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Abstract: ”The attractive Stavrogin – On 

orientation and disorientation in Dostoevsky's 

The Possessed”

This essay aims to explain the attraction toward the main character Stavrogin that the other 

characters experience in Dostoevsky's The Possessed, his great novel from 1871. I will mainly

employ the terms “orientation” and “disorientation” in my analysis of Stavrogin's power of 

attraction. The theory used for this reading is principally inspired by Sara Ahmed's Queer 

Phenomenology – Orientation, Objects, Others (2006), and the meaning I attach to the terms 

“orientation” and “disorientation” is derived from Ahmed's use of them. Ahmed's queer 

phenomenology helps us to reflect upon how Stavrogin functions as a point of orientation in 

the novel. This makes him a demonic influence on the other characters, in the sense that he 

disorientates them. 

The Possessed asks us what happens when we “lose our way”, and confusion as well 

as disorientation is a general theme of the novel. This topic has been raised before, but few 

have connected the demonic disorientation with the underlying unconventional desires, such 

as Peter Verchovensky's desire for Stavrogin. In this essay I attempt to show how Stavrogin 

can be thought of as a “new” orientation for the other characters, and how their following him 

causes them to follow lines that lead to destruction.

Keywords: Queer phenomenology, queer fenomenologi, orientation, 

orientering, disorientation, desorientering, attraction, begär, life lines, livslinjer, 

straight line, Stavrogin, Dostoevsky, Dostojevskij, Sara Ahmed, The Possessed, 

The Devils, Demons, Onda andar.
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3. Inledning
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför Nikolai Stavrogin, huvudpersonen i 

Dostojevskijs stora roman Onda andar från 1871, är så lockande för de andra karaktärerna.1 

Jag kommer att diskutera Stavrogins attraktionskraft utifrån ”orientering” och 

”desorientering”, som inspireras av Sara Ahmeds queera fenomenologi, hämtad framförallt 

från hennes Queer Phenomenology – Orientation, Objects, Others.2 Ahmeds teori kan hjälpa 

oss att belysa hur Stavrogins attraktionskraft tjänar som en orienteringspunkt och på samma 

gång som en desorienterande demonisk kraft för några av de andra karaktärerna. ”Orientation”

skulle på svenska kunna översättas till ”sexuell läggning” men jag har valt att behålla ordet 

”orientering” därför att det bättre fångar Ahmeds användning av det. Med ”orientering” menar

hon hur vi riktar våra kroppar mot olika objekt eller mål generellt, och inte enbart sexuellt. Att

använda ”orientering” låter mig också visa hur sexualitet och orientering sammanfaller i 

romanen.3

Onda andar handlar om desorientering, ett tema som sätts genom romanens 

intertextuella lek med framförallt Pusjkins dikt Besy, men även med Lermontovs Demonen.4 

Pusjkins dikt handlar om hur en resande först fysiskt vilseleds, men sedan överförs 

förvirringen av plats till en inre desorientering av personen.5 Med begreppet ”orientering” 

1 Jag använder mig av Staffan Dahls översättning: Fjodor Dostojevskij, Onda andar, Falun: Wahlström & 
Widstrand, 1993. Denna upplaga utelämnar dock kapitlet ”Hos Tikhon” där Stavrogin bekänner förförelsen av 
barnet Matrjosja för munken Tikhon. Detta beror på att kapitlet från början censurerades och inte var med vid 
den första [ryska] publikationen. Jag läser romanen som om kapitlet vore på sin tilltänkta plats, mellan kapitel 8
och 9. För det kapitlet använder jag Nils Åke Nilssons översättning: Fjodor Dostojevskij, Stavrogins brott och 
andra berättelser, Stockholm: Tryckeriaktiebolaget Tiden, 1955. Även om jag här genomgående hänvisar till den
svenska översättningen var min första bekantskap med Onda andar en engelsk översättning där kapitlet är på 
dess tilltänkta plats: Fyodor Dostoevsky, Michael R. Katz (övers.), Devils, Oxford & New York: Oxford University 
Press, 2008.
2 Sara Ahmed, Queer Phenomenology – Orientations, Objects, Others, Durham & London: Duke University 
Press, 2006.
3 Läggning på svenska hänvisar framförallt till ”inre personliga egenskaper som styr handlandet.” De svenska 
källor  jag har använt för den här uppsatsen har använt sig av ”orientering” när de använt sig av Ahmed, se 
Ambjörnsson & Jönsson och Krantz. Ahmed närmar sig orientering med utgångspunkt i den rumsliga betydelse 
ordet har på engelska: ”it points to how one is placed in relation to objects in the sense of ”the direction” one 
has or takes towards objects.” Olika sätt att orientera sig sexuellt medför olika sätt att påverkas av objekt 
omkring sig, att olika objekt kommer närmare eller längre bort, att man kommer att vistas i olika fysiska miljöer 
o.s.v. Men detsamma gäller även för andra sätt att orientera sig, i Dostojevskijs fall ser vi t.e.x. hur karaktärerna
orienterar sig olika filosofiskt. Min intention är alltjämt inte att läsa Onda andar ur ett queerperspektiv, snarare 
är förhoppningen att med specifika verktyg från queerteori kunna (bättre) förklara den här specifika, och 
väsentliga, delen av romanen.
4 Robin Aizlewood, ”'Besy', Disorientation and the Person”, i The Slavic and East European Review, 2010:1/2, s. 
291.
5 Ibid., s. 291.

4



menar jag en placering eller rörelse i en viss riktning, som vägleder en kropp eller ett 

medvetande. Min tolkning ligger väldigt nära Ahmeds, när hon med ”orientering” försöker 

visa hur det kroppsliga, det rumsliga och det sociala alla hänger ihop.6 Med ”desorientering” 

menar jag när en person har mist förmågan att överblicka sammanhang både själsligt och 

kroppsligen, ett tema som redan finns i Pusjkins dikt och som är förknippat med det 

demoniska. 

Onda andar ställer alltså frågan vad som händer med oss när vi går vilse själsligen. 

Innebörden av den moraliska och filosofiska desorientering som äger rum i romanen har 

beskrivits mångfaldigt, men få – om någon – har behandlat hur karaktärernas desorientering 

även leder till en latent gränsöverskridande sexualitet. Stavrogin lockar de andra karaktärerna 

att överträda gränserna för det normala; han får dem att göra en ”vändning” i sina liv. Pjotr 

Stepanovitj Verchovjenskij ses vanligen som en gestaltning av den nihilistiske revolutionären,

men vi kan också notera att den enda person han uttrycker kärlek för är Stavrogin och att han 

går långt för att binda Stavrogin till sig. 

Stavrogin är en paradox romanen igenom: han är både ond och god, vältalig och 

felstavande, vacker och motbjudande, behärskad och okontrollerad, allt och ingenting. Detta 

till trots, eller på grund av, utför de andra karaktärerna gränsöverskridande handlingar som 

kan härledas tillbaka till Stavrogin: deras anledning till en ”vändning” i livet är Stavrogin. Det

är ännu en paradox att de i Stavrogin finner en slags ”mening” som de satsar allt på, när 

Stavrogin själv tillsynes aldrig finner någon.7 Han är kort sagt deras ”möjlighet” till ett 

”något”, vad detta är tycks variera. Kierkegaard skulle troligtvis gå med på att Stavrogin är en 

förkroppsligad gestalt av hans egen ”möjlighet”: ”I det ögonblick verkligheten är skapad, går 

möjligheten vid dess sida som ett ingenting, som frestar alla tanklösa människor.”8 Rent 

filosofiskt kan Stavrogin fungera som en möjlighet för de andra karaktärerna att göra en 

vändning i sina liv; de lockas av hans skönhet, hans vältalighet och de mystiska ”luckor” som 

uppstår fyller de med sina egna önskningar/tolkningar av vad han är. Är de andra karaktärerna

tanklösa som följer honom eller drivs de av något starkare?

Analysen kommer att bestå av tre delar: en läsning av framställningen av Stavrogin, 

hans relation med männen kring honom och då särskilt Pjotr Stepanovitj Verchovjenskij, och 

hans relation med Lizavjeta Nikolajevna. Jag kommer att diskutera karaktärerna utifrån 

6 Ahmed, 2006, s. 181.
7 Lizavjeta Nikolajevna, som rymmer till Stavrogin, kommer att använda precis dessa ord om sin handling.
8 Sören Kierkegaard, Begreppet ångest, Reboda: Nimrod, 1996, s. 62.
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orientering och desorientering, och försöka visa hur termerna kan förklara varför Stavrogin är 

så lockande. Min hypotes är att det beror på att han för de andra karaktärerna innebär en 

möjlighet till gränsöverskridande. Här finns en väsentlig dubbelverkan där Stavrogin lockar 

och utgör en slags vacker duk för de andra karaktärerna att projicera sina begär på. I Onda 

andar leder deras orientering, med Stavrogin som ledstjärna, till fördärv. Det gör att jag drar 

slutsatsen att det som potentiellt skulle kunna läsas som ”queer” i romanen förknippas med 

det desorienterande och demoniska.

3.1 Sammanfattning av romanen

Handlingen berättas av Anton Lavrentievitj G–v, som börjar med att berätta om sin vän 

Stepan Trofimovitj Verchovjenskij (härefter Stepan Trofimovitj) och dennes platoniska 

förhållande med den förmögna Varvara Petrovna Stavrogina (härefter Varvara Petrovna). 

Stepan Trofimovitj och Varvara Petrovna försökte under en kort tid att vara aktiva i det 

politiska livet i S:t Petersburg, men fick på grund av vissa omständigheter dra sig tillbaka till 

Varvara Petrovnas gods på landet, Skvoresjniki. Varvara Petrovna är änka och Stepan 

Trofimovitj änkling, och de har varsin son från sina respektive äktenskap: Nikolaj 

Vsievolodovitj Stavrogin (härefter Stavrogin) och Pjotr Stepanovitj Verchovjenskij (härefter 

Pjotr). Stepan Trofimovitj har varit Stavrogins lärare. Stepan Trofimovitjs egen son, Pjotr, 

skickades emellertid bort för att uppfostras hos några släktingar. Han har också undervisat 

Lizavjeta Nikolajevna (härefter Liza), som innan romanens handling egentligen börjar har 

träffat både Pjotr och Stavrogin i Schweiz och vars familj också har en egendom i samma 

guvernement på landet.

Redan tidigt i romanen går det rykten om Stavrogin men det dröjer till en tredjedel in 

i handlingen innan han uppträder. När Stavrogin väl anländer till Skvoresjniki, hans mors 

gods,  gör han det plötsligt och utan förvarning – och med Pjotr som förlöpare. Han har varit 

utomlands eller i St. Petersburg i långa perioder och har haft en sporadisk kontakt med sin 

mor. Stavrogin har vid ett tidigare tillfälle betett sig illa och bokstavligen dragit en äldre 

gentleman vid näsan och bitit en släkting i örat när han sökte tala allvar med honom. Han har 

också kysst en annan mans hustru under en bjudning. Vid sin ankomst förnekar han offentligt 

och inför sin mor att han är gift med den låghalta, sinnessvaga och fattiga Marja Timofejevna 

Lebjadkina (härefter Marja Timofejevna), trots att han i hemlighet gift sig med henne under 

en vadslagning. Ryktet säger att Liza och Stavrogin haft en romans i Schweiz och Liza har 
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svårt att bete sig kontrollerat i hans närvaro, även efter att hennes förlovning med hennes 

ständiga följeslagare Mavrikij Nikolajevitj Drozdov (härefter Mavrikij Nikolajevitj) har 

offentliggjorts.

Varvara Petrovna planerar innan Stavrogins ankomst att gifta bort Darja Pavlovna 

Sjatova (härefter Dasja), dotter till en av sina före detta livegna och adopterad av henne, med 

Stepan Trofimovitj. Anton Lavrentievitj G–v vill inte tro på det men Stepan Trofimovitj gissar

att han ska gifta sig med Dasja för att ”gottgöra andras synder.”9 Kort sagt, han misstänker att 

Varvara Petrovna gifter bort Dasja därför att hon begått en synd med Stavrogin. Detta visar 

sig vara en sann misstanke, trots att Dasja förnekar det offentligt. Både relationen med Dasja 

och Marja Timofejevna gör Liza svartsjuk.

Pjotr börjar samla ihop en hemlig grupp revolutionärer och planerar att använda 

Stavrogin som en slags frontfigur för organisationen. Staden får en ny guvernör och Pjotr blir 

snabbt förtrolig med hustrun, som planerar en offentlig fest. Stavrogin besöker Ivan Pavlovitj 

Sjatov (härefter Sjatov) och Aleksej Nilytj Kirillov (härefter Kirillov) inne i staden, två män 

som han tidigare har ingjutit varsin idé/livsåskådning hos. Han besöker också ett politiskt 

möte med Pjotr som slutar med att Pjotr tillkännager att han avgudar Stavrogin och vill 

använda honom som organisationens ”falska tsar”, dess ledare. Han erbjuder att ”ge” Liza till 

Stavrogin. Tidigare har han erbjudit – och upprepat erbjudandet – att se till att få hans riktiga 

hustru mördad.

Stavrogin besöker på Sjatovs inrådan munken Tikhon och visar honom sitt 

manuskript där han bekänner att han har förfört ett barn, Matrjosja. Han säger att han tänker 

tillkännage både sitt brott och sitt äktenskap, men detta förblir ogjort.

Under festen anordnad av guvernörens hustru får Pjotr Liza att rymma med Stavrogin

och låter en före detta livegen till Stepan Trofimovitj mörda Marja Timofejevna, hennes bror 

och deras betjänt. Morgonen därpå lämnar Liza Stavrogin till Pjotrs förvåning, och Stavrogin 

säger sig varken ha älskat Liza eller vara beroende av Pjotr. Mavrikij Nikolajevitj har väntat 

på Liza utanför grindarna och tillsammans ger de sig av för att se på liken. Där blir Liza 

ihjälslagen av folkhopen. Stepan Trofimovitj ger sig av till fots och avlider kort efter att 

Varvara Petrovna åter har funnit honom. Pjotrs grupp har mördat den före detta medlemmen 

Sjatov, och Pjotr ger sig av till S:t Petersburg. Stavrogin lämnar en lapp till Dasja, och 

tillsammans med Varvara Petrovna hittar hon honom död, Stavrogin har hängt sig. 

9 Dostojevskij, 1993, s. 110.
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4. Tidigare forskning
Dostojevskij hör till de författare om vilka det har skrivits åtskilligt, därför har jag fått 

begränsa mig med tanke på utrymmet men också till det material som jag har kunnat få 

tillgång till. Det har också skrivits mycket om det demoniska och dess roll i Onda andar, och 

min avsikt är att med hjälp av queer fenomenologi ge ett nytt ljus åt det demoniska. Det 

demoniska är nämligen i romanen förknippat med det som går utanför normen, det vill säga 

det som är desorienterande. 

Det demoniska är intimt förknippat med det politiska i romanen, och en ofta 

genomförd tolkning är att revolutionärerna är besatta av djävulen, eller av ”onda andar”. 

Underligt nog visar det sig i slutändan att Stavrogin är ointresserad av ”den gemensamma 

saken”.10 Stavrogins agerande stödjer W. J. Leatherbarrows hypotes att Stavrogins och Pjotr 

relation har inspirerats av Uppenbarelsebokens kapitel 13, där de två odjuren uppenbarar sig. 

Det första odjuret kallas för ”Mysteriet” och kommer att härska över jorden med suverän 

makt, men vägen för det här första odjuret är sopad av en falsk profet, det andra odjuret, som 

förmått människorna att avguda honom.11 Pjotr är i den här läsningen den ”falska 

profeten”och Stavrogin romanens mäktigaste ”odjur”. Intressant nog är det första odjuret 

också stående ”över” den falska profetens lögner. Den underliggande demoniska tematiken är 

viktig att ta upp också i feministiska läsningar, som till exempel Judy Turners och Richard 

Popes ”Toward Understanding Stavrogin”, där de lite missvisande argumenterar för att det är 

ett maskulint misslyckande att Stavrogin aldrig återgäldar [sina kvinnliga älskare].12 Frågan är 

om Stavrogin skulle kunna verka som en desorienterande kraft på det sätt som han gör i 

romanen om han återgäldade dem som börjat följa honom som en ny orienteringspunkt. 

Onda andar är förankrad i en rysk litterär tradition som utgår från det demoniska 

temat och för intertextuella ”samtal” med besläktade texter, Dostojevskij satte till exempel en 

del av Pusjkins dikt Besy13 som motto till romanen:

10 Dostojevskij, 1993, s. 418-419.
11 W. J. Leatherbarrow (red.), ”In the Context of Dostoevsky's Life and Works” i Dostoevsky's The Devils – A 
Critical Companion, Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1999, s. 40-41.
12 Judy Turner & Richard Pope, ”Toward Understanding Stavrogin”, i Slavic Review, 1990:4, s. 543-553. 
Tillgänglig via http://www.jstor.org/stable/2500545, hämtad 2014-11-06. Pope och Turner argumenterar för att
Liza, Dasja och Matrjosja alla är offer för Stavrogins maskulinitet och deras respektive 'misslyckade' förhållande 
beror på Stavrgoins oförmåga till nära relationer. Något som de härleder till hans förhållande med modern i 
barndomen, se s. 549-553.
13 Besy är även den ryska titeln på Onda andar, och båda översätts på engelska ofta till Demons. Variationer 
förekommer.
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O Gud, vi se nu ej var vägen går,

Vi vandrat vilse, vad är nu att göra?

Onda andar leder oss på villospår,

Och vill oss ut på fältet vilse föra.14

Här ser vi i Pusjkins text hur de onda andarna har en desorienterande verkan, hur de ”/.../ leder

oss på villospår”. Särskilt i relation till Liza ser vi hur poemets symbolik återspeglas i 

berättelsen om hennes liv: efter att hon rymt med Stavrogin beter hon sig ”likt en feberyr eller 

någon som rymt från ett sjukhus” och springer ut på ett fält.15 Hennes orientering mot 

Stavrogin får med andra ord samma konsekvens som om hon vore ansatt av onda andar. Den 

springande punkten är att de onda andarnas effekt i poemet är desorienterande, precis som 

Pjotr och Stavrogin också är på olika sätt i romanen. De onda andarna tycks inte ha någon 

avsikt utöver att vilseleda; Gud besegras inte genom att människorna medvetet blir vända 

emot honom utan genom att de förlorar förmågan att ”se” vägen framför sig. Desorienteringen

ter sig som ett mål i sig för Stavrogin som demonisk. Istället för den impotens som Pope och 

Turner argumenterar för måste vi se en potens i Stavrogins demonism: den är som mest 

lyckad när han vägrar att leda de som han har desorienterat.

I ”The Impotent Demon and Prurient Tamara: Parodies On Lermontov’s Demon in 

Dostoevskij’s Besy” läser Irene Masing-Delic Stavrogin intertextuellt och jämför Onda andar 

med Lermontovs Vår tids hjälte, också med demonisk tematik.16 Till skillnad från Lermontovs

huvudperson Petjorin menar Masing-Delic att Stavrogin inte är någon övernaturlig demon, 

och att han inte når några romantiska höjder. Istället är han positionerad i verkligheten, med 

fötterna på marken, med Masing-Delics egna ord: ”/.../ on ground level.”17 En svaghet i 

hennes läsning är dock att hon drar slutsatsen att Stavrogins betydelse har överdrivits eftersom

han i jämförelse med Petjorin, den romantiska demoniska hjälten, inte ger varken läsaren eller 

någon av personerna i hans omgivning den ”återgäldning” som förväntats av honom. Han är, 

med hennes ord, ”impotent”. Men jag vill invända, som mot Pope och Turner, att 

återgäldningen visserligen uteblir men att det snarare beror på demonisk potens.

14 Dostojevskij, 1993, s. 5.
15 Ibid., s. 536.
16 Irene Masing-Delic, ”The Impotent Demon and Prurient Tamara: Parodies on Lermontov's Demon in 
Dostojevskij's Besy”, i Russian Literature, 2000:3, s. 263-288. Tillgänglig via 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304347900800691, hämtad 2015-11-16. För Vår tids hjälte
referar hon till en rysk upplaga: Sobranie sodinenij, 4 Vols., Moskva, 1969.
17 Masing-Delic, 2000, s. 264.
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En viktig sak som Masing-Delic gör att hon visar hur romanens glidande narrativa 

teknik aldrig gör det så enkelt för oss att vi kan avfärda det demoniska som ”bara” 

övernaturligt, Stavrogin har visserligen demoniska attribut: det masklika ansiktet, den 

övernaturliga styrkan, hans rovdjurslika instinkter och det dödslika uppförandet som påminner

om en vampyrs, men på andra ställen i texten motsägs detta.18 Stavrogins koppling med det 

demoniska befästs alltjämt tämligen väl när han hos Tikhon berättar att han ser syner av 

djävulen, och att han dessutom har svårt att särskilja sig själv från djävulen.19 

Anledningen till att jag använder mig av queerteori beror som sagt på att det öppnar 

för möjligheten att tolka just de okonventionella begär som annars riskerar att bli förbisedda. 

Vilket för oss till Susanne Fussos arbete. Hon skriver i ”Dostoevsky’s Comely Boy: 

Homoerotic Desire and Aesthetic Strategies in A Raw Youth” om Dostojevskijs, ofta 

underskattade, skildring av homoerotiskt begär i Ynglingen.20 Simon Karlinsky har hävdat att 

Dostojevskij, ”/.../one of the most perceptive explorers of the human psyche/.../”, inte var 

medveten om den.21 Fusso visar på hur Dostojevskij i Ynglingen intresserar sig för 

”/.../nonstandard, unconventional trajectories of desire.”22 Med stöd av Eve Kosofsky 

Sedgwick läser Fusso förhållandet mellan huvudpersonen, ynglingen, och hans kvinnliga 

kärleksobjekt snarare som en förevändning för att upprätthålla ett psykologiskt intimt 

förhållande med den andra mannen.23 Med andra ord visar hon på hur den erotiska triangeln 

som uppstått kan ses som mer än ett utbyte av kvinnor mellan män – genom att följa den 

heterosexuella normen blir det ett sätt att maskera det egentliga homoerotiska begäret. 

Den här uppsatsen har ett annorlunda tematiskt fokus, men det väsentliga är att Fusso

på ett övertygande vis öppnat dörren för att Dostojevskij medvetet kan ha smugit in begär- 

och begärsriktningar som inte följer normen. Detta är viktigt för min analys av Stavrogins 

förhållande med de män som följer honom, särskilt Pjotr.

Robin Aizlewood närmar sig vårt ämne, det vill säga orientering, med ’Besy’, 

Disorientation and the Person.24 Hans studie är dock inriktad på idéhistoria och 

18 W. J. Leatherbarrow, ”The Devil's Vaudeville: ”Decoding” The Demonic in Dostoevsky's ”The Devils””, i 
Pamela Davidson (red.), Russian Literature and Its Demons, United Kingdom: Berghahn Books, 2000, s. 282.
19 Dostojevskij, 1955, s. 24.
20 Susanne Fusso, ”Dostoevsky's Comely Boy: Homoerotic Desire and Aesthetic Strategies in A Raw Youth”, i 
Russian Review, 2000:4, s. 577-596. Tillgänglig via http://www.jstor.org/stable/2679279, hämtad 2015-01-23.
21 Ibid., s. 579, citerar Simon Karlinsky, ”Russia's  Gay Literature and History (11th-20th Centuries)”, i W. Leyland 
(red.), Gay Roots. Twenty Years of Gay Studies, San Fransisco, 1991, s. 89.
22 Ibid., s. 596.
23 Ibid., s. 585.
24 Robin Aizlewood, 2010, s. 291-308.
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intertextualitet. Han skriver dock uttryckligt om den tradition som Dostojevskij hör till, där 

människans desorientering sällan är förknippad med en geografisk plats, utan oftare handlar 

om en inre, själslig desorientering. Den onda anden/demonen i både rysk folklore och i den 

litterära traditionen är någon som lockar, förleder och förvillar.25 Aizlewood skriver alltså om 

det demoniska som en desorienterande kraft, vilket den här uppsatsen tar fasta vid. 

Aizlewood diskuterar framförallt det demoniska som en litterär tradition och 

diskuterar inte nämnvärt den sexuella aspekten. Det har gjorts en del feministiska läsningar av

Onda andar, bland annat som jag tidigare nämnde Judy Turners och Richard Popes ”Toward 

Understanding Stavrogin”. Vad de har gemensamt är dock att de framförallt gör läsningar av 

de kvinnor som lockas av honom, trots att män refererar minst lika starkt till Stavrogin som 

deras “medelpunkt”, med Pjotrs ord som en ”sol”.26 Och berättaren är, inte att förringa, en 

man som sätter sig för att skriva ned en berättelse som i stort sett kretsar kring Stavrogin. 

Både män och kvinnor dras till honom och orienterar sig utifrån honom. Jag har redan nämnt 

att Susanne Fusso visat att Dostojevskij själv inte var främmande för att begär kan gå i andra 

riktningar än den som föreskrivs av den heterosexuella normen. 

5. Teori
Anledningen till att jag valt att använda mig av queerteori är för att den gör det möjligt att 

tolka både manlig och kvinnlig attraktion till Stavrogin, utan att hamna i att tolka det som 

”strikt” homosexuellt eller heterosexuellt. Eftersom queerteori ifrågasätter de etiketter vi sätter

på sexualitet gör den det möjligt för oss att se på begär som något flytande, och som kanske 

inte alltid måste ”levas ut” för att existera.

Ahmed, som är den jag huvudsakligen följer, och Butler argumenterar för att kön och

genus är  performativt skapat. Detta går stick i stäv med den utbredda uppfattningen att kön 

och genus dels är binära motsatser, dels att kön är något essentiellt som föregår genus.27 Butler

menar att det vi tror är orsak – ett biologiskt givet kön och en samtidig sexualitet – i 

verkligheten är en följd av diskursiva praktiker. Genom att upprepa vissa sanktionerade tal- 

och kroppshandlingar instiftas på ett performativt sätt idén om kön och sexualitet som något 

25 Pamela Davidson (red.), ”Russian Literature and Its Demons: Introductory Essay”, i Russian Literature and Its 
Demons, United Kingdom: Berghahn Books, 2000.
26 Dostojevskij, 1993, s. 415.
27 Ellen Mortensen, Sten Andersson (övers.), ”Inledning”, i Judith Butler, Suzanne Almqvist (övers.), 
Genustrubbel, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2007, s. 11.
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på förhand givet [av naturen].28 En genealogisk kritik kan dock påvisa att det som ses 

”naturgivet” egentligen är föränderligt.

Vi föds in i heterosexualiteten som institution och dominerande norm, liksom vi föds 

in i system grundade på kön, klass och ras. Den strukturella positionsbestämningen är liksom 

tillträdet till diskurser och innebörder redan på förhand kringskurna genom vår sociala 

lokalisering.29 Butler använder begreppet ”den heterosexuella matrisen” för att beteckna de 

regleringar som omfattar både språkliga och kroppsliga handlingar, som vi som talande och 

handlande subjekt – frivilligt och ofrivilligt – deltar i.30 Detta gäller lika mycket för oss i detta 

nu som för karaktärerna i Onda andar. Systemet för kön, klass och ras var annorlunda på 

Dostojevskijs tid och vissa normer har blivit förlegade, emedan andra har tillkommit. Vi har i 

Sverige idag till exempel möjligheten att uttrycka homosexuella begär och leva ett 'accepterat' 

liv på samma gång. Inom det sociala systemet i Onda andar är detta inte en möjlighet, om 

Pjotrs attraktion till Stavrogin är sexuell är hans enda möjlighet att uttrycka den som om hans 

attraktion egentligen beror på någonting annat, i hans fall politiska ambitioner.

För att bli begriplig som subjekt krävs att kön, genus och begär förhåller sig till 

varandra på ett visst sätt; det är ett kulturellt och diskursivt krav att en kropp uppvisar 

”genusbegriplighet”.31 Butler menar också att en persons genusbegriplighet har en primär 

status i tilldelandet av personens identitet. Att det är en grundläggande förutsättning att kunna 

kategorisera en person som antingen man eller kvinna för att ”läsa in” vidare identiteter hos 

personen.32

Det Sara Ahmed undersöker i Queer Phenomenology är hur vi med våra kroppar 

varseblir världen, dess rum (äv. i betydelsen ”någon form av social gemenskap”), ytor och 

linjer.33 Vi gör detta genom att följa en viss ”livslinje”. Begreppet livslinje introducerades av 

Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson i Livslinjer: berättelser om ålder, genus och 

sexualitet, Ahmed använder det engelska ”life lines” och även begreppet ”the straight line”, 

vars dubbelbetydelse inte bevaras vid översättning.34 ”Livslinje” på svenska är en 

28 Mortensen, 2007, s. 19.
29 Beverly Skeggs, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, Göteborg: Daidalos, 2000, s. 192, citerad
av Amanda Lönnstig, Vi är sexuella varelser! – Hur bestämmer talet om sexualitet den sexuella orienteringen? 
En intervjustudie om talet om sexualitet, C-uppsats, Göteborgs universitet, 2010, s. 6.
30 Mortensen, 2007, s. 13.
31 Klara Krantz, Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste. Det kvinnliga medborgarskapets och 
författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs ’Kärlek i Europa’, Magisteruppsats, Uppsala universitet, 2013, s. 6.
32 Ibid.
33 Ibid., s. 3.
34 Fanny Ambjörnsson & Maria  Jönsson (red.), Livslinjer: berättelser om ålder, genus och sexualitet, Halmstad: 
Makadam förlag, 2010; ”The straight line” betyder på svenska ”den rätta” linjen eller stigen, på engelska 

12



syntetisering av Ahmeds begrepp ”the straight line” och Judith Halberstams ”life schedules” 

(övers. ”livsscheman”).35 Jag kommer att använda mig av ”livslinje” i betydelsen både en 

riktning och en manual. För Halberstam är livsscheman nämligen som manualer, vilka vi 

måste hålla oss till för att kunna orientera oss i tillvaron och skapa mening, sammanhang och 

begriplighet. De är socialt konstruerade och avspeglar kulturens/samtidens föreställningar om 

hur ett riktigt liv bör levas. Vissa centrala skeenden så som barndom, ungdom, äktenskap, 

reproduktion och åldrande bör ske vid 'rätt' skede i livet.36 Därför kan visst beteende överses 

med under en tid, till exempel under tonåren, men inte under ålderdomen. För att leva efter en 

socialt accepterad livslinje behöver man alltså bland annat rikta sin kropp och sitt begär mot 

'rätt' kroppar och objekt. När Stavrogin i romanen förför ett barn riktar han sitt begär mot rätt 

kön, en kvinna, men är 'fel' i tid eftersom man inte bör hysa begär till någon så ung. Han gifter

sig istället vid en tillfredsställande tidpunkt i livet, men återigen är han 'fel' socialt genom att 

kvinnan är fattig och sinnessvag.

Begreppet ”orientering” avser en placering eller rörelse i en viss riktning, som en 

kropp eller ett medvetande tar.  Det undersöks också i förhållande till sexualitet av Ahmed: 

hennes fokus är den upplevande kroppen och hon frågar vad det innebär att tänka på sexualitet

som en riktning, något som vi orienterar oss mot. Att vara orienterad handlar för Ahmed om 

hur vi tar oss fram på livets väg, hur vi riktar vår kropp. Orientering är inte ett fritt val i 

bemärkelsen att vår kropps riktning avgörs av vår startpunkt: vad som är kroppens här 

varifrån världen vecklar ut sig.37 Det gör att vissa objekt och möjligheter hamnar inom 

räckhåll. Ahmed förklarar det som att ha en vanemässig kropp, att man kan låta kroppen följa 

efter när en handling utförs istället för att hindras av den.38 ”The straight line”, på svenska 

”den raka/rätta linjen/vägen”, blir en metafor för hur vi trampar upp ”stigar” i våra liv; hur vi 

praktiskt skapar möjliga riktningar, vägval och framtider.39 Stigarna är performativa genom att

de blir till av upprepad nötning. De kommer också omvänt att forma oss och prägla vårt sätt 

att ta oss vidare, vilket gör att för Ahmed är våra val och möjligheter aldrig helt ”fria”.40

”Att vara orienterad, eller att känna sig hemma i världen, är också i viss mån att 

känna sig bekväm: möjligen erfar vi bara bekvämligheten som en känsla när vi förlorar den, 

alluderar ordet straight på ”den heterosexuella” och ”den raka”.
35 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 11.
36 Ibid., s. 9.
37 Krantz, 2013, s. 7; Ahmed, 2006, s. 2-8.
38 Ahmed, 2006, s. 134.
39 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 10.
40 Ibid.
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när vi känner oss obekväma.”41 Krantz kopplar till Halberstam och hennes socialt 

konstruerade livsscheman.42 Halberstam menar att särskilt uppvärderingen av reproduktionen 

leder till att den som inte följer livsschemat förstås som ”den andre”. Människor som leder 

queera liv riskerar, förutom att bli obegripliga, också att uppfattas som omogna, barnsliga och 

inautentiska.43 De är med Ahmeds ord ”out of line”, översatt innebär det att de har alltså följt 

sin egen väg som för omgivningen är olämplig, och har med andra ord inte lyckats hålla [den 

'rätta'] orienteringen över tid.44 Det innebär både att vara desorienterad i rum och otajmad i 

tid.45 

Ahmed menar att det krävs engagemang för att följa en linje: 

We can think of following as a form of commitment as well as a social investment. Following a line is not 

disinterested: to follow a line takes time, energy, and resources, which means that the ”line” one takes does 

not stay apart from the line of one's life, as the very shape shape of how one moves through time and space. 

We then come to ”have a line,” which might mean a specific ”take” on the world, a set of views and 

viewing points, as well as a route through the contours of the world, which gives our world its own 

contours. So we follow the lines, and in following them we become committed to ”what” they lead us to as 

well as ”where” they take us.46 

Detta är intressant i Onda andar eftersom de som orienterar sig kring Stavrogin verkar just 

väldigt engagerade, nästan passionerade. Deras handlingar kommer i högsta grad att präglas 

av att de följer Stavrogin, till exempel driver hans behov av att knyta Stavrogin till sig Pjotr 

till att få tre människor mördade, och Lizas dragning till Stavrogin och det demoniska får 

henne att såra den gode Mavrikij Nikolajevitj gång på gång.

I romanen fungerar Stavrogin som både gränsöverskridande och en orienteringspunkt

för flera andra karaktärer, där sexualitet bara är ett av hans verkningsfält. Feministiska 

läsningar av romanen har ofta fokuserat på hans kvinnliga relationer, men med hjälp av 

Ahmed kan vi reflektera över hur han får både män och kvinnor att ”gå på villovägar” och 

avvika från den livslinje som hade tett sig 'god' socialt, inom romanen. En del av hans 

attraktion är onekligen att han erbjuder en möjlighet att ”slippa” leva längs en vanlig linje. 

41 Krantz, 2013, s. 4, citerar Sara Ahmed, Rasmus Redmo (red.), Amelie Björck, Patricia Lorenzoni och Maria 
Åsard (övers.), Vithetens hegemoni, Stockholm: Tankekraft förlag, 2011, s. 138.
42 Ibid., s. 7.
43 Ibid., s. 8, refererar till Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 10.
44 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 10, föreslår ”ur spår” som svensk övers.
45 Ibid.
46 Ahmed, 2006, s. 17.
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Liza sviker som sagt sin fästman Mavrikij Nikolajevitj, som på alla vis tycks kunna utlova ett 

rättfärdigt liv. Hans nackdel är kanske att han på så vis gör sig ”tråkig”. Inte minst får 

Stavrogin både Matrjosja, men också Kirillov att begå självmord, vilket i Dostojevskijs 

religiösa kontext är en stor synd mot Gud. Utan tvekan är det att avvika från en socialt 'god' 

linje, inom romanen. 

En orientering kan till viss del ärvas, och vi känner den ofta som tryck (åt något håll) 

från vår omgivning.47 Amjörnsson och Jönsson gör oss uppmärksamma på begreppet ”timing”

som de hämtat från Elizabeth Freeman.48 Begreppet ringar in vikten av att en handling utförs, 

eller inte utförs, vid rätt tidpunkt – och plats.49 De tar som exempel Arnold van Genneps 

fältstudier som visar att individer under livets gång förflyttar sig mellan olika åldersbaserade 

sociala identiteter.50 Synen på ålder i relation till orientering kommer att bli extra intressant i 

läsningen av Stavrogins förförelse av barnet Matrjosja, är det möjligt att hon redan har en 

egen sexualitet eller är det något ”onaturligt” som tvingas på henne av Stavrogin? Vi bör dock

komma ihåg att normalisering är en process och det system som premierar ett visst sätt att 

leva, livslinjer är varken tvingande i ordets striktaste bemärkelse eller tycks alltid lockande för

de som ändå kommer att följa dem.51 Tänk bara på de som ”aldrig ska skaffa barn” men hinner

ändra sig till runt trettioårsåldern. I Onda andar polemiserar två sätt att se på världen, där den 

ena sätter det som norm att bryta gränser.52 Samhällen accepterar likväl ofta fler än en 

livslinje, givet att kontexten för den är den rätta: munkar/nunnors livslinje accepteras till 

exempel jämsides med den heterosexuella kvinnan/mannen.

Karaktärerna i Onda andar överger sina tidigare livslinjer för att istället orientera sig 

mot Stavrogin och försöka leva i linje med honom. Men eftersom Stavrogin själv förändras 

och styr in på sidospår medför det förvirring för de som försöker följa honom. Ahmed menar 

att om vi följer en 'riktig' linje följer social återgäldning – att bli uppskattad istället för 

ifrågasatt kan tänkas vara en sådan återgäldning – och att det är ett slags ”investering” att följa

en linje. Faran i att följa Stavrogin är att han inte ger någon återgäldning i positiv bemärkelse. 

47 Ahmed, 2006, s. 17.
48 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 11, refererar till Elizabeth Freeman, ”Theorizing queer temporalities. A 
roundtable discussion” (med Dinshaw, Carolyn; Edelman, Lee; Ferguson, Roderick; Frecero, Carla; Hoang, 
Nguyen Tan; Halberstam, Judith; Jagose, Annamarie; Nealon, Christopher), i GLQ, Vol 13, Nr. 2-3, 2007. 
49 Ibid., s. 11.
50 Ibid., s. 12, refererar till Arnold van Gennep, The Rites of Passage, Chicago: University of Chicago Press, 1960.
51 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm: Natur & Kultur, 2010, s. 27. 
52 Här avser jag romanens politiska tema, där den yngre generationen saknar respekt för den äldres 
värderingar: nihilismens mål var att bryta ned den gamla ordningen.
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Vad är det då som han ändå ger? Kanske är det en möjlighet att avvika och slippa göra der 

förväntade som lockar de andra till Stavrogin.

6. Analys
Här kommer jag att göra en tematisk analys av Stavrogin, ett par av männen kring honom och 

Lizavjeta Nikolajevna (Liza). Inom den här uppsatsen ryms inte en analys av berättarteknik 

eller stilistik, även om tematiken givetvis är avhängig framställningen. Stavrogins rörelse 

kring linjen avspeglar i sig ett skickligt berättande, men utrymmet gör att jag begränsar mig 

till enbart en tematisk läsning.

6.1 Stavrogin

Stavrogin är egentligen ingen svag person, man skulle kunna gå så långt som att säga att han 

är den enda som inte låter sig vilseledas, och likväl är han vilse. Dostojevskij har försatt 

honom i Kierkegaards existentialistiska dilemma: han är fri och lämnad åt sig själv att skapa 

mening. Vi är i allmänhet vana vid att tänka på frihet som någonting positivt men genom 

Stavrogin påminns vi om frihetens begränsningar. 

Här skulle vi kunna reflektera över att Stavrogins frihet möjliggörs av flera 

kontextuella faktorer: han är man, aristokrat, ung och frisk, relativt förmögen, hans yttre är 

tilldragande och så vidare. I den tid han lever i har han haft turen att födas i en priviligerad 

position. Stavrogin-karaktären hade till exempel betytt något annat om han istället varit en 

kvinna, istället för en byronsk karaktär hade han kanske blivit en femme fatale. Det är dock 

snarare en feministsk diskussion, även om det är spännande att fråga sig om en kvinnlig 

Stavrogin är möjlig.

Även om Stavrogins position är priviligerad innebär det inte att den är utan 

förväntningar, eller utan konsekvenser om dessa inte uppfylls. Han förväntas till exempel rikta

sitt begär mot en kvinna, från ett visst socialt skikt, och han förväntas gifta sig och skaffa barn

med henne. Han, liksom alla andra, förväntas leva enligt en viss livslinje och den här 

livslinjen har vissa “punkter” där något förväntas äga rum. Som jag skrev i teoridelen är 

tidpunkten väsentlig här, och Maria Jönsson skriver träffande om hur styrande “lämplig ålder”

är för hur våra handlingar värderas.53 Ahmed menar att vi rör oss “lättare” i system där vi helt 

53 Maria Jönsson, ””Det släpar efter i mig.” Osamtidigt åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap”, i 
Ambjörnsson & Jönsson (red.), Livslinjer: Berättelser om ålder, genus och sexulatitet, Göteborg & Stockholm: 
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enkelt passar in i normen men att vi inte ska missta vad den här lättheten betyder: “To move 

easily is not to move freely, and it is still a way of constraining what bodies do.”54 (Min 

kursivering.) Kort sagt, för Stavrogin innebär det att han får avsäga sig sin frihet om han ska 

leva efter den förväntade livslinjen.

Livslinjer kan kännas tvingande, men Ahmed är också tydlig med att det är möjligt 

att frångå dem. Ett sätt är till exempel att orientera sig som lesbisk. Men det innebär att man 

'förlorar' sådant som hade följt av en heterosexuell livslinje. Stavrogin orienterar sig till synes 

'rätt' genom att riktar sitt begär mot kvinnor, men istället avviker han från linjen när en av 

hans kvinnor är ett barn (det vill säga inte i lämplig ålder) och han tar en sinnessvag och fattig 

kvinna till hustru. Att uppleva desorientering är inte detsamma som att ha gått utanför den 

'normala' orienteringen för ett liv, det är snarare känslan som uppstår när vi står inför ett 

vägskäl där vi behöver välja för att komma vidare. Ibland vet vi inte ens i vilken riktning 

stigen kommer att ta oss. Karaktärerna runt Stavrogin är kanske desorienterade i bemärkelsen 

att de vilseletts från en 'riktig' livslinje, men det är samtidigt en iakttagelse som görs av någon 

utifrån, de känner sig säkerligen inte desorienterade eftersom de har ett mål eller ett syfte.55 

Stavrogin är den verkligt desorienterade eftersom han saknar både mål och syfte, det vill säga 

mening.

Ahmeds påminner oss om att det krävs engagemang för att följa en linje, vilket 

belyser Stavrogins dilemma romanen igenom: att han inte lyckas engagera sig i eller för 

någonting. Hans liv saknar en verklig linje, även om han prövar på flera. Man kan visserligen 

se hans brist på engagemang i en linje som en slags linje i sig, kanske som ett slags revolt mot 

den sociala förväntningen att han bör uppta en linje. Som vi ser i romanen erbjuds han flera 

alternativa linjer: Sjatov som insisterar att han kan bli övertygad slavofil igen, Dasja som 

erbjuder att sköta om honom, och Pjotr som vill etablera honom som ledare för revolutionen, 

Tikhon som erbjuder honom en väg till frälsning, et cetera.56 Stavrogin visar ointresse för de 

som han redan har prövat, och Tikhons varning att han kan komma att förlöjligas för sitt 

syndfulla brott tycks inte locka honom. Ändå visar det faktum att han besöker både de som 

tror på hans tidigare idéer och Tikhon att han söker efter någonting. Hans konversation med 

Makadam förlag, 2010. 
54 Ahmed, 2006, s. 136.
55 Ibid., s. 20.
56 Att bli slavofil var religiöst förbundet för Dostojevskij: ”For Dostoevsky Russianness was inseparable from 
Orthodoxy; being Russian was not merely a matter of jingnostic national pride; it also meant being part of the 
only God-bearing nation.” Citat från W. J. Leatherbarrow, ”The Devil's Vaudeville: ”Decoding” The Demonic in 
Dostoevsky's The Devils”, 2000, s. 303.
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Kirillov efter duellen avslöjar också att Stavrogin söker efter något att engagera sig i, Kirillov 

säger till Stavrogin:

 

”Jag trodde att ni själv sökte efter en börda.”

”Skulle jag söka efter en börda?”

”Ja.”

”Har ni... lagt märke till det?”

”Ja.”

”Märks det så tydligt?”

”Ja.”57

Senare, hos Tikhon, säger Stavrogin att han ”söker ett gränslöst lidande.”58 Nikolaj Berdjaev 

hävdar att Dostojevskij framställer lidandet som ”a summation of life as the expiation of sin 

through suffering.”59 Vilket fritt kan översättas med att ”försoning för individens synd uppnås 

genom lidande.” Man kan tolka Stavrogins uttalanden som att han alltså söker efter en 

gudfruktig linje att leva efter, kanske på ett liknande vis som Dostojevskij låter Raskolnikov 

nå försoning i Brott och Straff. Stavrogin väljer dock inte den vägen, och kanske beror det till 

viss del på att hans brott kan väcka mer ”löje” än ett blodigt mord.60

I Onda andar är det likväl en ond, demonisk handling att förföra ett barn. Detta begär

är queer såtillvida att den centrala sexuella händelsen i romanen är en som leder till avvikelse 

från livslinjen. Det är nu mer demoniskt, än en vändning, och leder som sagt inte till något 

återgäldande. Det är kanske till och med mer provocerande idag än vad det var när 

Dostojevskij skrev Onda andar: alltsedan 1980-talet har vi blivit betydligt mer negativa till 

och äcklade av vuxnas sex med barn.61 Stavrogin själv räknar med att det är ett av de värsta 

brotten mot Gud, och därmed också ett brott mot en gudfruktig livslinje. Han frågar 

utmanande Tikhon om Kristus kommer att förlåta honom: ”Det är ju sagt i Den heliga skrift: 

'Den som förför en av dessa små', kommer ni ihåg det? Enligt evangeliet finns inget värre 

brott...”62 

57 Dostojevskij, 1993, s. 286.
58 Dostojevskij, 1955, s. 66.
59 Richard L. Chapple, “A Catalogue of Suffering in the Works of Dostoevsky: His Christian Foundation”, i The 
South Central Bulletin, 1983:4, s. 94. Tillgänglig via http://www.jstor.org/stable/3187246, hämtad 2015-01-23. 
Citerar Nikolaj Berdjaev, The Worldview of Dostoevsky, Paris, 1923. Berdjaev (1874-1948) var en rysk filosof och
Dostojevskij var en av hans främsta andliga inspirationskällor.
60 Tikhon använder ”löje” om Stavrogins förförelse av Matrjosja, Dostojevskij, 1955, s. 63.
61 Véronique Mottier, Sexuality. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 106.
62 Dostojevskij, 1955, s. 66.
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Man skulle kunna sammanfatta genom att säga att Stavrogin medvetet, vilket citatet 

ovan visar, vänt sig bort från en 'god' orientering i livet och orienterat sig som 'ond'. Han går 

till Tikhon både för att utmana honom med sin ondskefullhet, men också för att fråga om det 

fortfarande är möjligt att vända tillbaka. Kommer Kristus att förlåta honom?

För Stavrogin visar detta som sagt på ett sökande efter någonting att leva efter, även 

om Stavrogin har inspirerat andras livsfilosofi har han ingen egen. Han har inte kunnat 

bestämma sig för vad han vill leva efter, och därför förmår han varken orientera sig mot vad 

som skulle vara den 'rätta' livslinjen eller fullständigt bryta mot den. Att bryta mot den innebär

som sagt konsekvenser, och det krävs övertygelse för att löpa linan ut. Konsekvensen av hans 

frihet är att han måste välja själv, men hans handlingar, ett virrvarr av 'goda' och 'onda', talar 

för att han saknar en sammanhängande uppfattning om vad som är gott respektive ont. 

I kapitlet ”Natt” besöker Stavrogin de män som upptagit hans tidigare idéer och 

diskuterar ämnet med Kirillov som hävdar att allt är gott: ”Och om man krossar ett huvud för 

ett litet barns skull, är det också bra; och om man inte gör det är det bra också. Allt är bra, 

allt.”63 Den här konversationen ger oss en ledtråd om Stavrogins tidigare tankar och visar 

också han saknar en kompass att orientera sig efter. Om allt är gott, betyder det att ingenting 

är ont. I förlängningen betyder det att allt är tillåtet. Sjatov förebrår Stavrogin öppet för hans 

förlorade känsla för gott och ont: 

Jag vet inte heller, varför det onda är fult och det goda skönt, men jag vet varför känslan för denna skillnad 

utplånas och går förlorad hos herrar som Stavrogin [...] vet ni varför ni gifte er den där gången så där nesligt

och gement? Jo, det var bara därför att det skamlösa och meningslösa i det hela gränsade till det geniala!64 

Och det har Sjatov delvis rätt i, Stavrogins ”nesliga” giftermål kan kanske komma att skrattas 

åt, men hans brott mot det socialt acceptabla, vad han borde göra, är också en markering att 

Stavrogin står över sociteten: att han kan göra som han vill. Dilemmat är givetvis att Stavrogin

inte tycks ha bestämt sig slutgiltigt för om han ska leva emot societeten, eller om han ska 

börja följa den.

Att vilseleda någon är ett sätt att desorientera, och i Onda andar förknippas 

vilseledande ofta med det demoniska temat. Man skulle kunna tänka sig att det innebär att 

Dostojevskij, genom att förknippa det demoniska och det desorienterade, ser det queera som 

63 Dostojevskij, 1993, s. 236.
64 Ibid., s. 252.
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något ont. Det som vi tänker oss som ”queer” är helt enkelt ofta sammanlänkat med det som 

avviker. Det är dock svårt att fastslå, men Dostojevskij undersöker i Stavrogins karaktär vad 

som kan hända när man avviker från livslinjen.

Argumentation som till exempel Susanne Fussos får oss dock att stanna upp. 

Dostojevskij är känslig för att det i det ryska samhället inte alltid var helt enkelt för kvinnor ur

alla samhällsklasser att hålla sig så gudfruktigt rena som normen egentligen krävde av dem, 

enligt R. M. Davison låter Dostojevskij ofta karaktärer som utåt sett inte är moraliska vara de 

mest moraliska själsligt, och vice versa.65 Den här moraliskt tvetydiga finns enligt Davison 

även i handlingar; inte sällan får en handling som verkar god visa på att den som utför 

handlingen egentligen inte är god.66 När Dostojevskij förbinder vilseledandet från den rätta 

linjen med det demoniska handlar det snarare om en djupare kritik mot den sortens frihet som 

t.ill exempel Kirillov talar om och Stavrogin har: den frihet där individen fritt kan välja vad 

som är gott [och allt blir tillåtet]. 

Att förföra ett barn, så som Stavrogin förför Matrjosja, är annorlunda gentemot att 

förföra en vuxen: Matrjosja är ännu naivt ovetandes om vad det innebär att ge sig till 

Stavrogin. Hennes position som barn förmildrar hennes del i brottet, men hennes efterföljande

handlingar visar att hon själv inte upplevde det så. När Stavrogin först närmar sig [för att 

förföra] blev hon ”/.../först kolossalt förskräckt och rusade upp/.../” och sedan ”/.../rusade hon 

hastigt upp för andra gången och nu var hon så förfärad att det ryckte i ansiktet av spasmer. 

Hon såg på mig av skräck orörliga ögon och det ryckte i läpparna som om hon ville gråta men 

hon grät inte.”67 Det som sedan sker förvånar Stavrogin: ”/.../flickan slog armarna om min hals

och började plötsligt kyssa mig passionerat. Hennes ansikte uttryckte fullkomlig extas.”68 

Först förfäras Matrjosja av Stavrogins blotta närvaro, sedan ger hon sig villigt till honom. Vad

är det som får henne att ändra sig? Till skillnad från Liza förblir Matrjosja stum angående sina

förväntningar på Stavrogin, och kanske har hon inga artikulerade utan ger vika för en impuls 

som hennes naiva barnslighet inte har förberett henne att hantera. Men det är Stavrogins 

upprepning av sitt närmande som får henne att ge vika. 

65 R. M. Davison, ”Moral Ambiguity in Dostoevski” i Slavic Review, 1968:2, s. 313-316. Tillgänglig via 
http://www.jstor.org/stable/2493717, hämtad 2014-11-06.
66 Ibid.
67 Dostojevskij, 1955, s. 40-41.
68 Ibid.
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Efteråt går Stavrogin karakteristiskt därifrån utan att erbjuda någon form av 

återgäldning, och hon lämnas ensam i en förvirring som ”/.../blev för varje minut allt större.”69

Stavrogin tolkar henne som att det till slut går upp för henne att hon gjort sig skyldig till ett 

oerhört brott, att hon begått en stor synd: ”/.../hon hade dödat Gud.”70 När Stavrogin senare 

återvänder bekräftar barnets mor detta genom att avslöja att Matrjosja i sin feber sagt att 

”/.../hon har dödat Gud.”71 (Citatet är dock något tvetydigt och en alternativ tolkning är att hon

har ”dödat” Stavrogin som Gud.) Har Matrjosja verkligen gjort det? Både ja och nej, hon har 

villigt gett sig till någon vars avsikter är de motsatta en gudfruktig persons. Samtidigt, vilket 

motstånd väntas ett barn ha mot Stavrogins demoniska lockelse? När Tikhon och Stavrogin 

samtalar efter Stavrogins bekännelse föreslår ingen av dem att Matrjosja har någon skuld i det 

inträffade. Matrjosja ser det inte så och tycks tro att hennes möjligheter till en god livslinje är 

över, och väljer att hänga sig. Stavrogin ser på när hon gör det och upplever lättnad när hon är 

död. Hans brott, att förföra ett barn, får med andra ord Matrjosja att begå ett ännu värre än 

hennes del i förförelsen; självmord var en allvarlig synd.72  Genom att Stavrogin låter det ske 

fast att han anar att hon kommer att hänga sig medverkar han, om än passivt, till både hennes 

död och till hennes orientering bort från Gud.

Ahmed skriver:

Subjects are required to ’tend toward’ some objects and not other as a condition of familial as well as social

love. For the boy to follow the family line he ’must’ orientate himself toward women as loved objects. For 

the girl to follow the family line she ‘must’ take men as loved objects. It is the presumption that the child 

must inherit the life of the parent that requires the child to follow the heterosexual line.73

Ahmed menar alltså att både män och kvinnor för att följa familjens linje uppfattar att de 

”bör” begära enligt heterosexuella normer. Men vi får inte glömma bort att livslinjer förutom 

en viss orientering i en viss riktning också består i att utföra olika handlingar vid olika 

tidpunkter. Det onda i Stavrogins handling är med andra ord inte att han förför, utan att han 

förför en blivande kvinna vid en viss tidpunkt i hennes liv. 

Många har förundrats över Stavrogins relation till Marja Timofejevna som är ett 

69 Dostojevskij, 1955, s. 41.
70 Ibid., s. 42.
71 Ibid., s. 44.
72 Birgitta Odén, Leda vid livet: Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia, Kristianstad: Historiska 
Media, 1998.
73 Ahmed, 2006, s. 85.
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annat slags ”vuxet barn” med sitt rubbade förstånd. Om man ser på deras relation med 

Ahmeds modell så skulle en tolkning kunna se ut så här: Stavrogin föddes med en bestämd 

linje som han förväntades följa i gengäld för sitt liv och vid någon tidpunkt så bröt han av från

denna linje, vände sig om och plötsligt såg han helt andra objekt och subjekt omkring sig. 

Möjligheterna som dessa erbjöd honom var inte möjliga på den första linjen, den som hans 

mor Varvara Petrovna ville se honom gå, och att gifta sig med Marja Timofejevna var det 

ultimata brottet mot hans förväntade linje. Visserligen så var även förförelsen av Matrjosja en 

ny punkt på hans livslinje som 'felade' men Stavrogin lär sig genom erfarenhet att han 

kommer undan med mycket bara han skenbart lever efter den förväntade livslinjen. Kort sagt 

så verkar Stavrogin nu i en gränsöverskridande riktning, men det innebär samtidigt att han 

också behöver röra sig tidvis i det som tycks vara den rätta riktningen – vilket är en 

förutsättning för att kunna förleda människor. 

Stavrogin rör sig alltså snarare till och från en vanlig linje, och ger flera gånger 

'löften' om ett vanligt liv. Dessa löften bryts dock ständigt och här är Stavrogin aktiv i den 

bemärkelsen att han förnekar handlingar för att upprätthålla illusionen om att han tänker följa 

en vanlig linje. Vi ska alltså inte förhasta oss och tolka hans kurtiserande av Liza som ett 

försök att ta sig tillbaka till ett konventionellt familjeliv och den förväntade livslinjen. Det är 

väsentligt att han tar itu med detta först efter att han har gjort det omöjligt genom sitt 

äktenskap. Om han skulle gifta sig med Liza innebär det att han dels skulle föra henne med 

sig in i ett fördömt äktenskap, tvegifte, och ännu ett brott mot Gud.

6.2 Manligt begär till Stavrogin

W.J. Leatherbarrow hävdar att Stavrogins svårgripbara personlighet är det som gör att han kan

ha så olika betydelser för människor på samma gång.74 Sjatov ser I kapitlet “Natt” Stavrogin 

som en möjlig ledare för den slavofila rörelsen samtidigt som Pjotr vill att han ska agera 

ledare för en nihilistisk revolution, Dasja ser i honom en man som behöver medlidande och 

omsorg, samtidigt som Liza har en bild av honom som demonisk. Vår berättare talar om 

honom som oerhört stark, emedan Kirillov kommer att kalla honom en svag man. Kritiker har 

försökt förminska hans betydelse på grund av den här tomheten, andra har pekat på att det är 

just däri 'faran' ligger: att följa Stavrogin är helt enkelt en återvändsgränd. Hans likgiltighet är 

74 W. J. Leatherbarrow, “Misreading Myshkin and Stavrogin: The Presentation of the Hero in Dostoevskii's 
"Idiot" and "Besy””, i The Slavonic and East European Review, 2000:1, s. 13. Tillgänglig via 
http://www.jstor.org/stable/4213005, hämtad 2015-11-16.
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en central egenskap (och synd), vilken tycks omöjlig att kringgå.75 Det här avsnittet handlar 

om de män som följer honom, vars relation till Stavrogin sällan uppmärksammas76 utöver den 

demoniska läsningen av romanen.

Det finns inga explicit homosexuella relationer i Onda andar, men det i sig hindrar 

inte att det kan finnas homoerotiska undertoner. Susanne Fusso visar som sagt att Dostojevskij

var både medveten om homosexualitet och undvek att framställa den på ett för tiden stereotypt

sätt. Stavrogin följs av män som lever efter varsin idé som de fått från honom: Kirillov med 

sin övertygelse om människan som Gud genom en viljeakt, Sjatov som anammat en 

messiansk slavofili, och Pjotr med sina politiska ambitioner. Vi bör dock vara uppmärksamma

på att även om Stavrogin inspirerat dessa idéer, är deras bild av Stavrogin till stor del orsakad 

av självbedrägeri.77

Sjatovs känslor för Stavrogin är intressanta därför att han egentligen har all 

anledning att tycka illa om honom: Stavrogin hade en affär med hans hustru och har en med 

Sjatovs syster, Dasja. I början av romanen ger Sjatov visserligen Stavrogin en örfil, men han 

menar senare att det var för att Stavrogin förnekade sitt äktenskap när hustrun var i rummet.78 

När de möts på tumanhand försöker Sjatov snarast övertyga Stavrogin om den åskådning som 

han själv fått från Stavrogin, liksom Pjotr vill han att Stavrogin ska ”/.../höja det här baneret!” 

för saken.79 Sjatov talar inte om någon omedelbar vändning utan menar att Stavrogin sådde ett

”frö” inom honom: ”/.../ni planterade Gud och fosterlandet i mitt hjärta”.80 

För Sjatov leder hans orientering runt Stavrogin och den här livslinjen till att han blir 

mördad. Sjatovs filosofi får honom att försöka lämna Pjotrs revolutionära grupp, vilket leder 

till att Pjotr får gruppen att mörda honom. Stavrogin varnar Sjatov för att han är i fara, men 

gör inte mycket för att stoppa mordet. Han till och med ger Pjotr idén att binda gruppen 

samman genom att de får mörda en ”angivare”.81 Sjatovs byte av linje ger med andra ord 

gruppen en anledning att straffa honom.

Sjatov uttrycker starka känslor för Stavrogin, även om han förbinder känslan för idén

75 De engelska ord som genomgående används av olika forskare är ”lukewarm” och ”half-heartedness”. Om 
likgiltigheten som en potentiell synd hos Stavrogin skriver Slawomir Mazurek, E.M. Swiderski (red.), Guy Russell 
Torr (övers.), ”The individual and nothingness (Stavrogin: a Russian interpretation)”, i  Studies in East European 
Thought, 2010:1, s.43.
76 Jag har inte kunnat finna något material som handlar om andra relationer utöver de heterosexuella i Onda 
andar.
77 Leatherbarrow, 1999, s. 52.
78 Dostojevskij, 1993, s. 239.
79 Ibid., s. 251.
80 Ibid., s. 246.
81 Ibid., s. 382.
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med känslan för Stavrogin, som om Stavrogin vore idén. När Stavrogin är på väg att gå 

utbrister han: ”Tror ni att jag kommer att kyssa era fotspår, när ni har gått er väg? Jag förmår 

inte riva ut er ur mitt hjärta, Nikolaj Stavrogin!” Stavrogin förmår dock inte återgälda hans 

kärlek, platonisk eller inte, och svarar: ”Jag är ledsen att jag inte kan älska er, Sjatov.”82 

Pjotr är den karaktär i Onda andar som både anstränger sig mest för att ”vinna” 

Stavrogin och dessutom uttrycker sin kärlek på ett extatiskt vis. Han är också den karaktär 

som orsakar mycket av det moraliska förfall som äger rum i romanen, något som han kommer 

att hänföra till sin idé att använda Stavrogin som den nya världens ”falska tsar”. Läsarens 

kännedom om Stavrogins 'vändning' bort från Gud äger kronologiskt rum långt innan Pjotr 

tillkännager sin hänförelse över Stavrogins skönhet.

Kanske är Pjotrs kärlek till Stavrogin ett tecken på moraliskt förfall, där han faller för

Stavrogins skönhet given från Satan; om vi ska tro Anton Lavrentievitj G–v så var han i alla 

fall som barn dedikerad till Gud och bad varje kväll innan han gick till sängs. Det är förstås 

omöjligt att säga, utifrån romanen, exakt när Pjotr vände sig bort från denna linje men säkert 

är att han definitivt vände sig bort när han första gången träffade Stavrogin: ”Det finns ingen 

annan i hela världen än ni! Jag fann er, när jag var utomlands; jag fann er, när jag tittade på er.

Om jag inte hade tittat på er ur mitt hörn, hade jag aldrig fått någon idé i skallen 

överhuvudtaget.”83 Här ser vi tydligt att Pjotr när han ser Stavrogin attraheras till honom och 

börjar orientera sig runt honom. För Pjotr så innebär också att se Stavrogin, att utgå ifrån 

Stavrogin som en ny orientering, detsamma som att se andra möjligheter, andra idéer, ty hade 

han inte sett Stavrogin så hade han inte ”fått någon idé.” Hans avstånd till Gud är också 

definitivt: det finns ”ingen annan”, bara Stavrogin. Istället för att som barn dyrka Gud har 

Pjotr hittat Stavrogin, och hans vändning mot Stavrogin innebar andra möjligheter. 

Pjotr är givetvis inte ensam om att någon sorts storslagen idé om vad Stavrogin är, 

tvärtom är det ett tema och upprepade gånger refereras han till som ”en sol”. Till exempel i 

konversation med Sjatov märker Stavrogin själv: ”Förlåt, sade Nikolaj Vsievolodovitj 

[Stavrogin], som verkade uppriktigt förvånad, men ni tycks se upp till mig som en slags sol, 

men ni betraktar tydligen er själv som ett litet kryp i jämförelse med mig.”84 Också Pjotr följer

det här mönstret och refererar till sig själv inte bara som ett ”kryp” utan också som ”en nolla, /

…/en fluga, en idé i en flaska, en Columbus utan Amerika.”85 Att dikotomin kryp – sol visar 

82 Dostojevskij, 1993, s. 253.
83 Ibid., s. 419.
84 Ibid., s. 241
85 Dostojevskij, 1993, s. 415.
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på en tydlig hierarki mellan Stavrogin och de andra är nästan givet, men användandet av just 

ordet ”sol” är särskilt intressant här eftersom det antyder bedrägeri, eller, närmare bestämt 

befäster Stavrogin inom symboliken för en falsk tsar – och det är precis det som Pjotr vill se 

honom som.86

Att benämna sig som ett kryp är också ett sätt att orientera sig själv på, Pjotr har 

visserligen inte blivit benämnd ”kryp” av någon annan men det räcker att han själv ser sig 

som ett kryp, med andra ord lägre stående. Den här orienteringen där Pjotr själv har satt sig 

som ”låg” betyder att han får en viss utkikspunkt, att han ser världen från en viss vinkel. När 

han får syn på Stavrogin och således förnimmer honom som ”högre stående” så avgör det de 

möjligheter Pjotr har för att förhålla sig till honom. Användandet av Amerika som metafor är 

också intressant eftersom det antyder ett okänt land med oändliga möjligheter, och det 

förklarar till stor del Stavrogins lockelse: han är visserligen ett mysterium, något okänt och 

outforskat men människorna omkring honom förleds av hans yttre skönhet att tro att hans inre,

det de ännu inte känner, är en guldgruva av möjligheter för dem. Detta är givetvis en fantasi, 

men en effektfull sådan.

Pjotrs relation till Stavrogin är den som allra mest skulle kunna sägas innehålla direkt

queera läckage där det kan finnas en möjlighet att argumentera för att Pjotr har en queer 

sexualitet: han är en av få karaktärer som enbart uppvisar attraktion till en man i Onda andar 

och hans handlingar är inriktade på att vinna en mans gillande. Det är betydelsefullt eftersom 

Pjotr är den som är närmast förbunden med Stavrogin och som har investerat allra mest i att 

hålla honom nära sig: han är med andra ord närmast romanens demoniska centrum.

Pjotrs kärleksförklaring i kapitlet ”Ivan Tsarevitj” är utan tvivel den mest hänryckta i

romanen: 

Stavrogin, ni är så vacker! utropade Pjotr Verchovenskij i ett nästan hänfört rus. Vet ni om att ni är så 

vacker! Det allra bästa med er är att ni ibland inte är medveten om det. O, jag har studerat er! Jag brukar 

ofta titta på er från sidan, från ett hörn! /…/ Jag älskar det sköna. Jag är nihilist, men det sköna älskar jag. 

Varför skulle inte nihilister kunna älska det sköna? Det är bara idoler de inte vill veta av, men jag för min 

del tycker om en idol! Ni är min idol!87

 

86 Leatherbarrow, ”The Devil's Vaudeville: ”Decoding” The Demonic in Dostoevsky's The Devils”, 2000, s. 298; 
Dostojevskij, 1993, s. 417.
87 Dostojevskij, 1993, s. 414-415.
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För det första så talar Pjotr direkt om Stavrogins skönhet, och bara det att vi vid det här laget i 

romanen vet att Stavrogin har begått den värsta synden [enligt Dostojevskij] – förförelsen av 

Matrjosja – gör att vi vet att med Dostojevskijs syn på estetik, som benämnd ovan, så kan inte 

Stavrogin vara den idealiska skönheten som är associerad med Kristus. Därmed har hans 

skönhet erhållits från djävulen – den är således också en falsk skönhet i en kristen symbolik. 

Att Pjotr talar om Stavrogin som den enda och ”en sol” visar även i det här avseendet att han 

har vänt sig bort från sin tidigare gudfruktiga linje, som han hade som barn, och att han söker 

sig till Stavrogin inte som något gott, men därför att Stavrogins skönhet lockar honom att gå i 

den motsatta riktningen. 

Om vi går tillbaka till Ahmed skriver hon: 

I might perceive an object as beautiful, for instance. Such a perception affects what I do: if I have this 

impression, then I might pick up the object, or get closer to it, and even press it nearer to me. Orientation 

involve directions toward objects that affect what we do, and how we inhibit space.88

Vad Pjotr gör är helt enkelt att han försöker komma närmare det vackra objektet, Stavrogin, 

och han försöker göra det genom att kompromettera honom, eftersom det är hans vanliga 

taktik med människor. Anton Lavrentiveitj G–v nämner att Pjotr uppvisar ett svartsjukt 

beteende efter att Stavrogin har duellerat och haft Kirillov som sekundant: 

Jag kan nämna att Nikolaj Vsievolodovitj [Stavrogins] duell i allra högsta grad väckt hans ilska. Den hade 

kommit som en total överraskning för honom; han blev alldeles grön i ansiktet, när man berättade för 

honom om den. Det måste ha varit hans egenkärlek som spelade in här: han fick kännedom om den först 

dagen efter, när alla visste om den.89 

Efteråt försöker Pjotr i fem dagar, utan framgång, att ”råka” springa på Stavrogin hos Varvara 

Petrovna.90 Hans beteende kan utan tvivel läsas som tecken på en förälskelse.

Stavrogin kan inte anses skyldig till att ha tvingat Pjotr att arrangera de brott han 

genomför å Stavrogins vägnar, eftersom Pjotr gör det hela självmant och utan Stavrogins 

påtryckningar – å andra sidan så hindrar Stavrogin honom inte heller utan snarare bygger upp 

hans behov av att binda Stavrogin till sig ännu mer genom att inte ge Pjotr ett definitivt svar. 

Pjotr ger följaktligen Stavrogin Liza, som han tror att Stavrogin vill ha, och får Stavrogins 

88 Ahmed, 2006, s. 28.
89 Dostojevskij, 1993, s. 299.
90  Ibid., s. 300.
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rättmätiga hustru mördad. Han har kort sagt investerat enormt i sin linje att följa Stavrogin 

och han har gjort det därför att han vill tjäna den som han anser den högsta i världen och få 

andra att dyrka honom. Pjotrs kärlek må vara enfaldig men han är den som går längst för att 

vinna Stavrogins kärlek.

Så hur kan vi förstå Pjotrs begär till Stavrogin? Onekligen rör det sig om en besatthet

och en slags kärlek, även om det aldrig övergår i ett uttalat sexuellt begär. Pjotrs handlingar 

talar i sig själva för hur långt han är beredd att gå för att binda Stavrogin till sig, han är till och

med beredd att dela honom med Lizavjeta om det innebär att han själv får vara nära Stavrogin.

Som vi har sett tycks han ha en bild av sig själv som lägre stående, ett kryp, i jämförelse med 

Stavrogin och behandlar honom därefter. Begäret till Stavrogin gör att han i romanen aldrig 

uppvisar det förväntade begäret efter en kvinna, vilket placerar honom utanför den förväntade 

livslinjen. Samtidigt så förhåller han sig fortfarande till livslinjen genom att motgå den.

6.3 Lizavjeta Nikolajevna

En av de viktigare karaktärerna i Onda andar är Lizavjeta Nikolajevna (Liza), jag ska här visa

hur hennes livlinje påverkas av Stavrogin på ett avgörande sätt.

Lizas och Stavrogins romans tycks på ytan oundviklig: i Anton Lavrentievitj G-vs 

narrativ är de båda unga, tilldragande och från samma sociala sfär. Liza är en herrskapsfröken 

och som sådan finns vissa förväntningar på hur hennes liv kommer att utspela sig. Hon talar 

själv om att ”Jag lever alltid efter almanackan, varje steg jag tar är beräknat efter 

almanackan.”91 När hon säger detta är det inte längre sant, eftersom hon har gått till Stavrogin,

men det visar på att Liza själv har en medvetenhet om sitt livs förutbestämdhet: att hon följer 

en viss livslinje. 

Som herrskapsfröken är Liza orienterad på ett visst sätt, dels bör hon rikta sin kropps 

begär mot en man, dels mot en man av viss social klass. Mödrarnas inblandning, eller försök 

till inblandning, i både Lizas och Stavrogins kärleksliv visar att de sanktioner som kommer av

att motgå den här förväntade livslinjen är verkliga. För Liza, till skillnad från den nutid som 

till exempel jag själv lever i, räcker det dock inte att rikta begäret mot en man av en viss social

klass: handlingen för att fullfölja begäret, till exempel genom samlag, får inte inträffa förrän 

vid 'rätt' tidpunkt. Hon måste först förlova och gifta sig med mannen. Om hon har samlag med

en man före äktenskapet, förutsatt att det blir känt, försvåras hennes chanser till giftermål 

91 Dostojevskij, 1993, s. 517.
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inom sin klass radikalt. Pjotr gör oss dock uppmärksamma på att man med en så att säga lägre 

moral kan kringgå detta, och han är övertygad om Lisas egentliga fästman Mavrikij 

Nikolajevitj kommer att fria till henne trots natten med Stavrogin. Han betonar dock att ”Han 

är väl en man utan fördomar!”92 Kort sagt, för att fria till Liza nu krävs en man utan de vanliga

fördomarna, vilka Pjotr refererar till som ”/.../om ni tänker på det där… förlorad jungfrulighet 

och sånt … det där är ju gamla fördomar…”93 Att Liza för att hon är Stavrogins kvinna (”Det 

är hon, Stavrogins!”) blir ihjälslagen av folkhopen vittnar dock om fördomarna inte var så 

”gamla” som Pjotr försökte ge sken av.94

Det har föreslagits att Lizas och Stavrogins natt tillsammans blir ”a night of total 

impotence.”95 Det har då menats att Lizas besvikelse morgonen därpå beror antingen på att 

Stavrogin inte kunde genomföra ett samlag med henne, eller, att han behövde ta till sadistiska 

metoder för att göra det. Sjatov har låtit påskina att Stavrogin är en slags markis de Sade.96 

Partiet som åsyftas är en fråga som Sjatov riktar till Stavrogin: ”Är det sant att ni i Petersburg 

tillhörde ett perverst sadistiskt hemligt sällskap? Är det sant att markis de Sade skulle ha haft 

mycket att lära av er? Är det sant att ni förledde och förförde barn?”97 Han förnekar det, men 

senare får vi veta att åtminstone förförelsen av ett barn är sant.98 Vad gäller impotensen finns 

det flera markörer i texten som talar för att ett samlag ägde rum, som att Lizas klänning är 

”skrynklad”, Liza säger inte emot Stavrogin när han frågar: ”Men varför skänkte ni mig då… 

”så stor lycka”?”, och Pjotr säger att hon har ”komprometterat sig”.99 Lite tycks peka på att det

inte ägde rum. 

Liza skyller inte ifrån sig och anklagar ingen annan för sitt fall, tvärtom åberopar hon

sin fria vilja: ”Det där var just, som ni nyss uttryckte det, enbart min egen nyck, och ingenting 

annat. Ni kan … se alla i ögonen.”, ”Jag tar all skulden på mig.”, ”Jag har satsat hela mitt liv 

på en enda timme och jag känner mig nöjd.”100 Dialogen mellan Liza och Stavrogin är 

92 Dostojevskij, 1993, s. 532.
93 Ibid., s. 533.
94 Ibid., s. 537.
95 Irene Masing-Delic, 2000, s. 281.
96 Ibid.; Markis de Sade har gett namn till ”sadism”, hans privatliv var skandalomsusat, liksom hans 
författarskap, och han beskriv njutningen som en tillfredsställelse av viljan att plåga och framkalla smärta. 
Paralleller både i hans filosofi och i hans sadism finns hos Stavrogin. Nationalencyklopedin, Donatien Alphonse 
François de Sade. Tillgänglig via http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/donatien-alphonse-francois-
de-sade, hämtad 2015-12-04.
97 Dostojevskij, 1993, s. 251.
98 Dostojevskij, 1955, s. 41.
99 Dostojevskij, 1993, s. 516, 518 och 526.
100 Dostojevskij, 1993, s. 518, 520 och 521.
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naturligtvis mycket längre, men poängen är att det är tydligt att Liza inte anklagar vare sig 

Stavrogin eller Pjotr för sitt beslut att gå till Stavrogin – trots att Pjotr långdraget, det är hans 

vana, och med fantasifulla allegorier sökt övertala henne därtill. Det är möjligt att en natt med 

Stavrogin inte levde upp till hennes fantasier, som hon själv uttrycker det har hennes hjärta 

fostrats på operan.101 Och som Masing-Delic riktigt påpekar är det något helt annat än det 

samlag än det som Lermontovs Tamara har med sin demon – med dödlig utgång.102 

I kapitlet ”Slutet på en romans” som jag refererar till här händer något signifikant. 

Förutom att Liza hävdar sin fria vilja, det vill säga att Stavrogin inte vann henne med någon 

övernaturlig kraft, visar hennes ord – och öde – att sanktionerna för att skrida över gränsen för

vad som är acceptabelt agerande, inte är desamma för en kvinna som för en man. Hon har som

sagt komprometterat sig och gravt försvårat sina äktenskapschanser, det är med romanens 

vokabulär en ”skandal”.  Stavrogin skulle måhända kunna skada sitt rykte med alltför många 

historier av det här slaget, men så länge han har sin höga sociala ställning kan han i praktiken 

göra som han vill. Liza sammanfattar skillnaden i deras respektive situation väl när hon säger:

”Jag har satsat hela mitt liv på en enda timme och jag känner mig nöjd. Gör likadant med 

ert… men förresten, det behöver ni inte, ni kommer att få många olika ”timmar” och ”ljuva 

stunder”.103

Både läsare och karaktärer, som Liza, blir besvikna när de väntar sig något 

övernaturligt av honom. Stavrogin är i romanen, trots allt, en människa förankrad i 

verkligheten, han är inte en demon. Att ha samlag med honom är inte livsomvälvande, även 

om det är en handling som kommer att fördömas, vilket Lizas död vittnar om.104 Vad lockade 

Liza till Stavrogin från början? 

När vi först träffar Liza i romanen har hon redan lärt känna Stavrogin i Schweiz, han 

tycks ha kurtiserat henne med sin vältalighet. Stavrogin lär även känna sällskapsdamen Dasja, 

adopterad av hans mor, i Schweiz och inleder en affär med henne. Det uppstår alltså en 

kärlekstriangel med två kvinnor och en man, lik den – som vi senare får veta i hans 

bekännelse – Stavrogin iscensatt i Petersburg. Möjligen får svartsjuka Liza att vilja ha 

Stavrogin mer. Liza själv har redan en friare, Mavrikij Nikolajevitj, när romansen inleds. 

Masing-Delic skriver om Lizas attraktion till Stavrogin att den kanske helt enkelt är en 

101 Dostojevskij, 1993, s. 519.
102 Masing-Delic, 2000, s. 280.
103 Dostojevskij, 1993, s. 521.
104 På ett spirituellt plan, med tanke på sanktionerna som det medför för kvinnorna som idkar samlag med 
honom kan det förstås vara livsomvälvande på ett negativt sätt i förlängningen.
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romantisk dröm om att rymma till en fantasisfär utöver det givna? En protest mot 

världsordningen, och äktenskapet. Hon skriver (och jämför Liza med Lermontov’s karaktär 

Tamara, därav plural): 

Perhaps it is their demonic lovers' promise of freedom that seduces them even more powerfully than the 

prospect of erotic delights. Liza's nocturnal visit to Stavrogin is perhaps a last "bid" for a world promised 

by romantic dreams and those arts that glorify such romantic dreams - theater and opera.105

Liza har, liksom Stavrogin, fått sin utbildning av Stepan Trofimovitj:

The aging charmer very likely taught the pubescent girl that sublime erotic love was the highest experience 

available to woman on earth. This was a postulate of German romanticism /…/ and Stepan Verchovenskij 

with his love for "Athenian nights.”106

Som romantiker inhyste Stepan Trofimovitj troligen ingen känsla för det som inte är sublimt i 

sina elever. Masing-Delic skriver att “[She] yearn[s] to find a "liberator" from boring 

conventionality and dull triviality.”107 Stavrogin blir med sin mysticism för Liza ett sätt, en 

möjlighet att vända sig bort ifrån den livslinje, vilken för henne var meningsfattig.

Liza säger om Stavrogin att ”Jag har alltid föreställt mig att ni skulle komma att föra 

mig till någon plats där det lever en jättestor elak spindel, som är lika stor som en människa 

och vi skulle sitta hela livet och vara rädda för den.”108 Spindeln är en symbol för djävulen.109 

Lizas hopp om att uppleva något sublimt kan liknas vid det svaga spindelnätet. Det är 

onekligen intressant att hon gör den här liknelsen, ty den skiljer sig markant från den som 

Pjotr använde för att övertala henne.110 Liza kanske hade föredragit Stavrogin som en demon; 

när han försöker lätta sitt hjärta för henne – och kanske avslöja vem han verkligen är – hindrar

hon honom: 

105 Masing-Delic, 2000, s. 275.
106 Ibid., s. 276.
107 Ibid.
108 Dostojevskij, 1993, s. 521-522.
109 ”The spider is primarily a symbol of Satan. As a spider traps with its web, so the Devil traps with 
temptation. The fragile construction of the spider’s web is compared to the vain hope of the godless.” Alva 
William Steffler, Symbols of the Christian Faith, Grand Rapids: William B Eerdmans Publishing Company, 2002, s.
123.
110 Dostojevskij, 1993, s. 520 och 526.
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Jag måste erkänna för er, att ända sedan tiden i Schweiz har jag blivit mer och mer förvissad om att ni har 

på ert samvete någonting förfärligt, avskyvärt och blodigt, men… men på samma gång någonting som 

ställer er i en förskräckligt löjlig belysning. Förskona mig från avslöjandet, om det här är sant, jag kommer 

att skratta ut er. Jag kommer att skratta högt åt er hela resten av ert liv…111

Liza gör med andra ord klart att hon kunde tänka sig honom som ond, men som löjlig? Nej. 

Stavrogin själv går inte heller med på att ses som löjlig, vilket vi får klart för oss under hans 

bekännelse hos munken Tikhon.

 Tillsammans bildar Liza, Mavrikij Nikolajevitj (hennes fästman) och Stavrogin en 

erotisk triangel: det kan vara så att det framför allt är Mavrikij Nikolajevitjs närvaro som får 

Stavrogin att vilja ha Liza.112 Mavrikij Nikolajevitj är den karaktär som mest beskrivs på ett 

sätt som förknippar honom med Gud, bland annat är han nästan onaturligt lång och brukar inte

övertalning för att styra andra. Det är också slående hur han går med på förlöjligas, i kontrast 

till Stavrogin, och Liza föraktar honom för det.113 Om vi ser Mavrikij Nikolajevitj som den 

karaktär som är närmast Gud i romanen och Stavrogin som det första odjuret, som beskrevs 

under ”Tidigare forskning”, är det inte konstigt att Stavrogin vill förleda Liza. Mavrikij 

Nikolajevitj kommer till och med till Stavrogin och ber honom att gifta sig med henne, om 

han kan.114 Det som är slående är hur Liza har två män att välja på som representerar två 

motsatta livslinjer och hon väljer den 'ondare' av dem. Nu leder givetvis inte valet av 

Stavrogin någonstans, men det är risk som Liza villigt tar. 

Man kan undra varför Liza gör det valet. Är det demoniska begäret så mycket 

starkare än vetskapen om att ha en trygg, utstakad framtid? Liza väljer Stavrogin på ett 

synbart övertänkt sätt. Även efter natten med honom, som inte verkar ha varit till belåtenhet, 

försvarar hon sitt val och står för det. Kraften i begäret måste ha varit stor. Synbart är ju Lizas 

och Stavrogins livslinjer nära varandra och i orientering är de båda heterosexuella och av 

samma ursprung, vilket innebär att deras förhållande kunde ha varit 'i linje'. Nu vet Liza att 

det inte är det, men följer ändå det hon vet är 'ont'.

111 Dostojevskij, 1993, s. 521.
112 Masing-Delic, 2000, s. 280.
113 Dostojevskij, 1993, s. 330-331. 
114 Ibid., s. 377-379.
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7. Slutdiskussion
Finns det en förklaring till varför Stavrogins person utövar sådan kraft på omgivningen? I den 

här uppsatsen har jag redogjort för hur han för de andra karaktärerna utgör en möjlighet att 

skrida över gränserna. Stavrogin själv är full av motsägelser: han är både ond och god, vältalig

och felstavande, vacker och motbjudande, behärskad och okontrollerad, allt och ingenting. 

Nästan alla i romanen dras till och är attraherade av Stavrogin, även om deras begär inte kan 

förstås som att de dras till Stavrogin för att få en konventionell kärleksrelation. Men de 

starkaste attraktionerna kanske inte finns inom det som anses vara den 'rätta' livslinjen? 

Karaktärerna runt Stavrogin bekräftar detta genom sitt handlande. De har från början en 

orientering, en riktning, i livet som Stavrogins påverkan får dem att avvika ifrån och således 

desorienteras de. De orienteras istället runt Stavrogin och börjar leva längs en linje som inte 

har en 'vanlig' livslinjes återgäldning att vänta. Han får dem att skrida över gränserna för det 

konventionella. Även om de är medvetna om att den nya linjens handlingar skulle kunna leda 

till sämre framtidsutsikter, eller inga alls. Det innebär att begäret efter Stavrogin måste ha 

varit mycket starkt. Vi ser till exempel hur barnet Matrjosja förförs och tar sedan sitt liv i den 

följande förvirringen, Liza förförs, blir fördömd och ihjälslagen, hans hustru Marja 

Timofejevna och hennes bror blir mördade när de inte passar in i Stavrogins planer längre, 

Pjotr vilseleds att iscensätta mord, Sjatov blir mördad. Vad de här personerna har gemensamt 

är som sagt en stark attraktion till Stavrogin, så stark att den utlöser alla de demoniska 

handlingar som utförs i romanen. 

Vad är Stavrogins eget begär? Han beskrivs ju som tom och likgiltig, hur kommer det

sig då att han begår dessa 'onda' handlingar? Men kanske är det just tomrummet, och 

upptäckten att man kan passera alla gränser utan att det lyckas fylla tomrummet och utan att 

det får några direkta konsekvenser, skapar ett slags begär för det som är 'ur linje'. Slutligen tar 

även Stavrogin sitt liv, förmodligen för att han själv saknar en meningsfull orientering. Det är 

kanske inte förvånande att de andras orientering runt Stavrogin leder till sådan förstörelse när 

Stavrogins själv är desorienterad, i betydelsen att han inte har funnit någon 'kompass' att leva 

efter. Är det så att de 'queera' begär som läcker fram i Onda andar är starkare än de mer 

konventionella? Ser vi till analysen i denna uppsats är jag frestad att svara ja. Hur vore 

karaktärernas val annars möjliga? 
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