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Abstract: 

I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman 

Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och 

Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två 

teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. De två teman som undersöks är 

förbud, däribland förbjuden kunskap och censur, samt spegling, förekomsten av paralleller 

mellan karaktärer och bokens två handlingar, och då också hur dessa handlingar samverkar. 

Detta görs med hjälp av en innehållsanalys i form av en queer, mer specifikt lesbisk läsning. 

Uppsatsens teoretiska ramverk är hämtat från queerteori kopplad till litteratur, bland annat 

Sedgwicks Epistemology of the Closet och Kevin Moss undersökning av Sedgwicks teorier i 

förhållande till sovjetisk litteratur.  

De frågor som besvaras i denna uppsats är hur Mästaren och Margarita och de två 

ovan nämnda förhållandena kan läsas som queera, samt huruvida bokens politiska allegori kan 

läsas som en allegori över det queera, det vill säga om behandlingen av politisk avvikelse och 

dissidenter kan liknas vid behandlingen av homosexualitet. Uppsatsen påvisar även hur 

mästaren och Margaritas förhållande genom en queer läsning kan ses som allegori över ett 

lesbiskt förhållande. Uppsatsens syfte är att aktualisera Mästaren och Margarita och öppna 

boken för en ny publik. Detta särskilt genom att aktualisera den politiska allegorin och påvisa 

bokens homosexuella undertoner. 
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1. INLEDNING 

Jag fick upp ögonen för Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita, en 

modern klassiker, när min första flickvän nämnde att det var en av hennes favoritböcker. Som 

den kärlekskranka unga flicka jag var då så bestämde jag mig för att läsa den för att skapa nya 

samtalsämnen oss emellan. Jag älskade boken. Redan då kände jag att stor del av bokens kraft 

låg i det konstiga och dubbla med den. Hur den förvrider något slags vardag.  

När jag våren 2014 gick och såg en teateruppsättning av Mästaren och Margarita där 

mästaren var en kvinna började jag intressera mig för huruvida detta kunde ses som en 

tolkning av originaltexten istället för en ändring i den. Den tankeställaren och de paralleller 

till vanliga teman kring lesbisk kärlek som finns i mästaren och Margaritas förbjudna 

förhållande är vad som sporrat mig att skriva om detta ämne. Att göra en queer läsning av 

Mästaren och Margarita känns för mig självklart då det är en bok som bygger på och leker 

med skevhet. Det är från ett sådant sammanhang i boken jag hämtat titeln till denna uppsats. 

En av karaktärerna bjuder på cigaretter som bokstavligen kommer från ”vårt märke” när detta 

efterfrågas. På så vis blir ett försök att utmåla honom som främling, att efterfråga det märke 

som produceras inom landet och utlänningar inte känner till, istället till en knäpp på näsan för 

den som försökt sätta dit honom. Vidare anser jag att ”vårt märke” taget ur sin kontext kan 

anspela på ledtrådar till homosexualitet. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka på vilka sätt Mästaren och Margarita kan läsas som queer. 

Detta för att öppna boken för en ny publik, men också för att aktualisera den. Ett exempel på 

detta är om den allegori över sovjetisk politik som kan läsas in i boken, vilken inte är aktuell 

på det sätt den var vid bokens tillkomst, kan säga oss något om eller liknas vid hur samhället 

förhåller sig till samkönat begär. 

1.2. Forskningsfrågor  

Den fråga jag övergripande ämnar besvara med mitt arbete är hur Mästaren och 

Margarita kan läsas som queer och då mer ingående hur de två relationer, i vid bemärkelse, 

som skildras i boken kan läsas som queera. Hur inverkar de två narrativen på varandra för en 

queer läsning? Jag är också intresserad av huruvida den politiska allegori som kan läsas in i 

boken kan tolkas som en allegori över det queera.  Jag ämnar även besvara om mästaren och 
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Margaritas förhållande genom en queer läsning kan förstås som allegori över ett samkönat, 

mer specifikt lesbiskt, förhållande. 

2. MATERIAL 

Mitt empiriska material är romanen Mästaren och Margarita av Michail Bulgakov. 

Mästaren och Margarita var Bulgakovs sista verk och avslutades därför vid hans död 1940, 

12 år efter han påbörjat boken 1928. Mästaren och Margarita publicerades dock första 

gången 1966-1967, då avkortad eftersom den publicerades i en tidskrift, men främst för att 

den fortfarande sågs som kontroversiell. Detta på grund av religiositet i bokens handling, dess 

samhällskritik av bland annat bostadssituationen och de alluderingar till censur som 

förekommer boken igenom. Hela boken publicerades först i Paris 1967. 1969 publicerade 

Frankfurtförlaget Posov en oavkortad version. 1973 publicerades den första fullständiga 

utgåvan i Ryssland.1  

Jag har använt mig av Norstedts svenska version publicerad som ebok 2014, översatt 

till svenska av Lars Erik Blomqvist 1971 från den fullständiga utgåvan från 1969. 

Mästaren och Margarita är en roman med två parallella handlingar, en utspelar sig i 

det för författaren samtida Moskva vilket Satan själv besöker. Den andra handlingen utspelar 

sig kring Jesus korsfästelse i Jerusalem under romartiden. Berättelsen om Jesus korsfästelse 

berättas först genom Satan, sedan genom en dröm och till sist genom boken mästaren, en av 

Mästaren och Margaritas huvudpersoner, skrivit. De två handlingarna är parallella 

tidsmässigt, båda utspelar sig under samma dagar under påsken i olika tid, och sammanstrålar 

tillslut.2 

  

 

1
 Moss, Kevin. Russian Published Editions. 

http://cr.middlebury.edu/public/russian/Bulgakov/public_html/RUeditions.html [Hämtad 

2017-04-21] 
2 Moss, Kevin. TIMELINE.  

http://cr.middlebury.edu/public/russian/Bulgakov/public_html/timeline1.html [Hämtad 

2017-04-21] 

http://cr.middlebury.edu/public/russian/Bulgakov/public_html/RUeditions.html
http://cr.middlebury.edu/public/russian/Bulgakov/public_html/timeline1.html
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2.1. Avgränsningar  

För att begränsa det extensiva material Mästaren och Margarita utgör har jag valt att 

intressera mig främst för berättelsen om Jesus och Pilatus och handlingen kring mästaren och 

Margarita, samt hur dessa handlingar i interaktion med varandra kan hjälpa oss uttolka det 

queera. Utöver detta har jag använt mig av några kapitel jag sett som oumbärliga för min 

analys, då främst delar då karaktären Woland, Satan inkarnerad på jorden, förekommer, men 

också del av romanen jag anser utgör en kontrast mellan behandlingen av homo- och 

heterosexualitet. 

3. METOD  

Metoden jag valt att använda mig av är innehållsanalys. Jag kommer att göra en 

närläsning av de kapitel jag avgränsat min undersökning till och tolka dessa utifrån min teori. 

Detta är en lämplig metod då mitt material är en skönlitterär text. Sättet på vilket jag kommer 

göra detta är genom en queer läsning, mer specifikt en lesbisk, vilket jag förklarar nedan. En 

queer läsning är ofta en närläsning då den utgår från glapp och skevheter i texten vilka tillåter 

implicit information att läsas in. 

3.1. Lesbisk och queer läsning 

Eftersom jag valt att analysera Mästaren och Margarita utifrån mitt eget intresse för 

boken och mina egna upplevelser av den har jag valt att göra en queer, men också närmare 

bestämt, lesbisk läsning av den. Queer i den bemärkelse att jag söker efter det skeva och det 

queera i texten. Lesbisk genom att jag i utgången från mitt eget perspektiv och tankar kring 

texten specifikt funderat kring huruvida delar av textinnehållet, främst karaktären Margarita 

och därför också hennes förhållande till mästaren och dennes karaktär, kan läsas som lesbiskt. 

I “Is Nancy Drew queer?: Popular reading strategies for the lesbian reader” skriver 

Sherrie A. Inness bland annat om hur lesbiska läser. 3 Hon menar inte att lesbiskas läsningar 

alltid skiljer sig från hur, till exempel, heterosexuella kvinnor läser, men att de ofta gör det. 

Hon menar inte heller att en lesbisk identitet ger samma läsning eller tolkning av en bok. Hon 

menar däremot att skilda perspektiv och upplevelser låter oss uttolka olika meningar ur 

 

3 Inness, Sherrie A. “Is Nancy drew queer?: Popular reading strategies for the lesbian 

reader”. Women's Studies, vol. 26 nr. 3-4, 1997. 
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samma bok.4 Som indoktrinerad i heterosexismen, men avvikande från normen, så läser den 

lesbiska läsaren i två system samtidigt, vid sidan av varandra i likhet med hur en queer läsning 

görs. Det heterosexuella narrativet är närvarande, men den lesbiska läsaren letar efter 

ledtrådar av hennes egna upplevelser och tecken på att hennes egen världsbild är närvarande. 

En lesbisk läsning är således ett motstånd mot heterosexismen genom att den inte godtar en 

heterosexuell och manscentrerad världsbild som ett faktum.5  

4. TIDIGARE FORSKNING  

Det finns mycket tidigare om forskning om Bulgakovs Mästaren och Margarita då 

den är att betrakta som en modern klassiker. Forskningen rör sig främst inom fälten moderna 

språk, slavistik och litteraturvetenskap. Nedan kommer jag att redogöra för delar av denna 

forskning i kronologisk ordning och vad jag anser kan ses som karaktäristiskt för mycket av 

den. 

“Satan in Moscow: An Approach to Bulgakov’s The Master and Margarita” är en 

artikel från 1973 publicerad av MLA (en amerikansk organisation för forskning inom 

moderna språk) skriven av A. C. Wright.6  Artikeln diskuterar, bland annat, Mästaren och 

Margaritas genre, form, intertextualitet med Goethes Faust och Bibeln och samt romanens 

kulturella kontext. En av de mest intressanta och utmärkande delarna av denna text är blicken 

på de ändringar som utförts i den bibliska historien om Jesus för att göra den aktuell, 

världslig, mer kopplad till bokens moderna kontext och för att binda den samman med den 

parallella handlingen genom att låta karaktärerna reflekteras i varandra.7  

I “The Underground Closet: Political and Sexual Dissidence in East European 

Culture”, en artikel i tidskriften Genders från 1995, diskuterar Kevin Moss möjliga 

kopplingar mellan slavistik och queerteori.8 Detta genom att undersöka kopplingarna mellan 

politisk och sexuell avvikelse i litteratur. En av de texter han undersöker är Mästaren och 

 

4 Ibid, s. 345-346 

5 Ibid, s. 347-348 

6 Wright, A. C. “Satan in Moscow: An Approach to Bulgakov’s The Master and Margarita”. 

PMLA, vol. 88 nr. 5, 1973. 

7 Ibid, s. 1169 

8 Moss, Kevin. “The Underground Closet: Political and Sexual Dissidence in East European 

Culture”. Genders, nr. 22, 1995. 
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Margarita. Denna artikel skiljer sig från det övriga materialet jag här presenterar genom att 

röra sig inom genusfältet, men också genom att mer eller mindre presentera Mästaren och 

Margarita som möjligt material för queera läsningar och då specifikt genom sin politiska 

kontext. Detta kommer jag vidare beröra i mitt teorikapitel som följer. 

Boken The Master and Margarita: A Critical Companion från 2001 är ett 

samlingsverk där redaktören för boken, Laura D. Weeks, skrivit en introduktion som 

sammanfattar bland annat Bulgakovs författarskap i stort, Mästaren och Margaritas plats i det 

och romanens tillkomst.9 I övrigt består Weeks bok av en samling texter om Mästaren och 

Margarita, innefattande ett antal olika ämnen, intertextualitet såväl som symbolism och dess 

genre. Weeks bok innehåller även ett urval av texter från primärkällor, bland annat ett utdrag 

från Bulgakovs andra frus dagbok och ett kapitel från första versionen av Mästaren och 

Margarita. En av texterna jag använt mig av i mitt arbete är “The Mythic Structure of 

Bulgakov’s The Master and Margarita” av Edythe C. Haber, från 1975.10 En aspekt av 

Habers text jag finner intressant är hur pass mycket den skiljer sig från A. C. Wrights text 

trots att de ligger nära varandra i tid. Habers text diskuterar, liksom Wrights, bland annat 

symbolism och intertextualitet med Bibeln och Goethes Faust. Där Wright ser till skillnader 

gentemot Bibeln och försöker spåra karaktärerna fokuserar Haber dock främst på hur mening 

skapas i förhållandet mellan Mästaren och Margaritas parallella handlingar och mellan Jesus 

och Wolands karaktärer. Sättet på vilket Haber diskuterar detta kommer jag vidare utveckla i 

kapitlet teori, då den interaktion och dubbelhet hon diskuterar påverkat mig i min egen 

tolkning av boken.  

“An Interpretation of the Occult Symbolism in Michail Bulgakov's The Master and 

Margarita” är en artikel av Amy De La Cour från 2005, publicerad i tidskriften Slavonica.11 

Artikeln diskuterar bland annat tolkning av bokens intertextualitet och symbolism. De La 

Cour lyfter fram frimurarsymbolismen som förekommer i boken och diskuterar hur denna kan 

hjälpa oss förstå Mästaren och Margaritas handling och budskap. 

 

9 Weeks, Laura D (red). The Master and Margarita: A Critical Companion. Evanston: 

Northwestern University Press, 2001. 

10 Haber, Edythe C. “The Mythic Structure of Bulgakov’s The Master and Margarita”. 

Weeks, Laura D (red). The Master and Margarita: A Critical Companion. Evanston: 

Northwestern University Press, 2001. 

11 De La Cour, Amy. “An Interpretation of the Occult Symbolism in Mikhail Bulgakov's The 

Master and Margarita”. Slavonica, vol. 11 nr. 2, 2005. 
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I denna korta överblick kan vi se att forskningen kring Mästaren och Margarita finns 

inom flera fält, om än ofta närliggande. Några vanliga undersökningsområden är 

intertextualitet, i synnerhet med Goethes Faust och Bibeln, samt symbolism. Vanligt är också 

betonandet av romanens komplexitet och mångdimensionalitet, något som också framgår i de 

många olika infallsvinklarna som finns. Kevin Moss artikel är den enda tidigare forskning om 

Mästaren och Margarita jag funnit som berör queera läsningar. 

5. TEORI  

5.1. Förbjuden kunskap och censur 

Eve Kosofsky Sedgwick skriver i sin bok Epistemology of the closet att en av de 

viktigaste definierande noderna i den västeuropeiska kulturen varit dikotomin 

homosexuell/heterosexuell.12 Hon menar att det är så i den västeuropeiska kulturen att 

kunskap och okunskap är bundna till sexuell kunskap och sexuell okunskap. Vidare är sexuell 

kunskap liktydigt med homosexuell kunskap och hemlighållande med sexuella hemligheter, 

det vill säga homosexualitet, brottet som inte kan benämnas.13 Homosexualitet är inte något vi 

kan se på någon. Dock, skriver Sedgwick, är det något som kan anas av de omkring, vilket 

inte gör det tryggare att vara i garderoben utan snarare kan skapa mer lättexploaterade 

relationer genom t.ex. hotet om avslöjande. Att homosexualitet är “an open secret” gör inte 

hemligheten mindre farlig utan mer osäker.14 Vidare finns implikationen för den som vet om 

hemligheten att själv vara del av den, inte endast som förvaltare av den, utan själv deltagande 

på grund av uppdelningen privat/offentligt. Eftersom sexualitet är privat, något mellan två 

älskande, blir invigningen i hemligheten implikation om att vara medskyldig.15 Vidare 

undersöker Sedgwick flera binära betydelsepar och deras koppling till dikotomin 

homosexualitet/heterosexualitet. 

 

 

12 Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the closet. Berkley: University of California 

Press, 1990. 

13 Ibid, s. 73-74 

14 Ibid, s. 80 

15 Ibid, s. 81 
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Sedgwick tar även i Epistemology of the closet upp begreppet ”homosexual panic”, 

vilket refererar till den rädsla som finns kring alltför nära homosociala band mellan män. Män 

befinner sig i ett ”double bind” där homosociala relationer är de viktigaste, men också är 

farliga om de rör sig för nära homosexualiteten. Detta resulterar i paranoia och våldsamma 

reaktioner i rädsla för egen latent homosexualitet.16 

I “The underground Closet: Political and Sexual Dissidence in East European Culture” 

diskuterar Kevin Moss, som nämnts i avsnittet om tidigare forskning, de möjliga kopplingar 

som finns mellan slavistik och queerteori. Moss tar i denna text upp kopplingen mellan 

politisk och sexuell avvikelse. Denna koppling finns bland annat, i Moss mening, kring 

paranoia och osynlighet: varken den homosexuelle eller dissidenten är nödvändigtvis 

identifierbar utåt. Denne kan alltså vara vem som helst och egna snedsteg kan signalera 

deltagande, det kan liksom med ”homosexual panic” vara en själv om kraftigt avstånd inte 

tas.17  

En annan koppling Moss tar upp är språket som används för att beskriva fenomenen 

homosexualitet och politisk avvikelse, de delar egenskapen att vara onämnbara. Moss anser 

att Sedgwicks undersökning av hemlighållande och homosexualitet kan användas för att 

koppla samman politisk avvikelse och homosexualitet på detta sätt och påvisar flera exempel i 

sovjetisk litteratur.18 Denna teori kan i min mening ses som mycket aktuell i och med Sovjets 

fall och den växande homofobin i bland annat Ryssland.19 Detta eftersom det finns en stark 

koppling då homosexualitet ses som en utländsk influens, likt ideologisk avvikelse tidigare.20  

  

 

16 Ibid, s. 185-187 

17 Moss, Kevin (1995), s. 229-230 

18 Ibid, s. 236-237 

19 Givens, John. “Russian Literature Understood Counterclockwise”. Russian Studies in 

Literature, vol. 45 nr. 3, 2009, s. 6 

20 Moss, Kevin (1995), s. 246-247 
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5.2. Lesbian Panic 

I “'And I Wondered If She Might Kiss Me': Lesbian Panic as Narrative Strategy in 

British Women’s Fictions” skriver Patricia Juliana Smith fram en lesbisk version av 

Sedgwicks begrepp” homosexual panic”.21 Smith menar att Sedgwicks begrepp inte kan 

appliceras direkt på lesbiska. Detta för att homosexual panic hos män har sin grund i en rädsla 

för att förlora sin maktposition genom att bli identifierad som homosexuell. Lesbian panic, ett 

begrepp myntat av Smith i denna text, beskriver hur motsvarande fenomen hos kvinnor har 

sin grund i rädslan att förlora sin begärlighet inför män och på så vis sin chans till den, 

historiskt sett, enda försörjningsmöjligheten en kvinna har: äktenskapet. Därför får lesbian 

panic kvinnor att förneka lesbiskhet, skjuta ifrån sig den och ta en make.22 Smith anser att 

detta är ett genomgående inslag i klassisk kvinnolitteratur.  

Vidare påvisar Smith hur det romantiska narrativet i litteratur bygger på extrema 

könsskillnader och tystar de kvinnliga karaktärerna. Vanligen slutar romantiska narrativ för 

den kvinnliga parten i att hon fyller en arketypiskt kvinnlig roll, den som fru. De misslyckade 

narrativ som inte slutar i äktenskap måste resultera i död. Detta eftersom kvinnans roll är att 

vara objekt för mannen. Kvinnor måste ständigt i sina narrativ förpassas till den obligatoriska 

heterosexualiteten. I litteraturen finns således två möjligheter för de kvinnliga karaktärerna: 

äktenskap eller död.23 

5.3. Paralleller 

Edythe C. Haber ger i “The Mythic Structure of Bulgakov’s The Master and 

Margarita” en tolkning av romanens symbolism som överbryggande av traditionella 

dikotomier. Hon utgår från den sammankoppling mellan ont och gott som finns i Mästaren 

och Margarita och klart uppvisas i bland annat en konversation mellan Woland och Levi 

Matteus där Woland håller en kort monolog om att allt kastar en skugga, ting och levande 

varelser. Att ljus och mörker förutsätter varandra. Haber menar att det är fel att se 

symbolismen i Mästaren och Margarita som traditionell, vilket andra textförfattare har gjort. 

 

21 Smith, Juliana Patricia. ""And I Wondered If She Might Kiss Me": Lesbian Panic as 

Narrative Strategy in British Women's Fictions." MFS Modern Fiction Studies, vol. 41 no. 

3, 1995. 

22 Ibid, s. 571-572 

23 Ibid, s. 572-573 



12 

 

Hon menar istället att exempelvis Jesus i boken inte hör samman med solen, utan med 

månen precis som Satan gör. Istället för att se ont och gott, Woland och Jesus, i boken Jesjua, 

som dikotoma balanserande krafter menar hon att vi skall förstå dem som verkande inom 

samma system, mot samma mål, men med skilda medel. 24 Två exempel Haber lyfter fram 

angående detta är att både Woland och Jesjua försöker rucka den kvävande ordningen som 

råder i deras parallella handlingar, en ordning som representeras av solen, samt att Pilatus 

låter utföra ett mord, en satanisk akt, för att hämnas Jesjuas död. Haber anser att detta mord 

även speglas i Wolands mord av en man under Satans bal, där denne mannens blod förvandlas 

till vin, en motsatt slags nattvard.25  

Jag anser Habers tolkning mycket intressant då den påvisar symbolismen i Mästaren 

och Margarita som stående i kontrast till Sedgwicks teori om betydelseskapande kring 

dikotomier grundat i dikotomin homosexuell/heterosexuell. Jag har med detta i åtanke i min 

läsning försökt hitta som skapas i denna sammanlänkning av det som skall vara motsatt. 

  

 

24
 Haber, Edythe C, s. 164-166 

25 Ibid, s. 166-168 
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6. ANALYS  

I Mästaren och Margarita har jag utläst två teman jag valt att benämna som förbud 

och spegling. Mycket av innehållet i romanen kan bindas till dessa två teman och jag har 

därför valt att strukturera min analys kring dem, samt de båda handlingarnas narrativ och 

romanens uppbyggnad.  

Förbud är, som det låter, de delar av boken som kretsar kring det förbjudna, det som 

inte får nämnas, censur och kontroll. Spegling är benämningen jag valt för temat av likheter 

och paralleller i boken, det som speglas mellan handlingarna och karaktärerna. Under denna 

rubrik diskuterar jag också vad som uppstår mellan de två handlingarna genom dessa 

speglingar. Mitt sista kapitel i analysen heter ”Narrativ”. Där kommer jag diskutera hur 

Mästaren och Margaritas narrativ, det sätt på vilket berättelsen är uppbyggd, bidrar till en 

queer läsning. 

6.1. Förbud 

Ett tema i Mästaren och Margarita är som ovan nämnt förbud. Som framgår i 

beskrivningen av materialet är boken skriven under censur. Censur och förbud är även 

genomgripande teman i Mästaren och Margaritas handling. Nedan kommer jag diskutera 

förekomsten av dessa teman och hur jag anser att de kan bindas till en queer läsning av boken. 

6.1.1. Introduktionen av det förbjudna 

Redan i de första kapitlen av Mästaren och Margarita förekommer temat förbud. I 

bokens allra första kapitel introduceras vi till poeten Ivan och redaktören för tidskriften 

MASSOLIT, Berlioz, när dessa befinner sig i en diskussion om en religionskritisk dikt Ivan 

skrivit för ett nummer av MASSOLIT. Ivans dikt framställer Jesus Kristus, diktens 

huvudperson, i dålig dager, men problemet i Berlioz mening är att den beskriver Jesus som 

om han verkligen existerat, om än som en vanlig människa. Under Berlioz anförande om Jesu 

icke-existens uppenbarar sig Satan, Woland, och går in i diskussionen. Han frågar om de båda 

är ateister och de svarar att alla medborgare i Ryssland är det.26   

 

26 Bulgakov, Mikhail. Mästaren och Margarita. Elektronisk utgåva, Nordstedts, 2014 

(1971). https://biblioteket.stockholm.se/titel/979655 [Hämtad 2017-03-28], s. 6-11. I 

fortsättningen kommer jag att referera till denna bok genom sidnummer inom parentes i 

löpande text. 

https://biblioteket.stockholm.se/titel/979655


14 

 

Det finns många intressanta aspekter i dessa första kapitel, men det jag ämnar beröra 

är just den omkring Jesus existens, religionsförbud och förnekelse. Ateismen ses som 

självklar och därför också förnekandet av religionen, men uttrycket för detta är begränsat. 

Själva förnekandet av hela Jesus existens är centralt för upprätthållandet av religionsförbudet 

då Jesus existens, även om endast som människa, kan underminera det genom att möjliggöra 

religionen överhuvudtaget. Kristendomen bygger på Jesus existens som guds son, att förneka 

hela hans existens är därför det mest effektiva sättet att omöjliggöra religionen. Något som 

inte finns eller funnits kan inte skada. Fastställandet av Jesus som verklig människa väcker 

också frågor om sociala konstruktioner genom konstruerandet av honom som guds son.  

Sedgwick skriver i Epistemology of the Closet att heterosexualitet/homosexualitet 

istället för att ses som ett stabilt dikotomt betydelsepar måste analyseras som förutsättningar 

för varandra, konstruerade termer som skapar varandras betydelse. Det är inte endast så att 

minoritetsgrupper förhåller sig till majoritetsgrupper utan också tvärtom. Precis som 

homosexuell identitet förhåller sig till och skapas av heterosexualitet så menar Sedgwick att 

även det motsatta gäller.27 Detta låter oss likna det ovanstående resonemanget om religionen 

till den obligatoriska heterosexualitetens förnekande av homosexualitetens möjlighet. 

Homosexualiteten kan, liksom religionen, endast tillåtas omtalas i negativa ordalag som 

påtalar dess omöjlighet. Heterosexualiteten är dock, som påvisas av Sedgwick, beroende av 

homosexualiteten och förbudet gentemot den, eller dess onaturlighet, för att kunna definiera 

sig och också likställa sig med det naturliga och vanliga. På samma sätt är religionsförbudet 

och ateismen beroende av religionens existens och felaktighet för att definiera sig som 

vetenskaplig och modern. 

Genom detta resonemang konstrueras också Woland som en avvikande och därigenom 

queer karaktär. Inte endast genom att han gör orimliga påståenden; han har ätit frukost med 

Kant samma morgon, han bjuder på cigaretter från “vårt märke” ur ett guldetui och han vet 

hur Berlioz dag och liv kommer sluta, något han med hjälp av horoskop mycket egendomligt 

förutspår. Woland säger att Berlioz helt enkelt kommer bli halshuggen innan dagen är över 

(12-15).  

Jag menar att den viktigaste aspekten av Wolands karaktär för en queer läsning av 

Mästaren och Margarita är det faktum att han, som djävulen, ingår i det förnekade systemet. 

Woland skulle därför kunna sägas personifiera homosexualitet. Vidare så är det Wolands 

 

27 Sedgwick, Eve Kosofsky, s. 10-11 
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berättelse om Pontius Pilatus och Jesus första möte som driver Ivan till vansinne och leder till 

Berlioz död. Trots Wolands förkunskap om Berlioz öde så är det Berlioz själv som orsakar sin 

död genom att rusa iväg för att ringa myndigheterna på grund av berättelsen och Wolands 

uppförande. Detta består i att Woland påstår sig ha varit närvarande vid ett förhör av Jesus, att 

han skrattar och upprört säger att de måste bekänna att de tror på djävulen och så vidare (38-

40). Det udda beteendet bevisar det Berlioz tänker: Woland är en galning. Han är avvikande 

och han besitter förbjuden kunskap, både i att kunskapen är orimlig, men också i medgivandet 

av att han inte förnekar religionen. Berlioz representerar således förnekandet av 

homosexualiteten. När Berlioz på väg för att telefonera till myndigheterna dör en grym och 

udda död, den Woland förutspått, förstår Ivan vem Woland är.  

Ivan är till skillnad från Berlioz inte helt övertygad om att Jesus aldrig existerat, därav 

dikten. Jag anser därför att Ivans reaktion på Woland, både hans uppförande och berättelsen, 

kan tolkas som den paranoida. Ivan är öppen till det omöjligas existens, han är därför den som 

misstänker Woland då han ser tendenserna i hans beteende för att han redan misstänker sig 

själv för avvikelse. Som Sedgwick skriver så är det de redan invigda som kan känna igen 

andra och eftersom homosexualitet eller politisk avvikelse är osynlig kan den finnas var som 

helst. Att befatta sig med avvikelsen, oavsett om den läses som sexuell eller politisk, 

implicerar ett deltagande. Ivan känner ett starkt obehag inför Woland och förstår vad han 

berättar, därför känner han det starka tvånget att ta fast och stoppa avvikaren för att stoppa 

implikationer mot sig själv.  

Detta spelar in i en idé om politiskt angiveri, där det blir viktigt att skydda sig själv genom att 

stoppa det förbjudna. Denna analys finner ytterligare stöd i att Ivan blir inlagd på 

sinnessjukhus som galen. De oinvigda förstår inte informationen som Ivan förmedlar och 

således inte hans beteende, de ser bara det orimliga och onaturliga i det. Ivan själv har blivit 

ytterst medveten om två skilda verkligheter genom Wolands berättelse och drabbas därför av 

en personlighetsklyvning, schizofreni, på grund av det dubbla medvetande han utvecklar. Ivan 

kan inte förhålla sig till sig till rätt system, eller ens ett, och kontrollera sina uttryck utifrån 

det. Därför betraktas han som galen. Ivan pendlar mellan systemets tro på sig själv som sjuk 

och en tro på det han själv upplevt. 
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6.1.2. Den förbjudna berättelsen 

Jag anser att själva berättelsen om Jesus och Pontius Pilatus, det förbjudna Ivan får 

höra, är den handling som mest uppenbart kan tolkas som queer och också genom sin 

parallella existens med den moderna handlingen på så vis möjliggör den queera läsningen av 

boken. 

Vi kan begynna vår genomgång av den förbjudna berättelsen med Jesjua, Jesus. Flera 

av Jesjuas handlingar tagna ur sin bibliska kontext, som i Mästaren och Margarita, skulle 

kunna implicera homosexuella förbindelser. Jesjuas enda följeslagare, den enda apostel 

Bulgakov behåller i historien om Jesus, är en man vid namn Levi Matteus. Levi älskar Jesjua 

djupt, vilket vi ser i de senare kapitlen av berättelsen där han desperat vill mörda Jesjua för att 

bespara honom lidande (167). Levi försöker även själv begrava Jesjua efter dennes död och 

vill hämnas förräderiet av honom (305-309).  

Detta förräderi begås av Judas Iskariot, en man Jesjua i denna berättelse inte träffat 

innan han anlänt till Jerusalem. Judas Iskariot har bjudit in Jesjua ensam till sitt hus där han 

fått honom att yttra förbjuden information, för att anmäla honom till kyrkan och 

översteprästen för pengar (26). Detta kan läsas som en analogi över angiveri i Sovjet eftersom 

Jesjua luras att yttra sig negativt gentemot kejsardömet Rom.  

Jag anser att en annan intressant aspekt är just Jesjuas ensamma inbjudan till den 

privata sfären, hemmet, vilket kan ses som implicit för hemlighetsmakeri och därigenom 

homosexuella kontakter om Sedgwicks analys av dikotomier has i åtanke. Dock menar Kevin 

Moss i sin text om queerteori och slavisk litteratur under Sovjet tiden att uppdelningen 

privat/offentligt inte sett ut på samma sätt i Sovjet som i väst och att hemmet inte behöver ses 

som en intim eller privat sfär i den kontexten. Däremot menar han att kultiveringen av en 

offentlig och en privat persona, däribland det öppna talet om personliga åsikter, är det det som 

skapar åtskillnaden mellan sfärer.28 I en läsning där detta tas i åtanke kan Jesjuas möte med 

Judas fortfarande ses som privat och därigenom ändå kunna tolkas som en avvikelse, att tala 

öppet med okända. Vilket återigen möjliggör en läsning av situationen som avvikande. 

Jesjua och dennes handlingar är dock inte det som främst implicerar homosexuellt 

begär i berättelsen om Jesus och Pilatus. Pontius Pilatus känslor och tankar inför Jesjua är det 

mest intressanta för en queer läsning av dessa kapitel i min mening. Pilatus är en plågad 

 

28
 Moss, Kevin (1995), s. 230-231 
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karaktär som tycks förakta allt kring sig. När vi möter honom strax innan hans förhör av 

Jesjua så plågas han av vad som tycks vara obotlig migrän (18-19). Denna avsmak för allt, 

särskilt staden han placerats i kan ses signalera en missnöjdhet och malplacering inför både 

hans egen position och livsstil. Denna missnöjdhet med hela livet styrks ytterligare av att han 

i sina plågor frestas av tanken på gift (21).  

Under sitt samtal med fången Jesjua så upphör Pilatus huvudvärk, till hans 

förskräckelse, efter att fången bemärker den och säger att hans plåga snart skall vara över. 

Jesjua föreslår även att de skall ta en promenad och diskutera några av dennes tankar han tror 

Pilatus skulle vara intresserad av. Han påstår även att Pilatus liv är torftigt, ett liv där all 

kärlek ägnas en hund. Istället för att agera uppretat, den reaktion Pilatus män tror att han ska 

ha på dessa påståenden, så beordrar han dem att frigöra Jesjua (21-23). Jesjuas allvetande och 

silvertunga ligger mycket nära Wolands karaktärsdrag, men dessa likheter kommer jag att 

återkomma till senare. För nu kan det vara värt att lägga märke till hur Jesjuas bot för Pilatus 

kommer ur ett benämnande av plågan och att Pilatus tycks visa ett stort intresse för fången. 

Intressant är även att Pilatus reaktion på påståendet om att det är torftigt att leva ett liv där den 

enda han håller kär är en hund är att med bruten röst be legionärerna lossa repen (23). Detta 

påvisar kraften hos ord och styrker idén om att det är Jesjuas benämnande av Pilatus plåga 

som befriar honom från den.  

Detta möjliggör en läsning av Pilatus plåga som den öppna hemligheten, ”the open 

secret”, homosexualitet. En plåga som ligger i att bära en hemlighet som andra vet om, men 

som aldrig får nämnas. I detta fall kan bördan sägas lättas genom benämnande, men skulle 

även kunna bli en än större fara under vissa omständigheter. Jesjua tycks göra detta 

utpekandet genom igenkänning, vilket utifrån idén om att vara invigd i en hemlighet pekar på 

en bundsförvant. Denna tolkning kan även finna stöd i hur Jesjua, tillfrågad av Pilatus, 

förklarar hur han visste att denne ville kalla på sin hund. Jesjua säger då att det var Pilatus 

handrörelse och “hans läppar…” (23). Meningen förblir oavslutad, men Pilatus förstår ändå 

dess mening. Lättheten med vilken de kommunicerar tyder på någon form av samförstånd och 

står i kontrast till Pilatus senare förtäckta samtal med översteprästen Kaifas, vilket vi kommer 

att komma tillbaka till senare.  

Vidare finns i Pilatus första, och i livet enda, möte med Jesjua ett flertal andra 

intressanta tecken på homosexuellt begär. Främst, i min mening, den idé Pilatus får när han 

ser en svala flyga omkring. Han vill befria Jesjua från brottsliga misstankar, men han vill 

undvika att det uppstår “oro i Jerusalem” och därför förvisa den uppenbart sinnesjuke Jesjua 
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till sitt residens vid medelhavet. Att denna tanke uppstår i samband med att Pilatus ser en 

svala krypa in vid bakom ett kapitäl där “Den kanske tänkte reda sitt bo” framkallar en bild av 

Pilatus tanke som öm (25). Pilatus vill skydda Jesjua och hålla honom nära sig, reda ett 

bekvämt och tryggt bo för honom. Detta tillsammans med Pilatus beslut om hur han vill 

handla gör svalan symbolisk för vad Pilatus sanna vilja är. Att denna dröm om närhet är 

flyktig förstår vi dock i och med att Pilatus informeras om att Jesjuas verkliga brott är det som 

framkommit genom Judas förräderi, att han förnekat systemets allsmäktighet (26). Pilatus 

skickar iväg både sina vakter och sin sekreterare för att få tala med Jesjua i enrum.  

Under detta samtal tycks han i min mening uttrycka en förtvivlan och vanmakt, inte 

endast över att inte kunna rädda brottslingen, utan också över den roll han måste spela. De 

hemligheter som han tvingas gömma. Detta anser jag kan utläsas i Pilatus maktlöshet inför att 

sanningens rike aldrig kan komma, något som impliceras i att han utropar detta med samma 

röst som när han försökt rädda en döende kamrat i strid. Vidare måste han fortsätta 

upprätthålla hemligheten även kring denna förtvivlan genom att höja rösten och dramatiskt 

skrika “Brottsling! Brottsling! Brottsling!” så att det hörs ut i trädgården (28). Detta visar 

ytterligare på Pilatus missnöje med sin position och förtvivlan inför de beslut den tvingar 

honom till. Detta kan i sin tur tolkas som alluderande till maskulinitetens nödvändiga 

förnekande av homosexualitet. Pilatus upphör inte med sina försök att rädda fången trots sin 

vanmakt inför det brott som Jesjua angetts för, och det stadfästande av dennes dödsdom 

Pilatus därför tvingas till (29). 

I ett samtal strax efter att han stadfäst domen försöker Pilatus få Kaifas, 

översteprästen, att benåda Jesjua, men denne står fast vid stora rådets beslut att istället benåda 

rövaren Bar-Abba. Hela samtalet framstår som en teater där Pilatus spelar förvåning och tycks 

ljuga om sina motiv till att vilja benåda Jesjua. I detta samtal förekommer vid sidan av dessa 

dolda motiv till benådning även en hotelse från Pilatus, vilken när den ifrågasätts av Kaifas 

ger ett svar där Pilatus ställer sig själv i kontrast med, men implicit liknar sig vid, Jesjua. Det 

förtäckta hotet relaterar till bestraffning av angiveri, vilket också är en del i det förbjudna med 

berättelsen. Angiveriet är satt i system i Sovjet, påvisat av Berlioz försök att ringa 

myndigheterna, och i Jerusalem där Judas betalats av Kaifas för att få Jesjua gripen, men detta 

visas också i att Kaifas även flertalet gånger rapporterat Pilatus till kejsaren (33). För vad 

Pilatus rapporterats framkommer ej, men i en läsning av Kaifas som patriarkal kraft, 

medveten om Pilatus öppna hemlighet, kan detta ses som medvetna försök att göra sig av med 
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ett hot mot ordningen, implicit den heterosexuella ordningen. Att Pilatus vänder sig mot detta 

kan således läsas som ett försvar av det avvikande och ett motstånd.  

Det är även på dessa sidor grunden läggs för Pilatus som försvarare av Jesjua, det som 

tillåter oss att läsa hans handlingar i senare kapitel som hämnd mot Judas förräderi trots att de 

förtäcks i ordalag om att skydda denne. Pilatus påstår nämligen efter Jesjuas avrättning att han 

vet att Judas kommer mördas och att mördaren kommer återlämna betalningen för förräderiet 

till Kaifas med meddelandet: “Här får ni era blodspengar tillbaka” (289). Att dessa uppgifter 

är en förtäckt order framkommer ytterligare genom att Afranius, säkerhetschefen som Pilatus 

informerar om detta, frågande upprepar uppgifterna och hur svårt detta skulle vara för 

mördarna. Svaret han får av Pilatus är att denne står fast vid sitt påstående. Pilatus återbördar 

även en summa pengar han ska vara skyldig säkerhetschefen innan denna avlägsnar sig för sitt 

uppdrag, en självklar muta (290-291).  

Att Pilatus är den som fått Judas mördad framgår explicit när han säger detta till Levi 

Matteus efter Judas död. Detta skulle förstås kunna vara lögn, men med tanke på 

insinuationerna i Pilatus tidigare konversation med Afranius kan Pilatus uttalande i min 

mening läsas som ett medgivande av sanningen (309). Detta mordet blir då det tydligaste 

hotet mot både systemet av angiveri för att det är en bestraffning mot det, men även i att 

denna bestraffning kommer från en högt uppsatt person vilket är ytterligare ett hot då det 

påvisar avvikelsens osynliga karaktär och utbredning. Vidare så påvisar berättelsen även det 

faktum att Pilatus trots personlig övertygelse, sanningen om Jesu brott och även det begär han 

känner, tvingas agera utifrån ett system och egentligen saknar makt. Vad Pilatus vill eller inte 

vill är underordnat systemet, oavsett om det är politiskt eller sexuellt.  

Ytterligare en intressant dimension till mordet på Judas är att det är heterosexualitet 

som leder honom i döden. Judas lockas ut ur staden av kvinnan Niza. Niza har antagligen 

mutats till detta av Afranius, med pengar eller genom att denne lovat att inte avslöja hennes 

affär med Judas för Nizas make (293-296). Denna dimension av mordet på Judas ger 

möjligheten till en tolkning av hegemonisk heterosexualitet som en lögn, Niza bedrar sin 

make med Judas och bedrar Judas in i döden, och som dödsdom då det heterosexuella begäret 

är det som leder Judas till en säker död. Denna dimensionen av berättelsen kan då läsas som 

ett uppenbart hot mot den obligatoriska heterosexualiteten. 
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6.1.3 Censur 

Att avvikelse är implicit, både sexuell och politisk, i berättelsen kring Jesus 

korsfästelse har vi nu sett. Att denna berättelse är farlig och därför förbjuden för både ett strikt 

system av politisk makt och en heterosexuell maktordning blir genom detta självklart, 

därigenom också förbudet av den. Denna berättelse är den som mästaren skrivit och inte 

kunnat få publicerad.  

När mästaren kallas på möte hos förläggaren så är frågorna han får inte om boken utan 

om honom själv, ett försök till kartläggning av hans person. Mästaren blir tillfrågad om varför 

han valt att skriva om ett så egendomligt ämne, en fråga han inte alls kan förstå. Romanen blir 

till slut då refuserad (135-136). Att mästaren inte kan förstå frågorna kring hans person och 

ämnet ligger i att mästaren själv inte ser det farliga i sin text. Ur dennes perspektiv på världen 

finns det inget galet eller farligt med det romanen berättar. Vi kan uttolka att boken är skriven 

utifrån någon form av källor, med tanke på att mästaren innan han påbörjat sitt projekt köpt 

“en samling böcker” för en del av de hundratusen rubel han vunnit på en obligation (130).  

I min mening tyder detta på att mästaren snarare ser sitt verk som en förmedling av en 

sanning eller idé än som kritikerna uttrycker det, “en försvarsskrift för Jesus kristus”. 

Mästaren anklagas även för “pilatism”, ett för honom okänt ord (136).  Utifrån mästarens 

berättelse om Pilatus kan vi utläsa “pilatism” som en idé om medgörlighet, att agera utifrån 

systemet oavsett personlig övertygelse eller sanning. Detta är såklart farligt politiskt sett för 

att det påvisar makthavares maktlöshet, men pilatismen skulle även kunna utläsas vara den 

dyrkan av antagonister i Bibeln, vilken förekommit inom gnostisk tradition, som heroiska i sin 

position av onåd inför gud eller nödvändigt ont för Jesus död och återuppståndelse.29 En idé 

om ont och gott som sammanvävda, vilket också är en återkommande boken igenom. 

Gnostiska kopplingar i Mästaren och Margarita diskuteras också av De La Cour i texten “An 

Interpretation of the Occult Symbolism in Michail Bulgakov's The Master and Margarita”, 

där hon använder gnostiska idéer för att försöka få grepp om Wolands karaktär. Där nämner 

hon olika gnostiska idéer om hur gott och ont hänger ihop, bland dem idén om gott ont som i 

motstånd, men medvetna om sitt samberoende.30 

 

29 Meyer, Marvin W. The Gospels of the Marginalized: The Redemption of Doubting 

Thomas, Mary Magdalene, and Judas Iscariot in Early Christian Literature. Eugene: Wipf 

and Stock Publishers, 2012, s. 81 

30 De La Cour, Amy, s. 180-181 
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Mästarens bok kan således inte publiceras då den ses som ett hot, eftersom den 

utmålar det förlegade religiösa och även religionens antagonister i ett sympatiskt ljus. Något 

mästaren själv inte reflekterat över då den ende andra läsaren innan försöket till publicering 

varit Margarita, mästarens älskarinna (135). Jag menar inte endast att mästarens bok blir 

intressant för en läsning av mästarens förhållande till Margarita för att den täcks av censur 

eller på grund av att den utspelar sig parallellt med handlingen om dessa i Moskva. Andra 

intressanta dimensioner är Margaritas omättliga intresse för och kärlek till berättelsen, samt 

vad censuren av den gör med mästaren.  

Till att börja med så betraktar Margarita berättelsen med stor beundran och hyser en 

kärlek till den så stor att mästaren nästan börjar bli avundsjuk på sin bok (135). Margaritas 

beundran för och kärlek till berättelsen är intressant för att den tycks bygga på igenkänning. 

Margaritas kärlek till boken skulle således kunna sägas präglas av att den beskriver en 

världsbild, eller kärlek hon känner igen.  

Detta tillsammans med att Margarita blir häxa för att rädda sin älskade kan tyckas vara 

tecken för lesbiskhet. Häxan kan läsas som en symbol för den frigjorda eller lesbiska kvinnan. 

Stöd för detta kan bland annat hittas i Adrienne Richs text Obligatorisk Heterosexualitet och 

Lesbisk Existens där hon påpekar att ungmör och änkor, kvinnor utan män, blev brända som 

häxor under häxprocesserna.31 Rich skriver även att häxprocesser historiskt sett varit ett sätt 

att stoppa kvinnlig självständighet.32 Litterärt är häxor även ett återkommande tema i 

feministisk litteratur, några exempel på detta tar Per Faxneld upp i en artikel i Tidsskrift for 

kjønnsforskning där han nämner bland annat Sylvia Townsend Warners bok Lolly Willowes, 

or The Loving Huntsman. För att undkomma giftermål, och därigenom patriarkatet, blir 

bokens huvudperson Lolly en häxa i förbund med djävulen.33 Jag anser att en sådan tolkning 

av Margaritas avtal med Woland, att hon ska bli häxa, vara värdinna på Wolands bal och för 

detta få en önskning i gengäld, är riktig. Hon vill lämna livet hon lever och bli fri. Margarita 

är uttråkad, ensam och instängd i det liv hon lever i den gotiska villan hon bor i tillsammans 

med sin make. En make hon inte ingått äktenskap med av kärlek (205). Här anser jag man kan 

utläsa Margaritas tidigare liv, det hon levt innan sitt möte med mästaren som i linje med det 

 

31 Rich, Adrienne. Obligatorisk Heterosexualitet och Lesbisk Existens. Stockholm: 

Matrixx, 1986, s. 13-14 

32 Ibid, s. 23 

33 Faxneld, Per. “Djävulen som kvinnans befriare: Om en drastisk feministisk strategi, ca 

1880-1930”. Tidsskrift for kjønnsforskning, vol. 38 nr. 2, 2015, s. 122 
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lesbiska narrativet, präglat av lesbian panics, självklara slut. Hon gifter sig på grund av 

obligatorisk heterosexualitet, men kan inte vara lycklig i sitt äktenskap och är därför nära att 

ta livet av sig, utplåna sig själv från narrativet. Genom att göra Satan en tjänst och bli häxa 

lyckas Margarita befria mästaren och få vara med honom igen, men också sig själv då hon 

även efter Satans bal vill ta sitt liv eftersom hon inte vågar be om mästaren tillbaka (266). 

Woland är således båda deras hjälte.  

Själva förvandlingen Margarita genomgår med hjälp av den magiska salva Wolands 

hantlangare Azazello gett henne anser jag kan läsas som att den bringar ut det som redan finns 

i hennes karaktär. Först och främst så benämns Margarita redan på andra sidan i kapitlet där 

hon introduceras som “denna häxa” (205). Något jag tycker antyder det faktum att alla de 

kvaliteter hon får som häxa redan finns inom henne. Vidare så är de förändringar som uppstår 

när Margarita smörjer sig med salvan sådana att hon fysiskt föryngras, men då också återställs 

till någon form av naturligt utseende, oansad och inte längre uppfyllande mäns önskningar. 

Hennes ögonbryn som hon plockat har blivit tjocka, hennes lagda lockar har gått ur. Hon 

återställs till den kvinna hon varit innan sitt långa lidande i sitt olyckliga äktenskap. Detta 

framgår också genom det faktum att hon känner hur lycka strömmar genom henne för första 

gången sedan mästaren försvunnit. Hon känner sig även starkare. Alltså har Margarita istället 

för att vara kvinna, en identitet som i Monique Wittigs mening består i att vara definierad 

gentemot en man, blommat ut som häxa, en självständig identitet som skänker henne verkligt 

subjektskap (217-218). 34 De drag Margarita återfår, eller skänks, genom den magiska salvan 

är drag som kan anses okvinnliga. Dessa har redan funnits inom henne, men genom att avsäga 

sig mäns makt över henne, lämna sin make, bryta med samhällets föreskrifter, så hon kan vara 

det hon är. Margaritas förvandling blir således en form av att komma ut för henne, hon kan 

tillåta sig passera ut från den obligatoriska heterosexualiteten. Så som hon tidigare velat göra 

för mästarens skull, men aldrig fått möjlighet till. När Margarita blir häxa kan hon också 

utläsas få en större agens, detta i att hon till exempel slår sönder en lägenhet tillhörande en av 

kritikerna som skadat mästaren (224-227) och får möjlighet att befria en stackars 

barnamörderska vid namn Frieda från evigt lidande (267-269). 

Utifrån det vi kan utläsa om Margarita och hennes relation till boken så blir också 

mästarens reaktion inför censuren han utsätts för högst intressant. Han blir allt mer nedbruten 

 

34 Wittig, Monique. “One is Not Born a Woman”. I Hoagland, Sarah L & Penelope, Julia 

(red.) For Lesbians Only. A Separatist Anthology. London: Onlywomen, 1988, s. 443-

444. 
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av nekandet av boken och de upprepade artiklarna om honom och denna (137). Mästaren är 

väl medveten om det övernaturligas existens, han är den som informerar Ivan om att det är 

sant att det är satan han mött den föregående kvällen. Att denna medvetenhet existerat redan 

innan han blivit sjuk är möjligt att utläsa i hans val av ämne för sin roman och det faktum att 

han inte sett det som kontroversiellt. Mästaren har således inte brutits ned av berättelsen i sig, 

så som Ivan, utan av bemötandet han har fått på grund av att han berättat den. Inte heller tycks 

det vara nekandet av publicering som helt brutit honom utan en rädsla han beskriver som 

orelaterad till sin roman (137). Jag anser att det är möjligt att läsa denna rädsla som 

avslöjandet av Margarita. Mästaren har redan lämnat sitt gamla liv, Margarita har inte det, 

men är beredd att göra det för honom. Det skrämmer mästaren, inte för att denna betraktar sig 

själv som ovärdig Margarita, de tror båda att ödet fört dem samman (133-134). Det är det 

offentliga avslöjandet som skrämmer mästaren att inte kontakta Margarita.  

Denna tolkning finner även stöd i att mästaren säger att de höll sitt förhållande hemligt 

trots “att man i allmänhet aldrig brukar hålla sådana förbindelser hemliga.” (134) Detta skulle 

förstås kunna tolkas som att de lyckats undanhålla sitt förhållande trots att det är svårt 

eftersom alla bevakar alla. Jag anser dock min tolkning troligare på grund av hur mästaren 

formulerar sig. Mästaren säger “aldrig brukar hålla sådana förbindelser hemliga” och inte 

aldrig lyckas hålla sådana förbindelser hemliga. Att sådana förbindelser inte vanligtvis 

hemlighålls eller skulle behöva hemlighållas pekar på möjligheten att läsa  mästaren och 

Margaritas förhållande som lesbiskt. Detta då lesbiskhet till skillnad från manlig 

homosexualitet aldrig mött fullt så skarpa gränsdragningar. Att två kvinnor umgås hemma hos 

varandra är knappast lika misstänkt som att två män skulle göra det, eller ens en man och en 

kvinna. Detta skulle också kunna förklara att mästaren först efter avslöjandet av honom 

genom boken börjar hata och försöker bränna den. 

 Vidare är det tydligt att mästaren innan han lagts in på mentalinstitutionen där han 

och Ivan möter varandra spenderat runt tre månader, från mitten av oktober till mitten av 

januari i någon form av annat förvar. Det sista mästaren beskriver innan han står på gården i 

januari är att det femton minuter efter att Margarita gått igen knackat på fönsterrutan. Som 

Kevin Moss skriver är knackning var en vanlig metafor i det sovjetiska samhället för NKVD, 

den säkerhetstjänst som efter Bulgakovs tid blev KGB.35  

 

35 Moss, Kevin (1995), s. 34 
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Vi kan alltså anta att mästaren spenderat tid i fångenskap, förmodligen arrest, innan 

sitt frivilliga instängande på kliniken. Att mästaren är en kriminell, eller åtminstone varit 

arresterad och inte längre har någonstans att bo, en grammofon spelar där inne när han 

återvänder till sitt gamla hem och signalerar att det är bebott av någon annan (140), är förstås 

tänkvärda anledningar för mästaren att inte kontakta Margarita igen. Däremot förvaltar 

Margarita fortfarande mästarens pengar och denne skulle kunna skriva och be om dem 

tillbaka och finna en ny bostad, men väljer att inte göra det för att hon bara skulle “få ett brev 

från sinnessjukhuset” (141). Detta kan läsas som att mästaren inte vill rikta misstankar mot 

Margarita eftersom polisens ögon redan är på honom. Vidare finns en stark koppling mellan 

den psykiatriska kliniken, fängelse och homosexualitet. Först och främst genom att den 

psykiatriska kliniken kan ses som platsen där både homosexuella och politiska avvikare låstes 

in i Sovjet.36 Att mästaren inte vill kontakta Margarita skulle också kunna förstås genom att 

denne begått ett brott och därav skulle ses som den verkligt homosexuelle medan Margarita är 

oskyldig. Denna slutsats skulle kunna dras från hur de som begått verkliga brott betraktades 

som de verkligt lesbiska i gulag-fängelserna och sågs som de som lurade oskyldiga kvinnor, 

de som  felaktigt dragits i fördärvet.37 Att spärra in sig själv blir således också det enda sättet 

mästaren kan undkomma vidare förföljelse och övervakning. Detta kan även läsas, enligt 

Palmers teorier, som ett försök av mästaren att utradera sig själv från Margaritas berättelse 

och ge henne ett lyckligt heterosexuellt slut. 

6.2. Spegling 

Spegling är liksom förbud ständigt återkommande i Mästaren och Margarita, på flera 

nivåer. I detta kapitel kommer jag att undersöka några av dessa och hur de anknyter till en 

queer läsning av boken. 

I Mästaren och Margarita förekommer mycket spegling mellan bokens karaktärer i de 

parallella handlingarna. Först och främst så kan mästaren och Margarita ses som reflekterande 

Jesjua och Pilatus. Inte genom att de kan sägas vara helt parallella utan snarare genom en 

slags blandning av karaktärsdrag. Margarita kan ses som reflekterande Pilatus inte i att hon 

dömt sin älskade till döden utan att hon gör sig skyldig, på ett vis, till att liksom Pilatus vara 

en fånge av systemet. Eftersom Margarita är gift tvingas hon återvända hem till sin man, efter 

 

36 Ibid, s. 243 

37 Healey, Dan. Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual 

and Gender Dissent. Chicago: University of Chicago Press, 2001, s. 236 
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vilket mästaren hämtas. Hon vet därför inte vad som hänt honom. Hon grämer sig över detta 

och jämför sig själv med Levi Matteus, som genom att lämna Jesjua möjliggjorde Judas 

förräderi och därigenom Jesjuas avrättning (205).  

Jag anser dock att Margarita finner sin like mer i Pilatus än Matteus. Detta på grund av 

den tidigare nämnda inbindningen i systemet, vilket är vad som för Margarita liksom Pilatus 

orsakar katastrofen. Vidare också genom att de båda är karaktärer som innan mötet med 

kärleken levt torftiga, innehållslösa liv. Margarita säger till Mästaren att hon, om hon inte 

mött honom den dagen, skulle ha tagit gift för att hennes liv var så tomt (133). Detta speglar 

hur Pilatus tankar frestas av gift på grund av hans eget tomma liv (21). Vidare så präglas både 

Margaritas förhållande till mästaren och Pilatus förhållande till Jesjua av en kunskapshunger. 

Detta genom Margaritas kärlek till mästarens roman och Pilatus starka vilja att tala vidare 

med Jesjua. Om vi ser till Sedgwicks teori om hur kunskap förhåller sig till det förbjudna och 

homosexualitet kan denna kunskapshunger peka på mästaren och Jesjua som den queera 

möjligheten. Pilatus och Margaritas liv har varit kärlekslösa eftersom den enda möjlighet som 

presenterats dem varit det heterosexuella tvånget.  

Ytterligare en dimension som uppkommer mellan dessa två handlingar är Margaritas 

respektive Pilatus relation till homosexualitet. Detta genom de bådas förhållande till rosor. 

Margarita bär vid sitt möte med mästaren en bukett med gula blommor, mimosor. Mästaren 

säger att han inte tycker om dem, men gillar rosor och Margarita slänger sina mimosor i 

rännstenen (132-133). Något senare i boken så står blomvasen i deras lilla källare “fylld av de 

efterlängtade rosorna som båda älskade” (135). Margarita älskar således, precis som mästaren, 

rosor. Rosorna kan i min mening läsas som symbol för deras gemenskap. Att Margarita bär de 

gula mimosorna blir ett tecken på hur olycklig hon är vid deras första möte. Att hon kastar 

mimosorna när hon träffar mästaren och denna säger att han tycker om rosor skulle även 

kunna göra rosen till en symbol för homosexualitet. När Margarita vet att mästaren är en 

bundsförvant och att en ny möjlighet öppnat sig förkastar hon symbolen för sitt olyckliga 

heterosexuella äktenskap. När vi introduceras till Pilatus plågas han av doften av rosenolja 

under sin migrän, doften varslar om en olycklig dag (18). Detta skulle kunna ses som en 

dimension av Pilatus internaliserade homofobi, eller snarare heterosexuella tvång.  

Om vi ser rosorna som en symbol för gemenskap eller mer specifikt homosexualitet så 

kan Pilatus avsky för doften läsas som en själslig plåga. Eftersom endast den heterosexuella 

möjligheten existerar innan Jesjuas inträde i hans liv kan Pilatus aldrig bli lycklig. Som nämnt 

så speglas mästaren i Jesjua då de båda blir den queera möjligheten och sin älskades väg ut ur 
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den heterosexuella tomheten. Vidare så finns ytterliggare en likhet dem emellan i hur de får 

sina ord förvrängda. Jesjua säger att Levi Matteus skriver osanningar som förvränger hans ord 

inför folket (21). Detta återfinns i mästarens handling där hans budskap och ord förvrängs av 

kritikerna (136). Detta kan ses som att de båda får sina berättelsers mening översedd, något 

jag kommer återkomma till under avsnittet ”narrativ”.  

Ännu en parallell mellan de två handlingarna återfinns även den kring samtalet om 

rosor mästaren och Margarita emellan. Samtalet om rosor kan i min mening tyckas speglas i 

det samtal Jesjua och Pilatus har om Pilatus vilja att kalla på sin hund. Pilatus ägnar all kärlek 

åt sin hund, ett djur vars namn används som ett tillmäle. Detta får vi reda på i att Jesjua 

berättar för Pilatus att han vid sitt första möte med Levi Matteus blivit kallad hund i ett försök 

att såra honom. Jesjua ”småler” dock efter berättelsen och säger: ”Själv har jag inget emot det 

djuret och kan inte bli förolämpad av ett sådant ord …” (21). Denna mening kan tyckas spegla 

mästarens ord om rosor och således vara det tysta erkännande Margarita finner hos mästaren i 

dessa. En invit, eller ett varsel om en möjlighet. Detta skulle kunna förklara Pilatus tysta 

förtroende för Jesjua som en like, det samförstånd som råder dem emellan jag berört i kapitlet 

”Den förbjudna berättelsen”. 

Jesjuas karaktär speglas också i Woland trots att de kan tänkas som motsatser. I 

förhållandet mellan de båda karaktärerna finns i min mening fler likheter än skillnader. Vid 

sidan av vissa ytliga likheter så har vi Habers resonemang över hur Jesjua och Woland är 

sammanbundna. De utgör båda ett motstånd mot den brutala auktoritära makten som råder 

över jorden. Woland gör detta genom våld och kaos medan Jesjua gör det genom icke-våld, 

påståendet att: “Människan skall gå in i ett sanningens och rättfärdighetens rike, där ingen 

makt längre skall behövas” (26). Trots att Jesjua inte själv brukar våld är han, liksom Haber 

skriver, en anarkistisk kraft som ämnar störa systemet.38 Likaså är Woland, trots att han 

verkar med andra medel än Jesjua, inte en karaktär som själv brukar våld, det gör hans 

hantlangare åt honom.  

Alltså kan Jesjua och Woland sägas vara mer lika varandra än vad de verkar vid första 

anblick. Vidare skriver Haber att de båda är karaktärer som associeras med månen. För 

Woland är detta självklart, men Haber skriver att Jesus traditionellt associeras med solen, 

vilket hon påvisar att Mästaren och Margaritas Jesjua inte gör. Han associeras istället, som 

Woland, med månen. Att Jesjua även han skall associeras till månen, skriver Haber, slutligen 

 

38 Haber, Edythe C, s. 164-165 
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bevisas av Pilatus dröm där han vandrar längst en månstråle tillsammans med Jesjua, vilket 

tillslut även blir hans öde efter att mästaren befriat honom.39 Woland och Jesjuas likheter, 

mostånd mot det kvävande systemet och association till månen visar således på att Jesjua 

liksom Woland kan läsas som queer. 

Vidare anser jag att Wolands och Jesjuas samband påvisas av det faktum att Woland 

kan ses som det sjunde gudsbeviset.  Det är tack vare Wolands existens vi kan veta att Jesjua 

faktiskt existerat och mästarens berättelse är sann. När Woland möter Ivan och Berlioz vid 

biskopsdammarna ber han dem säga att de tror på djävulen. Det finns nämligen ett sjunde 

bevis för guds existens; djävulen, Woland själv. Att Woland verkligen är djävulen och allt han 

berättat är sant bevisas av att hans förutsägelse om Berlioz död är sann (39-40). Logiken i 

detta resonemang påvisas mot slutet av boken där Woland säger att allting kastar en skugga 

(336-337). Ljus förutsätter mörker och tvärtom. Alltså förutsätter Woland och Jesjua 

varandra. Detta behöver inte ses som ett dikotomt förhållande mellan två ytterligheter, utan 

snarare som två delar av samma mänskliga existens.  

Haber menar också att solen, istället för att bindas till Jesjua skall ses som en symbol 

för den förtryckande makt Jesus och Woland försöker rucka på.40 I min läsning blir solen och 

dess obarmhärtighet således den heterosexuella hegemonins symbol, ljuset som blottlägger 

och tvingar. Detta kan liknas vid det våld exponeringen och konstruktionen av homosexualitet 

är i Sedgwicks mening, en identitet inte främst konstruerad att identifiera med utan att 

identifiera mot. Heterosexualiteten måste skapa och kontrollera den homosexuelle för att 

kunna konstruera sig själv som det enda och naturliga alternativet.41 

Ännu en spegling bland karaktärer som förekommer är den mellan Banga, Pilatus 

trogna hund, och de båda ovannämnda paren. I min mening är denna spegling en av de 

viktigaste delarna för en förståelse för Mästaren och Margaritas handling och avslut. Woland 

säger, med anledning av den plåga Banga måste dela med Pilatus; “Men den som älskar måste 

dela sin älskades öde” (357). Banga är beredd att följa Pilatus vart som helst, “möta alla 

olyckor tillsammans med honom” och det viktigaste för hunden är att få “vara tillsammans 

med den man han älskade” (292).  

 

39 Ibid, s. 166-167 

40 Ibid, s. 165-166. 

41 Sedgwick, s. 82-83 
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Detta kan kopplas till hur Margarita lider när hon inte kan vara med mästaren och inte 

vet vilket öde den hon älskar fått. Likaså lider mästaren av att vara inspärrad och veta att han 

inte kan kontakta Margarita. Margaritas vilja att vara med mästaren är så stark att hon är redo 

att möta alla olyckor, dela mästarens öde om denne är död (207). Denna vilja gör att hon 

sluter en pakt med djävulen och utstår smärtan hon upplever vid Satans bal (256). På samma 

sätt genomlider Pilatus sitt straff: ”tolvtusen månar” på en stentron, om än ofrivilligt42 (357). 

Vi skulle kunna anta att även Jesjua på något sätt lider av att vara medveten om Pilatus öde då 

han ber för honom på Pilatus bedjan (300), och än viktigare, måste vänta på honom. Jesjua 

säger i Pilatus dröm att: ”Där en av oss går, där kommer också den andre gå.” (300) Lidandet 

bör därför läsas som ömsesidigt, de delar öde, liksom Banga och Pilatus. 

Den sista speglingen jag tänkt beröra är en som, precis som Judas död, behandlar 

heterosexualitet i boken. Ivan, hans fulla namn Ivan Nikolajevitj Ponyrjov har sin parallell i 

Margaritas granne Nikolaj Ivanovitj. Parallellerna mellan dessa är inte bara de omvända 

namnen: de blir båda utsatta för Wolands framfart genom Moskva. Ivan genom Wolands 

historia och hur den drabbar honom. Nikolaj genom att han blir förvandlad till gris och 

närvarar på satans bal. Margaritas hushållerska, Natasja, som också använt Azazellos salva 

och förvandlat sig till häxa har smort Nikolaj på flinten med den och förvandlat honom till sitt 

färdmedel, en gris, för att han gett henne skamliga förslag (230).  

Där Ivan, som en av de plågade av månen, i Mästaren och Margaritas epilog får 

befrielse från sin plåga, om än bara till nästa fullmåne, får Nikolaj det inte. Ivan plågas av att 

som mästarens lärjunge, när månen är full, tvingas veta vad berättelsens kärna är: den queera 

möjligheten som driver honom till schizofreni. Nikolaj plågas istället av att han inte valt att 

stanna med sin ”venus”, häxan Natasja som gift sig med en av satans balgäster (274-275 & 

370). Medan Ivan befrias genom en kyss på pannan från Margarita i en dröm tvingas Nikolaj 

istället in av sin fru efter att ha ljugit om varför han gått ut under månen (370). Detta kan 

kopplas till hur mordet på Judas påvisar den hegemoniska heterosexualiteten som lögn, då 

Nikolajs äktenskap med sin fru här också påvisas vara en lögn. Nikolaj får fortsätta leva med 

sitt evigt otillfredsställda heterosexuella begär där Ivan, som homosexuell om än i garderoben, 

nästa morgon får vakna frisk och fortsätta vara det vid sin frus sida till nästa fullmåne (372). 

 

42 Citat från Mästaren och Margarita där Margarita säger: ”Tolvtusen månar som straff för 

en enda måne för länge sedan, är det inte för mycket?” Pilatus har som vi kan utläsa från 

denna meningar och meningarna kring den suttit och sovit på en stentron i nästan 2000 

år, men vid varje fullmåne drabbats av sömnlöshet och pinats över sin egen feghet (356-

357). 
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6.3. Narrativ 

Dubbelheter snarare än motsättning finns också i Mästaren och Margaritas narrativ. 

Ett exempel på detta är hur mästaren är Pilatus skapare, men Pilatus också funnits. Woland 

säger till mästaren: “Så Pontius Pilatus skapare tänker återvända till sin källare och sitta där 

och svälta?” (276). Att mästaren är Pilatus skapare understryks också vidare i kapitlet 

“Försoning och evig frid”(355) där Woland visar mästaren hans hjälte, Pilatus och mästaren 

kan släppa denna fri från sitt oavslutade verk. Trots att mästaren skapat den är denna värld 

verklig. Detta ger bokens speglingar, både handlingarna och karaktärerna emellan en 

labyrintisk kvalitet. I gotisk litteratur kan, som i Paulina Palmers tolkning av boken Frost in 

May, labyrintisk arkitektur sägas representera en avskärmning, ett skyddande av en inre kärna 

från det prosaiska.43  

Även i mästarens roman förekommer detta labyrintiska motiv. Ett exempel är det 

motsägelsefulla i vad som faktiskt hänt vid Jesjuas korsfästelse. I Ivans dröm får vi veta att 

Jesjua dricker girigt när han erbjuds vatten under avrättningen. Hans sista ord är där även: 

“Hegemon ...” (172). När Afranius ger sin rapport till Pilatus säger han dock att Jesjua 

vägrade dricka. Afranius uppger även att Jesjua skall ha sagt att feghet är den en av de största 

synderna (287-288). Således finns två olika narrativ angående Jesjuas död, vilket som är det 

sanna kan inte sägas utan de måste tillåtas existera parallellt. De labyrintiska kvaliteterna i 

mästarens roman kan i min mening, med stöd i Palmer, läsas som skyddande en verklig kärna 

av sanning som ligger utanför mästarens bok.  

Ytterligare dimensioner tillkommer detta resonemang om vi läser sinnessjukhuset som 

labyrintiskt med sina låsta rum och sin omgivande balkong. Mästaren har nycklar han stulit 

(126) och kan därför komma in i rummen, han har tillgång till information och sanningar som 

är honom otillåtna. Det är alltså en medveten avvikelse från rådande moral och regler, stölden, 

som möjliggör detta. Om vi utifrån detta resonemang läser avvikandet som det som tillåter 

kunskap och tillgång till sanningen så kan vi acceptera Ivans dröm som sanningen om Jesjuas 

korsfästelse. Detta för att Ivan, som redan diskuterats i min introduktion till det förbjudna, 

blivit medveten om den queera möjligheten, att det avvikande finns.  

 

43 Palmer, Paulina. “Antonia White’s Frost in May: Gothic mansions, ghosts and particular 

friendships”. Hughes, William och Smith, Andrew (red). Queering the gothic. Manchester: 

Manchester University Press, 2009, s. 111 
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Att det Afranius uppgett inte nödvändigtvis är sanningen stöds även av att Woland när 

han visar Pilatus för mästaren säger: “Om det är sant att fegheten är den värsta av alla synder” 

(Min kursivering, 357). Woland säger alltså inte att fegheten är den värsta synden utan “om 

det är sant”. Att Woland är allvetande vet vi redan. Vi får också av Woland veta att Margarita 

inte behöver be för Pilatus, det har Jesjua redan gjort . Vidare så ber Woland mästaren att 

“avsluta sin roman med en enda mening” och denna gör detta genom att ropa till Pilatus att 

han är fri och Jesjua väntar honom (358). Således straffas inte Pilatus för feghet om Ivans 

dröm är den sanna korsfästelsen, vilket påvisas av det ovan, utan för att han aldrig tillät sig 

lämna den heterosexuella hegemonin. Genom Afranius ord kan Pilatus läsas som utmätande 

sitt eget straff, medan Jesjua istället ber för honom. Han får ingen ro för att han själv inte 

tillåtit sig den. Mästaren kan därför som författare av den sanna historien, den med den dolda 

kärnan av homosexuellt begär, befria honom, låta Pilatus veta att Jesjua väntar honom, berätta 

en sanning. Pilatus får då sitt sanningens rike. Denna labyrintiska kvalitet i hela bokens 

narrativ bildar en spegling av det labyrintiska i mästarens roman, eller tvärtom. Detta kan ses 

som att det som kan utläsas i mästarens roman också kan utläsas i Mästaren och Margarita i 

stort.  

Vid sidan av ovan nämnda speglingar anser jag att Mästaren och Margaritas narrativ, 

sättet på vilket berättelsen är uppbyggd, spelar en viktig roll för en queer läsning. Det kan 

tyckas att Mästaren och Margaritas narrativ spelar in i den modell som finns för berättelser 

om homosexuell kärlek, både bland män och kvinnor. Det vill säga: en kärlekshistoria som 

endast ger lidande och inte kan få ett lyckligt slut. Denna aspekt av Margaritas och mästarens 

förhållande, så väl som Jesjuas och Pilatus, kan sägas spela en roll för den läsning jag gjort 

här i och med att deras förhållanden får det förväntade slutet, döden.  

Som Smith skriver i sin text om lesbian panic måste det homosexuella narrativet 

raderas från historien genom att sluta i ett avsägande av det. Antingen genom ersättande av 

det med ett heterosexuellt narrativ eller genom att det avvikande slutar i död. Detta händer 

som sagt både mästaren och Margarita och Jesjua och Pilatus. Jesjua och Pilatus skiljs åt 

genom att Jesjua, den queera möjligheten, avrättas på grund av Pilatus svek, hans homosexual 

panic. Mästaren och Margarita dricker gift och dör. Att Jesjua ber Woland ge dem frid på 

detta sätt kan ses som visande på att det homosexuella narrativet endast kan ha ett möjligt slut 

där de inte tvingas skiljas från varandra: döden. Det intressanta i detta är dock hur lidandet de 

utstått, det vanligaste narrativet i berättelser om homosexuell kärlek, får en upplösning och 

liksom Margaritas lidande vid satans bal tillslut belönas. De får vara med varandra i evig tid.  



31 

 

Att döden är det enda slut de kan få tycks också mästaren, som författare, förstå. Detta 

påvisas i att han efter Azazello förgiftat honom och Margarita säger: ”Vi är döda. Så genialt! 

Precis i rätt tid! Nu förstår jag alltsammans.” De tre bränner då tillsammans källarlägenheten, 

mästarens och Margaritas tillflykt, men också fängelse där de tvingats gömma sin kärlek till 

varandra (348). Att lägenheten varit deras fängelse är implicit flera gånger boken igenom. 

Detta blir dock självklart i hur Azazello efter mästarens utrop om att de är döda säger: ”Er 

älskarinna säger att ni är en mästare och ni är ju en intelligent varelse, hur kan ni då tro att ni 

är död? Lever man bara för att man hela tiden sitter nere i sin källare, klädd i sjukhuskläder?” 

(348). Moss skriver i sin text från 1995 att ”sitta”, utan att nämna en kontext, är det uttryck 

som användes i Sovjet för att säga att någon var fängslad.44 Jag anser dock att källaren i sin 

kontext också blir detta fängelse genom att vara parets enda tillflykt, en plats där de 

egentligen är fast efter att Woland låtit ”allt bli som förut” (272). Källaren blir en plats de inte 

kan lämna. Döden befriar dem från detta. Ett liv i inspärrning och under förbud är således 

mindre ett liv än en död där man är fri. Genom att de får bli fria och även befriar Pilatus så får 

mästaren och Margarita sin eviga frid, de får för all evighet vara tillsammans ostörda.  

Ivan får det andra möjliga slutet för en karaktär medveten om det homosexuella. När 

månen oroar honom och han ser Jesjua och Pilatus tala, när han ser Jesjua lova att det som 

hänt i jordelivet, Pilatus fängelse, inte hänt och inte längre spelar någon roll (371). Då stiger 

mästaren och Margarita ned till honom och Margarita ger honom frid genom att lova att: ”Allt 

är slut och allting har ett slut … Jag kysser er på pannan och allting kommer att bli som det 

skall vara …” (372). Med dessa ord, denna kyss kan Ivan sova lugnt och glömma sin 

homosexuella paranoia, sitt dubbla medvetande, sin schizofreni. Han kan till nästa måne leva i 

lycklig glömska (370-372).  

 

  

 

44 Moss, Kevin (1995), s. 234 
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7. SLUTSATSER  

I detta arbete har jag undersökt hur Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan 

läsas som queer. Jag har påvisat hur de förbud och den censur som förekommer i boken kan 

sägas förhålla sig till det queera och den politiska allegorin som kan läsas in i boken och på så 

vis också hur den politiska allegorin kan läsas som en allegori över det queera. Denna allegori 

kan alltså i den läsning jag gjort ses som förbud gentemot homosexualitet. Detta anser jag 

aktualiserar boken då den sovjetiska politiska censuren i min mening ligger mindre i tiden än 

det geopolitiska problemet homofobi, lagstiftning mot homosexualitet och heterosexism 

utgör.  

Jag har påvisat hur Pilatus och Jesjuas förhållande innehåller många skevheter där 

begär kan läsas in och hur deras handling i parallell med mästaren och Margaritas handling 

skapar dimensioner för en queer läsning. Detta genom att Pilatus och Jesjuas handling kan ses 

som speglande den handling som är en uttalad kärlekshistoria, men också genom att förbudet 

mot ett förhållande dem emellan förhåller sig till det förbjudna i mästaren och Margaritas 

förhållande. Vidare har jag även visat hur själva romanen Mästaren och Margaritas narrativ i 

samverkan med mästarens roman inom boken tycks peka mot en queer kärna. Dessa nu 

nämnda företeelser, samt näranalys av mästaren och Margaritas förhållande och en historisk 

blick på lesbiskhet anser jag tillsammans möjliggör en läsning av deras förhållande som 

lesbiskt, eller som allegori över ett lesbiskt förhållande, trots det pronomen som används för 

mästaren.  

Jag har även visat hur mästaren och Margaritas narrativ, och även Jesjuas och Pilatus, 

tycks följa det normativa narrativet kring homosexualitet som avbildas i kultur. Jag har även 

påvisat hur Mästaren och Margarita bryter med detta genom att låta det lidande de älskande 

utstår och den som tycks nödvändig i ett sådant narrativ få upprättelse. Romanen kan tyckas 

leka med vad döden i ett sådant narrativ innebär genom att låta de döda vara de som är fria 

och lyckliga, medan de levande, de som är bundna inom systemet, är de som det är verkligt 

synd om. Detta styrks ytterligare av att Ivans slut, intvingandet av den homosexuelle i 

heterosexualitet även det får vara det mindre plågade slutet. Denna läsning av Mästaren och 

Margarita som queer, men även som motstridig mot det typiskt olyckliga slutet ett 

homosexuellt narrativ brukar ha, anser jag öppnar boken för nya läsningar, men även ny 

forskning.  
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7.1. Vidare forskning 

Under mitt arbete har jag upptäckt flera stycken av Mästaren och Margarita vilka 

inbjuder till queer läsning vilka jag inte kunnat innefatta i mitt arbete på grund av de 

avgränsningar jag satt och denna uppsats format. Dessa är bland annat Margaritas förhållande 

till Natasja och karaktären Afranius roll i berättelsen. Jag anser även att det finns utrymme för 

ytterligare forskning särskilt kring läsningar av mästaren som kvinna, den roll att bli häxa 

spelar i romanen och queera läsningar av Wolands följe och deras framfart genom Moskva. 
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