Karatsjarovo, bij Murom. 

• Geparalyseerd eerste 33 jaar van zijn leven –  genezen door 
kaleki . 

• De goede paard – zwarte hengst – Voronejoesjko - 
     middeleeuwse begrip “de goede paard”. 
• Uitrusting – 40 pond strijdknots, schild, speer; gekleed in 

malienkolder, helm 
• In latere versies Ilya - kossack, rebel 



• http://www.youtube.com/watch?v=uAdzFiX-
WhU 
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• Ilya Muromets and the Nightingale Robber (132 lied 
versies) -    (halfmens, halfvogel, woont in een 
3voudige (9voudige) eik, en verdooft reizigers met 
zijn fluiten) – 30 jaar lang verspert de weg naar Kiev . 
( Ten oosten van de stadje Karatsjevo bestaat de dorp 
De negen eiken) 

• Prototype ?– Solovej Odikhmantievitsj – vorst , die 
waarschijnlijk  buitensporige wegen tax eisde van de 
reizigers. 



• 2. NOVGOROD CYCLUS ( post-heroisch) - De stad 

Novgorod groeit in belang na het uiteenvallen van Kievse Rus 
(+/- 1136) en na de verovering van de Tataren na 1224, komt 
te staan als centrum van de macht. Bloei -vorst ALEXANDER 
NEVSKI (1252-1263). Machtige HANSA stad. 

• HELDEN BYLINY –eerder Middeleeuwse ballades, sprookjes… 

• SADKO – arme gusli speler, die later een rijke schip koopman 
wordt. Na een storm op zee, gedwongen te springen 
overboard ( Bijbelse Jona motief) en belandt op de bodem 
van de zee… 

• Prototype Sadko – Sedko Sitinits – rijke handelaar, patroon 
van de Kerk van Boris en Gleb ( gebouwd in1167). 

•   



• VASILIJ BOESLAEV - realistische elementen over het leven 
in Novgorod. Zoon van een middenstand familie, dronkaard, 
vechtjas. Gered door zijn moeder! Onderneemt een 
pelgrimstocht naar Jerusalem. 

• VROWELIJKE HELDINNEN: 

• Bovennatturlijke POLYANITSA ( veld vrouw, 

• Amazone?) Vecht met de bogatyr.  

• VASILISA MIKOELSJINA ,vrouw van Stavr 

• Godinovitsj – verkleed als man, bevrijd hem 

•  van de  gevangenis. 

• MOEDER VAN DE BOGATYR  - wijs, geeft belangrijke advies. 



• Literatuur: M.A.Prick van Wely – Russische 
heldensagen,1989  

 

 

 An Anthology of Russian Folk Epics, James Bailey, Tatyana 
Ivanova ( 1999) 

• The Growth of Literature , H.Munro Chadwick, Nora K. 
Chadwick (oorspronkelijk 1940,  2010) 

• Films op Youtube – 

• Sadko – Mosfilm 1953 

• Sadko – opera Rimsky-Korsakov, 1950 

• Alexandre Nevski – Sergei Eisensten, 1938 


