
(Tsaar) ALEXANDER I; de tsaar van Rusland (echt).


(Vorstin) ALINE Koeragin - de vrouw van vorst Vasili.


ALPATITSJ, Jakov Alpatitsj - een personeelslid op het landgoed ‘Lysyje Gory’ van de Bolkonski’s. 


ANATOLE; Anatole Koeragin; Vorst Anatole Vasilijevitsj Koeragin - de oudste zoon van vorst Vasili, 
knap om te zien, maar, net als bij zijn zuster Hélène, komt de buitenkant niet met de binnenkant 
overeen. Dik bevriend met Dolochov.


(Vorst) ANDREJ; Andrej Nikolajevitsj Bolkonski - Marja’s broer, Lise’s echtgenoot, en zoon van de 
oude vorst Bolkonski. Is het merendeel van de tijd aan het Russische front. Kan nogal nors en 
kortaf overkomen. 


ANNA MICHAILOVNA; Vorstin Anna Michajlovna Doebretskoj - De moeder van Boris en een 
goede vriendin van gravin Rostov. Ze probeert steeds de positie van haar zoon te verbeteren. 


ANNA PAVLOVNA Scherer; Annette - hoewel het boek met haar begint, is ze een minder 
belangrijk personage. Ze behoort tot de hoogste kringen en is wat conservatief. 


ARAKTSEJEV; Graaf Alexej Andrejevich Araktsjejev - generaal en staatsman met een opvliegend 
karakter (echt).


BAGRATION - een Russische generaal (echt).


BAZDEJEV; Osip (Josef) Alexejevitsj Bazdejev - een Vrijmetselaar en bekende van Pierre.


BERG; Alphonse Karlovitsj Berg, Vera’s echtgenoot, officier in het leger. 


(Graaf) BEZOECHOV; Kirill Vladimirovitsj Bezoechov; de oude graaf - Pierre’s vader, een van de 
rijkste mensen in Rusland en hij ligt al op sterven als de roman begint.


BILIBIN - een diplomaat met een slimme reputatie, beweegt zich in de hoogste kringen.


(De oude vorst) BOLKONSKI; Nikolaj Andrejevitsj Bolkonski; de oude Bolkonski - de vader van 
Marja en Andrej, een ouderwetse en strenge man.


BORIS; vorst Boris Doebretskoj - Een vriend van Natasja en Nikolaj, aardig, maar wel berekenend.


(Mademoiselle) BOURIENNE - een Française die in dienst is als gezelschapsdame voor Marja.


KATISJ; freule Katisj - één van de drie nichten van de oude graaf Bezoechov, ze probeert een deel 
van de erfenis te bemachtigen en wil het liefst dat Pierre niets krijgt.


DANIËL - de jachtopziener op het landgoed van de Rostovs.


DENISOV; Vasjka; Vasili Dmitritsj Denisov; een huzaar officier die bevriend raakt met Nikolaj, een 
echte goeierd, hij kan de letter ‘R’ niet uitspreken.


DMITRI VASILJEVITSJ - een zaakwaarnemer van graaf Rostov. 


DOLGOROEKOV; Joeri Dolgoroekov - een generaal.


DOLOCHOV; Fedja; Fjodor Ivanovitsj Dolochov - een officier die bevriend is met Pierre. Hij kan 
wreed en gemeen zijn. 


DOROCHOV - Luitenant-Generaal (echt).


DRON - de dorpsoudste op het landgoed ‘Lysyje Gory’ van de Bolkonski’s. 




FERANTOPOV - een herbergier.


HÉLÈNE; Vorstin Jelena Vasilijevna Koeragin; Gravin Bezoechov - de dochter van vorst Vasili, heel 
mooi van buiten, maar niet van binnen.


(Vorst) HIPPOLYTE; Ippolit; Ippolit Vasilijevitsj Koeragin - de jongste zoon van vorst Vasili. Niet de 
slimste van de familie.


ILAGIN - een rijke buurman van de Rostovs die van jagen houdt. 


(Graaf) ILJA; Ilja Andrejevitsj Rostov; Graaf Rostov; de graaf - het hoofd van de familie Rostov, 
bijzonder vriendelijk en vrijgevig.


ILJIN - een jonge officier, Nikolaj’s protégé. 


JESA-OEL Lovajski de Derde; Michail Feoklititsj; de jesa-oel - een ‘jesa-oel’ is een 
kozakkenkapitein.


JULIE; Julie Karagina (niet te verwarren met de Koeragins), Marja’s vriendin en, net als Marja, een 
rijke erfgename. 


KARATAJEV; Platon Karatajev - een boerensoldaat die samen met Pierre door de Fransen 
gevangen wordt gehouden.


KARAJ - Nikolaj’s favoriete jachthond, samen met Milka.


KARP - een boer op het landgoed ‘Lysyje Gory’, de leider van een kleine opstand na de dood van 
graaf Bolkonski.


KOZLOVSKI - een aide-de-camp van Koetoezov.


KOETOEZOV - veldmaarschalk, speelde een cruciale rol in de Slag bij Borodino (echt).


LAVROESJKA - de soldaat die voor Denisov en Nikolaj zorgt tijdens actieve dienst.


(De kleine vorstin) LISE; Liza; Jelizavjeta Karlovna Bolkonski -  Andrej’s vrouw. Ze is heel knap 
maar heeft een donzig en kort bovenlipje. Heel lief en zorgzaam.


MACK; Baron Mack von Leiberich - Oostenrijks generaal (echt).


MAKAR ALEXEJEVITS Bazdejev - de half gekke en alcoholistische broer van Pierre’s Vrijmetselaar 
vriend Bazdejev.


MARY HENDRICHOVNA - de vrouw van de regimentsdokter.


(Freule) MARJA; Marja Nikolajevna Bolkonski; Masja; Mary - Andrej’s zuster. Tolstoj omschrijft 
haar als niet bijzonder knap met uitpuilende ogen. Ze is nogal nerveus, heel lief en vroom.


MARJA DMITRIJEVNA; Marja Dmitrijevna Achrosimova - een vriendin van de Rostovs, ze staat 
bekend als “le terrible dragon”, ze zegt altijd hoe ze erover denkt. 


MAVRA; Mavra Koezminisjna - een bediende in het Rostov huishouden.


MICHAIL IVANOVITSJ - een architect.


MILKA - Nikolaj’s favoriete jachthond samen met Karaj.


Morel - de bediende van Captain Ramballe.


Napoleon Bonaparte; de Franse keizer (echt).




Nastasja Ivanovna - de zot op het landgoed van de familie Rostov, een man in vrouwenkleding. 
Het was destijds in Rusland nog normaal om een grappenmaker in dienst te hebben. 


Natasja; Gravin Natalja Iljinitsjna Rostov; Gravin Rostov - de jongste dochter van de Rostovs. Een 
knap meisje met een sterke intuïtie, eigengereid, en net als haar vader heel ruimhartig.


Nesvitski; Vorst Nesvitsky - een officier,  een bekende van Nikolaj, Denisov and Dolochov, wordt 
omschreven als een gezette en vrolijke jongeman.


Nikolaj; Nikolaj Iljitsj Rostov; Rostov; Graaf Rostov - de oudste zoon van de Rostovs. Vrolijk, 
hartelijk en gerespecteerd, soms roekeloos, maar een dappere huzaar.  


Nikolenka; Vorst Nikolaj Andrejevitsj Bolkonski - de zoon van Andrej en Lise.


Pelageja Danilovna Meljukova - een buurvrouw van de Rostovs.


Petja; Graaf Pjotr Iljitsj Rostov - het jongste lid van de Rostov clan, overenthousiast en zo mogelijk 
nog impulsiever dan Natasja en Nikolaj. 


Pierre; Pjotr Kirilovitsj Bezoechov; Graaf Bezoechov - de illegale zoon van Graaf Bezoechov. Hij 
wordt nog net op tijd erkend, en dat maakt hem de rijkste en meest begeerde vrijgezel van 
Rusland.


(Captain) Ramballe - een Franse officier wiens leven gered wordt door Pierre.


Rostoptsjin - de gouverneur van Moskou. In plaats van de stad over te leveren aan Napoleon, liet 
hij alle inwoners vertrekken en liet hij stad afbranden. Toen Napoleon Moskou bereikte, vond hij 
een verlaten en brandende stad (echt).


(Gravin) Rostov; Natalja; de Gravin - Ilja’s vrouw en de moeder van Vera, Nikolaj, Natasja en Petja. 
Pleegmoeder van Sonja.


Sjinsjin, Pjotr Nikolajevitsj - een neef van gravin Rostov.


Sonja; Sophia Alexandrovna; Sophie - de pleegdochter van de Rostovs, een verweesd familielid. 
Ze is heel knap en de beste vriendin van Natasja.


Speranski; Graaf Michail Michailovitsj Speranski - staatsman (echt).


Taras - de kok van de Rostovs. Een lijfeigene die heeft leren koken van een Franse chef. 
Welgestelde Moskovieten gaven graag uitgebreide diners en een goede kok hebben was een 
kwestie van persoonlijke eer.


Teljanin - een officier die de beurs van Denisov steelt.


Tichon - de persoonlijke bediende van de oude graaf Bolkonski. 


Tichon Sjtsjerbati - een boer die zich bij het regiment van Denisov voegt.


Timochin; Kapitein Timochin - een legerkapitein.


Toesjin - Kapitein Toesjin - een legerkapitein.


Oompje - een buurman en ver familielid van de Rostovs.


(Vorst) Vasili; Vasili Koeragin; Koeragin - de vader van Anatole and Hélène, die zijn uiterste best 
doet om zijn kinderen zo rijk mogelijk te laten trouwen.




Vera; Gravin Vera Iljinitsjna Rostov - het oudste Rostov kind, vanwege haar nogal brave en 
betweterige natuur is zij niet altijd even populair bij haar jongere broers en zus.


Zjerkov - een huzaar. Hij maakte deel uit van Dolochov’s vriendengroep in Sint Petersburg.



