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In the psyche’s wilderness                   
A comparative study of Crime and Punishment and Heart of 

Darkness  
 

Abstract 

The aim of analyzing Fyodor Dostoevsky’s Crime and Punishment and Joseph Conrad’s Heart 

of Darkness is to study the symbolic undertones of each work from a Jungian psychoanalytical 

perspective. My thesis revolves around the archetypical story of man versus himself, that is to 

say, man versus psyche: his own demons personified as a reflection of nature and therefore the 

environment. 

The bulk of the analysis is described using narratological tools. By doing a close reading 

report I compare how the inner processes of the two novels’ protagonists are presented, in both 

imagery and style, using Aristoteles’ terminology in accordance with Gerald Prince’s definitions. 

The Jungian model and the concept of the shadow archetype is put into play in correspondence 

with Aristotelian terms such as anagnorisis and catharsis, where the chosen point of view (or 

focalization) is also discussed in its relationship to the psyche, characters and setting.  

The analysis leads me to conclude that the discussed archetypical themes found in the novels 

are used to portray an essential part of human existence. A recognizable pattern arises once we 

delve into and reflect upon the encounter with the unknown darkness (or shadow) that eventually 

leads to a newfound wisdom (catharsis). 
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I. Inledning                                                  

“[…] If we step through the door of the shadow we discover with terror that we are the objects of 

unseen factors. “1 Detta är vad psykoanalytikern och mystikern Carl Gustav Jung sa en gång. Han 

var en kontroversiell figur vars intresse för drömmar, psyket och det omedvetna å ena sidan har 

väckt kritik hos vissa forskare, medan en del å andra sidan argumenterar att han var en man före 

sin tid. Trots allt så hade han ett pragmatisk, men samtidigt ovanligt sätt att skildra verkligheten i 

parallell med sinnets dolda underliggande mekanismer; det omdiskuterade kollektiva omedvetna, 

en kontroversiell idé som hävdade att de omedvetna impulser och begär hos människorna sträcker 

sig bortom den personliga, till det kollektiva. Ungefär som en mänsklig, omedveten databas av 

information och dolda motivationer.  

Det ovannämnda citatet har tolkats på en mängd olika sätt. Trots att det gränsar i den 

metafysiska, så stämmer det enligt min mening, inom litteraturen och berättarkonsten i sig.  

Ungefär som en psykoanalytiker tolkar sina patienters drömmar och letar efter ledtråd för en möjlig 

diagnos, så läser vi fiktion på ett liknande sätt. Allt som sker inom ramarna av en litterär text 

förstärks av en symbolisk relevans. En semiotisk eller kritisk tolkning av textens symboliska koder 

kan avslöja huvudkaraktärens och ibland även författarens drivkraft eller budskap, oavsett om det 

är medvetet eller omedvetet. 

     

Fjodor Dostojevskij och Joseph Conrad räknas till de mest inflytelserika författarna inom 

litteraturens långa historia. Deras bidrag till konstarten har studerats länge, dels för deras tekniska 

färdighet och komplexitet gällande själva skrivandet men också på grund av de tunga tematiska 

elementen och de existentiella frågor som deras verk har valt att utforska. Romanerna fungerar 

även som ett slags studie och porträtt av den mänskliga tillvaron genom sin undersökning av 

filosofiska, etiska, sociala och inte minst psykologiska frågor som tycks relevanta även idag. 

Både Brott och Straff (1866) och Mörkrets Hjärta (1899) placerar oss som läsare mitt i 

spänningen genom en subjektiv fokalisering (mer om det senare) som utforskar och förlägger fokus 

först och främst till det psykologiska. Med detta syftar jag på det inre sinnestillståndet hos våra 

                                                           

1 Jung, C.G., The collected works of C.G. Jung. Vol. 9. P 1, The Archetypes and the Collective Unconscious, 2:a 
upplagan, London: Routledge & Paul - 1990 [1968], s.23 
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huvudkaraktärer. Perspektivet av en jagberättare gör att vi upplever världen genom deras ögon och 

en obekväm, nästan fasaväckande igenkänning som slår oss som läsare på grund av detta.  

Det som kan tänkas särskilja både Conrad och Dostojevskij från en mängd olika författare är 

deras subtila hantering av symboliska koder och arketypiska motiv i sina verk. Det inre, det vill 

säga det psykologiska tillståndet hos huvudkaraktärerna speglas i deras omgivning, deras yttre, i 

stilistiskt och intressanta skildringar. Sambanden mellan makro-och mikrokosmos, omvärldens 

interaktiva funktion och hur den blir suggestiv för läsaren är något som jag vill undersöka vidare; 

berättelsen om människan som kämpar mot sig själv, projicierad i en omvärld. Omgivningen 

gestaltas som en sammansmältning av objektiv verklighet och partisk varseblivning. 

 

Syfte och frågeställning    

I följande uppsats ska jag undersöka romanerna Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij och Joseph 

Conrads Mörkrets Hjärta. Mitt syfte är att i min komparativ analys leta efter korrespondenser 

mellan romanerna kring hur de bygger upp sin suggestiva gestaltning av huvudpersonernas 

psykologiska liv. Carl Jungs koncept om skuggan blir i detta fall centralt och analyseras i samband 

med andra relevanta aspekter såsom distanseringen, igenkänning, medkänsla, samt dynamiken 

mellan subjekt och miljö ur bland annat ett narratologiskt perspektiv.  

Hur ser likheterna respektive skillnaderna ut mellan gestaltningen av Rodion Raskolnikovs 

och Charles Marlows psykologisering och utvecklingskurva? 

I Brott och Straff och Mörkrets Hjärta har jag stött på likheter angående miljöns förhållande till 

huvudkaraktärernas omedvetna som Jung menade styr våra öden. Därför har jag valt att undersöka 

stilen, karaktärerna och samspelet mellan psyket och miljön. I min läsning använder författarna 

den fiktiva berättelsen som utforskningsmetod, som ett redskap för att illustrera ett mänskligt 

tillstånd och i synnerhet en inre resa. En arketypisk hjälteresa som leder till en metamorfos och en 

drastisk förändring av karaktärernas status quo.  

En återkommande tematik inom berättarkonsten är människan mot naturen, men vad 

händer när naturen och psyket skildras som en och samma sak? Vad säger detta om omgivningens 

identitetsskapande funktion? Skildrar respektive författare Raskolnikov och Marlow som 

biprodukter av sina miljöer, eller syftar man snarare till att visa på psykets och subjektivitetens 

makt över verkligheten? 
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Mönster och spår av den arketypiska berättelsen av ”människan mot naturen” upprepas och 

återkommer i nya intressanta former. Raskolnikovs dåliga samvete eller Marlows möte med 

mörkret vittnar om hur arketypiska psykologiska mönster begränsar vår fria vilja och 

handlingsfrihet.  

Kan vi verkligen undvika naturens vilja när denna betraktas som en inre kraft? Att läsa en 

roman är en abstrakt, inre resa. Är romanen som litterär text endast en metafysisk inre resa? De 

yttre faktorerna endast ett verktyg? Alltså, illusoriska? Dessa är frågor som inte helt går att besvara, 

men jag för diskussionen vidare i slutet av uppsatsen.  

 

Bakgrund, teori och tidigare forskning                                        

Mörkrets Hjärta och Brott och Straff är två av litteraturens och mänsklighetens mest relevanta och 

genomforskade klassiker. De filosofiska och existentiella aspekterna hos båda, invävda i 

oförglömliga berättelser, lämnar utrymme för ett stort (i princip oändligt) antal tolkningar.  

Komplexiteten och realismen tillsammans med ett invecklat och nyanserat narrativ bidrar 

till en läsning som man bäst skulle kunna beskriva som ett psykoanalytisk rorschachtest, där boken 

läser läsaren snarare än tvärtom. Det förefaller mig som om våra uppfattningar och slutsatser 

gällande sådana verk säger mer om oss själva än om vad vi själva kan utläsa om författarens sanna 

intentioner. Detta kan bero på de svåra, komplexa existentiella frågorna de ställer. Frågor som 

oftast saknar ett konkret svar. Men själva handlingen, utforskningen, skapar förtvivlan och väcker 

intresse för djupa filosofiska ämnen som utmanar läsaren och blottar saker vi varken kan formulera 

eller uttala. Eller helt enkelt ignorerar, såsom den paradoxala och problematiska människonaturen. 

Och i detta fall, den abstrakta distinktionen mellan gott och ont.  

Jag anser inte att man måste inskriva sig i Jungs teori om arketyper och det kollektiva 

omedvetna för att kunna dra slutsatsen att de arketypiska berättarstrukturerna faktisk är effektiva. 

I alla fall inom dramaturgin, när man antingen bildar eller dekonstruerar en berättelse eller manus. 

Med hjälteresan som dramaturgisk modell blir det enkelt att kategorisera de underliggande 

mekanismerna som styr de olika narrativa enheterna inom händelseförloppet av en story. 
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Den Jungianska psykoanalytiska teorin är ett vanligt förekommande perspektiv vid analyser av 

symboler och arketyper. Analytisk psykologi är en gren som etablerats av Carl Gustav Jung. En 

metod som oftast används inom drömtolkning och dramaturgi.  

Jag har valt den Jungianska modellen eftersom jag tyckte den är passande som verktyg för 

att utforska min tes, där jag bland annat diskuterar samspelet mellan psyket och naturen och 

dubbelgångarmotivet i form av ett möte med skuggan. Det är några exempel på de underliggande 

arketypiska nyanserna jag stötte på under närläsningen av Mörkrets Hjärta och Brott och Straff.  

 

Om tidigare forskning                                                                          

Beslutet att utforska två stora klassiker har sina nackdelar, exempelvis ett oöverskådligt antal 

studier kring ämnet. Dostojevskij och Conrad har lämnat ett stort arv efter sig. Det finns gott om 

böcker, uppsatser och avhandlingar vad beträffar själva romanerna, huvudkaraktärerna och 

författarna.   

I boken Färd med Mörkrets Hjärta (1987) gör Olof Lagercrantz en detaljerat symbolisk 

tolkning av Conrads verk. Lagercrantzs studie har religiösa betoningar och skrivs parallellt med 

en biografisk redogörelse av Conrads skrivande och arbetsprocess. 2 Jag kommer att ta upp ett 

utdrag från boken i analysdelen. 

Owe Wikström, som är teolog, författare och professor i religionspsykologi vid Uppsala 

universitet har genomfört en Dostojevskijstudie i Raskolnikov – den kluvnes väg mot helhet (1982). 

Boken koncentrerar sig på huvudkaraktärens psykologisering och därmed de dolda mekanismerna 

hos ett mördarpsyke.       

Jag har inte kunnat finna någon tidigare forskning som jämför just Raskolnikov och 

Marlow som antihjältar eller protagonister, dock hittade jag två komparativa analyser om 

Raskolnikov som bland annat diskuterar symbolerna i Brott och Straff.  

I uppsatsen Mötet med det okända påtalar Ylva Gripfelt sambandet mellan Rodion 

Raskolnikov och Charlotte Brontës Jane Eyre i en symboltolkande genusstudie. Uppsatsen 

använder symbolerna som verktyg för problematiseringen av manliga och kvinnliga samhällsroller 

under mitten av 1800-talet. Gripfelt har inte skrivit om någon specifik metodlära för tolkningen. 

                                                           

2 Lagercrantz, Olof, Färd med Mörkrets hjärta: en bok om Joseph Conrads roman, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand - 1987, s.8 
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Den är inte Jungiansk, men likheterna framträder tydligt. Hon studerar romanen som ett möte med 

det okända, med fokus på karaktärsutveckling. Samhällets mörker, dubbelgångarmotivet, och den 

förenade kraften är några av hennes avsnitt under analysdelen som jag tyckte i synnerhet beskriver 

ungefär samma arketypiska företeelse som jag framställer under uppsatsen. Exempelvis hur 

dubbelgångaren och mörkret är motiv som stämmer väldig bra överens med Jungs beskrivning av 

skuggan.3 

Kråkflickan och Raskolnikov är en annan uppsats skriven av Anna Broman. 

Examinationsarbetet behandlar fyra böcker: Brott och Straff i jämförelse med Victoria Bergman-

trilogin, som består av romanerna Kråkflickan (2010), Hungerelden (2011) och Pythians 

anvisningar (2012) skrivna av Jerker Eriksson och Håkan Axlander Sundquist. Broman har 

genomfört en didaktiskt psykologisk profil av böckernas mördare med referenser till Owe 

Wikströms studier.4  

Med hjälp av narratologiska teoriverktyg vill jag göra den arketypisk grundade 

psykologiska utvecklingen hos romankaraktärerna tydlig. 

 

Narratologi                                                                 

Jonathan Culler beskriver i förordet av Gerard Genettes bok Narrative Discourse: An Essay in 

Method (1973) den narratologiska processen som ett verktyg för att markera och redogöra för de 

olika narrativa enheterna i en text. Culler jämför detta med användbarheten av en bil med 

instruktionsbok och pekar på fördelen av att kunna det tekniska ordförrådet.5  

Gérard Genette har arbetat med en systematisk, strukturalistisk tolkningsmetod som 

identifierar, kategoriserar och exemplifierar de grundläggande narrativa tekniker som har använts 

genom tiderna. I Aristoteles anda använder han litteraturens elementära och återkommande 

begrepp från antikens Grekland, dramaturgins ursprung. Narratologiska begrepp som jag använder 

i följande uppsats är fokalisering, dieges och mimesis, och har hämtats från Gerald Princes ordbok 

om narratologi. Prince är en fransk litteraturvetare och professor som har skrivit ordboken som en 

                                                           

3 Gripfelt, Ylva, Mötet med det okända: en jämförande och symboltolkande studie, Stockholm: Södertörns högskola, 
2006, s.5 

4 Broman, Anna, Kråkflickan och Raskolnikov: en komparativ studie av Brott och Straff och Victoria Bergman-
trilogin, Gävle: Högskolan i Gävle, 2013 

5 Genette, Gérard, Narrative discourse: an essay in method., Ithaca, N.Y: Cornell U.P, 1980, s.7 
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praktisk insamling och överenskommelse kring diverse narratologiska begrepp, med hänsyn till 

olika teoretiker och deras insatser.6   

Med fokalisering (focalization på engelska) beskriver man perspektivet eller ”point of 

view” i en text. De perceptuella eller konceptuella ramarna där berättelsen äger rum, beroende på 

ur vems perspektiv berättelsen berättas. Det finns en mängd underkategorier inom focalisering. 

Några exempel är internal focalization, external focalization, nonfocalization eller kombinationer 

som multiple internal focalization.7 

Begreppet Dieges (eller diegesis) kan i princip definieras utifrån två perspektiv. I det ena 

definieras begreppet som beskrivningen av den fiktiva världen eller miljön där berättelsen utspelas. 

Det andra syftar på berättarens utsagor, särskilt dennes återberättande av en fiktiv händelse i 

motsats till skildringen av en fiktiv handling. Alltså återberättandet av verkligheten, något som vi 

förknippar med epik. Definitionen läses som: ”2. TELLING, recounting, as opposed to 

SHOWING, enacting.”8 Dieges i detta sammanhang syftar det på antitesen av ett annat begrepp, 

mimesis: 

In narratology, SHOWING, enacting (as opposed to TELLING, recounting). […] While mimesis 

therefore involves no (or minimal) narratorial mediation, such mediation is characteristic of 

diegesis.9  

 

Mimesis ligger i samma spår av en känd praxis inom den dramatiska berättarkonsten som oftast 

beskrivs med citatet ”show, don’t tell.” och kan översättas som imitation eller efterbildning. Platon 

och Aristoteles betraktade i princip alla konstarter som en typ av imitation av verkligheten. Den 

muntliga utsagan, exempelvis inom poetiken, beskrevs som en efterbildning av en handling genom 

en kroppslig gestaltning istället för en återberättelse, vilket man gör inom dramatik. 

Igenkänning eller anagnorisis är ytterligare ett användbart aristoteliskt begrepp som enligt 

Genette kan definieras som förändringen hos protagonisten, från okunnighet till vetskap. 

Aristoteles menade att tillsammans med peripeti (omsvängning) var det mest effektiva sättet att 

skriva en tragisk saga. Vändningen innefattar en ändrad attityd mot omvärlden och andra 

                                                           

6 Prince, Gerald, A dictionary of narratology, Rev. ed., Lincoln: University of Nebraska Press, 2003 [1987], s.xi 

7 Prince 2003, s.32 
8 Prince 2003, s.20 
9 Prince 2003, s. 52 
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människor, där fiender byter sida och blir vänliga eller tvärtemot. Karaktärerna ställs inför sig 

själva.10 

Det sista Aristoteliska begreppet är katharsis och definitionen går att hitta i den svenska 

översättningen av Om Diktkonsten (1994). Katharsis är det sista dramaturgiska steget i en 

berättelse. Ett steg som Aristoteles menade avslutar en tragedi och delvis står för tragedins själva 

funktion. Visserligen finns det olika tolkningar och debatter kring begreppets exakta definition, 

dock kan den översättas ungefär som uppklarning eller rening. Katharsis förekommer oftast som 

en dramatisk förändring av huvudkaraktärens attityd som efterverkan eller effekt av den narrativa 

vändpunkten.11 

                                        

Jungiansk teori 

Den binära distinktionen mellan mimesis och dieges, och därmed katharsis som resultat är 

användbar under formuleringen av en dynamisk dikotomi; samspelet mellan subjekt och miljö 

inneboende i båda romanerna. Med detta syftar jag främst på författarnas sensoriska skildringar av 

miljön och hur dessa blir suggestiva samtidigt som de speglar protagonisternas inre färd mot det 

okända. På grund av detta, begrepp, citat och definitioner från Carl Gustav Jung kommer också 

vara till nytta som tolkningsverktyg för de detaljerade symboliska och (enlig min mening) 

Jungianska aspekterna hos texterna. Med den Jungianska metoden vill jag diskutera arketyperna 

som återkommer inom Conrad och Dostojevskijs skrivande. Men vad är en arketyp? 

Begreppet arketyp har sitt ursprung i antikens Grekland. Det är en översättning från ett 

sammansatt ord: Arche’typos. Arche betyder ”början”, ”grund” eller ”orsak” medan typos kan 

översättas som ”mönster” eller ”förebild”.12 Jung menade att arketyp var grunden av en idé. Han 

hade ett resonemang som motstrider den konventionella psykologiska modellen. Han menade att 

våra tankar, drömmar och övergripliga symboler har sitt ursprung i det omedvetna, snarare än 

tvärtom. Hans psykologiska studier bestod mestadels av exemplifiering och kategorisering av ett 

begränsat antal arketyper. På så sätt belyste han gemensamma drag och upprepande mönster hos 

folksagor, myter, religiösa texter och drömmar.  

                                                           

10 Prince 2003, s. 82 
11 Aristoteles, Om diktkonsten, Stockholm: Alfabeta, 1994, s.18 

12 Sjögren, Peter A., Györki, Iréne & Malmström, Sten, Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd], 
10e uppl., Stockholm: Bonnier Fakta, 2010 
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Joseph Campbell var en författare och professor i komparativ mytologi. Han fortsatte i Jungs 

fotspår och föreslog en detaljerad dramaturgisk modell av hjälteresan eller monomyten. Campbells 

definition av en monomyt (i singular form) kan knytas till hans tes om att det fanns en enda myt.13 

Något som kan tydligast definieras som ett återkommande mönster och berättarstruktur som har 

används om och om igen. Han hävdade att monomyten ligger i grund och botten av västerländernas 

starkaste, mest inflytelserika berättelser.  

Campbell har inspirerat flera generationer av konstnärer, författare och filmskapare. Bland 

dem är regissören George Lucas som strukturerade filmmanuset av Star Wars efter monomytens 

riktlinjer, med exakta narrativa moment och arketypiska gestalter från Jungiansk teori.  

Följande uppsats skall först och främst behandla Jungs definition av arketypen om skuggan 

- the shadow self - som är exempelvis centralt i boken Mörkrets Hjärta som motiv. Den beskriver 

den psykologiska och metafysiska företeelsen av mötet mellan människan och mörkret. Ett möte 

som jag vill hävda vägleder både Raskolnikov och Marlow mot en skräckinjagande katharsis som 

sker i bokens sista kapitel.  

 

Metod                                   

Uppsatsen består huvudsakligen av en komparativ textanalys, vilket innebär en jämförelse mellan 

två olika romaner från slutet av 1800-talet. Under närläsningen har jag letat efter narrativa och 

stilistiska skillnader samt likheter gällande det arketypiska konceptet av ”människan mot naturen” 

som formativ psykologisk konflikt. Genom blottläggningen av de mest relevanta aspekterna av 

Dostojevskij och Conrads skrivande har jag försökt öppna en diskussion kring naturens ”osynliga 

hand”, det omedvetna (exempelvis skuggan), som enligt psykoanalytikern Carl Gustav Jung 

utformar våra mörkaste, förträngda impulser och begär.  

Som metod har jag också nyttjat mina begränsade kunskaper inom narratologi. 

Aristoteliska begrepp som dieges och fokalisering används enligt Gerárd Genettes strukturalistiska 

metod och Gerald Princes definition, i ett försök av att tydliggöra den pragmatiska analysdelen. 

 

                                                           

13 Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces, 3:e uppl., California: New World Library, 2008 [1949], s.1 
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Under analysen har jag också använt referenser av Joseph Campbells bok The Hero With a 

Thousand Faces (1949). Campbell var en modern förespråkare av Carl Jung som bland annat 

föreslog en detaljerad graf om hjälteresans narrativa moment i samband med Jungs arketypiska 

gestaltningar. Jag återkommer till detta i analysdelen och avslutar uppsatsen med en kort 

diskussion som en fördjupning av mina slutsatser och funderingar kring ämnet.  

 

Material 

Den komparativa analysdelen består av närläsningen av Brott och Straff (1866) skriven av Fjodor 

Dostojevskij och Mörkrets Hjärta (1899) av Joseph Conrad, i deras respektive Svenska 

översättningar.  

Brott och Straff har Rodion Raskolnikov som protagonist och antihjälte. Han är en desperat 

före detta student som bestämmer sig att den enda vägen ur misären är att mörda någon han tycker 

förtjänar det: pantlånaren, Aljona Ivanovna. Pank, ung och storhetsvansinnig bekämpar han sina 

egna demoner och dåliga samvete som slutligen driver honom till att överge sig själv till 

myndigheterna. Han blir dömd till åtta år straffarbete i Sibirien och slutligen försonar han sig 

genom bekännelsen av sin kärlek för Sonja, en prostituerad kvinna.     

Mörkrets Hjärta handlar om Charles Marlow, en sjöman och kapten som arbetar för 

Storbritanniens elfenbenshandel under slutet av 1800-talet. Marlow berättar om sin resa på en 

flodångare i jakten på den mystiska Kurtz, som befann sig någonstans i ”Den övre stationen”. Hans 

färd får en vändning när han äntligen möter Kurtz och får reda på vad som verkligen har hänt med 

hans station, i en gradvis stegring mot vildmarken och det okända mörkret.  

 

När det gäller det teoretiska materialet är det värt att notera att det inom narratologin finns 

en rad olika perspektiv och meningsskiljaktigheter. Post-strukturalister som Mieke Bal definierar 

begreppet fokalisering eller point of view från ett relativistiskt perspektiv. Därför har jag valt att 

skriva efter Gérard Genettes strukturalistiska metod med stöd av hans aristoteliska begrepp istället. 

Jag tyckte att hans metod var mer empirisk och lämpar sig bättre till min analys med tanken på 

mina förkunskaper om dramaturgi och dess uppkomst i antikens Grekland.  
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Jag använder mig först och främst av Genettes Narrative Discourse: An Essay in Method (Discours 

du récit) som kom ut 1972. För definitioner av narratologiska begrepp har Gerald Princes A 

Dictionary of Narratology (1987) varit väsentlig.  

Information om arketyperna och i synnerhet skuggan har hämtats från Carl Gustav Jungs 

berömda Archetypes and the Collective Unconscious som publicerades 1969 av Princeton 

University Press i USA och Routledge & Kegan Paul i England. Det är första delen i Jungs bokserie 

som huvudsakligen består av en samling av essäer, föreläsningar, brev och andra dokument som 

Jung skrev från 1902 till 1961, året han dog. Boken innehåller en detaljerad redogörelse och 

sammanfattning av Jungs teori där de olika arketyperna diskuteras i samband med myter, legender 

och folksagor. Studien blottlägger fenomenologiska observationer kring det kollektiva omedvetna, 

hjältemotivet, pånyttfödelse och individuationsprocessen.  

Citat och fakta gällande hjälteresan finns att hitta i Joseph Campbells bok The Hero with a 

Thousand Faces som publicerades år 1949. Det är en bok som innefattar en övergripande teoretisk 

studie om den arketypiska hjälteresan inom mytologin där bland annat Monomyt myntats som ett 

begrepp som blev återkommande inom dramaturgi och Hollywoods filmbransch.    
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II. Analys                                          

Både Dostojevskij som Conrad provocerade världen med en allvarlig inblick i det mänskliga 

psyket. En inblick som enligt mig antyder en kritik mot rationaliteten i ett alltmer cyniskt, 

nihilistiskt och materialistiskt samhälle som har svårt att skilja på vad som är logisk, och vad som 

är sant.  

Kan vi på en intellektuell väg särskilja mellan gott och ont? Är moralen endast en 

konstruktion? Det tycker i alla fall Raskolnikov. Det gör även Marlow, i en viss mån. Deras 

förvrängda verklighetsuppfattningar tillsammans med svaga moraliska principer gör dem till 

tragiska antihjältar. Som en föreställning av en svår moralisk läxa när romanfigurerna utmanar 

naturen själv. För naturen slår alltid tillbaka. Den figur som inte låter sig påverkas av moraliska 

dilemman, utan tror sig kunna handla rätt enbart utifrån sin egen fria vilja träder i en farozon. 

Författarna visar detta: hur individen för att vinna en inre, djup grundad klokhet först måste de 

utforska det okända och möta sin egen skugga. 

 

Psyket och vildmarken                                                 

Monomyten, eller hjälteresan består av ett stegrande händelseförlopp och en fram-och tillbaka 

pendling mellan två olika världar. Campbell beskriver den ena som vardaglig och den andra som 

övernaturlig – world of common day vilken kontrasteras med world of supernatural wonder14.  

Berättelsen sätts igång när protagonisten introduceras i den nya världen och utforskar 

okänd mark. Därefter möter protagonisten sina fiender och medhjälpare, och den slutliga 

konflikten består oftast av en strid mot det okända, i form av en antagonist eller protagonistens 

egna brister och svagheter.   

Inom dramatik talar man oftast om de olika narrativa konflikterna. Den slutliga, hävdar 

vissa, är människan mot naturen. Ett annat återkommande tema är människan mot människan. 

Vissa teoretiker har hävdat att alla berättelseformer generellt sett kan kategoriseras som antingen 

den ena eller den andra.15 Men jag vill påstå att egentligen finns det bara en grundtanke som kan 

sammanfatta hjälteresan och i princip alla berättelser som handlar om människans strid mot 

                                                           

14 Campbell 2008, s.23 
15 Rush, Zachariah, Beyond the screenplay: a dialectical approach to dramaturgy, Jefferson: McFarland, 2012, S.78 
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naturens orubbliga lagar. Ett enda, abstrakt motiv som av allt att döma ligger i kärnan av varje 

berättelse: människan mot sig själv. Och därmed psyket, som en del av den lagbundna naturen.  

Från ett psykologiskt perspektiv så faller vi alltid offer för våra egna svagheter och de 

underliggande (omedvetna) drivkrafterna från vårt psyke. Den filosofiska idén att vi hittar den 

slutliga fienden gömd inuti oss själva har porträtterats om och om igen, inte minst i litteraturen.  

 

Med ett högt utvecklad bildspråk skapar författare som Dostojevskij och Conrad subjektiva 

sensoriska effekter som fångar vår uppmärksamhet och förmedlar känslan av en metafysisk, inre 

resa. Det är svårt att stå emot en bra bok på samma sätt som det är frestande att gå på äventyr och 

utforska, trots den ständiga faran. Något som Joseph Campbell kallade för ”kallelsen till äventyret” 

i hans redogörelse av hjältemyten.16 Men hur guidas denna personliga utveckling? 

Huvudpersonerna genomgår en själslig tillväxt genom att möta sin skugga, vilket jag tycker 

ställer oss framför ett obekväm moraliskt dilemma: vem är du egentligen, utan dina personliga 

hinder och hämningar? Kan vi verkligen fly vår egen natur? Författarna beskriver en värld där 

omgivningens identitetsskapande funktion, i kombination med ett febrigt sinnestillstånd fungerar 

som ingredienser till ett personligt psykologisk helvete. Början av ett äventyr som leder oss genom 

mörkret och senare till någon sorts upplysning, eller katharsis.  Textens dialektiska funktion är i 

detta fall byggd som en konversation med läsaren, snarare än ett gestaltat drama. Samspelet sker 

på två olika plan. Å ena sidan deltar vi i protagonisternas tankeprocesser och iakttagelser, vilket 

ger oss en intim inblick i deras respektive sinnestillstånd. Å andra sidan blir vi guidade av miljön 

som frapperar oss med en stilburen symbolisk kod. Tankeprocesserna och den beskrivna miljön 

smälter samman och blir suggestiva för läsaren. Som ett sorts återspegling av psyket på 

omgivningen och vice versa, bidrar de detaljerade, naturalistiska miljöbeskrivningarna till 

realismen och närvaroeffekten. 

 

Det är ett dramaturgiskt axiom att sinnestillståndet hos en fiktiv karaktär kan beskrivas av 

detaljerna i dennes rum eller kontor. Dekor, fotografier, möblerna, oordning och diverse detaljer 

avslöjar mer om en karaktär än vad en snabb verbal karakteristik någonsin kan göra. I Brott och 

                                                           

16 Campbell 2008, s.41 
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Straff introduceras Raskolnikov parallell med en detaljerat sensorisk skildring av staden och 

hettan: 

I skymningen en mycket het dag i början av juli lämnade en ung man sin kammare, som han 

hyrde vid S-gränd, steg ut på gatan och började långsamt och nästan obeslutsamt gå bort mot 

K-bron […] på sistone hade han råkat i ett tillstånd av överspändhet, som liknade 

hypokondri.17  

Ju mer vi lär känna huvudkaraktären, desto mer induceras vi i ett förvirrande, febrigt sinnestillstånd 

som presenteras samtidigt med staden. Noggranna beskrivningar av St Petersburg, fattigdomen, 

folkmassorna och stanken i kombination med värmen bidrar till en kvav känsla som gränsar i 

klaustrofobi. Det är en obekväm känsla för läsaren som bara stegras ju mer desperat och febrig 

Raskolnikov blir.  

Hans överspändhet signalerar ett febrigt sinnestillstånd och antyder att Raskolnikov är 

sårbar och lätt att påverka: 

Det var fruktansvärt hett ute på gatan, dessutom var det kvavt och folk trängdes och överallt 

låg kalk, plankor, tegelsten och damm och den där särskilda sommarodören, som är så välkänd 

för alla petersburgsbor, som inte har råd att hyra sommarstuga – och allt detta blev påfrestande 

för den unge mannens redan förut trasiga nerver.18  

Boken är fylld med sådana sensoriska detaljer, i synnerhet om fattigdomen, stängda fönster, kvav 

luft och starka lukter. Redan i första kapitlet deltar man som läsare i Raskolnikovs helvetiska 

sinnestillstånd.  

Den unga studenten befinner sig i en svår situation redan från början. Han är självupptagen 

på sistone och har isolerat sig själv från omvärlden eftersom han inte har råd med studierna längre. 

Nu vandrar han runt i staden som ett spöke, medan makabra fantasier fostras i bakhuvudet. Trots 

en cynisk och nihilistisk åskådning har han utvecklad en högmodig övermänniskoteori av 

sociopatiska proportioner.  Raskolnikov är förbittrad på grund av sin situation och hans avstånd 

från mänskligheten antyder en riskabel avkoppling från verkligheten som bidrar till hans farliga 

rationaliseringar och fantasier. Han drömmer om att slå tillbaka, att återta kontrollen över sitt liv 

och bekämpa omständigheterna på värsta möjliga sätt.  

                                                           

17 Dostojevskij, Fjodor, Brott och straff, 4:e uppl., Stockholm: Bonnier, 2012 [1866], s.9 

18 Dostojevskij 2012, s.10 
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Men det är inte förrän Raskolnikov får ett brev från sin mor, Pulcheria, tills han verkligen blir 

desperat. I brevet står det att hans älskade lillasyster, Dunja, skall gifta sig med en rik karl för att 

rädda familjens ekonomiska situation och försäkra att han kan fortsätta sina studier. Raskolnikovs 

familj och deras förtroende gentemot honom blir till en tung psykologisk börda. Han är familjens 

sista hopp på ett sätt och vis.   

Förutom den svåra familjesituationen, finns det ytterligare faktorer som får honom att 

mörda. Raskolnikovs ovannämnda hypokondri och svaga sinnet påverkas slutligen av 

omgivningen och de slumpartade händelser runt omkring: 

Men på sistone hade Raskolnikov blivit vidskeplig. Lång tid efteråt fanns spår av vidskepelse 

kvar inom honom; de var nära nog outplånliga. Senare hade han alltid en benägenhet att se 

något sällsamt och gåtfullt i detta, som om det existerade något slags speciella influenser och 

egendomliga sammanträffanden.19 

Hans vidskeplighet skakas av starka mardrömmar och en slump som han förstår som ett förebud. 

Efter att Raskolnikov fått små fragment av information från olika håll av ren slump, avlyssnar han 

en konversation mellan några studenter som pratar om exakt den personen han tänker mörda: den 

skruttiga Ajlona Ivanovna, pantlånaren. Han är förbluffad och fascinerad över händelsen: 

Naturligtvis var alltihop sådana där vanliga och alldagliga ungdomliga fraser och idéer som 

han hade hört åtskilliga gånger, låt vara i annan form och i andra ämnen. Men hur kom det sig 

att han hade råkat höra detta samtal och just dessa idéer i samma ögonblick som hans hjärna 

hade börjat älta… exakt samma idéer? […] Detta underliga sammanträffande frapperade 

honom ständigt efteråt. Det där obetydliga samtalet kom att få ett utomordentligt betydelsefullt 

inflytande på honom under händelsernas gång; det var sannerligen en profetia eller omen… 20 

Efter detta ögonblick blir hans öde förseglat. Sammanträffandet förekommer som oemotståndlig 

för honom och hans försvagade sinne.  

Jag inser att Dostojevskij använder slumpen och Raskolnikovs vidskeplighet som ett 

exempel på intellektets svaga sida. Jag upplever det som en kommentar kring förnuftets formbarhet 

och benägenheten vi har att vilseledas av våra egna, personliga resonemang. Något som slutligen 

                                                           

19 Dostojevskij 2012, s.80 
20 Dostojevskij 2012, s. 84 
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leder Raskolnikov och Kurtz, Conrads antagonist, att tro på sina egna fabricerade berättelser och 

rationaliseringar om sig själva. Detta tyder på ett falskt narrativ som vi gestaltar medan vi letar 

efter rationaliseringsgrund och därmed en egocentrisk självbekräftelse i vår omgivning. 

Raskolnikovs fantasier rättfärdigas av folkets “vilja”.   

Profetian kan även tolkas på ett symboliskt, metafysisk plan, där den överväldigande staden 

av St Petersburg med alla sina invånare och sociala klyftor är en levande karaktär i sig. En 

efterbildning av verkligheten som efterliknar Aristoteles sats om mimesis. Själva miljön imiterar 

Raskolnikovs dvala, med hettan, klaustrofobi och en genomträngande fattigdom. På ett sätt och 

viss blir det ödets osynliga hand som fördömer honom till att begå mordet.  

 

Om vi nu jämför denna läsning av en suggestiv interaktion mellan stadens miljö och 

Raskolnikovs psykologi med Marlows utvecklingskurva i Mörkrets Hjärta så stöter vi på en 

likartad dynamik i förhållanden mellan mikro-och makro universum; en dynamik som beskrivs 

med en alltmer lyrisk, stilistisk språk som målar fram en drömlik miljö.  Floden, dimman, djungeln, 

de genomträngande skuggorna och de mörka gestaltningar av ”den andre” låter läsaren sjunka in i 

ett ”hypokondriskt” tillstånd ungefär som Dostojevskij gör.  

I Mörkrets Hjärta jämförs naturen med ett ogenomträngligt mörker. Marlow upplever ett 

feberlikt tillstånd, vilket kännetecknar stereotypen av den vita mannen vilse i djungelns vildmark. 

Han beskriver hur han ofta hade ” ’en smula feber’, eller en liten antydan till andra små krämpor” 

vilket han återkopplar till hans oundvikliga möte med det okända. Han fortsätter med ”– 

vildmarkens lekfulla små puffar med tassen, en inledande skärmytsling före det seriösare angrepp 

som i sinom tid skulle komma”.21  

Läsaren upplever den gradvisa förändringen av miljön i detalj, från ljus till stegvis mörker, 

ju mer Marlow närmar sig djungelns mittpunkt. Den långa ångbåtsfärden är fylld av 

skräckinjagande skildringar av vildmarken, ”infödingarna” och spår av Kurtz, som nu härskar över 

djungeln som en slags kultledare. 

 

 

                                                           

21 Conrad, Joseph, Mörkrets hjärta; novellen Pionjärerna, [Ny utg.], Göteborg: Lindelöw, 2008 [1902], S.85 
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Berättarperspektiv och distansering                                                                      

När berättaren är med i själva berättelsen kallas det för homodiegetisk, enligt Genettes 

narratologiska terminologin. Raskolnikov å andra sidan, beskrivs av en frikopplad berättare, som 

därför klassas som extradiegetisk. 

Mörkrets Hjärta inleds med att de sitter i yawlen Nellie och inväntar ebben. Under 

väntetiden vänder sig Marlow, som är kapten, till besättningen och börjar sin berättelse av 

händelseförloppet som ändrade hans syn på världen och sig själv som människa med utförliga 

detaljer. Mötet med Kurtz, som var kolonialkompaniets representant. 

  

Den största skillnaden som uppstår vid en jämförelse av romanfigurerna blir deras fysiska 

färd från ena punkten till den andra. Marlows metamorfos beror i högsta graden på omgivningen i 

form av den fysiska resan han återberättar. Alltså den homodiegetiska berättaren i Mörkrets Hjärta 

respektive Raskolnikovs i Brott och Straff talar om en resa som sker i två skilda analysnivåer; 

Marlow återberättar en faktisk resa, med fokus på de okända landmassorna i Afrika och även en 

faktisk karta präglat av ”mörkret”, som står för de outforskade delarna av världskartan. 

Raskolnikovs utvecklingskurva skildras som en metafysisk nedstigning mot mörkret med en 

dynamisk omgivning, gestaltat av St Petersburg och dess invånare. 

 

Den valda typen av fokaliseringen, eller ”point of view”, är av stor betydelse för 

psykologiska romaner. Perspektivet för läsupplevelsen bestämmer i högsta graden vår närvaro 

eller distanseringseffekt beroende på vart vi är placerade i berättelsen. 

Fokaliseringen hos Brott och Straff och Mörkrets Hjärta placerar oss precis i mitten av 

spänningen. Tidigare så nämnde jag hur Raskolnikov beskrivs som hypokondrisk. Han är särskild 

känslig mot omgivningen och hur denna påverkar honom och hans agerande.  

I Brott och Straff har Dostojevskij valt att skriva från ett allvetande 

tredjepersonsperspektiv, med en nollfokalisering, vilket betyder att han kan röra sig fritt från 

extern, till intern och även neutral fokalisering. Fokaliseringen är oberoende av karaktärerna med 

glimtar och tillgång till inre tankeprocesser hos andra bikaraktärer som exempelvis Razumichin, 

Raskolnikovs kamrat och bästa vän. De sensoriska skildringarna som förekommer vid ett inre 

perspektiv, eller intern fokalisering, förminskar distansen mellan läsaren och protagonist medan 

de samtidigt försvagar våra ”försvar” eller åtminstone försänker oss i ett liknande, transartad, 
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sinnestillstånd. Vi blir hypokondriska, lätt att påverka, precis som Raskolnikov. Dagar flyter iväg 

och saker och ting blir diffusa för oss att särskilja.  

 

I Mörkrets Hjärta finner man en extern fokalisering. Den består av en neutral skildring 

som i kontrast färgas av det poetiska språket av den homodiegetiska berättaren, Marlow och hans 

beskrivningar av själva färden. Till skillnad från Dostojevskij, Conrad för informationen genom 

Marlow, som gränsar vid en opålitlig berättare. Läsaren får själv bedöma hans berättelse, som 

vittnas utifrån perspektivet av en onämnd figur som tillhör besättningen.  

Olof Lagercrantz hävdar att det finns bra skäl att anta att den okända berättaren är Conrad 

själv. Nellie var en lustjakt som existerade i verkligheten.22 Den självbiografiska aspekten blir 

ingen överraskning med tanken på att författaren arbetade som kapten i över tjugo år innan han 

skrev romanen. Läsaren upplever ett drastiskt perspektivskifte i början och i slutet. Den okända 

berättaren återkommer vid slutet när Marlow ”tystnade och bara satt där för sig själv” i mörkret 

”som en otydlig tigande gestalt”23  

Berättarperspektivet i Brott och Straff förvandlas ibland med spår av en framåtblick. 

Enstaka fraser som berättas från en objektiv perspektiv bryter flödet och reflekterar över 

händelserna. Exempelvis under första kapitlet, när Raskolnikov möter Marmeladov, Sonjas pappa, 

för första gång. Det är en avgörande händelse och en katalysator till mordet. Dostojevskij skriver 

att ”Senare skulle den unge mannen åtskilliga gånger komma att erinra sig detta första intryck;” 

och att ”han förklarade det rentav som ett slags föraning.”24  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 Lagercrantz 1987, s.13 
23 Conrad 2008, s.153 
24 Dostojevskij 2012, s.19 
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Mötet med skuggan                               

Den suggestiva skildringen av miljön leder fram till en avgörande bristningspunkt. Utifrån ett 

psykoanalytiskt perspektiv beskrivs detta som ”mötet med skuggan” - encounter with the shadow. 

Ett koncept som Carl Jung använde för att redogöra för den psykologiska företeelsen när de dolda, 

förträngda och allra mörkaste delarna av en människans psyke uppenbarar sig. Jungs inledande 

ord om ämnet ser ut såhär:   

The unconscious is commonly regarded as a sort of incapsulated fragment of our most personal 

and intimate life- something like what the Bible calls the “heart” and considers the source of 

all evil thoughts.25  

Han menade att mötet med skuggan, våra djupaste och mörkaste begär, är första steget mot en 

psykologisk och spirituell upplysning. Mötet med förkroppsligandet av ondskan kan ärra oss, 

förstöra och traumatisera oss. Jungs beskriver den metafysiska striden på följande sätt: 

This confrontation is the first test of courage on the inner way, a test sufficient to frighten most 

people, for the meeting with ourselves belongs to the more unpleasant things that can be 

avoided so long as we can project everything negative into the environment.26  

Med “as long as we project everything negative into the environment” markeras samspelet mellan 

psyket och miljön. En kontrast som kan jämföras med ett subjekt/objekt dikotomi. Jung poängterar 

att försummelsen av de negativa aspekterna i oss själva orsakar att vi projicerar skuggan mot 

omvärlden. Vi upptäcker spår av den slutliga fienden speglat i våra medmänniskor och vi blir – 

eller anser oss vara- offer för miljön. Psyket blir det osynliga subjektet som styr oss som ett objekt.  

 Detta går hand i hand med både Dostojevskijs och Conrads skrivande. Marlows skildringar 

av afrikanerna som “den andre” och hans oförklarliga attraktion till Kurtz exemplifierar 

projektionen av hans förträngda sida. Mötet med skuggan, upplevt från ett subjektivt eller intern 

fokalisering leder våra protagonister mot en obekväm konfrontation som i Aristoteles anda kan 

även beskrivas som igenkänning, eller anagnorisis.   

 

 

                                                           

25 Jung 1990, s.20 
26 Jung 1990, s.20 
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Anagnorisis är ett begrepp som jag vill använda för att beskriva den narrativa vändningen och 

”erkännandet” av skuggan som kollektiv. Det vill säga, förståelsen av ondskan som en 

grundläggande förutsättning för visdom. Och den förträngda, mörka delen av psyket som inte 

längre låter sig ignoreras.   

Ett sådant resonemang erbjuder en möjlig tolkning av Kurtz gåtfulla sista ord: ”Vilken 

fasa! Vilken fasa”!27 Rädslan som genomsyrar hans sista andetag pekar på en insikt som skakar 

honom ända in i märgen. En dyster slutsats som lämnar sina spår i Marlow och förändrar honom. 

Men Marlows har visat spår av en skräckinjagande sympati tidigare. Igenkänningen förekommer 

som en kulturkrock i mötet mellan pilgrimerna och ”infödingarna”: 

Jorden verkade inte längre vara den jord vi kände till. […] Det hörde inte hemma i vår värld, 

och människorna var – nej, omänskliga var de inte. Det var faktiskt det värsta förstår ni – 

aningen om att de inte alls var omänskliga. Den insikten smög sig långsamt på en. De tjöt och 

tjoade, hoppade och snurrade och gjorde förfärliga grimaser; med vad som fascinerade en var 

just tanken att de var människor – som man själv.28  

Den dramatiska kontrasten som skildras i boken kunde lika bra förstärkt Marlows fördomar och 

förförståelsen om afrikanerna, men istället för en ökad distansering, upplever Marlow en underlig 

känsla. Möjligtvis början på en process, som sätts igång vid första anblicken av en illusorisk ”vi-

och dem” dikotomi som sakta men säkert börjar upplösas. Han börjar bli medveten om sina 

projektioner på omvärlden, och alltså om sitt eget omedvetna. 

Detta exemplifierar till vilken grad den levande miljön speglar hans sinnestillstånd och 

yttrar sig med ett drömlikt bildspråk i form av ”okända” gestalter. Skuggans verkan är flersidig. 

Mötet med mörkret avslöjar en igenkänning som upplyser honom som individ, medan vildmarken 

får Kurtz att tappa förståndet. 

 

 

 

                                                           

27 Conrad 2008, s.147 
28 Conrad 2008, s.74 
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Marlows oundvikliga konfrontation med Kurtz (och därmed mörkret) ger eko till Kurtz 

sammanstötning med döden. Han är sjuk och döende när Marlow och pilgrimerna äntligen får tag 

i honom. Kurtz är mot slutet kontemplativ och brottas med sin egen dödlighet. Återigen, ett 

exempel på en man som bekämpar sin egen natur. Beakta följande stycke: 

Jag tittade rakt fram, upptagen av att navigera. ’Stäng luckan’, sa Kurtz plötslig en dag, ’jag 

står inte ut med att se det.’ Jag stängde den. Det blev tyst. ’Tro inte att du är av med mig än!’ 

ropade han till den osynliga vildmarken.29  

Här markeras hans fiendskap mot vildmarken och djungeln. Stycket framställer honom som en 

bruten människa med samvetskval. Konsekvenserna av hans liv, de förträngda, mörka handlingar 

och motiv som gömmer sig i skuggan kommer fram till ljuset. Det förekommer som en smärtfylld 

exponering av den sidan av psyket som vi inte vill uttala.   

Stilistiska detaljer i anknytning med arketypen av skuggan upprepas, återigen, när Marlow 

möter Kurtz för första gången och brottar ner honom. Sättet han beskriver konfrontationen är 

drömlikt, med symboliska betoningar: 

För mig var de på den oerhörda suggestiva klang som ord kan ha i drömmar, i meningar 

uttalade i en mardröm. Själen! Om någon mänska någonsin hade brottats med en själ så var 

det jag den gången. Och det var ingen galning heller jag försökte resonera med […] Hans 

intelligens var glasklar […] men hans själ hade drabbats av vanvett.30  

Metaforen kan som sagt återigen tolkas som att han möter förkroppsligandet av sin egen skugga, 

hans mörka sida. Däremot med mörka sida syftar jag snarare på ett kollektiv skugga; inkarnationen 

av kolonialismens ande. En kollektiv skuldkänsla som drabbade Joseph Conrad som författare och 

medmänniska. 

Likheterna och det starka sambandet mellan Mr Kurtz och Charles Marlow får mig att 

tänka på skuggan som metafysisk alter ego. Ungefär som Tyler Durden i Chuck Palahniuks 

bestseller, Fight Club (1996), en roman som bland annat utforskar skuggan och förkroppsligandet 

av ett alter ego i (till synes) kött och blod. 

                                                           

29 Conrad 2008, s.137 
30 Conrad 2008, s.133 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Palahniuk
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Raskolnikovs projektioner av skuggan uppenbarar sig i mötet med olika sidokaraktärer som 

påverkar handlingen på olika sätt. Sammanträffanden och småkonflikter läggs på varandra och 

leder till dubbelmordet. Men Raskolnikov möter inte skuggan förrän han själv förvandlas till en. 

Efter han mördar pantlånaren Ajlona Ivanovna med en yxa, och senare hennes syster Lizaveta som 

olyckligtvis vittnade mordet, upplever han ett psykiskt skifte.   

Dostojevskij beskriver detta som ett chocktillstånd som fyllde honom med avsky och 

skräck. Och att om han visste om den psykologiska plågan som väntade efteråt, han hade 

omedelbart angivit sig själv till polisen ”inte av rädsla utan endast och allenast av skräck och avsky 

för vad han hade gjort.” Den överväldiga känslan ”steg och växte inom honom varje minut som 

gick.”31 och antyder på en automatiserad, nästan demonisk varseblivning: 

Raskolnikov blev alldeles ifrån sig. […] Men ett slags förströddhet, som påminde honom om 

besinning, grep honom alltmer; ibland var han som bedövad – som om han hade glömt det 

väsentligaste men hänge upp sig på småsaker.32  

Hans inre efterliknar ett slags demonisk besatthet. Hans handlingar blir slarviga och planlösa. 

Skräcken av avskyn sätter igång det mentala lidandet som driver handlingen framåt.  

 

Campbell och hjälteresan                                                 

Detta psykologiska nedstigande mot helvetet förekommer i båda texterna, där huvudkaraktärerna 

Marlow och Raskolnikov får möta förkroppsligandet av sina personliga demoner. Detta är ett 

motiv vars symboliska belastning förekommer i hjältesagorna, som har utforskning och äventyr 

som central drivkraft.  

Joseph Campbell har formulerat detta som en dikotomi som blir relevant i synnerhet när vi 

diskuterar den metafysiska resan framställd av sådana tunga, psykologiska romaner. Författaren 

beskrev detta som ett nedstigande mot mörkret eller Belly of the beast.33 Mörkret, trots allt, har 

ungefär samma symboliska betydelse som det okända, vilket är en central aspekt i Marlows inre 

respektive yttre resa och dieges.   

 

                                                           

31 Dostojevskij 2012, s.100 
32 Dostojevskij 2012, s.100 
33 Campbell 2008, s.74 
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Reflektioner kring mörkret och det okända upprepas flera gånger under Conrads roman. Ett 

exempel på detta finner man redan i inledningen, när Marlow reflekterar över dåtiden när en 

väsentlig del av världskartan var outforskat: 

Jag tänkte på längesedan gångna tider, när romarna först kom hit, för nittonhundra år sedan – 

häromdagen, således… […] Men då var det mörker som härskade här […] Tänk er hur det 

måste ha känts för kaptenen […] Men jodå – han klarade det. […] De var karlar nog för att se 

mörkret i ögonen.34  

Marlow romantiserar hjältemodet av dåtidens kaptener. ”Men då var det mörker som härskade 

här” påminner oss av pendlingen i hjälteresans arketyp och dem inneboende dikotomin av en 

arketypisk verklighetsuppfattning, där osynliga krafter är i konstant rörelse mot varandra; ljus och 

mörker, känd och okänd, vardaglig -respektive övernaturlig är exempel på en binär, 

fenomenologisk symbolik som Conrad illustrerar i sitt verk. 

 

Raskolnikovs färd når sin slut när han fängslas i Sibirien och tar ansvaret för dådet. Resan 

är jämförelsevis statisk, alltså metafysisk. Rörelsen äger istället rum i hans ostabila sinnestillstånd 

och de realistiska bikaraktärerna. Raskolnikov är fast i St Petersburg och vandrar runt i staden som 

ett spöke, i ett transliknande tillstånd. Vid slutet av boken, när hans samvete får övertaget och han 

äntligen överger sig själv till myndigheterna, skickas han till ett fångläger i Sibirien. Det är just 

då, när han har kommit undan staden och den outhärdliga skuldkänslan, som han får en chans till 

försoning.  

 

Katharsis och medkänsla                                                   

Efterverkan av konfrontationen med skuggan (och därmed igenkänningen) ska jag kategorisera 

som katharsis, vilket inom dramaturgin signalerar en själslig rensning och kunskap. Jag vill bygga 

på de förutnämnda binära mekanismerna med ytterligare en distinktion eller snarare ett resultat av 

hjälteresan. Nämligen, förvandling och metamorfos. Om skuggan står för mörkret, blir motparten, 

det vill säga ljuset, en befriande kunskap som oftast förekom som sista momentet enligt Aristoteles 

definition av en bra tragedi.35  

                                                           

34 Conrad 2008, s.16 
35 Aristoteles 1994, s.18 
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Om vi nu går tillbaka och tittar på vad Carl Jung skrev om skuggan hittar vi ytterligare spår av 

katharsis som en nyfunnen förståelse av oss själva. Det omedvetna blir det medvetna: 

But if we are able to see our own shadow and can bear knowing about it, then a small part of 

the problem has already been solved: we have at least brought up the personal unconscious.”36  

Den Jungianska idén om den djupa insikt i oss själva genom skuggan stämmer överens med 

skildringen av Marlow som protagonist. Under de enda två tillfällena då han betraktas av en extern 

berättare, alltså i början och i slutet av romanen, beskrivs han som en vis och mediterande gestalt. 

När Charles Marlow presenteras för första gången beskrivs han på följande sätt: 

Marlow satt i aktern med benen i kors, lutad mot mesanmasten. Hans ansikte var gulblekt med 

insjukna kinder, han var rak i ryggen och hade en askets utstrålning, och där han satt med 

hängande armar och handflatorna uppåtvända påminde han om en gudabild. […] med ena 

armen lyft från armbågen och handflatan utsträckt, så att han med sina korslagda ben kom att 

sitta som en förkunnande Buddha, fast i västerländska kläder och utan någon lotusblomma.37  

Den visuella jämförelsen med Buddha beskriver Marlow som en beundransvärd gestalt. En 

gudabild – idol, på engelska - produkten av mötet han hade med mörkret. Samma sak upprepas 

vid slutet, i allra sista raderna. Bildspråket talar för sig själv: 

Marlow tystnade och bara satt där för sig själv som en otydlig tigande gestalt, i samma ställning 

som en mediterande Buddha.38  

Återberättelsen av hans möte med Kurtz har lämnat tydliga spår hos honom. Hans liv som sjöman 

och kapten skakades av det dramatiska mötet med vildmarkens inälvor. Sinnebilden om Buddha 

är något som Olof Lagercrantz tagit upp under inledningen av Färd med Mörkrets Hjärta. Han 

slår fast att Marlow som gestalt symboliserar en mask för Conrad som författare men även en 

symbol för ”ingivelse” och ”skapandets koncentration”. Hans Buddhaställning, vilken beskrivs 

med handflatan utåt, är en ”Buddharörelse” som ”kallas Varada och uttrycker medkänsla”39  

 

                                                           

36 Jung 1990, s.20 
37 Conrad 2008, s.12-17 
38 Conrad 2008, s.153 
39 Lagercrantz 1987, s.17 
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Raskolnikov, å andra sidan, bekämpar följderna av skuggan ändå i den sista. Han är ung och envis. 

Det blir svårt för honom att bli av med den ständiga förbittringen, alstrat av hans kaotiska tillvaro. 

Hans medkänsla väcks inte förrän epilogen, när han får Sonja som besök: 

Hon räckte honom alltid handen så där blygt; ibland gjorde hon det inte alls, som om hon var 

rädd att han skulle stöta undan den. Det verkade alltid som om han tog hennes hand med 

avsmak och som om han var irriterad när han träffade henne; ibland teg han envist under hela 

besöket. Det hade hänt att hon blev rädd för honom och gick därifrån djupt sorgsen. Men den 

här gången skildes inte deras händer. […]40  

När han slutligen blir besegrad av sitt samvete, så öppnar han sin känslomässiga sida igen och 

börjar bry sig om Sonja som individ. Han återtar sin mänsklighet genom en katharsis som 

avtrycktes av en nyfödd kärlek för Sonja: 

 Han visste inte själv hur det kom sig, men plötslig var det som om någonting hade gripit tag i 

honom o kastat honom ned framför hennes fötter. Han grät och omfamnade hennes knän.41  

Igenkänningen framställs som en försoning med livet och framtidens möjligheter. Som den 

intertextuella referensen till Lazarusmotivet signalerar, kulminerar Raskolnikovs psykiska process 

med återfödelsen och han ser världen genom Sonjas blyga ögon. Han känner igen sig själv, och 

därmed en stråle av godhet, eftersom Sonja förkroppsligar den enda osjälviska gärningen han 

genomfört under hela berättelsen. En positiv projektion som befriar honom.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

40 Dostojevskij 2012, s.645 
41 Dostojevskij 2012, s.646 
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III. Slutsats                                          

Huvudtanken med uppsatsen var att styra bort från sociokulturella eller politiska tolkningsmetoder 

och istället rikta mig mot det symboliska och det metafysiska. Aspekter som jag tycker har en 

större relevans hos sådana verk vi betraktar som absoluta klassiker. Politiska diskurser och 

åskådningar förändras med tiden, medan ett djupare tema som människans tillvaro i förhållande 

med naturen ekar genom tiderna. Frågan om samspelet mellan inre och yttre resa, subjekt och miljö 

inom de narrativa ramarna öppnar sig för en intressant debatt.    

Den symboliska tyngden som finns i både Dostojevskij och Conrads verk, granskad ur ett 

arketypisk eller psykoanalytisk perspektiv gav oss en idé om berättarkonstens utforskande syfte. 

En utforskning av återkommande metafysiska, existentiella och filosofiska frågor kring 

människans mörka natur. Vare sig medvetet eller omedvetet, så finns det alltid något nytt att 

upptäcka om den mänskliga tillvaron, och jag vill påstå att litteraturen spelar en väsentlig roll för 

berättarkonstens identitetsskapande funktion.   

 

Fiktionen breddar ut vår förståelsehorisont och hjälper oss att få ett fastare grepp eller 

åtminstone kunna uttala det som oftast ignoreras. Med detta syftar jag på den fenomenologiska 

aspekten av verkligheten, vare sig i form av konceptuella idéer om världen eller människobeteende 

som ligger utanför våra omedelbara livserfarenheter. När vi läser en roman med ett starkt 

underliggande budskap får vi uppleva andras tankar och känslor. Under en kort stund får vi känslan 

av att uppleva någon annans liv, någon annans känslor eller sinnestillstånd. En empatisk reaktion 

som jag tycker är delvis identitetsskapande eftersom vi människor lär oss genom imitation, eller 

mimesis, enligt Aristoteles mening. Konsten är i princip en efterbildning av verkligheten, men till 

vilken grad formar vi våra identiteter kring det kollektiva? 

Genom utforskning, antingen metafysisk eller fysisk, upplever vi en personlig förändring. 

Arketypiska myter som hjälteresan skildrar en fram och tillbaka-pendling mellan två världar. En 

dramatisk gränsdragning mellan känd och okänd. Med tanke på detta blir berättarkonstens 

utforskande funktion nästan glasklar och jag vill hävda att alla linjära berättelser, enlig traditionella 

ramar, följer samma utvecklingskurva; nämligen utforskarens utvecklingskurva, i synnerhet med 

hjälten (respektive antihjälten) som huvudkaraktär rör sig från punkt A till B. 
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I början av denna uppsats citerade jag Carl Jung. ”If we step through the door of the shadow we 

discover with terror that we are the objects of unseen factors.” (Jung 1990, s.23) Ett citat som, 

enligt min mening, lyckats sammanfatta psykets och därmed den mänskliga naturens roll i 

förhållande till ödet och fria vilja. Den filosofiska betoningen skuggas av en mer rationell tolkning 

av det omedvetna. Jag ser det om en metaforisk sanning som syftar på våra dolda begär och 

förrädiska drivkrafter som leder oss mot ett förutbestämt öde. Dolda eftersom vi ignorerar dem, på 

samma sätt som Marlow ignorerar sin empati för afrikanerna eller Raskolnikov ignorerar sitt eget 

samvete. Båda lär sig en svår läxa när de ställs ansikte mot ansikte med mörkret. Men jag tycker 

att frågan om ödet kontra fri vilja är oväsentlig i detta sammanhang. Oavsett om man ansluter sig 

till en Jungiansk eller Freudiansk psykoanalytisk tolkning, så förblir det mänskliga chiffret 

detsamma. Den fenomenologiska upplevelsen kommer alltid först och vi är huvudsakligen drivna 

av processer och krafter bortom vår räckvidd. Sådana mystiska mekanismer befinner sig i både 

insidan och utsidan, på makro-och mikroplan. Psykets projektion av miljön och vice versa eller 

diegesen/mimesis dikotomin.  

För mig blir det ytterst en fråga om hur psykets osynliga hand drivit berättarkonsten framåt 

sedan dess uppkomst. Antikens Grekland etablerade teatern, delvis som underhållning, men även 

som ett medel för att gestalta existentiella frågor kring människans förhållande till gudarna och sin 

allvetande makt över våra öden. Ett exempel på detta är hur monomyten – hjälteresan - användes 

för att illustrera hur Odysseus styrdes av förkroppsligandet av ödet, gestaltat av Poseidon, i den 

stora homeriska hjältedikten. 

Studien av samspelet mellan människan och naturen inom berättarkonsten nådde sin 

absolut högsta punkt när religiösa skrifter introduceras i det kollektiva. Senare, under renässansen, 

ifrågasattes katolicismen och makten återgavs till individen när konst och vetenskap 

sammansmältes och gav upphov till nya tankar. Dramatiker som Shakespeare ville styra bort från 

Guds allvetande styre till en alltmer esoterisk verklighetsuppfattning. I hans skrivande blev ödet 

centralt och psykets osynliga hand gestaltades av Fru Fortuna – Lady Fortune, som möjligtvis 

tycktes vara en mer realistisk beskrivning om livet som godtyckligt och slumpmässigt. 

Jag anser, i likhet med Jung på sin tid, att återberättelsen av hjältemyten i förhållande till 

”naturen” eller ”gudarna” är en av de stora anledningarna till varför vi fascineras av antihjältens 

resa genom en ödesbestämd mental lidande, orsakat av ”gudarna” eller rättare sagt, arketyperna. 

Det förefaller mig som att skriva om Raskolnikovs febriga strid med psykets mörka sida och ödets 
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olyckliga sammanträffanden är ett mer sofistikerat sätt att gestalta gudarna. Skillnaden nu är det 

psykologiska företeelser som härskar över det okända. Raskolnikovs utvecklingskurva som 

karaktär exemplifierar och samtidigt varnar läsaren om ett farligt kaninhål av rationaliseringar och 

egna slutsatser. Ett falskt narrativ som Raskolnikov använder sig av för att urskulda sig från 

mordet.  

 

Dostojevskij gör ett fantastiskt jobb med den stilistiska skildringen av hans tankeprocesser 

och resonemang som slutligen vilseleder honom helt och hållet. Raskolnikov lever i sin egen 

fantasivärld, men det är en värld som vi kan förstå från ett rationellt, kallsinnigt perspektiv. 

Distanseringen förminskas och blir tillfällig upplöst i den stunden vi deltar i hans handlingar och 

börjar känna en obekväm empati för honom, i likhet med den som vi känner för Marlow. Men är 

det verkligen nödvändig att sympatisera med en mördare? Eller en rasistisk man som deltog i 

imperialismens härskning över Elfenbenskusten? Det är en svår fråga. Men jag ser det som en 

fråga som vidrör igenkänning snarare än sympati. Förståelse istället för medkänsla. Berättelser om 

antihjältar som Raskolnikov eller Kurtz (och till en viss mån, Marlow) består i huvudsak av en 

varning, eller utforskning av ett problematik snarare än ett svar eller bestämd moralisk budskap. 

De blottlägger obekväma, metaforiska sanningar om psykets natur som är i princip osynliga i våra 

egna liv. Det är komplicerade, abstrakta koncepter som inte går att redogöra för genom empirisk 

fakta.  

Ibland måste vi stiga ur vår komfortzon om vi vill brottas med idéer som verkar större än oss 

själva. Idéer som ligger utanför våra klassificeringar – som arketyperna - och därför kräver vårt 

sinnes fulla kapacitet för abstraktioner och en väsentlig fantasi för att fylla i luckorna och komma 

fram till ett budskap. En omedveten abstraktion som blir medvetandegjord. Så blir vi på ett eller 

annat sätt upplysta kring vissa existentiella frågor som är såpass komplexa att de verkar möjliga 

att ställa endast på en metafysisk plan och bli begripliga endast genom förmedlingen av dramatiska 

berättelser, stilistiska skildringar eller arketypiska symboler. Jung, trots allt, använde skuggan som 

ett verktyg för att behandla sina patienter och befria dem från det omedvetnas fasta grep.  
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Sammanfattning                                                          

Syftet med att analysera Fjodor Dostojevskijs Brott och Straff och Joseph Conrads Mörkrets Hjärta 

var att undersöka den symboliska undertexten i respektive verk, ur en Jungiansk psykoanalytisk 

tolkning. Min tes fokuserar sig på den arketypiska berättelsen om människan mot psyket, alltså 

människan mot sig själv, som en förlängning eller spegling av naturen och därmed miljön. 

Författarnas uppbyggnad av den suggestiva gestaltningen av protagonisternas psykologiska liv 

undersöktes utifrån följande frågeställning:  

Hur ser likheterna respektive skillnaderna ut mellan gestaltningen av Rodion Raskolnikovs 

och Charles Marlow psykologisering och utvecklingskurva?  

Redogörelsen av analysdelen utfördes med narratologiska redskap. Jag har använt Aristoteliska 

begrepp, enligt Gerald Princes definition, i en jämförande närläsning av romanerna. Det 

Jungianska perspektivet ställdes i parallell med Aristoteliska momentet, nämligen anagnorisis och 

katharsis där bland annat valet av berättarperspektivet (eller fokalisering) har diskuteras i 

förhållande till psyket, karaktärerna och miljön. 

Undersökningens resultat visar att det Jungianska motivet om skuggan är en ledande 

drivkraft gällande den inre och yttre utvecklingen av Raskolnikov, Marlow respektive Kurtz som 

antihjältefigurer. Romanerna skiljer i val av fokalisering samt i sin skildring av hjältemyten som 

fysisk respektive metafysisk resa.  

Det som jag slutligen kommer fram till är att texternas arketypiska motiv, vilket illustreras 

som en pendling mellan mörkret och återfödelsen porträtterar en väsentlig del av den mänskliga 

tillvaron. Slutdiskussionen tar upp litteraturens förmåga att genom återkommande narrativa 

mönster låta oss reflektera över mötet med det okända (skuggan), vilket leder till nyfunnen 

kunskap (katharsis).  
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