
STIVA, Vorst Stepan Arkadjevitsj OBLONSKI, de broer van Anna en de man van Dolly. Zijn 
doopnaam is Stepan, maar intimi noemen hem Stiva. Zijn vader heette Arkadij, dat maakt zijn 
vadersnaam Arkadjevitsj. Tolstoj noemt hem meestal Oblonski, maar ook vaak Stiva. Oblonski is 
de spil van het boek, hij kent en verbindt alle personages. Hij is een echte levensgenieter, heeft 
heel veel vrienden, maar Levin is toch wel zijn beste vriend. 


DOLLY, Vorstin Darja Aleksandrovna Oblonskaja, née Sjtsjerbatskaja. In die tijd was het in de 
mode om een Engelse roepnaam te hebben. Zij is de zus van Kitty. Haar achternaam en 
vadersnaam nemen de vrouwelijke vorm aan: Oblonski --> Oblonskaja. De Oblonski’s vormen een 
chaotisch gezin, met heel veel kinderen, ze leven boven hun stand. Dolly houdt het huishouden 
draaiende. 


ANNA - Anna Arkadjevna Karenina, née Oblonskaja. De zus van Stiva en getrouwd met Karenin. 
Zij is misschien wel het bekendste personage uit de Russische literatuur. Ze is de personificatie 
van de dubbele moraal: haar broer gaat vreemd en komt er mee weg, maar zij wordt voor 
hetzelfde vergrijp door iedereen veroordeeld en met de nek aangekeken. Vooral haar tragische 
einde spreekt nog steeds tot de verbeelding. 


LEVIN - Konstantin Dmitrijevitsj Levin. De held van dit verhaal. Tolstoj gaf hem veel 
autobiografische trekken mee. Hij wordt een beetje als een zonderling beschouwd, omdat hij 
liever op het platte land woont dan in de stad, maar wie hem beter kent, weet dat hij een hart van 
goud heeft. Hij is verliefd op Kitty. Hij behoort, net als de Sjtsjerbatski’s, tot een oude, adelijke 
Moskouse familie. Hij is rijk.


KITTY - (de jonge) Vorstin Jekaterina Aleksandrovna Sjtsjerbatskaja, ook wel bij de gebruikelijk 
Russische liefkozende afkorting genoemd: Katja. Kitty en Dolly hebben dezelfde vader en dus 
dezelfde vadersnaam Aleksandrovna en meisjesnaam. Kitty is, in tegenstelling tot wat de titel doet 
vermoeden, de echte heldin van dit verhaal. Ze is het jongste kind en na een verwarrende start 
vindt ze de ware liefde. Ook zij heeft een hart van goud, en vanaf het moment dat zij ten tonele 
verschijnt is de lezer net zo verliefd als Levin. 


Graaf Aleksej Kirillovitsj VRONSKI - Een bijzonder knappe officier en zeer rijk. Hij is niet getrouwd 
en heeft een bazige moeder. De lezer krijgt nooit volledig hoogte van hem, per saldo is het beeld 
niet erg sympathiek. 


Aleksej Aleksandrovitsj KARENIN - de man van Anna, en een zeer belangrijke politicus in Sint 
Petersburg. Een kille man, workaholic en zeer gelovig. Hecht heel veel waarde aan zijn goede 
naam. In andere woorden: oersaai. 


De oude vorst en vorstin, de SJTSJERBATSKI’S, de ouders van Kitty en Dolly. Hoewel de ouders 
regelmatig kibbelen, is het een warm en hecht gezin. Ze leven op z'n Moskous enorm mee met 
hun kinderen, en dat is dan ook vaak de oorzaak van hun gekibbel. 


De broers van Levin - NIKOLAJ Dmitrijevitsj Levin, een ziekelijke alcoholist en halfbroer SERGEJ 
Ivanovitsj Koznisjev, een zeer bekende schrijver - andere vader, dus heeft hij een andere 
vadersnaam. Levin is eigenlijk closer met Nikolaj, maar door zijn problemen zien de broers elkaar 
niet vaak. Zijn relatie met Sergej is wat afstandelijk, maar ze zien elkaar regelmatig. 


De Lvov’s - Natalja Aleksandrovna Lvova, NATALIE, de zus van Kitty en Dolly. Haar man, de 
diplomaat Arseni LVOV. Ze hebben twee kinderen.


Gravin BETTY, tante van Vronski en vriendin van Anna en Gravin Lydia, vriendin van Karenin. Het 
zijn allebei roddeltantes, maar Lydia verkeert letterlijk en figuurlijk in de hoogste kringen. 


JASJVIN, door Tolstoj veelzeggend omschreven als “een speler en drinker en een man niet zozeer 
zonder principes als wel met immorele principes; toch was hij Vronski’s beste vriend in het 
regiment”. Zegt natuurlijk ook veel over Vronski. 


AGAFJA MICHAILOVNA - de oude nurse van Levin. Totdat Levin getrouwd is, is ze zijn 
huishoudster. En dan bedoel ik niet dat ze zijn schoonmaakster is, maar dat ze het hoofd van het 



huishouden is. De nurse had een speciale plaats in het adelijke Russische gezin, en werd vaak op 
handen gedragen.


Kinderen: SERJOZJA, de zoon van Anna. ANNIE, het dochtertje van Anna. MITJA, de zoon van 
Levin. GRISJA, TANJA, NIKOLJENKA, MASJA, VASJA, kinderen van Dolly en Oblonski. 


VARENKA, Varvara Andrejevna, mademoiselle Varenka. Gezelschapsdame van Madame Stahl en 
vriendin van Kitty. Zij helpt arme en zieke mensen. Niet te verwarren met vorstin Varvara, een 
vriendin van Anna. 


VASENKA Veslovski, een achterneef van de Sjtsjerbatski’s. Een vrolijke en enthousiaste jongeman 
met een bord voor zijn kop. 


Personeel: ANNOESJKA, dienstmeisje van Anna. KAPITONITSJ, portier van de Karenins en grote 
vriend van Serjozja. MATVEJ, bediende bij de Oblonski’s. KORNEJ, bediende van Karenin. 
LIZAVETA PETROVNA, de vroedvrouw. 


De honden: LASKA (Lasotsjka), de hond van Levin en KRAK, de hond van Oblonski. Het zijn 
slimme jachthonden en Tolstoj weet als alwetende verteller precies wat ze denken. 



