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Inledning 

 

Heart of Darkness i The Age of Empire: En globaliserad kontext 

 

När Joseph Conrads kortroman Heart of Darkness gavs ut 1899 i Blackwood’s Magazine och 

senare i bokform av William Blackwood & Sons (London och Edinburgh) 1902 gjordes detta 

i en samtida kontext som var påtagligt präglad av att européernas expansion på andra sidan 

haven stod i full blom. Drottning Viktoria av England hade 1897 utropat sig till kejsarinna av 

Indien och i Europa samlades ledarna för de olika länderna för att rita upp Afrikas kartor 

utifrån europeiska länders intressesfärer. Detta, hur ledarna stod böjda över kartbordet, kan 

sägas ha blivit något av en symbol för The Scramble for Africa – och kan kännas igen i senare 

historiska projekt. Conrad har inte missat att skildra den: ”Deal table in the middle, plain 

chairs all round the walls, on one end a large shining map, marked with all the colors of a 

rainbow.”1 The Scramble for Africa var konkret. 

   Den tomma kontinenten skulle fyllas med västerländsk mening och europeiskt 

framåtskridande. Allt från sökandet av naturresurser till intresset för att skapa strategiska 

punkter för sina handelsvägar vidare österut, men också västerut, kunde motivera intresset. 

Afrika blev en central del i de två globala handelstrianglar, den afro-amerikanska och den 

indo-afrikanska, som initierats i Europa redan på 1500-talet. Européer installerades nu på de 

strategiska punkterna för att upprätthålla och utveckla den handelsstruktur som höll på att 

byggas upp inom de nya kolonierna.2 

   På den andliga arenan såg kyrkan sitt ansvar att tillsammans med Gud göra gott på en 

kontinent dit kristendomen ännu inte nått. Även om den rådande utvecklingslinjen placerade 

vildar och barbarer så långt ner på linjen att de inte ansågs ha möjlighet att nå upp till den 

slutgiltiga och högsta, civiliserade fasen, var tanken ändå att hjälpa dem i deras omöjliga 

situation. I ett i Adam Hochschilds bok Kung Leopolds vålnad återgivet brev från en svensk 

missionär i Kongo kan man till exempel läsa: ”I mången hydda, där förut afgudarne åkallades, 

får man nu höra Herrens sånger sjungas.”3 Även om just detta brev uppvisar en relativt stor 

tilltro till de nya församlingsmedlemmarna, är det tydligt att det endast fanns en väg till 

                                                 
1 Joseph Conrad, Heart of Darkness, New York 1990. Utgåvan är ett omtryck av den 1902 år utkomna Heart of 
Darkness, då publicerad i Youth: A Narrative, and Two Other Stories av William Blackwood & Sons, Edinburgh 
och London.  
2 Lars Magnusson, Teorier om imperialism och globalisering, Stockholm 2002, 140ff  
3 Brev av Broder Flodén, Kibungi, Kongo, 24/5 1894, återgivet i Kung Leopolds vålnad – om girighet terror och 
hjältemod i det koloniala Afrika (1998), Adam Hochschild ( orig. titel King Leopold’s Ghost, i övers. av Hans 
Björkegren ), Stockholm 2000, s. 445 . Se även 39f 
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frälsning och detta genom den kristna tron. Utgångspunkten för vad som var rätt och fel var 

den västerländska kristendomen. 

   Parallellt med ett dystopiskt förhållningssätt i relationen till Den Andres 

utvecklingsförmåga, väcktes myten om den ädle vilden, en tanke om den naturlige, orörde, i 

harmoni med naturen levande varelsen, en som sluppit möta de negativa alienerande inslag 

som det civiliserade samhället kommit att innebära för människan. Tillsammans gav de 

upphov till ett komplext förhållningssätt där de jagade Afrikas invånare på samma sätt som 

det jagade indianerna när den Nye Amerikanen drog västerut och lade land under sig, förande 

The Frontier inåt landet och bort mot Indiska Oceanen. Att odla myten om den ädle vilden 

blev således ett sätt att hålla kvar bilden av den utopiskt paradisiska platsen och där de 

fascinerande afrikanska landskapen kunde komma att föra tankarna till en Edens lustgård, 

samtidigt som de verkliga invånarna dödades. Därmed uppstår ett slags dubbelhet i 

representationen av och i förhållandet till den andre, ett förskjutande och ett begär av denne 

på en och samma gång. 

   Samtidigt som européer sattes på strategiska poster i kolonierna fylldes den amerikanska 

Nya världen på av expatrierande emigranter från det civiliserade och expanderande, 

framåtskridande och utvecklande Europa. Det var tiden för den stora emigrationen, som till 

stora delar var en förflyttning från Europa till USA, men också till Kanada, delar av 

Sydamerika och Australien i jakten på mark, mat, arbete och religiös frihet.4 Också genom 

detta påtvingades kontinenternas befolkning inflytande från västerlandets kultur och religion. 

Världen hade blivit västerlandets. Världen hade, frivilligt eller ofrivilligt, gått från 

småskalighet till en storskalighet där handel och produktion blev allt viktigare (för 

västerlandet) samt där arbetskraft ingick i ett större system, svart såväl som vit. Att befästa sin 

plats både inflytelsemässigt och resursmässigt blev allt viktigare och det gällde att ha stöd 

hemifrån, varför det var av största vikt att visa på de positiva utfallen.  

   Men det som på hemmaplan väckte hyllningar och jubel, då drottning kröntes till kejsarinna 

och heroiska män återfann andra heroiska män i det innersta av den afrikanska djungeln – ”Dr 

Livingstone, I presume.” – fanns det också en tystare yttring av denna struktur, en som inte 

nådde ut i tidningsspalter och notiser och som inte väckte allmänhetens reaktioner. 

   För att skaffa sig protektorat i Afrika krävdes det att den europeiska staten kunde intyga att 

det fanns intressen för det europeiska landet i det specifika området. Efter att sedan ha fått 

                                                 
4 Dudley Baines, Emigration from Europe 1815-1930 (Första utgåva utgiven på The Macmillian Press Limited 
1991), Cambridge University Press, Cambridge 1995, Se främst “Problems in the history of European emigration 
1815-1930”, s. 1-10   
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godkänt från andra stater att utforska området, gällde det att inom en viss tid kunna presentera 

konkreta resultat för få rätten till landområdet. Detta skapade intensivt drivna expeditioner 

med syfte att uppnå resultat. År 1885 samlades det till Berlinkonferens och Kung Leopold II 

av Belgien erkändes då som herre över Belgiska Kongo. Därmed hade han godkänts att ta del 

av och vara aktiv i The Scramble for Africa. Kartan var nu så gott som fylld av nationella 

färger. Under ett möte med Europas statsherrar kunde kung Leopold av Belgien intyga att 

detta område var en intressesfär för hans land.5  

   Vad kungen i pågående förhandlingar lyckats dölja, var dock att det i det här fallet rörde sig 

om ett privat drivet projekt på den afrikanska kontinenten, inte ett nationellt projekt som det 

var i de andra europeiska staterna. Detta kom att innebära att Kung Leopold II själv bestämde 

vilka intressen som fanns i Belgiska Kongo och sedan också kammade in vinsterna av 

projektet (även om det kom att bli allt dyrare med åren, vilket också var anledningen till att 

staten efter hans död tvangs ta över ansvaret för Belgiska Kongo). Det nya landet blev hans 

privata ekonomiska projekt och fick därmed en annan karaktär än i andra kolonier hållna av 

andra europeiska länder.6 

   Med erfarenhet av imperialismens förrädiskt övertygande diskurs, och en successiv 

globalisering av världen där siffror ersatte ord - skrev Joseph Conrad Heart of Darkness och 

det är i en lika globaliserad värld och med erfarenhet från efterdyningarna av det brittiska 

styret i Indien som Homi K. Bhabha utformar sina postkoloniala tankar kring förhållanden 

som har stora likheter med Joseph Conrads samtid: ”Despite the claims to a spurious rhetoric 

of ’internationalism’ [it is] caught in the vicious circuits of surplus value that link First World 

Capital to Third World labour markets […].”7  

 

 

Syfte och metod 

 

Syftet med denna uppsats är att sammanföra postkolonial teori och narratologi för att visa på 

hur teoretikerna Homi K. Bhabhas postkoloniala tänkande och Mieke Bals narratologi berikar 

varandra och tillsammans belyser kontextualiseringen som en central punkt. Denna kommer 

vidare att leda till frågan kring hur ansvar skrivs in i det kommunikativa liksom i det 

kulturella rummet.  

                                                 
5 Hochschild, s. 46-115 
6 Ibid. 
7 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (1994), 2. uppl., London 2008, s.30 
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   Vi kommer i huvudsak att utgå från Mieke Bals förståelse av narratologin så som den 

definieras och beskrivs i andra utgåvan av Narratology. Introduction to the Theory of 

Narrative samt från Homi K. Bhabhas postkoloniala resonemang i The Location of Culture. 

För att få en tydligare bild av de teoretiska sammanhangen, kommer vi att använda oss av 

Joseph Conrads kortroman Heart of Darkness. 

 

 

Narratologin 

 

Den narratologiska studien kommer alltså att stödja sig på Mieke Bals andra utgåva av 

Narratology. Introduction to the theory of Narrative från 1997 då denna dels erbjuder en 

grundlig genomgång av den narratologiska metoden, dels ställer sig kritisk till att använda sig 

av en ren narratologisk utgångspunkt utan förespråkar en kombination av narratologi och 

kulturella studier.8 Däremot är den teoretiska ingången enligt Bal viktig för att kunna göra 

fördjupade tolkningar. Bal vill sålunda använda sig av narratologin som ett strukturellt 

instrument med vilket man förmår bli mer precis och utvecklad i sina resonemang, men utan 

att se det som en positivistisk sanningssaga då en sådan inte tar ansvar för att studera varifrån 

berättelsen eller utsagan kommer.  

   Narratologin erbjuder inte något säkerställt resultat utan är ett heuristiskt verktyg som 

fokuserar på läsarens förväntningar och förklaringar av berättelser, som därmed också måste 

sättas i en kulturell kontext, menar Bal. Dock är det först efter en analys av textens struktur, 

som läsarens relation till och förståelse av texten kan begreppsliggöras och de två står därför i 

ett starkt relationellt samband. Sättet att söka förståelse utgår därför, mycket brett uppfattat, 

från en ständig relatering till både läsaren och strukturen, samt till en förståelse av omvärlden, 

menar Bal. Oavsett om en text är realistisk eller inte uppstår, till exempel, en relatering till ett 

slags verklighet utanför textramarna (utan att det däri ligger något normtänkande). Detta för 

att läsaren alls ska kunna förhålla sig till texten. Därmed handlar det inte, som hos andra, 

strikt ”texttrogna” narratologer, om att berättelsen skulle utgöra ett fristående system som 

färdigt och autonomt står till läsarens förfogande.9  

   Förståelsen av fabulan, som utgörs av berättelsens beståndsdelar förstådda som de 

”verkliga” händelser berättelsen berättar om – ”Events, actors, time and location together 

                                                 
8 Mieke Bal, Narratology. Introduction to the theory of Narrative (1985), 2.uppl., Toronto, Buffalo, London 
1997   
9 Bal 1997, s. 176 
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constitute the material of a fabula.”10– och som Bal kallar ”element”, är ett tolkningsresultat. 

Beståndsdelarna har, innan de når läsaren, gått genom både en inomtextlig fokalisering och en 

röst. Fokaliseringen ger genom berättaren en särskild syn på händelserna, en pålagd förståelse 

i form av en synvinkel. Fabulan är således inte något som finns innan berättelsen, utan 

framträder i form av läsarens tolkningsförståelse: ”If one regards the text primarily as the 

product of imagination, the story could be regarded as the result of an ordering.”11 Den totala 

sammanslagningen av element (som utgör fabulan), fokalisering (som uppstår i och genom 

berättarens sätt att karaktärisera storyn) och röst utgör texten. Ett av Bals mest centrala 

påpekanden är att fokalisering och röst inte får blandas samman och detta, som hon själv 

påpekar, särskiljer henne från tidigare narratologer.12 

   Samtidigt är det, påpekar Bal, elementen som utgör textens bas. Sett ur detta perspektiv ges 

en central position åt elementen i stället för åt texten, då dessa ”may point the reader to issues 

in texts, rather than to decisions of principle, abstraction, generalization.”13 Det handlar om 

att kontextualisera händelserna, inte uppfattningen om händelserna (återberättandet genom 

fokalisering och röst). I det fall man endast relaterar till ”texten”, är det dess ”ideologi” i form 

av dess totala komposition som ställs i kontextuellt förhållande. Genom att i stället försöka nå 

och fokusera på händelserna och deras följdordning kan en mer avskalad bild av vad som sker 

tas fram. Genom att lägga en grundläggande vikt vid elementen, leder det till att göra 

”describable a segment of reality that is broader than that of narrative texts only” eftersom de 

färdiga berättelserna redan har ”passat in” händelserna i en världsbild som gör att texten ses ur 

det perspektivet.14  

   Dock går det inte att bortse från eller helt skala av det lager av röst och fokalisering som 

existerar i berättelsen. Att förhålla sig till en berättelse blir därmed ett ständigt studerande av 

förhållande mellan elementen och textens sätt att förhålla sig till dessa. Därmed kan även 

diskrepanser mellan elementen och textens ”ideologiska” framförande sökas och studeras i 

textens möte med läsaren.  

   Inte går det heller att bortse från att läsaren uppfattar texten såväl subjektivt som utifrån 

kulturell påverkan. Studiet av elementen bygger således på en medvetenhet dels om att 

läsaren inte är en neutral mottagare, dels om fokaliseringens och röstens faktiska närvaro i 

                                                 
10 Ibid., s. 7 
11 Ibid., s. 78 
12 Mieke Bal, “Narration and Focalization” i Narrative Theory – Critical Concepts in Literary and Cultural 
Studies, red. Mieke Bal, Vol I, London & New York 2004, s. 263- 296, s. 263ff. urspr. Utgiven i On Story-
Telling: Essays in Narratology, Sonoma, 1991 
13 Bal 1997, s. 177 
14 Bal 1997, s. 178 
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text. Det krävs därmed en medvetenhet om nivåerna och om hur dessa fungerar och byggs 

upp, samt att den analyserande tar ställning till dem. Medvetenheten låter viktiga frågor 

framträda: Vilken information får vi, hur får vi den och varifrån? Insikt om strukturen leder 

till insikt om hur mening skapas i en kontext. Samtidigt leder det till insikten om att det inte 

heller går att bortse från att läsaren uppfattar texten såväl subjektivt som kontextuellt. Därmed 

skapas det också en specifik relation mellan den som analyserar och det föremål som denne 

analyserar. Läsaren tar aktivt och medvetet del av en skapad ordning. Läsaren har blivit en 

agent som aktivt reflekterar över den text som möter henne eller honom. Detta ”turns 

narrative analysis into an activity of ’cultural analysis’”.15  

   Undersökningen av elementen bygger på så vis på en medvetenhet, dels om att läsaren inte 

är en neutral mottagare, dels om fokaliseringens och röstens faktiska närvaro i texten. Detta 

bygger in en ansvarsposition, enligt Bal, som skriver att ”political and ideological criticism, 

cannot but be based on insights into the way texts produce those political effects.”16  

   Bals positionering står sålunda i motsatt ställning till tidigare narratologer, så som Gérard 

Genette, vilken förespråkar en renare narratologi, även om han på senare tid visat sig vara 

öppen för förändringar inom narratologin som sådan och alltså inte kan sägas stå för en statisk 

narratologi. Genettes öppenhet för narratologins förändring utgår, som han i Fiction et diction 

från 1991 uttrycker det, från berättelsens strukturella förändring. Varje förändring som 

berättelsen genomgår måste leda till att den narratologiska analysen följer efter och förändras 

med denna. Genettes syn på berättelsen som skapare av sina egna förutsättningar och den 

narratologiska analysens underordnade hierarkiska position i förhållande till denna är 

visserligen öppen, men den avslöjar sig i denna öppenhet samtidigt som sluten. Narratologins 

underordnade roll i förhållande till berättelsen kan förstås som att den inte ställer narratologin 

i någon direkt kritisk position i förhållande till berättelsen utan snarare bekräftar berättelsen. 

Därmed ställs inte heller röstfrågan – varifrån berättelsen kommer och hör hemma i en 

kulturell kontext. Detta bekräftar Genettes syn på berättelsen som ett slutet.  

   Bals andra steg, som går ut på att låta lägga på en andra analysnivå i form av kulturella 

studier, pekar mot ett kritiskt förhållningssätt till just varifrån, från vilken röst, berättelsen 

kommer. Därmed låter Bals narratologiska studie inte underordna sig berättelsen utan står 

som en kritisk kontrapunkt, som ett första steg av två i en kritisk studie av berättelsen.  

                                                 
15 Ibid., s. 11. Vem som läser eller har rätt att läsa och vara aktör är därmed inte av intresse, utan det är hur 
läsaren läser och tar ansvar som är av vikt. På så sätt har fokus alltså förflyttats från läsaren som sådan till mötet 
med texten. Narratologin kan därmed, enligt Bal, också sägas bryta ner normativa, centrerade och exkluderande 
anspråk på vem som skall läsa. 
16 Ibid., s. 13 
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   I Métalepse: de la figure à la fiction från 2004 studerar dock Genette metalepsens natur på 

ett sätt som gör att hans position närmar sig Bals. Han utgår visserligen från den morfologiska 

definitionen för att komma fram till ordets släktskap, men Genette påvisar också hur 

metalepsen likt metonymin och metaforen är en kondenserad form av ett antal familjgrupper, 

så som intertextualitet. Metalepsen har förmåga att skapa en relation mellan olika nivåer i en 

berättelse, men också mellan berättelser (intertextualitet) eller mellan olika genrer. Dess sätt 

att vara utökande i sin kondenserade form – på så sätt att den också kan nå utanför sin 

berättelse – gör att den också har en förmåga att spegla hierarkier inom ett samhälle, påpekar 

Genette. Detta kommer bland annat till uttryck i, som han framställer den, dess gräsliga 

höjdpunkt: dokusåpan. I denna drömmer olika hierarkiska nivåer i samhället sig samman: 

låg/hög kan ”komma in” hos sin hierarkiska motpol. En värld av (bedrägliga) möjligheter 

öppnar sig.  

   Samtidigt är metalepsen de facto en figur som förmår binda människor till varandra, men 

också berättelser och människor till varandra. Bal och Genette blir i detta avseende intressanta 

då vi studerar hur berättare och text kan skapa ett rum eller en situation som förmår inkludera 

och överföra ansvar, främst då med tanke på subjektet; dess roll, funktion, mening och 

position. Denna kontextuella öppning både mot hur mening, och därmed berättelser, skapas, 

samt mot läsarens ansvar etiskt och politiskt för oss både in i Cultural studies’ och den 

postkoloniala teorins poängtering av hur alla diskurser präglas av makt.  

  

 

Narratologi och Cultural Analysis 

 

När Bal använder sig av narratologin är det inte som ett mål i sig utan som ett verktyg för att 

studera text i direkt relation till en kontext. Det är detta direkta samband, menar Bal, som 

”turns narrative analysis into an activity of ’cultural analysis’”.17 

   Som vi ovan sett leder detta vidare till att ”political and ideological criticism, cannot but be 

based on insights into the way texts produce those political effects.”18 För att nå denna insikt 

krävs det att texten står i centrum och att dess struktur eftersöks. Men narratologins roll är inte 

att ”paraphrasing the ideological taxonomy of the literary text”, utan skall stå som ett kritiskt 

galler att sila texten genom för att på så sätt låta strukturerna utkristalliseras. Det narrativa 

systemet kan därmed inte bli något absolut sådant med egenvärde, utan är ett system som i 

                                                 
17 Ibid., s. 11 
18 Ibid., s. 13 
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den aspekten är underordnat sin text. Samtidigt skulle det kunna sägas vara överordnat sin text 

i den bemärkelsen att den har som syfte att stå som kritisk kontrapunkt.19  

   Bal håller med Foucault i fråga om viljan att luckra upp de starka avgränsningarna 

författare/arbete (text), vilket i sin tur möjliggör en struktur där funktioner kan börja 

interagera med varandra över gränserna oberoende av (förutbestämda) avgränsningar. Det 

senare reserverar sig dock Bal delvis mot då hon anser att det trots allt finns vissa 

fundamentala avgränsningar:  

 

They are fundamental, for any position that does not assess the political basis of 

the status quo cannot challenge the cultural powers, because, simply, these powers 

were established on political grounds. But once shifting, strategic limits are 

accepted as replacement for both ‘natural’ limits and Foucauldian ’anti-limits’.20 

 

Vad Bal säger är sålunda att Foucaults icke-gränsers existentiella förutsättning är att det 

varken skulle finnas politik eller kultur (och därmed kontext). Satt i relation till Genette kan 

dennes förståelse av narratologi som ett ”slutet system” bortom politiska diskursiva 

kopplingar likna Bals förståelse av Foucaults icke-gränser då också hans resonemang leder till 

en möjlighet att utesluta den kontextuella kopplingen. 

   Därmed positionerar Bal sig både mot Genette, som hon kritiserar för att bidra till 

narratologins essentialism och estetisering och därmed den grad av trovärdighet och sanning 

som hon vill skall vara narratologins syfte, och mot den tidiga narratologin: ”Structuralist 

narratology became obsessed with plot structure and semantic analysis. This tendency 

attracted linguists as well as scolars of religion and anthropologists.”21  

   Dessa definitionsrestriktioner från Bals sida är till för att undvika auktoritativa anspråk, 

sammanblandningar och otydligheter gällande textnyanser, samt till för att bibehålla 

möjligheten att avslöja politiska ojämlikheter. Man skulle sålunda kunna se det som att Bal 

påkallar ett ”rent sinne” i form av vaksamhet gentemot risken att hemfalla åt att analysera 

sådant som inte tillhör själva textens eget uttryck, utan är pålagda betydelser eller förväntade 

betydelser, samtidigt som hon understryker att texten alltid befinner sig i en kontext.22   

   Då man använder sig av de olika komponenterna för analys är det av största vikt att man är 

tydlig i sin utgångspunkt, menar Bal. Man måste, som vi ovan påpekade, ställa sig frågan 

”how information about the fabula is presented to the reader.” De frågor som vidare då kan 

                                                 
19 Bal 2004, s. 270 
20 Bal 1997, s. 17 
21 Narrative Theory, Vol I, 2004, s.3f  
22 Bal 1997, s. 18f 
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ställas är, enligt Bal: ”what kind of information do we get? how do we get it? how do the 

various elements and aspects function in relation to each other?”23  

   För att finna svar på detta krävs det alltså en studie av fabulan (”events, actors, time and 

location”) då det är dess element som utgör stommen för vad vi sedan kommer att uppfatta 

som story. Fabulans innehåll blir centralt. Det är igenom detta som vi kan avslöja det 

specifika ordnandet av händelser som leder till det specifika uttrycket. Det gäller sålunda att 

”gå till botten” med vilka element som faktiskt ”talar” och ”uttrycker”, det vill säga som är 

byggstenar i aktioner – händelser – och händelsekedjor. På så sätt skapas en (relativt) fast 

grund att stå på som gör rättvisa åt det faktiska uttrycket. Det gäller sålunda att i utgångsläget 

komma fram till vilka fakta som skall betraktas som händelser. Därefter är steget att beskriva 

de relationer som knyter samman en händelse med en annan, ”the structure of the series of 

events”.24  

   Bals utgångspunkter leder till viss ny förståelse för detaljer och lyfter i högre grad fram 

dessa som viktigare än tidigare narratologi, men då endast med anledning av att de också står i 

en kontext och måste ses ur ett större perspektiv. I sig själva har de ingen betydelse. Den 

nyare synen på detaljers funktion gäller främst på fabulans nivå och studiet av den är enligt 

Bal mindre traditionell än studiet av storyn och får därmed en mer strukturell och teknisk 

karaktär än den senare.  

   Även om verklighet och fabula är skilda åt, baseras vår förmåga att ta till oss och förstå det 

fiktiva ”endast” på de erfarenheter vi har. Det handlar inte om en ”verklig” överensstämmelse 

mellan ”the fabulas of narratives and ’real’ fabulas”, men om samtidigt ingen koppling skulle 

föreligga vore det troligtvis omöjligt att uppfatta berättelsefabulan. Detta blir en 

utgångspunkt, men också en avslöjare av ”metod” eller etnocentriska utgångspunkter.25  

   Hon skriver: 

 

A subtle narratological analysis of anthropological material can go a bit further, 

precicely because such an analysis temporarily brackets both ends of the embedding 

reality, the reality of events ”out there” and the reality of the ethnocentric reporter[...] 

interaction between narratology and anthropology is the more relevant as it addresses 

implicitly the major challenge posed to narratology: that of, precicely the social 

embedding of narrative – in other words, its relationship to reality.”26  

 

                                                 
23 Ibid., s. 171 
24 Ibid., s. 187f 
25 Ibid., s. 176f 
26 Ibid., s. 179ff 
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Genom att söka själva fabulans eget uttryck – de element som bygger upp den – och 

komposition – den relation de har till varandra – kan man sålunda avtäcka traditioner och 

system, det vill säga kulturella strukturer som ger upphov till fabulan och som fokaliseras 

genom textens ”ideologiska” syn.  Detta kan tydliggöra både dess uppkomsts kontext och den 

kontext som den ställs i då den läses. Dessa två kontexter kan med Bal ses som två ändar: 

textens konstituerande gräns samt dess läsgräns. Genom att se dessa gränser förmår man rama 

in eller sätta dem inom parentes (”bracket”) och kan därmed på ett medvetet, kritiskt, men 

också ansvarstagande sätt förhålla sig till dem genom att se hur de relaterar till skilda 

kontexter. Mellan ändarna står texten med sitt elementinnehåll, men också med sina 

kontextuella relationer.   Bal skriver: ”Narrative [...] is a cultural phenomenon, partaking of 

cultural processes. It is the conditions of possibility of those processes that constitute the 

interest of narrative analysis.”27  

   Narratologin, som hjälper till att belysa strukturer representerar inte någon egen ”världsbild” 

och är därmed inte heller någon teori, menar Bal. I egenskap av att vara ett medel för att nå 

fram till avtäckandet av kulturell kontext får den rollen av att vara ett kritiskt verktyg. Bal 

menar att man genom narratologin får sig till livs ett instrument, men hon är noga med att 

påpeka att detta instrument inte har någon likhet med ett automatiskt instrument där man 

maskinellt kan stoppa in ingredienser och sedan få ut ett färdigformat resultat: ”The concepts 

that are presented here must be regarded as intellectual tools”. Med hjälp av dessa verktyg blir 

den textmässiga beskrivningen tillgänglig för andra, den erbjuder en insikt i det, abstrakta 

narrativa systemet och sist men inte minst, menar Bal, blir den en hjälp för läsare att uttala 

vad de förstår och tror att de förstår då de ”processar” fram en text.28 

   ”The intellectual tool” har i första hand rollen att möjliggöra en studie av fabulans element. 

Det är genom att klarlägga dessa samt deras inbördes relation som den specifika berättelsen 

och ”an increasing awareness of the cultural embeddedness of narrative” framträder. Fabulan 

måste sedan alltså ställas i relation till den fokalisering och röst som den är inbäddad i. Att 

utöka sfären, att inte hålla sig till ett slutet (och dessutom oföränderligt) system, är att våga 

ställa viktiga och relevanta frågor, menar Bal. Detta måste göras i och genom dem sfär som 

omger oss och som är det faktiska systemet, vår värld, i vilken kultur är en naturlig del och 

byggkloss. Endast genom att sätta de två systemen i relation till varandra kan det ”lilla” 

                                                 
27 Ibid., s. 9 
28 Ibid., s. 4 

 12



(narratologiska) perspektivet erhålla mening. Därmed kan narratologin, så som den används 

av Bal, inte heller anklagas för att vara essentialistisk.29 

   Det är också på detta icke-essentialistiska sätt som hennes term ”bracket” måste förstås. 

Genom handlingen att ”sätta inom parentes” blir det möjligt att både se den existerande 

avskärmningen/gränsen och att rasera den just genom att se den – därmed inte sagt att den 

raseras fysiskt, utan den kan i samma rörelse bibehållas och fortsätta existera. Att se dess 

existerande ram och att den kommit att ses gör att förståelsen för den och dess innehåll 

förskjuts och kan belysas ur en ny synvinkel. Där ramen tar sin början/slutar börjar också dess 

relation till kontext.  

   Begreppsliggörandet av det narratologiska systemet med dess ”intellectual tools” får alltså 

två viktiga funktioner: Dels ger det en möjlighet att på ett konkret sätt låta läsaren artikulera 

vad denna möter och skapar genom sin läsning, dels skapar det ett gemensamt sätt att förstå 

texter utifrån en gemensam utgångspunkt som inte utgår från någon norm. Verktygen är där 

som verktyg och inte som normativa hållpunkter. Detta möjliggör i sin tur en diskussion på 

(relativt sett) lika villkor mellan läsare. Vidare påverkas också möjligheten till debatt kring 

olika definitioner ju tydligare begreppsapparaten är utformad. (Här sänder hon en tacksam 

tanke till Genette, som hon i fråga om ordning, varaktighet och frekvens anser har skapat ett 

sammanhängande system.30) 

   Bals narratologiska begreppsapparat utgår från och bygger på hennes uppfattning om att hon 

”not really think[s] that the corpus of predominantly narrative texts has been sufficiently 

explored with the help of narratology. On the contrary, most studies of those texts are weak 

precisely in that their authors fail to use adequate descriptive tools.”31  

   Låt oss stanna kvar vid begreppet ”intellectual tools” ytterligare ett ögonblick. Bals 

narrativa system kopplades till synen på detta som icke-absolut, som ett system som är 

underordnat sin text. Också ”intellectual tools” pekar i denna riktning, då det i sig besitter en 

immanent reflexiv struktur, en medvetenhet. Bal påpekade att dessa instrument inte får ses 

som någon automatisk apparat. I och med att allt som görs med dem måste vara reflekterat, 

kommer de intellektuella verktygen också att vara något som ”förhåller sig”, som inte blir 

”självgott”. Detta kan det endast göra utåt sett. Utanför det narrativa intellektuella verktyget 

finns nu en medvetenhet om andra verktyg att förhålla sig till, andra instrumentella 

hjälpmedel och analysmetoder. Narratologin ”tvingas” skapa en relation till sin omvärld, till 

                                                 
29 Ibid., s. 220f 
30 Bal 2004, s. 263 
31 Bal 1997, s. 14 
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andra existerande analyssfärer, vilket i sin tur kan ses som ett symboliskt kulturellt 

relationsskapande.  

   Den ompolarisering som detta innebär gör, enligt Bal, ”berättelse” till en gemensam 

utgångspunkt och narratologi till ett möjligt gemensamt verktyg som kan skapa en 

begreppsmässig dialog i en tid då ”abandonment of the certanities of traditional disciplinary 

paradigms” leder till att det inte går att föreställa sig något ”academic field where thinking 

about narrative can be avoided”.32  

 

Bal vill påpeka att hon gör en hypotetisk indelning av strukturen.33 Hypotetisk är den då den 

är kulturell - det är en tanke som utgår från en kulturs/individs (den som analyserar) tanke om 

texten och som skapar en specifik relation mellan den som analyserar och det föremål som 

denne analyserar. Vi förstår denna hypotetiska indelning som en medvetenhet från Bals sida 

att hon själv ingår i en kulturell kontext och att den indelning hon gör inte nödvändigtvis är 

självklar eller giltig för varje kultur (eller individ i kultur). Detta innebär att hon förhåller sig 

distanserat till också sitt eget arbete. Vidare skulle vi kunna återkomma till den öppenhet som 

en komposition i sig är, emedan den är öppen för innehållsmässiga och 

kompositionsvariationer, inte kan ses som ett automatiskt system, vilket skulle gå att avtäcka 

med hjälp av automatiska och maskinella verktyg. Detta leder oss än en gång tillbaka till Bals 

narratologiska reflexivitet. 

   Sammanfattningsvis måste sålunda sägas att Bal fäster större vikt än tidigare narratologer 

vid berättelsens grundläggande byggstenar och ser ett direkt samband mellan dessa och hur vi 

sedan kommer att uppfatta texten. Genom att använda sig av det narratologiska verktyg som 

Bal erbjuder i och med sina ”intellectual tools” möjliggör det en applicering som också blir 

reflekterad och som lyfter fram diskursens/berättelsens kontextuella placering. Därmed kan 

inte verktyget bli essentialistiskt och inte heller diskursen. Samtidigt tillåts dock diskursens 

uttryck att (i relation till kontexten) stå i fokus.  

   Det paradoxala med Bals applicering av narratologin, som också får direkta konsekvenser 

för vår studie, är hennes insisterande på att narratologin är ett verktyg. Som verktyg får den 

inte anta en överordnad roll. Samtidigt får den dock en framträdande plats då den 

narratologiska ingången måste tillåtas ta plats för att ”sila berättelsen genom gallret” för att 

dess kontextuella strukturer skall kunna avtäckas. Medvetenheten om att studien som sådan 

                                                 
32  Narrative Theory, Vol I, 2004 s. 6f 
33 Bal 1997, s. 7 
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inte är ett mål måste dock hela tiden finnas. Trots att vi i denna uppsats bedriver en strukturell 

studie, vi det sålunda hela tiden för att förmå se den kontextuella kulturella strukturen. 

 

 

Narratologin och postkolonialismen 

 

Risken med den ”theory of the novel” som utvecklats är, enligt Bal, att den försöker skapa en 

förklaringsmodell som har universella anspråk. Därmed försöker den gruppera och förklara ett 

flertal genrer med hjälp av en enda modell. Detta får som konsekvens att de olika genrernas 

specifika uttryckssätt suddas ut till förmån för teorin och den modell under vars vingar alla 

genrer skall förklaras.34  

  Det är viktigt att här inte förstå Bals varning för utsuddandet av genrespecifika drag som ett 

försök att hålla på en genredifferentiering som är hierarkiskt definierad. (Ur den synvinkeln 

skulle ett utsuddande av genredifferentiering för Bal troligen snarare vara positivt färgat.) I 

stället måste vi förstå hennes varning för utsuddandet av specifika drag som att det leder till 

att stympa varje genres rikedom till förmån för att dessa skall kunna passas in i en modell och 

en teori. Detta gör teorin auktoritär och ovanifrån styrande, vilket berövar genrerna deras 

autonomi och deras specifika uttryck. Vi har redan ovan sett exempel på denna reduktiva 

tendens inom narratologin hos Genette. Det är också här vi måste förstå vikten av den dubbla 

rörelsen i Bals term ”bracket”, som inte är till för att förgöra berättelsen och dess specifika 

sätt att uttrycka sig, utan för att förskjuta synvinkeln och förståelsen genom att synliggöra 

ramarna och hur de fungerar i relation till kontexten.  

   De konsekvenser som den universalistiska modellen ger upphov till är att det inte är 

berättelsen och dess specificitet som kommer att stå i centrum, utan i stället den metod som 

studerar berättelserna. Sett på ett sociologiskt, antropologiskt och kulturellt plan får detta 

ideologisk-politiska konsekvenser – vem ser samt ur vilket perspektiv studeras berättelse och 

diskurs? Den auktoritära studien som med hjälp av en modell studerar alla texter utifrån en 

mall blir sålunda den auktoritärt normgivande, vilken inte förmår förena sig med en 

demokratisk uttrycksprocess och sålunda inte vara kritisk, så som Bal menar att den måste 

vara. 

   För Bal handlar det inte om att inte kunna använda sig av de olika komponenter eller ämnen 

som ”theory of the novel” använder sig av, utan om huruvida man bör systematisera en 

                                                 
34 Ibid., s. 170f 
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berättelses struktur eller inte. På samma sätt kan man, enligt Bal, ta Barthes antagande att 

varje fabula tar avstamp i en universell modell som utgångspunkt och använda den fram till 

dess att den förkastas. Modellen skall sålunda inte användas för att få in berättelsen i en ram – 

tvärtom. Det är snarast konfrontationen mellan en specifik fabula och modellen som kan ge ett 

intressant resultat, menar Bal, då det leder till att man på ett mer precist sätt får fram det 

specifika i den studerade textens fabula.35  

   I det fallet skulle det innebära att upprepade konfrontationer mellan ett flertal specifika 

strukturer (egentligen ordnanden av element i fabulan) och modellen skulle skapa en 

informationsbank, vilken i sin tur skulle kunna ställas mot texter som antas vara icke-

narrativa. På samma sätt skulle denna urskillningsprocess förstås som ett sätt att hitta varje 

texts eller diskurs specificitet. I så fall skulle det som ett första steg möjliggöra en öppning för 

olika typer av diskursers parallella existensberättigande. Vidare skulle olika typer av diskurser 

belysas som specifika sfärer, vilka både kan och måste existera parallellt med andra diskurser 

för att en helhet skulle kunna framträda. Det ena kan endast ses/existera med utgångspunkt i 

att ”det andra” finns. Specifika, men avhierarkiserade, har genrerna, utan att göra avkall på sin 

specificitet, förlorat sin roll inom ett inrutat rumsligt mönster och får endast innebörd i 

relation till. 

   På så sätt tydliggörs Bals poststrukturella positionering. ”Berättelsen” existerar i form av 

”konstant närvaro” som den enda gemensamma nämnaren i en tid av stor rörlighet och 

paradigmskiften, men då den ställs i ett kontextuellt sammanhang är den också i behov av 

människan som agent för sin existens. ”Berättelse” närmar sig så definitionen av att 

representera ”mänskligt avtryck” och hon blir en del av vad som sker i den rumsliga 

överträdelsen och samtida existensen.36  

   Därmed lyfter Bal indirekt upp frågan om huruvida narratologi bör uppfattas och studeras ur 

ett synkront eller ur ett diakront perspektiv. Varifrån och när ser vi vad? Vad Bal visar på är 

att narratologi använts olika, dels mellan geografisk-kulturella områden, dels över tid.  

                                                 
35 Ibid., s. 188 
36   Den kritik som eventuellt skulle kunna göras gentemot Bal i detta är att berättelsen (mänskligt avtryck) i sig 
riskerar att bli essentialistisk, ett slags diskursmaterialism. Turligt nog ser hon inte berättelsen som en 
”kanoniserad” berättelse, utan som en föränderlig och vid varje tillfälle specifik form som genomsyrar varje 
paradigm och som har förmåga att anta vitt skilda skepnader. Berättelsen är intressant för att den säger någonting 
(återigen kontextualiserat) och än mer hur den säger, inte för att den säger. Vidare har Bal positionerat sig i 
frågan kring vem som tillåts uttrycka genom att, till skillnad mot Genette, erkänna tingen som del av berättelse 
och därmed förmåga att bibringa ett slags uttryck. På så vis kan inte heller berättelse ses som 
människoessenstialistik. Bal positionerar sig för en vidgning av definition av diskurs. 
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   Vi får så en mångspecificitet som inte endast existerar synkront utan också diakront. För att 

återknyta detta till genrediskussionen ovan, blir den parallella bilden här den att 

”användandespecificitet” måste tillåtas existera parallellt och då inte endast i tid utan över tid. 

Detta skulle upphäva narratologins universella anspråk och i stället göra den själv till något 

som måste studeras kontextuellt och kontinuerligt. En kontextualisering över tid borde på så 

sätt leda till att ”exploding the homogeneity of the epoch”, inte bara i tid, utan också över 

tid.37  

   Vi kan förstå Bal i relation till Homi K. Bhabhas ”tredje rum”. Detta är ett nytt rum som 

uppstår i mötet mellan kulturer och i vilket fokus har förflyttats från ett ”inifrån kulturen” till 

själva mötet mellan kulturerna. Bhabha motsätter sig dagens fortfarande hierarki- och 

perspektivcentrerade syn på kulturell mångfald, vilken fortfarande har det västerländska 

systemet som utgångspunkt och norm. Han skriver: ”Multikulturalism innebär ett försök både 

att bemöta och att kontrollera den kulturella skillnadens dynamiska process genom att 

upprätta en konsensus grundad på idén om kulturell mångfald.”38 Bhabha vill i stället byta ut 

den kulturella mångfalden mot något som han kallar kulturell skillnad och som innebär 

möjligheten att uttrycka annorlunda, det vill säga möjligheten till parallellt existerande 

diskurser (kulturella uttryck), som tillåts att från sin position direkt framleva sitt uttryck. Detta 

kommer att innebära en strukturförändring, menar Bhabha: 

 

Det jag ville åstadkomma med begreppet skillnad, som teoretiskt sett kan härledas ur 

poststrukturalismen, psykonanalysen (där skillnad utgör ett centralt begrepp), post-

althussersk marxism och Fanons banbrytande studier, var att undersöka huruvida 

idén om västvärlden eller västerländsk kultur överhuvudtaget med dess liberala och 

relativistiska tradition – dvs. den mäktiga ”framstegsmyten” – möjlighen kunde ha 

en yttersta rand eller gräns. Genom att använda begreppet kulturell skillnad vill jag 

inta en sådan gränsposition, och därmed beträda det skapande rum där kulturen 

konstrueras som skillnader i en anda av alteritet och annanhet.39 

  

De förändrade förutsättningarna för diskurser och kulturella uttryck får också rumsliga 

konsekvenser om vi skall tro Bhabha: ”Kulturella skillnader kan egentligen inte regleras inom 
                                                 
37 Homi K. Bhabha, On Global Memory: Thoughts on the Barbaric Transmission of Culture, Berkely University 
of California, Föredrag, 14 april 2008, publicerat 21 april 2008. Fortsättningsvis kommer vi att hänvisa till detta 
föredrag m.h.a. förkortningen OGM 
38 Jonathan Rutherford, ”Det tredje rummet” (orig. titel ”The Third Space” i Identity, Community, Culture, 
Difference, red. Rutherford, London: Lawrence & Wishart, i övers. av Bo Gustavsson ), intervju med Homi K. 
Bhabha här publicerad i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, red. Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn, Nora 2005, s. 283-293, s. 283f 
39Ibid., s. 284 
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ett universalistiskt system. Olika kulturer, skillnaden mellan kulturella praktiker, eller 

skillnaden i konstruerandet av kulturer inom olika samhällsgrupper, förorsakar oftast en form 

av oförenlighet.”40 Detta upptäcks dock först i den stund kulturen förhåller sig till annan kultur. 

Detta är det enda som får en kulturs specificitet att framträda. Därmed har de bägge behov av 

varandra, men utan något behov av likriktning. Behovet av varandra skapas på gränsen mellan 

kulturer och det är där Bhabhas ”rum” existerar. Rummet skulle kunna förstås med ord som 

”jämlikt möte under skillnad”. 

   Detta leder till att de olika kulturer som existerar samtidigt och i relation till varandra inte 

existerar inom samma rum och inte kan kanaliseras genom ett och samma normgivande rum. I 

stället existerar de i var sitt rum, men i relation till varandra i form av en dialog, för vilken 

Bhabha med inspiration från Walter Benjamin använder sig av begreppet ”kulturell 

översättning”: ”för att därmed antyda att alla kulturformer står i något sorts samband till 

varandra, eftersom kultur utgör en meningsskapande eller symbolisk aktivitet.”41  

   Bals narratologi innebär en öppning mot kulturell skillnad i den mening Bhabha talar om. 

Genom att öppna upp för den kulturella diskursiva skillnaden kan man både avtäcka diskurser 

och på så sätt få en inblick deras retorik och medel, men det är också ett sätt att upptäcka 

diskursers specificitet. På så sätt visar Bals narratologiska ingång stora likheter med den 

postkoloniala ingång som Bhabha står för. De båda talar om en kontextualisering samt om en 

decentrering av ett diskursivt/kulturellt uttryck i ”första rummet”. Genom att studera det rum i 

vilket uttrycket möter sin omgivning kan både skillnaden och specificiteten i uttrycket 

framträda och bli belyst.  

 

 

Rummets yttre gränser och läsaren 

 

Genom att använda oss av Heart of Darkness som ett sätt att diskutera Bhabhas postkoloniala 

teorier, kan vi ta fasta på den berättelsens ”destabiliserande” faktorer och hur dessa möjliggör 

ett nytt rum där gränsen blir en utgångspunkt för det tredje rummet.42  

 

                                                 
40 Ibid. 
41 Ibid., s. 285 
42 Det kan nämnas att Sveriges Radio i december 2008 gjorde en radiouppsättning av Heart of Darkness och där 
ramberättaren uteslöts. Detta kan vara förståeligt utifrån formatets förutsättningar. Dock tar det bort en viktig 
dimension av berättelsen.  
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Då vi inledningsvis förs in i berättelsen (se första citatet i denna del), görs det av vad vi tror 

vara en fysiskt frånvarande, osynlig och okänd berättare, en extern berättare (external 

narrator, EN) som Bal skulle ha uttryckt det.43  

 

The NELLIE, a cruising yawl, swung to her anchor without a flutter of the sails, 

and was at rest. The flood had made, the wind was nearly calm, and being bound 

down the river, the only thing for it was to come to and wait for the turn of the 

tide.44  

 

Dock visar det sig snart att vår föreställning inte är korrekt. Redan i det andra stycket låter 

berättaren avslöja sig som en av ”oss”: ”The sea-reach of the Thames stretched before us like 

the beginning of an interminable waterway.” (s.1) Redan i det andra stycket kastas alltså vår 

föreställning om, vilket gör att vi måste omvärdera vår uppfattning av situationen. Trots att vi 

fortfarande inte vet vem berättaren är, inte ser någon framför oss och inte vet vilka ”vi” är, vet 

vi att vår berättare varit närvarande vid tidpunkten, varit en del av händelsernas centrum.  

   Låt oss jämföra inledningen med romanens avslutande stycke: 

 

Marlow ceased, and sat apart, indistinct and silent, in the pose of a meditating 

Buddha. Nobody moved för a time. “We have lost the first of the ebb,” said the 

director, suddenly. I raised my head. The offing was barred by a black bank of 

clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed 

somber under an overcast sky – seemed to lead into the heart of an immense 

darkness. (min kursivering, s.72) 

  

Tankestrecket skapar en intressant delning av meningen då den förra delen ter sig mer 

”allmän”, medan den senare delen innehåller detta ”seemed” och därmed en mer personlig 

prägel, det vill säga en prägel av berättarjagets uttalade mening om situationen. Den senare 

delen av meningen står som en reflektion över den förra. Analogin mellan inledning och 

avslutning ligger därmed kvar i det att det som i inledningen var en tudelad färd in i 

berättelsen, nu är en tudelad färd ut ur densamma. I inledningen förs vi in mot Marlows 

monolog, liksom vi i slutet förs ut ur Marlows monolog och vidare ut mot berättelsens kant, 

via den karaktärsbundna berättaren (character-bound narrator, CN) Denne kan identifieras 

som en karaktär i den berättelse som han eller hon framför och det påverkar i sin tur vår syn 

                                                 
43 Bal 1997, s. 18 
44 Conrad, s. 1. Sidhänvisningar till Heart of Darkness kommer i fortsättningen att ges i löpande text och 
kommer då att hänvisa till Doverutgåvan om ingenting annat anges.   
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på hur vi ser på sanningsanspråken i berättelsen: ”The difference between an EN and a CN 

[…] entails a difference in the narrative rhetoric of ’truth’.”45 

   I och med ordet ”seemed” tycker och gör sig berättaren närvarande och det sker en 

fokalisering präglad av reflektion. Detta är också vad som kommer att hänga kvar som ett 

slutgiltigt intryck. I och med att den slutgiltiga rörelsen går från ett vidare till ett snävare, 

fokaliserat perspektiv (men också ett osäkerhetsperspektiv) blir det också detta 

perspektiv(val) som kvarstår som intryck då vi lämnar berättelsen.  

   Anledningen till varför vi uppehåller oss vid detta är för att peka på vilken ökad reflexiv 

ingång Bals narratologiska verktyg ger. Hennes uppmaning om att vara kritisk ställs därmed i 

centrum. Vi kan hänvisa till hennes kritik mot Forster: ”Analysis would be doing no more 

than paraphrazing the ideological taxonomy of the literary text and hence would not be 

critical.”46 

   Det centrala är insikten om vikten av att bedöma händelserna. Genom att bli medvetna om 

rösten och fokaliseringen, kan vi börja fråga oss vad de står för och därmed hur rösten 

påverkar fokalisatorns plats i diskursen samt elementens strukturering. En sådan läsning 

innebär en lokalisering av var den diskursmässiga gränsen befinner sig; var den tar vid och 

hur den tar vid, vad den säger och hur den påverkar i egenskap av att inneha just den 

positionen, samt vad detta får för konsekvenser för det presenterade. 

   Genom att gå till botten med textens uttryck och inte nöja sig med att studera vad som i 

första hand verkar föreligga anlägger man ett kritiskt förhållningssätt. Bals narratologi kan 

möjliggöra en fokaliseringsförflyttning som hjälper till att avtäcka gömda diskursiva 

strukturer. Vi blir därmed medvetna om att vi genom berättelsen stiger in i en ideologisk och 

politisk kontext som dessutom ses ur ett specifikt perspektiv. Insikten om detta, och därmed 

om att kontext alltid har betydelse, får enorma konsekvenser.  

   Heart of Darkness ter sig i första stund som ett tydligt exempel på vad en berättelse är: text, 

story, fabula. Dock inser vi alltså snart att den också visar på hur komplicerad textens gräns 

är.  

   Sett med Bhabhas kulturella ögon kan vi också fråga oss: Var tar det tredje rummet sin 

början? (Att studera fabulan är att studera hur det tar sig uttryck och vad det uttrycker.) Detta 

kan sägas vara den andra delen av Bals ändar. Det är den kulturella kontext i vilken texten 

möter läsaren. Det är här som vi, med hjälp av Bhabha, kan utröna den kulturella specificitet 

                                                 
45 Bal 1997, s. 22 
46 Bal 2004, s. 270 
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som ligger till grund för mötet i gränspositionen. Det är med den typen av ögon som aktören 

Marlow måste studeras. Hans rörelser i fabulan blir en kulturell och ideologisk positionering. 

   Också läsarens ram kommer att inbegripas i studiet av den andres berättelse. Den aldrig 

säkra positionen kräver ett kritiskt förhållningssätt även till vår egen trovärdighet och vårt 

eget syfte som betraktare.  

   Då vi nu funderat en aning kring gränsen, var den går och vad det får för konsekvenser hur 

vi förhåller oss till den, kan vi gå vidare till att studera fabulan och Marlows sätt att röra sig. 

 

 

Fabulans och storyns plats och rum 

 

Vi påminner om Bals påpekande att det är av yttersta vikt att gå till fabulan för att kunna 

ställa den i en kontextuell relation. I den här delen kommer vi att utgå från de element som är 

mest framträdande i berättelsen och som bygger upp diskursen i form av händelser och 

händelsekedjor till ”the structure of the series of events”. Detta blir ett sätt att genom 

exemplet Heart of Darkness kritiskt studera hur det kulturella uttrycket byggs upp och därmed 

försöka förstå dess ”ideologi”.  

  Fokus för diskussionen kommer att ligga på elementet ”plats” (location) i fabulan samt den 

del av storyn som är av intresse för oss, nämligen aspekten ”rum” (space). Genom att välja ut 

och fokusera på ett begränsat antal element, håller vi oss till Bal som skriver: ”Intuitively, on 

the basis of a careful reading of the text, one selects those elements of the theory which one 

thinks particularly relevant to the text that one whishes to describe.”47  

 

 

Strukturell ingång 

 

Textens uttryck utgår alltså från, har sin kärna i, fabulan. För att skilja mellan beståndsdelarna 

i fabulan och de i storyn, benämner Bal fabulans element och storyns aspekter. Aspekterna 

blir en grad mer komplexa då de utgörs av karaktärens fokalisering av elementen och 

aktörerna. En berättelse är sålunda en framförd fabula, sammansatt på ett karaktäristiskt sätt 

                                                 
47 Bal 1997, s. 10 
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genom en serie av logiskt och kronologiskt inriktade händelser som är förorsakade, 

framkallade eller upplevda av aktörer i fabulan.48  

   Fabulan kan grovt delas upp i objekt och processer där processer kommer till stånd med 

hjälp av objekten, närmare bestämt aktörerna. Händelser, i egenskap av reaktioner, och 

aktörer, i form av katalysatorer, blir därmed de viktigaste elementen: ”Events [are] seen in 

relation to the actors forming part of it, and the actors in relation to the events they initiate to 

suffer.”49  

   Skapandet av relationer för att få till stånd processer ter sig sålunda viktig i fabulan och ger 

upphov till övergångar från ett tillstånd till ett annat. Vi skulle kunna tänka oss bindningarna i 

en molekyl där ett antal ämnen skapar bindningar till varandra, vilket i sig ger upphov till 

specifika reaktioner och processer som ger specifika resultat. Bal försöker ”describe the 

elements in their relationship to each other, and not as isolated units.”50  

   När de strukturella studierna är klara träder relationerna fram tydligare, enligt Bal, vilket i 

sin tur gör det lättare att skilja mellan fabulans inre relationer, dess relationer med storynivån 

och de som uppstår mellan läsaren och karaktärerna, vilka alltså först framträder på 

storyplanet.51 

   Genom att använda Bals kritiska och strukturella analysmetod blir det möjligt att studera 

berättelsens faktiska element och vad dessa uttrycker i sin komposition, samtidigt som de 

måste sättas i ett kontextuellt sammanhang.  

 

 

Kritik av den psykologiska ingången för att peka på den strukturella ingångens 

möjligheter  

 

Vår ingång innebär att vi också ifrågasätter tidigare forskning som hävdat att Marlow 

uppvisar en statisk karaktär. På så sätt påstår vi att en psykologisk studie så som den Bernard 

Paris tar sig an i sin psykologiska studie A New Approach to ”Heart of Darkness” and Lord 

Jim (2005) inte är nödvändig för att komma nära en karaktär eller en aktör. Paris motsätter sig 

att man närmat sig Marlow “in functional terms”, eftersom det lett till att ”critics see 

                                                 
48 Ibid., s. 195 
49 Ibid., s. 217 
50 Ibid., s. 218 
51 Ibid., s. 79 
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Marlow’s traits emanating from the functions he serves rather than from his psychology […]”. 

Detta har, menar han, lett till att Marlow har kommit att uppfattas som en statisk karaktär.52 

   Genom sin psykologiska studie menar han sig i E.M. Forsters anda i stället kunna visa upp 

en rund karaktär i Marlow. Detta tror han skall kunna leda till att man ”better understand the 

structures of [Marlow’s] narrations, his relationships with his auditors, and the thematic 

ambiguities of the stories he tells.”53 Detta skall i sin tur göra Marlow till ”an imagined 

human being”.54 Fram tills idag har han, och här citerar Paris Eloise Knapp Hay, blivit ”only 

what the meanings of the novels require of them.”55 

   Även om Paris säger att han inte vill ”ignore the formal complexity and thematic richness 

[...]” 56 i romanerna, och därmed pekar på en medvetenhet och en respekt för tidigare 

strukturella och tematiska studier, innebär hans studie problem då han de facto visar en icke-

respekt för textmässiga förutsättningar. Genom att vilja få Marlow att kunna uppfattas som 

”an imagined human being”, vill han göra någonting av Marlow som inte ryms i dennes 

litterära existensram. När Paris försöker betrakta honom som om han vore en människa blir 

det tydligt hur han bygger på mötet mellan läsare och text, utifrån och in, i stället för att söka 

respektera texten, dess inneboende element och vad dessa säger och bygger upp – alltså den 

text som de skapar. Textens förutsättningar ligger inte längre i den utan utanför den. Den 

realistiska världen får stå som direkt förebild för den litterära. Här är, som vi minns, Bal 

noggrann med att poängtera att den ena inte får förväxlas med den andra. 

   I och med att Paris förvrider förutsättningarna för textens existensgrund ignorerar han de 

facto hur en text byggs upp. Därmed blir det lätt för honom att ignorera skillnaden i de 

textmässiga nivåerna och blanda begreppen. Då han använder sig av Knapp Hay-citatet blir 

det därför inte tydligt vad ”narrator” egentligen betyder för Paris. Det verkar som om 

begreppet lika gärna kan stå för en aktör, som för berättaren.57  

   Samtidigt kan man inte heller, om man accepterar förutsättningarna för en text, komma ifrån 

att det handlar om en struktur som byggs upp av funktioner och händelsekedjor och som alltså 

skapar text. Det funktionsmässiga är textens förutsättning och leder till att skapa en 

                                                 
52 Bernard J. Paris, Conrad’s Charlie Marlow: A New Approach to “Heart of Darkness” and Lord Jim, New 
York 2005, s.1f 
53 Ibid., ix 
54 Ibid. 
55 Ibid. Se även Eloise Knapp Hay, The Political Novels of Joseph Conrad, Chicago & London 1963, 129 
56 Ibid. 
57 Det kan vara av värde att påpeka att Knapp Hay gör en historisk/biografisk-politisk studie av Conrads litteratur 
och att syftet för Knapp Hay är att påvisa karaktärernas funktioner. Läst i sitt sammanhang innehar meningen en 
mer positiv och varierad betydelse, då dessa berättare samtidigt är ”sina egna”, specifika, genom att uppvisa 
specifika karaktärsdrag och, om vi skall använda en term som passar Paris, därmed är rundare till typen. Dock 
verkar Knapp Hay falla i samma icke-distinktionens nivåfälla som Paris.   
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komplexitet, men Paris verkar alltså anse att en mer strukturell studie inte har förmåga att 

uppvisa det karaktärsmässiga djup, som han anser sig kunna bidra med genom sin studie. Han 

vill visserligen inte, vilket han kritiserar ”tendensen” för, söka Conrad bakom Marlow, men 

hans sätt att studera Marlow får ändå närmast den konsekvensen och avslöjar att Paris inte har 

satt sig in i hur den strukturella metoden fungerar.58  

   Man måste i motsats till Paris acceptera att studiet av fabulan - då den går på djupet och 

studerar funktioner och händelsekedjor - kommer att bli mer teknisk i sin form och i sitt 

genomförande. Dock är detta endast ett medel, ett sätt att använda sina ”tools”, för att i 

längden kunna belysa fabulans komposition och komplexitet och därmed ge en djupare 

förståelse för texten som helhet, vilket är ”what the [tools are] for”.59  

   Bals kritiska analysmetod erbjuder en möjlighet att erhålla en djupare förståelse för hur 

fabulans relevanta element interagerar och skapar de övergripande händelsekedjorna i 

fabulan, dess Narrative Cycle. På så sätt växer en helhet fram som förmår motivera 

övergången från fabula till storynivå. Det är denna process som vi kommer att genomgå i 

följande partier. 

 

 

Fabulans platser: en väg in i Marlows dubbelhet 

    

Bhabha menar med utgångspunkt i Fanon att (mytisk) samhällelig struktur byggs upp av en 

strävan mellan individ och samhälle (en ”General Will – Law or Culture”) Inom ramen för 

denna kan anomalier stängas ute och förkastas, tas avstånd från. Den koloniala strukturen 

upphäver det sättet att fungera och bygger på samt låter i stället i högsta grad dessa anomalier 

framträda. De placerar sig i stället i explicit central position och som jagar inom, är en del av, 

Subjektet, menar Bhabha. Det kan förklaras som ett ”demand and desire” inom Subjektet och 

vi tänker oss det här ”diskursivt eller kulturellt uttryckt”.60 

   Den koloniala strukturen bygger på en dubbelhet i den identifikatoriska strävan hos 

individen, menar Bhabha. Han pekar på att ”to exist is to be called into being in relation to an 

otherness, its look or locus”. Att stå i förhållande till en identifikatorisk plats är, säger 

                                                 
58 Paris, s. 2 
59 Bal 1997, s. 187 
60 Bhabha 2008, The Location..., s. 61ff 
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Bhabha, ”a space of splitting” då det struktureras av just den slitande strukturen ”demand and 

desire”.61  

   Genom att sätta Bhabhas resonemang i relation till Bals strukturella ingång kan det 

framträda ännu tydligare. Marlows positioneringar, studerade med utgångspunkt i ”demand 

and desire” kan i en kulturellt diskursiv kontext studeras som positionen av ett jag. Genom att 

studera Marlows strukturella platspositioneringar och relationer till andra aktörer samt 

händelsekedjan skall vi se hur Marlows dubbelhet i form av ”demand and desire” yttrar sig 

och hur han existerar i förhållande till detta.  

 

 

De dubbla platspositioneringarna  

 

He was a seaman, but the was a wanderer, too, while most seamen lead, if one may 

so express it, a sedentary life. Their minds are of the stay-at-home order, and their 

home is always with them – the ship; and so is their country - the sea. (s. 3)  

 

Med utgångspunkt i att platser är centrala i denna fabula frågar vi oss vilka platsmässiga 

positioner Marlow – i egenskap av central aktör – intar, tangerar eller på annat sätt har 

samröre med.  Den geografiskt förankrade händelsekedja som sammanfattar fabulan kan 

beskrivas på följande sätt: ”Marlows resa till och inträngande i Afrika samt hans hemfärd och 

första tid hemma efter återkomsten.” Tre typer av händelsekedjor framträder då som för oss 

djupare in i förståelsen av fabulan: 

1) Europa/Afrika: Den första indelningen grundar sig på kontinentbaserade 

platspositioneringar. Marlow befinner sig i fabulans inledning i London, England, efter att 

tidigare ha varit ute på haven: ”I had then, as you remember, just returned to London after a 

lot of Indian Ocean, Pacific, China Seas – a regular dose of the East – six years or so [...].” (s. 

5) Han vill snart ge sig ut igen, vilket leder till att ha tar anställning i ett bolag som ger honom 

plats på en flodångare i Afrika. För att erhålla denna anställning måste han ta sig över till (den 

europeiska) kontinenten: ”You understand it was a continental concern, that trading society; 

but I have a lot of relations living on the continent […].” (s.6) I fabulans senare del återvänder 

Marlow till Europa. Dessa platser kan ses som fabulans övergripande platspositioneringar. 

2) Fastland/vatten (där den senare kan delas in i hav/flod samt saltvatten/sötvatten): Redan 

tidigt påpekar ramberättaren att Marlow ”did not represent his class [not being a person who 

                                                 
61 Ibid., s. 63f 
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only follows the sea]”. Också på fabulanivån utkristalliserar sig detta. Berättaren Marlow 

påminner om att han efter sin återkomst från de stora haven ”was loafing about, hindering you 

fellows in your work and invading your homes, just as though I had a heavenly mission to 

civilize you.” (s.5) Kort, han befann sig på land. Detta gör han för ett tag, och den berättande 

Marlow påpekar vidare: ”It was very fine for a time, but after a bit I did get tired of resting.” 

(s.5) Marlow börjar alltså rent konkret att leta efter en båt som kan ta honom ut på haven igen. 

Dock finner han ingen sådan båt. Med hjälp av sin moster får han dock anställning på en 

flodångare i Afrika som reser på sötvatten. Ramberättarens kommentar om att Marlow inte är 

trogen sin klass, kan alltså lika gärna uppfattas som att han inte är trogen sin klass i form av 

”typ av sjöman”, de som reser på haven (saltvatten), utan söker sig till dem som reser på 

floder (sötvatten). Han vandrar inte endast mellan klasser, utan också mellan schatteringar 

inom dessa. 

   Resan till Afrika görs på en båt på en fransk ångare. Från denna inte bara ser Marlow 

Afrikas kust, utan tangerar också land genom att båten lägger till vid ett flertal tillfällen för att 

släppa av ”soldiers and customhouse officers”. (s.10) På så sätt ter sig vägen till Afrikas flod 

som en sicksackande väg mellan hav och fastland.  

   Väl på plats måste Marlow gå av sin franska ångare. Därmed tar ett sicksackande mellan 

internationellt vatten och olika afrikanska hamnar slut. Marlow står nu på afrikansk fast mark.  

3) Afrikanskt fastland/afrikanskt vatten (sötvatten): Denna tredje indelning kan ses som en 

fördjupad kombination av ett och två. Marlow når alltså fram till Afrika. Under hela den resa 

som han företar uppför floden får resan på ett sätt en liknande karaktär som den han varit med 

om på den franska ångaren. Hans färd blir ett ständigt pendlande mellan landstigningar och 

flodfärder, nu dock med den skillnaden att Marlow ägnar mer tid intill eller på land än vad 

han gjort då han reste med den franska ångaren. Så går han till exempel till fots från den yttre 

stationen upp till Centralstationen, där hans flodångare väntar honom. (s.16f) För att Marlow 

skall nå sin båt, som befinner sig på Centralstationen, krävs det också att han tar sig fram en 

bit till fots. För att Marlow skall kunna laga den, som det visar sig, trasiga båten och ge sig ut 

på floden, krävs det sedan även att han förblir en tid på fastlandet. (s.18ff)  

   Till sist innebär den slutgiltiga landstigningen uppför floden att resan uppför denna kan nå 

sitt syfte i och med det att besättningen och Marlow kan komma i kontakt med Kurtz. (s.48) 

   Vi får alltså följande övergripande platsstruktur: 1 ges en fördjupad och förgrenad version i 

2 och där Marlow antar en ”vandrande” positionering i ett flertal bemärkelser. I 3 får den 

vandrande positioneringen en fastare karaktär i sin pendlande art.  
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I egenskap av sjöman är sålunda Marlow annorlunda. Genom hans geografiska 

platspositioneringar ser vi att han bryter den traditionella strukturen. Detta gäller såväl inom 

”subjektets” ram - i egenskap av sjöman bejakar han ”fel” vattentyp och kan tänka sig att gå i 

land - och som europé – han rör sig obehindrat mellan kontinenter och geografiska positioner. 

De mekanismer av urskiljning som verkar bygga upp både sjömannens och det europeiska 

subjektets geografiska tänkande finns båda hos, genomkorsas och överträds av Marlow.  

   Samtidigt slår det oss att det snarast är platserna som står i en framträdande position. 

Marlow som sådan har ingen egentlig position, utan hjälper till att vara den aktör som väver 

samman elementen och händelserna. Ju djupare in i denna strukturella uppdelning vi kommer, 

desto tätare sammanvävda ter sig delarna. Om de på det övergripande planet inte har någon 

inre koppling till varandra, ställs de i och med Marlows positioneringar i relation till varandra. 

Ju närmare Marlow kommer Afrika och den anställning han är på väg till – anledningen till 

varför han är där –, desto starkare vävs de samman. Marlow går djupare in i sin positionering. 

Därmed knyts han hårdare till platserna, eftersom han är kittet som får dem att vävas till en 

kedja. I egenskap av aktör som sådan verkar han inte ha någon mening och inte heller de 

platser han kommer till. Vad aktören Marlow verkar göra är att väva samman, men också röra 

sig över, geografiska platser och kulturella diskurser.  

   På detta sätt öppnar sig en möjlighet att, med Bals diskursmässiga ingång, byta fokus och i 

stället fundera över geografisk innebörd. Vad säger den geografiska positionen, 

identifikationen med viss geografisk tillhörighet? Var i denna döljer sig det talande Subjektet 

och på vilket sätt?  

   Marlow växer från att vara en aktör som skapar trådar mellan platserna, till att bli en 

”karaktär” frammejslad och framträdande i relation till platserna. Därmed är inte hans subjekt 

essensialistiskt. Hans subjekt finner endast mening i relation till de händelser och de kedjor 

som mejslar fram honom. Det är genom denna struktur som han ser och strukturen kan i sin 

tur belysa aktören Marlows ”ideologi” eller kulturella förhållningssätt. Det uppstår en reflexiv 

apparat, på det sätt som Bal kan sägas tala om i och med sitt begrepp ”intellectual tool”.  

   Dessutom ser vi i detta hur subjektspositionen destabiliseras i enlighet med det 

postkoloniala tillstånd Bhabha beskrivit. Det agerande subjektet blir länken till och mellan 

kulturer. Det blir en bärare eller ett subjektivt agentskap så som Bhabha uttrycker det. 

    Genom den strukturella studien ser vi hur ny insikt om diskursens uttryck ser ut. Intresset 

förskjuts från Marlows resa och förflyttningar som sådana till mötet mellan varje 

händelsekedja eller situation, vilka tillsammans sedan driver händelsekedjan i riktning mot att 

uppfattas kontextuellt. 
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Platsfördjupningen, Marlows nära avstånd och den ironiska distansen i fabulan 

 

Vi framförde inledningsvis i denna del vår kritik mot Paris och att vi genom att strukturellt 

studera de starkt framträdande elementen också skulle kunna peka på en komplexitet i 

fabulan. Vi visade ovan hur sekvenser kan löpa parallellt i fabulan och därmed skapa 

komplexitet, liksom hur ytterligare komplexitet kan skapas genom intrikata övergångar 

mellan händelsekedjor som har sin fortsättning i en till synes annan sekvens, men att det 

också verkar möjligt att denna övergång kan löpa mellan textens nivåer. Vidare har vi redan 

kunnat peka på att Marlows relation till de platser han befinner sig på är av en dialektisk 

karaktär. Detta relationssvävande förhållande mellan Marlow och plats gjorde också att 

platsen förmådde verka belysande på Marlow som aktör i fabulan. Marlows dialektiska 

dubbelhet kan relateras till Bhabhas bild av den postkoloniala individen som ”are continually 

positioned in the space between a range of contradictory places that coexists [...] evoked and 

erased at the same time [...].”62 

 

 

De två rörelseriktningarna hos aktören Marlow 

 

Semiotikern Algirdas Julien Greimas pekar i sin analys av Guy de Maupassants ”The Piece 

of String” på hur den traditionella resan i denna berättelse får en omvänd karaktär i 

förhållande till den traditionella hemma-borta-hemma utvecklingen.63 Vi tillåter oss att citera 

ett längre parti:  

 

The spatialization of the narrative also brings to the force both the syntagmatic and 

paradigmatic aspects of its organization. Though the space in which the narrative 

takes place is circular and symmetrical – from “home” to “home” – we can see that 

this symmetry is there only to underscore the transformations of the contents 

inscribed in the spatiotemporal coordinates[...]. Nonetheless, the spatiotemporal 

framework established is not only a formal framework but also the place where 

displacements, deeds, and actions of the protagonist of the narration take place. 

From this it follows that the relations between places and actors, toponyms and the 

                                                 
62 Ibid., s. 68 
63 Algirdas Julien Greimas, “Description and Narrativity; ‘The Piece of String’, (övers. Paul Perron och Frank 
Collins för New Literary History 1989:3) i Theory – Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, red. 
Mieke Bal, Vol II, London & New York, 2004 s. 161-171, s.162. Även om Propp kanske skulle mena att det 
finns en global grundstruktur i hemma- borta- hemma, måste vi dock fråga oss om det är en giltig 
utvecklingslinje för all berättelse. Framförallt bör vi vara medvetna om att vi ur västerländsk synpunkt kanske tar 
den extra starkt för given. 
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anthroponyms, as well as their variations, are narratively significant. At first 

glance the segmentation of the [Maupassant’s] narrative corresponds in the main to 

the canonical articulation of a great many narrative objects. It also reminds us of 

the results of the Proppian analysis of Russian folktales. Yet we can immediately 

note significant differences, since in contrast to the Proppian narrative, where the 

hero is initially in conjunction with society and then travels to solitary and ostile 

spaces to accomplish great deeds, Maupassant’s hero is a solitary hero who travels 

in order to be in conjunction with society. Utopic space, which by definition is the 

place of disjunction and solitary confrontation, becomes here the place of 

conjunction and social confrontation.64  

 

Även om Greimas dels diskuterar i semiotiska ordalag samt arbetar på storynivån, är hans 

observation högst intressant för vår studie av Heart of Darkness. Bal förhåller sig 

övergripande positiv till den semiotiska ingången, men kritiserar den till exempel då den 

används som modell för att skapa en mer övergripande bild av karaktären som inte bygger sin 

utgångspunkt på studien av fabulan. Framför allt tar den inte lika stor hänsyn till vad 

separerandet av de två nivåerna kan ha för positiv bidragande effekt.  

   Vi tillåter oss dock att använda oss av Greimas resonemang i detta fall då vi är noggranna 

med att poängtera att vi här endast använder honom för att tydliggöra strukturella 

händelsesekvenser. Här infinner sig kanske också den skillnaden att vi lättare förmår hålla oss 

till struktur samtidigt som vi tar stöd i Greimas, eftersom att vi just håller oss till fabulanivån 

då vi refererar till honom, en nivåstudie som och som vi minns att Bal säger, är mer ”teknisk” 

till sin natur. Därmed blir följande resonemang inte ett sätt att söka ”karaktär”, utan ett sätt att 

avtäcka ”positionering hos aktör” och vi är därmed också tydliga i vilken nivå det är som vi 

arbetar med. 

   Greimas konstaterar att de positiva och negativa platserna får sin ompolarisering i 

Maupassants berättelse. I vanliga fall handlar utvecklingsresan om en hjälte som är initially in 

conjunction with society, vilken åker till avlägsna och ödsliga platser för att utöva hjältedåd, 

för att sedan komma hem till den plats där man är in conjunction with society (om än 

förändrad, en utveckling har skett). I Maupassants novell verkar det motsatta ske. Den 

ensamme hjälten söker sin conjunction with society. 

   Då vi studerar fabulan i Heart of Darkness ser vi att båda dessa utvecklingslinjer finns med 

samtidigt i form av en dubbel rörelse som skapar en komplexitet. Detta leder i sin tur till en 

diskrepans i själva fabulan där rumsliga förflyttningar leder till att motarbeta varandra. De blir 

                                                 
64 Ibid., s. 162 
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som två lager på varandra, samtidigt existerande, men med en spänning mellan sig, vilket 

skapar diskrepans. Det ter sig som en ironisk diskrepans och en dubbelhet. 

   Marlow finns med från början till slut och genomför själv en stor del av handlingarna så att 

sekvenser skapas. Han är den som anställts för att styra båten och han har en central uppgift. 

Det är hans förmåga att ”styra båten i hamn” som avgör om de skall nå Kurtz. På så sätt är 

Marlow högst involverad i projektet. Han står i ett slags hedersposition och kan därmed 

placeras i ”subjektets” position. Marlow är en aktör som (dock i hög grad tack vare mostern) 

väljs ut att vara den aktör som skall styra båten. Han får en central position på platsen 

”hemma” (här i betydelsen Europa) genom att vara ”utvald” och kan därmed ses som en aktör 

som är en del av platsen, ingår i strukturen och är viktig för den kommande sekvensskedja 

som har sin utgångspunkt ”hemma”. Sett med Greimas ögon är han i conjunction with society, 

men han ämnar samtidigt lämna denna förening och sammanblandning med samhället för att 

ta sig till den vita fläcken på kartan. Hans ”hjältedåd” i egenskap av sjöman skulle därmed 

kunna sägas bestå i att lyckas styra en båt uppför floden. (s.5f)  

   Dock existerar den motsatta typen av resa parallellt med ovanstående. I egenskap av sjöman 

blir Marlow ”a solitary hero who travels in order to be in conjunction with society”. Genom 

att ta anställning på Bolaget låter den ensamme sjömannen sig inordnas i ett större system och 

gå i någon annans tjänst för ett ”högre syfte”. Resan till Afrika och uppför floden ingår i ett 

system där Marlow inte längre är huvudaktör. Om han vet att han är anställd på båten för att ta 

sig till en viss plats, är det endast successivt som han får reda på vad han skall göra på denna 

slutgiltiga plats, liksom han successivt träder in i ”kunskapen” om Kurtz. Av berättaren 

Marlow får vi i efterhand veta att information kunde nå honom av en slump i form av 

fragment: ”His name, you understand, had not been poonounced once. He was ’that man’. 

The half-caste[…] I heard: ‘Military post – doctor - two hundred miles – quite alone now – 

unavoidable delays – nine months – no news – strange rumors.’” (s.28) Inte ens i efterhand 

vet Marlow vad Mr. Kurtz hade för yrke: ”[A]nd to this day I am unable to say what was 

Kurtz’s profession.” (s.67)  

    Marlow verkar inte få inblick i det ”höga syftet” på fabulanivån. Berättaren Marlow säger i 

efterhand (och har därmed inte heller då förstått syftet): ”What did it matter what anyone 

knew or ignored? What did it matter who was the manager? One gets sometimes such a flash 

of insight. The essentials of this affair lay deep under the surface, and beyond my reach, and 

beyond my power of meddling.” (s.35) Han hör från andra att han är väntad, att han säkert är 

en man med förmåga som i fortsättningen är tilltänkt för högre uppgifter och som dessutom 

skulle ha inflytande i Europa, men vad som egentligen menas eller varifrån ryktet kommer får 
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varken vi eller som det verkar aktören (och inte heller berättaren?) någon klarhet i. (s.24) Den 

dubbla rörelsen gällande Marlows positioner i projektet leder till att Marlow befinner sig mitt 

i det, samtidigt som han utesluts ur dess gemenskap. 

 

 

Marlows relation till andra aktörer  

 

Marlow väljer dock samtidigt att inte ingå i gemenskapen. Detta tillhör utvecklingslinje 

nummer ett. Han håller sig på avstånd och han söker avskildhet. Detta leder till en grupp 

aktioner. Vi kan till exempel se hur han väljer att interagera eller att inte interagera med de 

människor som han möter. I fabulan ser vi hur Marlow hellre sover på båten än tillsammans 

med de anställda på stationen. (Berättaren kommenterar i efterhand detta, vilket förtydligar 

situationen.) Där sover han och samtalar med de lägre samhällsklasserna, båtsmännen. (s.25f) 

I egenskap av ”högre tillsatt på båten” vore det snarast av kutym att denna aktör interagerade 

med de anställda på stationen.  

   På samma sätt talar han länge med Ryssen (s.48ff) – som senare blir bannlyst och måste fly 

och som alltså kan ses som en aktör som står längst ner i hierarkin. (s.58) Det är svårt att se att 

han, liksom båtsmännen, skulle upptas i samma tematiska aktörsgruppering som de högre 

uppsatta. Samma sak gäller med den tegelstensmakare som Marlow senare kallar ”papier-

mâché Mephistopheles” och som inte verkar ha alltför rent mjöl i påsen: ”Do you read the 

company’s confidential correspondence? I asked. He hadn’t a word to say.” (s.22) 

   Marlows positionering utkristalliserar sig ytterligare i och med att han egentligen inte 

kommunicerar med den ”högre” gruppen. Dessa är aktörer som skulle kunna vara hjälpare 

genom att ge Marlow fördjupad förståelse för projektet (och för sin egen plats i det), men här 

inträder ständiga stoppskyltar och det ”målet” uppnås aldrig. Det blir en avbruten 

utvecklingslinje. Marlow befinner sig hela tiden lite vid sidan av, likt en (aktivt eller passivt) 

utstött inom den egna sfären.   

   I många fall refererar berättaren Marlow till samtal med aktörer i den ”högre” gruppen, 

vilket ger kommunikationen ett svepande utseende, mindre viktigt – i stället för att återge 

direkt tal. (Detta blir än mer komplext i och med att den svepande gesten inte sker i fabulan, 

dock pekar den på i vilken grad fabulans Marlow skall knytas till platsen eller till aktören i 

fråga.) Så sker till exempel vid anställningsintervjun (s.7f), liksom i mötet med direktören på 

Centralstationen.   
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   Mötet med direktören återges på ett sådant sätt att det verkar som om direktören var en 

långrandig talare och Marlow endast en som inflikar en och annan kort kommentar fram till 

dess att Marlow ger sig av från hyddan. Berättaren Marlow påpekar: ”I flung out of his hut 

[…] muttering to myself my opinion of him. He was a chattering idiot.” (s.19) Även om 

direktören senare får rätt i sak, finns det under tiden ingen kommunikativ akt som bygger på 

medgörlighet varken från Marlows sida eller från direktörens.  

   Då Marlow inledningsvis är hos läkaren för att undersökas ställer denne en mängd frågor 

utan att egentligen bry sig om Marlows motfrågor. (s.9) Det vetenskapliga intresset verkar ha 

en annan dignitet och Marlow går därifrån utan att konfrontationen lett till någon egentlig 

utveckling.  

   Då vi ser en uppdelning av aktörer utifrån denna tematik, ser vi också hur Marlow i den 

grupp som han sympatiserar med inbegriper sin svarta medarbetare. När denne blir skjuten 

verkar tiden stanna upp och meningen med målet att fallera: ”’He is dead,’ murmured the 

fellow, immensely impressed. ’No doubt about it,’ said I, tugging like a mad at the shoelaces. 

’And by the way, I suppose Mr. Kurtz is dead as well by this time.’” (s.42) Marlow har mist 

en arbetskamrat. Dikotomin mellan svart och vit upphävs i denna stund, liksom ”målet” har 

mist sin drivande kraft.  

  Det är visserligen sant att de svarta inte ges röst mer än en gång: ”Mistah Kurtz – he dead.” 

(s.64), och att vissa beskrivningar av Afrika når exotismens grad. Berättaren säger dock att 

han gärna hade velat gå av båten och interagera med invånarna, men att det helt enkelt inte 

fanns tid. För Marlow i fabulan kommer därmed saker och ting att passas in inte i 

urskiljningen svart/vit utan i fråga om vilken funktion handlingen kan fylla och om den ligger 

i linje med målet av sekvensen.   

  Marlow når inte heller djupt i beskrivningarna av de vita. Också de, även om han samtalar 

länge med dem, får en arbetsmässig relation till Marlow, vilket gör att de bibehålls på 

funktionsnivån. När Ryssen säger att han samtalat med Kurtz om kärlek är det inte ett 

samtalsämne som Marlow är beredd att föra med Ryssen. Marlow distanserar sig: ”’We talked 

of everything […]. Of love, too.’ ’Ah, he talked to you of love?’ I said much amused. ’It isn’t 

what you think,’ he cried, almost passionately.” (s.50) Han talar med ryssen för att få veta 

någonting om Kurtz, Marlows syfte med att vara på platsen. Marlow studerar och deltar 

konstant ur ett perspektiv som är lite vid sidan av. Han tillhör aldrig fullt och fast, identifierar 

sig inte till fullo. 
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   Vid ett tillfälle får vi veta att Marlow ”had a white companion, too, not a bad chap, but 

rather too fleshy and with the exasperating habit of fainting on the hot hillsides, miles away 

from the least bit of shade and water.” (s.17) Den vite är inte någonting att ha.  

 

 

Dikotomier bryts upp 

 

Marlow hamnar alltså i en egen position där han tillhör båda grupperna, svarta och vita, men 

också i betydelsen överordnad underordnad men samtidigt aldrig riktigt någon. När det gäller 

interaktionen och bandskapandet till andra aktörer måste dessa mätas enligt andra parametrar 

då Marlow är en strikt funktionell aktör och på så sätt inte rör sig enligt de traditionella 

dikotomiernas ramar. Vi kan citera Ian Watt när han säger att Marlows interaktion ”confounds 

the categories which man has constructed as the basis of his civilisation.” 65  Inte heller 

strukturellt kan han helt passas in i en västerländsk struktur. 

   Detta leder till att Marlow både existerar inom Subjektets och Objektets positioner. Hans 

kedja kan endast föras framåt genom att han befinner sig i båda dessa. Genom att samtidigt 

inte tillhöra vare sig den ena eller den andra placerar han sig därmed lite vid sidan om. Hans 

agentskap kan inte bindas till vare sig den ena eller den andra. I stället befinner han sig med 

Bhabhas sätt att se det i mellanrummet mellan dem, vilket också tillåter honom att se. (Man 

kan tänka sig att det är detta som leder till att han senare börjar berätta.) Positionen kan ses 

som en fokaliseringsförskjutning och därmed som en möjlig öppning av diskursens 

traditionella struktur.  

   Marlow blir ett vad vi, utifrån Bhabha och Derrida, kan kalla ett ”ont öga”: ”the 

disembodied evil eye, the subaltern instance, that wreaks its revenge by circulating, without 

being seen. It cuts across the boundaries of master and slave; it opens up a space in-between 

[...]”.66 Marlow är väntad, men han är samtidigt svår att placera då han egentligen inte berättar 

någonting för någon om sig själv, inte utmärker sig. Därmed rör han sig på platserna som en 

osalig ande. Man vet inte vad eller vem man egentligen väntar på. Ett ”neither the One […] 

nor the Other […]but something else besides, which contests the terms and territories of 

both”.67 

                                                 
65 Ian Watt, Conrad in the Nineteenth century, Chatto& Windus, London 1980, s.250 
66 Bhabha 2008, The Location..., s. 79 
67 Ibid., s. 41 
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   Kanske är det med utgångspunkt i denna seende position som vi kan förstå Watt när han 

diskuterar en ompolarisering av dikotomin ljus/mörkers betydelse i Heart of Darkness. 

Visserligen vill Watt, som han säger, ge en exegetisk bild av romanen, men även om vårt 

syfte inte är detta är hans påpekande intressant utifrån vad vi kommit fram till. Han 

poängterar vidare att Genesis utgår från mörkret som alltings början: ”[D]arkness was upon 

the face of the earth.”68 Därmed får beskrivningen av Afrika som den mörka kontinenten, 

något grundläggande gemensamt med Europa och västerlandet i och med det att de båda har 

ett liknande ursprung. Mörkret kan uppfattas som snarast identifikatoriskt sammanförande. 69 

   Vidare pekar Watt på hur ljuset blir ”av ondo” (vi kan här återknyta till den hindrande och 

otaktiske vite medarbetaren). Man skulle kunna koppla Afrikas hetta och brännande sol till en 

annanhet som inte tillhör ”oss” och som ”därför” blir av ondo, men som Watt påpekar, så är 

det inte i denna betydelse som detta sker. Det är i kritiken av Europas ljus som ljuset får 

negativ konnotation. Han skriver:  

 

In the early part of the narrative, the main effect of Conrad’s light-dark imagery 

was to break down many of it’s associated conventional antitheses in the domain 

of human values; we move into a world where there are no longer any easy and 

complacent distinctions between black and white, and there are no longer any 

simple choises to be based upon them [---] Marlow’s European concenption of 

blackness as inferior or evil is undermined when he finds no moral darkness in 

the black inhabitants of Africa, but is forced to link many of the traditional 

negative connotations of darkness with the color white. [The] world [...] is dark 

in the sense of being obscure, amoral, and without purpose, and so, essentially, 

is man. [---] We seem to have moved […] to a larger and intangible change […] 

in which light seems to have a peculiar affinity with unnaturalness, hypocrisy, 

and delisuin, and to be quite as contrary to the positive values of human life as 

                                                 
68 Watt, s. 250. Ännu en gång blir det en fråga om västerländsk och/eller kristen utgångspunkt och frågan blir 
därmed om vi alls får utgå från en sådan bild då vi studerar just traditionella dikotomiers upphävande. Dock kan 
vi hänvisa till Bhabha som trycker på kulturell skillnad i stället för kulturell mångfald. Att förneka, låtsas som 
om det aldrig ingått i textens kulturgrund blir därmed också en farlig parameter. Det är just genom att se 
strukturerna och förstå deras specificitet (här inifrån) som vi kan öppna upp och lösgöra oss från en essentialism. 
Genom att använda specificiteten ansvarsfullt – och här applicerat i relation till den sfär ur vilken den 
uppkommit  - Marlows västerländska (kritiska) studie av västerländsk kristen aktion i annan kontext – kan synen 
på densamma förskjutas och den fasta uppfattningen om den destabiliseras. Reservationen och påpekandet kan 
också kopplas till den som gjordes kring Greimas hemma-borta-hemmastruktur och som vi återigen kan ta upp i 
relation till Paul Sheehans utgångspunkt i europeiska filosofer nedan.  
69 Det finns dock vissa identifikatoriska inslag som skulle kunna härledas till drömmen om utopin, Edens 
lustgård och Afrika skulle därmed också kunna diskuteras ur ett näst intill irreellt och exotiskt perspektiv; vi 
hänvisar endast till att en diskussion kring ”demand and desire” skulle kunna föras för att förklara detta. 
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the worst manifestations conventionally attributed to darkness [...] blinded by 

the illusions of civilisation.70  

 

Som förespråkare för civilisationen står plötsligt européerna där som de som är kopplade till 

mörker och med Marlow i en central position som inte heller han väljer ”ljuset”. Det egna 

”medlet” har använts ur en något förskjuten position, vilket också gör att det får en annan 

lyster. 

   Platsmässigt positionerar Marlow sig alltså i ett mellanrum i förhållande till vad som verkar 

förväntat i och med att han har en dubbel sekvensutveckling. På så sätt skapar han sitt egen 

plats som inbegriper dem båda och berättaren sammanfattar denna kongruens: ”I had turned to 

the wilderness really, not to Mr. Kurtz […].” (s.57) Den traditionella resecykeln hemma-

borta-hemma innebos av en ironisk diskrepans där ”the wilderness” är det som Marlow dras 

till, i stället för till Mr. Kurtz, som projektet vill att han skall dras, samtidigt som det alltså 

sker en ompolarisering av valör hos ljus/mörker. Marlow går djupare in i projektet, men är 

samtidigt (djupare och djupare) utanför projektet. Sekvenserna verkar i sak inte möjliga att 

föra samman, men förenas i det att de skapar ett spänningsläge, en inomboende ambivalens 

och dubbelhet. Sökandet bort har också blivit ett sökande hem; ett försök att tillfredsställa 

”demand and desire”. Dock har sammanförandet av de två sekvenserna lett till att placera 

Marlow i en position av utanförskap där han i stället börjar se.   

   Därmed raseras sakta platsmässiga dikotomier, vilket skapar ett slags tabula rasa. Marlow 

befinner sig i en position där ett dikotomiskt tänkande inte längre är relevant. Det är, som 

Bhabha säger, att gå in i ”an intimacy that questions binary divisions through which such 

spheres of social experience are often spatially opposed.” 71  Marlow förkroppsligar vad 

Bhabha skulle kalla ”the unhomely”: ”a bridge, where ’presencing’ begins because it captures 

something of the estranging sense of the relocation of the home and the world”, vilket är 

grunden och förutsättningen för ”extra-territorial” and cross-cultural initiations”. 72  Dessa 

avspeglar sig i Marlow själv, gör honom till en som hyser den antagonistiska och dubbla 

strukturen. Strukturen blir hans kännemärke och utan att söka karaktär, ser vi 

förutsättningarna för hans existens. Detta speglar i sin hur strukturen för själva fabulan byggs 

upp av antagonistiska rörelsemönster. Det är genom dem vi studerar platserna.  

 

 

                                                 
70 Watt, s. 249-253 
71 Bhabha 2008, The Location..., s. 19 
72 Ibid., s. 13 
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Diaspora 

 

Paul Sheehan studerar i sin Modernism, Narrative and Humanism modernismen som 

karakteriserad av ett möte mellan ”the human” och ”the inhuman” – där olika författare, 

genom sina romaners utformning, försökt skapa ett sätt att, tvärt emot postmodernisternas 

uppbrutna struktur, förhålla sig till en värld (överleva i den!) genom att jämka samman till 

synes oförenliga element. Sheehan pekar på den sköra lina som en sådan förening balanserar 

på. Samtidigt som berättelsen är ett sätt från människans sida att definiera ”our humanity and 

[…] keeping us human” 73 – för att på så sätt försöka skapa ordning och form –, är det 

antropocentriskt att tänka i termer av mänsklig dominans över maskin.74 Detta kan i längden 

få katastrofala följder: ”Culminating in the Shoha, the idea of the ”inhuman” has been used to 

advance the ideologies of a racial discrimination”75, något som i modernistisk litteratur kan 

återfinnas i romaner som t.ex. Frankenstein.76  

   Genom att spränga ”masken”, resultatet i form av berättelse, vill Sheehan söka efter hur 

föreningen mellan det mänskliga och det icke-mänskliga ser ut. Hos Conrad skulle 

sammanförandet mellan det mänskliga och det icke-mänskliga vara extra framträdande genom 

vad Sheehan kallar hans ”homo ex machina”, ett maskinellt sätt hos karaktärerna att ta sig an 

den värld som de lever i och blir röster för: ”Conrad uses repetition of narrative patterns, 

stories of loss and defeat mechanically repeating themselves, to strike at humanist 

overconfidence in man’s capacity for betterment.”77  

   Vad Sheehan ser i denna struktur är alltså inte ett sökande efter mänsklig dominans, utan ett 

uttryck för den mänskliga dominansens (troligen den vite mannens) övertro på sig själv, vilket 

i sin tur leder till en misstro på människans kapacitet och förmåga att bättra sig. 

   Samtidigt skulle samarbetet med maskinen vara den enda räddningen: ”[Conrad’s] use of 

the machine motif […] suggests that to survive in Conrad’s world one must become 

inhuman.”78 Ett samarbete med maskinen skulle enligt Sheehan innebära en centrering till 

maskinen, en gruppering kring den och en definiering av jaget i relation till denna, alltså en 

identifikation liknande den med en grupp eller ett större kollektivt jag, där den som väljer 

(eller tillåts) att ansluta sig till maskinen blir överlevaren och som sätter en normativ 

utgångspunkt för överlevnad och fortlevnad.  

                                                 
73 Sheehan, Paul, Modernism, Narrative and Humanism, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s.10 
74 Ibid., s. 20 
75 Ibid., s. 18 
76 Ibid., s. 20 
77 Ibid., s. 16 
78 Ibid. s. 182 
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      Dock – och det är här Bal blir så viktig med sitt argument om att vi måste söka oss till 

fabulan, till den uppbyggande strukturen – har då inte Marlows rörelsemönster i fabulan 

beaktats. Marlows rörelsemönster är alltså det som aldrig till fullo ansluter sig till någon 

grupp, aldrig till fullo skapar tillhörighet eller en känsla av hemma. Därmed ställer han sig, 

som vi har kunnat konstatera i en position något vid sidan av, likt ett element som är ”neither 

the One […] nor the Other […]but something else besides, which contests the terms and 

territories of both”.79 

   Inte endast hans rent fysiska position sätts i gungning, utan också hans centrerade 

subjektsposition. Dock uppstår det en ironisk förskjutning just i och med detta. Det till synes 

homogena maktsystemet får en ironisk förskjutning där ”den egna” – aktören Marlow – blir 

den som studerar systemet ur en förskjuten position, som om han vore (de facto blivit) den 

subalterne i relation till makten. Tillhörande, men ändå utanför kan han dock anta flera 

positioner samtidigt. Det uppstår en decentrering kring jaget/subjektet likt den Bhabha 

diskuterar i relation till den postkoloniala problematiken:  

 

Enbart genom att förlora jagets suveränitet kan man vinna friheten i det slags 

politik som värnar om den kulturella olikhetens icke-assimilationistiska krav. 

Kännetecknet för en sådan ny medvetenhet är att det inte längre finns något behov 

av att totalisera i syfte att legitimera politiskt agerande eller kulturell praktik.80  

 

Det är i denna öppning mot skillnad mellan olika kulturer, erfarenheter och tecken som 

meningen uppstår. ”Mening skapas i själva verket över glappet av olikheter […].” 81  

Skillnaden utgör meningen och binder kulturer samman genom att ställa dem i relation till 

varandra. Då jaget/kulturen/gruppen inte längre står som normativ utgångspunkt kan dessa 

skillnader mötas jämlikt och skillnaden leder till att belysa jämlik specificitet. Detta innebär 

dock att den för att komma dit måste bebos av de decentrerade och att de decentrerade 

subjekten/kulturerna/grupperna accepterar denna plats av tillhörighet vid sidan om/icke-

tillhörighet. Skillnad är sålunda inte farlig, utan en förutsättning enligt Bhabha – så länge den 

existerar i ett jämlikt möte, en jämlik kontext.  

   Trots att Marlow är huvudaktören får han sålunda ingen essentialistisk roll. Hans relation till 

andra aktörer, till ting och till den maskinella båten är endast ett sätt att överleva –hålla 

strukturen levande – och att skapa en hållbar överlevnad i relation till dessa.  

                                                 
79 Bhabha 2008, The Location..., s. 41 
80 Rutherford, s. 287 
81 Ibid., s. 285 
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   Aktören Marlow är en vandrare: ”[H]e did not represent his class […], to him the meaning 

of an episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the tale.” (s.3) Det tar sig 

uttryck i dennes berättelser som enligt ramberättaren är ”inconclusive experiences”. (s.5) För 

honom finns inte längre någon centrerad struktur, inte någon essentialism i ett ”innanför”. Allt 

som finns, finns utanför det centrerade. Han blir en vandrare likt en emigrant eller en person 

satt i diaspora, för vilken ”outside”, i denna nya förståelse av ”innanför”, innebär en global 

relation till varje annan agent.82 Detta är det nya ”innanför”, ett rum som ständigt står i ett 

relationellt förhållande, och därför befinner sig utanför eller i utkanten av sig själv. Det är där 

Marlow befinner sig och som han låter överbryggningarna och mötena ta plats. Det är 

överbryggningarna och förflyttningarna som blir det centrala i strukturen och vi återupprepar 

Bhabhas citat från Heidegger: ”The bridge gathers as a passage that crosses.”83  

    Det är också intressant att Marlow beskriver den svarte eldaren enligt följande: ”And 

between whiles I had to look after the savage who was a fireman.” (s.33) och alltså inte ”And 

between whiles I had to look after the fireman who was a savage”, vilket gör hela skillnaden. 

Vilden visar sig vara en eldare och arbetare med samma förmågor som en vit, alltså en 

människa - inte en människa som är vilde (ickemänniska). Marlow bryter upp gränsen för 

vem som skall ingå i gemenskapen, för vem som kan stå i relation till maskinen. Han tillhör 

de ”vita” eller ”den högre klassen”, men problematiserar relationen till den. 

   Detta kan i sig sättas i relation till den narrativa kontextualiseringen. Hur detta parti 

uppfattas måste sättas in i en kontext. Det är genom att den diskursiva informationen har en 

vidare, kontextualiserad, referens, som den kan uppfattas. Det är därför utsagan kan jämföras 

med vad han inte säger – för att peka på vad han de facto säger – och det är på så sätt som vi 

uppfattar Marlows uppfattning som avvikande i relation till kontextens konsensus. 

   Vidare pekar ingenting i aktören Marlows agerande på en önskan om att styra och mästra på 

det sätt som Sheehan menar vara typiskt för Conrads verk – trots att Marlow utan tvekan hela 

tiden rör sig nära teknologin och makten. Vi menar i stället att Marlows anställning på båten i 

Afrika uttrycks i modesta ordalag och att Marlow i fabulan, när båten är trasig endast vill laga 

den för att komma vidare, vara en aktör som skapar en sekvensmässig fortsättning. Inte förstår 

han heller varför rekommendationer cirkulerar kring honom. I relation till maskinen skapar 

han överbryggningen och problematiserar Den Förstes position, så som i exemplet med 

eldaren. Det är denna struktur och detta innehåll som bygger upp berättaren Marlows 

                                                 
82 Detta utanför endast kan ta plats inom den globala kontext som Hannah Arendt enligt Bhabha pekar på så 
att ”there is no outside either ideological, political or ethical to the global system.” Bhabha, OGM 
83 Bhabha 2008, The Location…, s. 7 
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berättelse på båten – i första anblick självcentrerad, men i andra anblick en human och 

överbryggande ansats. (Detta till stor del tack vare Bals påpekande om vikten av att i studien 

gå till fabulan och inte stanna på storynivån.) Marlow förnekar inte maskinens närvaro, men 

han förhåller sig på ett annat sätt till den och den omgivning som står i relation till den. 84 

   Bhabha analyserar i sitt föredrag en viss fotografs arbeten, där hon tagit fotografier i 

liknande miljöer på olika platser. Bhabha ser där en överbryggande kontextualisering då 

fotografen förmår se likheter och samtidigt sätta dem i en osäker kontext. Han säger: 

 

The view is split or doubled in order to go beyond resseblance to recognizing what 

is where [...] If read from the perspective of displacement the work sets out to 

relate the two scenarios to each other through a diasporic narrative of what she 

calls “going back and forth”. It is about [...] continual border-crossings and 

continual cultural exchanges [...], there is an unmistakable sense of disorientation 

rather than location. Once we realize that we will never know whether we are in 

Ramallah or in New York but in both places. We are dealing with the lives of 

exiles and refugees, of people who feel unhome or not yet integrated into a 

national homeland. [Now], when you [as observer] move between the places, 

                                                 
84Marlow har ytterligare något tidigare dessutom kastat ur sig hur han ser på de vitas ageranden – exemplifierat 
med det franska skepp som beskjuter strandkanten – med distans och som får de vitas ageranden att se absurda 
och befängda ut:  ”There was a touch of insanity in the proceeding, a sense of lugubrious drollery in the sight; 
and it was not dissipated by somebody on board assuring me earnestly there was a camp of natives – he called 
them enemies! – hidden out of sight somewhere.” (s.11) 
   Sakta förskjuts alltså den sympatiska fokaliseringen från den vite till den svarte. Det intressanta är att 
förskjutningen inte förskjuts på grund av ett tycka synd om den som utsätts utan på grund av en nedvärdering av 
den som agerar. Marlows kritik ter sig mer och mer som en kritik inifrån. 
   Med den förskjutning som sker kan vi parallellt se hur Marlow också förlöjligar den vite mannen ur ett antal 
vinklar: ”His appearance was certainly that of a hairdressers dummy; but in the great demoralization of the land 
he kept up his appearance. That’s backbone.” (s.15) Perspektivet pekar på hur den vite mannens fokus på vad 
som mitt i en demoralisering anses vara viktigt – kläder och utseende – ger det en absurd lyster. Det finns en 
diskrepans mellan vad Marlow ser och hur de som står mitt i projektet, till fullo hängivna åt idén, ser. 
   Blinda likt pilgrimerna arbetar de utan att se på distans på sig själva och på vad de gör samt hur det ser ut 
”utifrån”. Detta leder lätt till att också se hur dum den vite mannen ter sig, vilket Marlow exemplifierar genom 
direktören på stationen som med sin centrala position står på fel plats:  
 

He had no genious for organizing; for initiative, or for order even [...]. He had no 
learning, and no intelligence. His position had come to him – why? Perhaps because he 
was never ill… […] Because triumphant health in the general rout of constitutions is a 
kind of power in inself. (s.18)  

 
Fysisk ”styrka” verkar vara vad som blir kravet för att kunna få sig en position inom projektet. Det ironiska är att 
detta placerar den vite i samma överlevnadsposition som den vite satt in den svarte i. Återigen ses den vite ur ett 
annat perspektiv, i annan relation till sin omgivning och till sina egna klassificeringar. 
   Sett ur detta perspektiv får innebörden av hans sätt att tala väl om sin arbetskamrat på båten en annan innebörd: 
“A few months of training had done for that really fine chap.” (s.33) Detta är en ironisering över den vites 
oförmåga att tro på de svartas förmåga. Hans arbetskamrat har, kan man tänka sig, lärt sig yrket på bara några få 
månader. Satt i perspektiv är det vad det troligast skulle ta också den vite att lära sig yrket.  
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locations, locality, you take resposibility for places and both times. It is the 

moving between and caring for different ways [of doing].85  

 

Osäkerhetsfaktorn, det tysta uttrycket mellan och i överlappningen av bilderna, blir det 

kvarhängande uttrycket. Här finns inte längre något original eller någon kopia. Varje miljö 

med deras personer som inte hittat ett hem, som lever i diaspora, blir ett förnekande av 

normativa original och kan liknas vid Marlows dubbla positioneringar i fabulan. Bahbha 

skriver i ett annat sammanhang: 

 

 The access to the image of identity is only ever possible in the negation of any 

sense of originality or plenitude; the process of displacement and differentiation 

(absence/presence, representation/repetition) renders it a liminal reality. The image 

is at once a metaphoric substitution, an illsuion of presence, and by that same 

token a metonym, a sign of its absence and loss.”86  

 

Samtidigt finns mellan det ena och det andra fotot en skillnad, men också saknad, som hänger 

i själva tystnaden av vad bilderna inte säger om dessa emigranter.  

   Det är under förutsättningar som dessa som Marlow kommer att närma sig åhöraren. En 

diskrepans uppstår mellan den vid första anblick självcentrerade rörelsen i storyn och den icke 

självcentrerade rörelsen i fabulan, vilka hjälper till att belysa varandra. I Marlows möte med 

åhöraren uppstår en parallell till subjektets centreringsförskjutning och hur den fasta 

positionen destabiliseras.87  

   Kanske är det också här, genom att se hur strukturen faktiskt ser ut i fabulan, som vi vill 

mena att tidigare kritiker, som främst koncentrerat sig på storyn och därmed inte noggrant 

studerat fabulan, har gått miste om viktig information i fråga om hur denna text uttrycker. 

 

                                                 
85 Bhabha 2008, OGM 
86 Bhabha 2008, The Location…, s. 73 
87 Hans relationsskapande kan dock endast ske då han förmått lyfta upp händelserna i fabulan, sett som historisk 
händelse, till nuplanet och skapat en relation, det vill säga givit händelserna relevans i relation till händelsen på 
båten. Bhabha skriver: 
 

The border-line work of culture demands an encounter with ‘newness’ that is not part of the 
continuum of past and present. It creates a sense of the new as an insurgent act of cultural 
translation. Such art does not merely recall the past as social cause or aesthetic precedent; it 
renews the past, refiguring it as contingent ‘in-between’ space, that innovates and interrupts 
the performance of the present. The ‘past-present’ becomes part of the necessity, not the 
nostalgic, of living. (10) 

 
Att se detta som anledning och utgångspunkt för vad Marlow gör då han lyfter upp sin erfarenhet till ett nuplan 
blir viktigt. Detta bryter historicitetens roll och skriver i stället in historien som en viktig påverkare av och inom 
nuet som det därför är av vikt att reaktualisera och förstå i nutidsmässig kontext. 
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Fabulans Narrative Cycle  

 

Då Bal diskuterar ”the Narrative Cycle” gör hon det i form av exempel på enskilda händelser, 

men har då som syfte att illustrera hur en ”fabula may be considered as a specific grouping of 

series of events”.88 Centralt för denna studie blir sekvensers potentiella utveckling. Grunden i 

Bals resonemang är att ett uppsatt mål i utgångsläget kan ha som syfte att antingen lyckas 

eller misslyckas: ”The improvement to be achieved” eller ”The foreseen deterioration”. Om 

målet inte uppnås kan denna typ av studie sålunda avtäcka i vilket skede målet inte 

uppnås/avbryts. (Ett mål kan vara att någonting inte skall uppfyllas, varför ett icke-

uppfyllande som sådant inte är ett ”misslyckande”.)89  

   Beaktade kan även tingen, i enlighet med Bals resonemang om att beakta ting och icke-

levande varelser, visa sig ha ett finger med i spelet för utvecklingen av en sekvens. Genom att 

ta dessa i beaktande öppnar vi alltså för en fördjupad möjlighet att förstå fabulan då fler 

element kan inkluderas i analysen.90 

   Ett sådant beaktande skulle vi inledningsvis kunna illustrera med den händelse som ter sig 

som avgörande för vår fabulas faktiska existens. Vi minns att Marlow hade som syfte att ge 

sig ut på en saltvattensbåt, men att detta misslyckades. Att detta misslyckades blir själva 

förutsättningen för att nästa alternativ skall födas, en anställning på en flodångare i Afrika. 

Avsaknaden av en båt (ett ting) av eftertraktad typ gör att Marlows mål inte uppfylls, men det 

kan inte ses som ett icke-uppfyllt mål ur fabulans globala perspektiv då detta alltså är 

förutsättningen för den fabula som nu föreligger. 

   Om vi studerar den sekvens som startar med att nya möjligheter öppnas i och med att 

havsresan inte blir av, till att Marlow anställs på bolaget, kan den delas in i tre 

huvudhändelser. Marlow vill åka till Afrika för att arbeta där och kontaktar därför sin moster 

för att be henne om hjälp, Marlows moster kontaktar sina kontakter, Marlow kommer på 

anställningsintervju, anställs och åker till Afrika. (s.5-10) Målet uppfylls så och går i en rak 

linje från att ha som syfte att lyckas till att lyckas.  

   Bakom denna berättelse ligger parallellt en annan sekvens som blir avgörande för att 

huvudsekvensen skall lyckas. En bolagsanställd har dödats i Afrika och detta misslyckande 

blir avgörande för att Marlows sekvens skall kunna lyckas. (s.6) Därmed kan sekvenser löpa 

parallellt, överlappa varandra samt hjälpa eller hindra varandras uppfyllande. Det vittnar om 

                                                 
88 Bal 1997, s. 189 
89 Ibid., s.189-193 
90 Ibid., s. 187. Se även Narrative Theory, Vol. I, 278. I denna fråga tar Bal ställning mot Genette som inte anser 
att ting eller icke-levande varelser måste beaktas. 
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hur också fabulan kan uppvisa komplexitet och en kontexmässig relationsskapande väv där 

systemen inte står helt fria från varandra, utan där det är relationen mellan dem som ger 

resultatet. Kulturell utveckling, liksom diskursiv utveckling, påverkas också av kontextuella 

händelser. På så vis står de kulturella eller diskursiva kontextuella kopplingarna mycket 

tydligt i relation till andra kulturer och diskurser, vilket omöjliggör en tro på möjligheten att 

agera autonomt. 

   Den diskuterade sekvensen förmår samtidigt belysa en aktiv/passiv handlingsaspekt. 

Marlow är i inledningsskedet aktiv aktör, men övergår sedan till att bli passiv. Hans mål 

uppfylls sålunda genom att andra går in som aktiva aktörer. Därmed kan vi återknyta till vår 

ovanstående notering om att vår studie också berör hjälpare, liksom katalyserande aktörer. 

Marlow katalyserar en kedja i vilken andra står som aktörer i form av hjälpare för att låta 

Marlows mål gå i uppfyllelse.  

   Ironiskt nog, just genom att vi informeras om den parallella händelsen, upphävs det aktiva 

avgörandet samtidigt i Marlows sekvens, eftersom det egentliga avgörandet för att anställas på 

den posten beror på en sekvens utanför hans egen kedja. Väl i denna situation beror hans 

faktiska anställning, som det verkar, dock på mosterns kontakter. Vi får vid ett flertal tillfällen 

veta av berättaren Marlow, liksom det finns karaktärer i fabulan som uttrycker det, att han är 

”rekommenderad”. (s.55 samt 21f) Marlow står någonstans mitt emellan de olika 

handlingskedjor som han är berörd av. Han står mitt i en kontext av skeenden och 

utvecklingslinjer, vilka medvetet eller omedvetet, intentionellt eller icke-intentionellt har 

inverkan på varandra. 

    

Det finns en avbruten kedja som blir den mest avgörande och som verkar vara den som leder 

till att katalysera berättelsen på storyplanet. Den kan peka på vad det är som gör att storyn 

existerar, vilket är ett steg på vägen till textens globala struktur. Bals narratologiska studie 

möjliggör därmed ett avtäckande av var berättaren Marlows berättelse egentligen tar sin start 

och vilket syftet med den är.  

   Genom berättaren Marlow får vi veta att Marlows syfte tar en annan vändning i den stund 

Kurtz avlider. Marlow har i sin hand dokument som tillhört Kurtz och beslutar sig för att 

utesluta den mörkaste sanningen om denne, genom att utesluta meningen ”Exterminate all the 

brutes!” ur dokumenten. (s.46) Hans nya mål blir att för alltid hålla tyst om detta och trots att 

ett flertal personer söker upp honom vid hans återkomst till London och England, avslöjar han 

aldrig denna sanning.  Ian Watt menar att författaren i Heart of Darkness uppvisar en 
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metaforisk ”main symbolic polarity” där ”the whole lie” är denna metaforiska polaritets 

huvudmetafor. 91 

   Ett flertal kritiker och skribenter har, med utgångspunkt i berättaren Marlows egna utsaga ”I 

laid the ghost of his gifts at last with a lie” (s.44) diskuterat hur Marlow, genom att bestämma 

sig för att hemlighålla den verkliga sanningen, ger sig i lag med icke-moral och försätter sig i 

en farlig livslögn eller som Garret Stewart uttrycker det: ”lying as dying”. 92  Gunnar 

Fredrikssons lakoniska påpekande i efterordet till den nyutkomna och nyöversatta utgåvan av 

Mörkrets Hjärta kan också nämnas: ”Så slutar romanen med att den hederlige berättaren själv, 

företrädare för viktoriansk moral, uttalar en lögn.”93 

    Om de moraliska premisserna för vad som skapar moral är desamma för Marlow som ett 

sådant resonemang förutsätter, stämmer detta visserligen, men vi vill göra ett 

tilläggsresonemang. Marlow förmår inte behålla hemligheten livet ut och avslöjar den i ett 

senare skede i livet inför åhörarna på båten. Det ironiska som sker är därmed att Marlow tack 

vare att han misslyckas i sitt mål, lyckas i ett annat perspektiv: han underordnar sig moralens 

premisser genom att lätta sitt hjärta och vara öppen. Samtidigt avslöjar detta hans kulturella 

bakgrund och tillhörighet.  

   Dock är det utanför fabulan, som utspelas i Afrika, på båten inför åhörarna, som 

fortsättningen och upplösningen av fabulans mål/löfte sker. Precis som sekvensen med Kurtz 

död har sin upplösning och får sina konsekvenser i en annan sekvens i fabulan och på så sätt 

förlängs utanför sin egen sekvens, verkar detta löfte, grundläggande för Marlow i fabulan, få 

sin upplösning utanför fabulans globala sekvens (eller Narrative Cycle). Den verkar ha 

överskridit sina egna existentiella gränser och till och med brutit ramar. Endast genom att 

faktiskt se detta kan vi få en helhetsbild av vad löftet i fabulan innebär för Marlow i fabulan. 

De fasta strukturerna och förutsättningarna inom vilka skeenden skall ta plats luckras upp.    

   Detta får som konsekvens att berättaren Marlow starkt kopplas samman med fabulans 

Marlow. Aktören i fabulan har gått ur sin ram och fått en stark relation till karaktärsramen. I 

denna får det grundläggande löftet sin upplösning.  

  Samtidigt skulle Marlow på båten kunna ses som en ny aktör i en ny fabula. Om vi återgår 

till vår diskussion med utgångspunkt i Bal kring ställningstaganden och utgångspunkter, så 

menar hon, som vi minns, att det måste finnas aktörer som interagerar samt aktioner sedda 

genom en fokalisator och berättade av en berättare. Även om vi väljer situationen på båten har 

                                                 
91 Watt, s. 243f 
92 Garret Stewart, ”Lying as Dying in Heart of Darkness”, PMLA, 1980:3, s. 319-331 
93 Gunnar Fredriksson, ”Efterord” i Mörkrets hjärta (övers. Einar Heckscher), Göteborg 2008, s. 237 
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vi fortfarande tillgång till sådana förutsättningar. Berättaren Marlow blir då aktör, fokaliserad 

genom åhöraren på båten, återberättad av densamme i ett senare skede ramberättaren.  

   Sedd ur detta perspektiv blir Marlow huvudaktör i form av en direkt diskurs som nästan 

antar en monolog, men som de facto har en interaktion mellan Marlow och åhörarna. 

Åhörarna avbryter Marlow då och då, liksom han ibland ställer retoriska frågor till dem. 

Marlows berättande blir en aktion som är direkt kopplad till en interaktion med åhörarna. Vi 

har sålunda tillgång till två fabulor i Heart of Darkness. 

   Låt oss därmed återgå till problemet med Marlows förlängda lögn. Sett ur ett dubbelt 

fabulaperspektiv, är den första delen av målsekvensen (i fabula 1) visserligen en form av 

avslutning, men den har samtidigt möjlighet till en fortsättning i (fabula 2). Fabula 2 skulle då 

inom sitt system ha tillgång till ”lögnens avslöjande/Marlows bekännelse”, men denna skulle 

då inte förstås, eftersom den inte får någon historisk återknytning och står utan sammanhang. 

Den skulle vara utan början och i detta fall meningslös som sådan. Marlow kan inte i fabula 2 

bekänna någonting som aldrig skett. Därmed måste de två fabulorna kopplas samman så att 

det finns en kedja mellan 1 och 2 för att en helhet skall framträda.  

   Dock uppvisar de två fabulorna vitt skilda karaktärer. Då den första är uppbyggd av ett 

flertal sekvenser, rörelser och handlingar, får den senare en mer strömlinjeformad karaktär där 

berättelsen löper på utan att det finns någon högre grad av sekvenser att ta fasta på (förutom 

vid de tillfällen då någon avbryter Marlow eller då han vänder sig till åhörarna). Sett ur ett 

historiekritiskt perspektiv skulle vi säga att denna andra fabulas presentation skulle vara allt 

för tunn för att vara trovärdig och därmed skulle dess relevans ifrågasättas. Sedd ur ett 

fabulaperspektiv visar denna inte på någonting intressant och skulle endast leda till en rad 

antaganden. Dess främsta roll är att framföra och som sådan vara av vikt i fråga om dess 

relation till dem som lyssnar. 

   Syftet måste vara ett annat och fabula 1 och fabula 2 verkar dessutom uppvisa en 

”naturskillnad”. Det ter sig mest naturligt att bland annat av denna anledning fortsätta betrakta 

den tillbakablickande Marlows berättelse som en storyberättelse. Vi skall snart se att denna då 

är i en position där den får ett starkare belysande och innebördsmässigt syfte. 

   För att se helheten i detta valda exempel, som ter sig både centralt och avgörande inte bara 

för fabulan utan också för storyn, måste vi alltså följa händelsekedjan snarare än att binda oss 

till berättelsens nivåer. Händelsen och dess sekvens intar en central position. Därigenom kan 

elementen i detta exempel också uppvisa hur det kan finnas en övergång mellan berättelsens 

plan. På så sätt kan vi i detta fall, till skillnad från Paris sätt att arbeta, både respektera de 

funktioner och strukturer som finns att tillgå och samtidigt nå en insikt över gränserna, genom 

 44



diskursens lager (och dessutom ge en samtidigt ”levande” bild av aktörer och karaktärer). Det 

blir sålunda också tydligt att de olika nivåer som Bal urskiljer står i ett komplext förhållande 

till varandra. De är varken enkla att särskilja eller att utan djupare analys föra samman. Tack 

vare att vi kunnat gå mer på djupet i studien har vi också förmått se var berättaren Marlows 

berättelse kan sägas ”ta sin början”. Genom att på detta sätt söka urskilja nivåer kan vi också 

hitta en väg att se igenom fokaliserings- och röstnivåerna; det som ser ut att tillhöra fabulan 

gör det inte alltid. Då en reflektion kring detta väl är gjord kan vi börja arbeta med storynivån. 

   Slutligen tillåter vi oss att återge Sheehans citat hämtat ur ett av Conrads brev och som vi 

anser sammanfattar vad vi kommit fram till angående fabulanivån och upplyftandet av fabula 

till story, liksom citatet också blir en språngbräda för vår kommande del där Marlow i storyn 

står i direkt relation till sina åhörare och där vi kan studera den ambivalenta strukturen på ett 

horisontellt plan:  

 

The secret of the universe is the existence of horizontal waves whose varied 

vibrations are at the bottom of all states of conscoiusness. If the waves vere 

vertical the universe would be different ... Therefore it follows that two universes 

may exist in the same place and in the same time – and not only two universes but 

an infinity of different universes – if by universe we mean a set of states of 

consciousness ...94  

    

 

Marlows rumsskapande röst i berättarsituationen 

 

Då Bal tar sig an studien av storyn i sin Narratology skriver hon inledningsvis att storyn inte 

innehåller annat material än det som ingår i texten eller i fabulan, men att det handlar om att 

studera hur det presenteras: ”If one regards the text primarily as the product of the use of a 

medium, and the fabula primaily as the product of imagination, the story could be regarded as 

the result of an ordering.”95 

   En händelse upptar också tid. Tiden som händelserna i fabulan upptar är viktiga för fabulans 

utveckling (på samma sätt som valen, händelserna och situationerna, som agenterna ger 

upphov till, driver elementen framåt). Bal poängterar också att tiden i fabulan och storyn 

överensstämmer med varandra. I ett vidare perspektiv är tid och plats i fabulan främst 

                                                 
94 Sheehan, s. 56, hämtata ur F. Karl and L. Davies, The Collected Letters of Joseph Conrad, vol II, 1986 
95 Bal 1997, s. 78 
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intressanta då deras placering och ordning ger storyn dess utgångspunkt.96  Hon ger själv 

exemplet med Tom Thumb: ”The  difference between the time that Tom Thumb needs to 

escape from the giant’s grasp and the time that the giant needs to wake up is, in this case, 

decisive for the close of the fabula.”97  

   Genom att bli på det klara med hur både händelser och tid står i förhållande till varandra 

över berättarnivåerna bör vi kunna få en djupare insikt i berättelsen. Genom att också 

inbegripa en reflektion kring användandet av tid och hur händelser mellan nivåerna knyts till 

varandra kan vi kanske också närma oss fokaliseringen från en lite mindre traditionell vinkel 

än just direkt via rösten. Det handlar sålunda om att, genom att klarlägga hur presentationen 

sker, bli medveten om ur vilken vinkel berättelsen presenteras samt vad den i och med sitt sätt 

att ordna händelser de facto säger. Det får, som Bal säger, konsekvenser för meningen, dess 

innebörd.  

   Här kan man se Bals kritik av Genette lysa igenom. Vi minns från vår inledning att hon 

kritiserade Genette för att bedriva en estetiserande studie som hon uppfattade som 

essentialistisk till sin natur. Vi förstod henne som att hans sätt att arbeta ledde till att 

narratologin inte tog ansvar för att stå i relation till ett större sammanhang, utan endast 

bekräftade sin egen förmåga att se textmässiga strukturer utan vidare syfte än att göra just 

detta.     

   Bal vill, som vi har kunnat konstatera, däremot knyta narratologin till ett större perspektiv, 

till ett som avtäcker kulturell användning och inbyggda normer. När hon säger att det också är 

viktigt att studera hur vi uppfattar mening och varifrån den kommer, presenteras samt ur 

vilken vinkel detta görs – vilket i sin tur inbegriper studien av fokalisering och röst –, 

inbegriper detta ett ansvar också hos den som studerar berättelser och diskurser med hjälp av 

de narratologiska verktygen. Den måste kunna svara på vad det är som gör att en viss mening 

uppstår och varifrån den kommer. Därmed upphäver Bal läsarens tillåtelse att ta till sig 

berättelser endast ”för nöjes skull”, samt upphäver läsarens rätt att använda sig av de 

narratologiska verktygen i sådant syfte. Inte endast berättelsen skall sättas i en kulturell 

kontext, utan också läsaren måste inse att den verkar i ett kontextuellt sammanhang och en 

samexistens mellan ett flertal ”universes”, eller ”a set of consciousness”, som Conrad skulle 

ha uttryckt det.   

   Då vi sätter detta i relation till Heart of Darkness kan vi se att åhörarna antar plats av 

”läsare” då Marlow berättar och skapar ett gemensamt rum med dessa. Genom insikt i detta 

                                                 
96 Ibid., s. 218 
97 Ibid., s. 7 
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kommer vi att kunna närma oss Marlows sätt att berätta och förhålla sig till åhörarna. Vi 

kommer att se hur berättaren Marlow är starkt knuten till intersubjektivitet genom sitt tilltal 

och förhållande till åhörarna. 

   Vad vi ovan har sett prov på är Marlows ständiga rörelse och överbryggning mellan olika 

platser/kulturer, en ovilja att ansluta sig och i detta också en ironisk distans i relationen till 

inte endast sin kulturella subjektsposition, utan också till sig själv, en destabiliserad position. I 

agenten Marlow ser vi en decentrerad tillhörighet och mening, ett nedbrytande av ”the 

stability of the ego” som rör sig mot gränsen av rummet.98 

   Då Marlow lyfter upp fabulanivån till nuplanet står Marlows jag plötsligt i relation till 

åhörarens jag. Detta blir utgångspunkten i relationen mellan dem där Marlow genom att låta 

dem ta del av ett större kontextuellt sammanhang också ställer dem i en ansvarsposition på 

samma sätt som Marlow själv står i en ansvarsposition. Åhörarna kan nu inte fly det som de 

genom Marlows berättelse får höra. Vad som nu sker tillhör utvecklingen på storyplanet – hur 

tas Marlows handling emot och hur framförs den?  Den dubbla rörelsen och strukturen måste 

nu börja studeras i relation till subjektens förhållningssätt till varandra – i hemmets rum. 

”Globalization I want to suggest, must always begin at home.” Med hjälp av ett antal 

berättarstrategier skapar Marlow ett rum i vilket han och åhörarna förs närmare varandra. 

 

 

Lögnen som ett övergripande grepp: Marlows sluga tilltal 

 

Då vi avslutade vår första del hade vi hunnit diskutera hur Marlow skapade en upplösning av 

lögnen i sitt eget nu på båten, i berättarsituationen. Därmed förde han med sig sina 

erfarenheter från en tidigare period till nuet för att ”reda ut” och skapa en ordentlig 

avslutning. 

Vi kommer här att gå tillbaka till lögnen, men denna gång studerar vi hur Marlow använder 

sig av den i form av berättarstrategi, som ett grepp, för att skapa en båge (sammanhållande 

tråd) över sin berättelse som får berättelsen att få ett a och ett ö. Under denna båge och med 

lögnen som utgångspunkt skall vi se hur han skapar en kontext som inbegriper Afrika och 

Europa och sätter sin åhörare i en ansvarsposition genom att göra lögnen till ett 

kontextualiseringens kitt. Vi kommer också att studera det sätt på vilket han använder sig av 

                                                 
98 Bhabha 2008, The Location..., s. 67 
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tilltal. Tilltalet leder till att väva in åhöraren i en ansvarsposition som kopplas direkt till 

Marlows sätt att arbeta med händelsekedjor över tid.  

 

 

Marlow – en berättare som står till tjänst eller en berättare som talar i dubbelt syfte? 

 

Thomas Dilworth diskuterar i sin artikel ”Listeners and Lies in ’Heart of Darkness’” hur 

Conrad visserligen arbetar för att avslöja imperialismens mörka sida, men att detta görs på 

bekostnad av Marlow som, enligt Dilworth, talar gott om imperialismens sak.99 Marlow skall 

sålunda vara offrad åt lögnen för att sanningen om imperialismen skall kunna komma fram, 

men han är, ironiskt nog, menar författaren vidare, offrad två gånger då han egentligen inte 

berättar sin berättelse utan står i åhörarnas makt – han inte bara talar gott om imperialismens 

sak utan gör det för att åhörarna vill att han skall göra det. Dilworth skriver: 

 

If Conrad had agreed with Marlow and Marlow’s audience that in certain 

circumstances the truth about imperialism ought not to be revealed, he would 

never have written ’Heart of Darkness’. But because he is writing primarily for a 

late-Victorian audience which shares the cultural and imperialistic assumptions 

of the men on the yacht, he writes partly by indirection, so that the meaning of 

his novel ultimately resides in its readers, and emerges ’as a glow brings out a 

haze.’”100  

 

Dilworth vill i sin text visa på hur Marlow ’frambringar ”vita lögner” för att behaga sin 

åhörarskara och att berättelsen därmed tar den riktning den gör med en lögn som leder till en 

annan just för att han skall kunna fortsätta behaga sin åhörarpublik. Åsikterna, menar 

Dilworth, är överensstämmande med förväntningarna hos en ”late-Victorian audience” och 

kan i situationen på båten ses som ”the power of listeners over speakers.” Bara genom att 

lyssna, i egenskap av den typ av lyssnare som de är (med de ideal som de har), transformeras 

de automatiskt från att vara passiva åhörare till aktivt påverkande åhörare, menar han. På så 

sätt har de, genom att vara förespråkare för en konvention, en latent makt och ett starkt 

inflytande över berättaren, som de facto inte berättar sin egen berättelse, utan justerar den så 

                                                 
99 Thomas Dilworth, ”Listeners and Lies in ’Heart of Darkness’”, The Review of English Studies, New Series 
1987:38,  s. 510-522 
100 Ibid., s. 522 
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till den grad att den snarast kan ses som åhörarnas, som hör vad de vill och kräver att få 

höra.101  

   Dilworth trycker starkt på Marlows och ramberättarens inledande och sympatiska 

inställning till idén: ”The ’idea,’ as our two narrators concieve of it, does not redeem 

imperialism. In saying that it does, Marlow again contradicts his own experience.”102 Marlow 

skulle alltså ge åhörarna vad de vill höra.  

   Samma sak skulle gälla ”efficiency”. Dilworth menar att: ”Whether or not his estimation of 

efficiency reveals personal bias, it probably does reflect a prejudice in his audience […]”.103 

Även om Marlow skulle tycka det motsatta i förhållande till vad han säger, går han i 

åhörarens ledband, menar författaren och detta leder till att han också kommer att ge röst åt 

den imperialistiska saken: ”In his story […] efficiency is identified with dehumanization and 

cruelty.”104 

   Marlow skulle alltså inte endast vara passiv, utan direkt ansvarig för att tala gott om och 

därmed bli röst åt det imperialistiska projektet. Vi menar att Marlow inte går i någons 

ledband, varken åhörarnas eller imperialismens. Vi menar att han snarast är en slug berättare 

som snarast använder sig av vad vi vill kalla ”ett sympatiskapande grepp”.  

   Dilworth menar att Marlow har insikt om imperialistiska problem, men anser alltså 

samtidigt att Marlow inte avslöjar dem, utan i stället väljer lögnen framför sanningen ”to 

accomodate his audience”.105 Denna situation observeras inte endast på berättarplanet, menar 

Dilworth, utan återfinns också i fabulan. Så har till exempel, Kurtz tilltänkta maka, makt över 

Marlow: ”[The Intended’s] high ideals are, after all, those of Europe as a whole [...] She is 

more than a passive recipient [...]”106 Marlow inser ”that ’principles’ are ineffectual, and […] 

like efficiency, idealism, as a motive for imperialism, is pure white wash. But his role as 

speaker involves him in what Orwell calls doublethink – a form of lying to one’s self. To 

accomodate his audience (and to some extent hinself), Marlow refuses fully to know what he 

knows.”107  

   Dilworth erkänner därmed Marlow som en berättare medveten om och intaglig för 

inflytande från sin omgivning – dock till priset av lögnen, som får stå i utbytt rum med 

sanningen så att åhörarskaran skall bli nöjd. Vad som förenar de två kritikerna Sheehan och 

                                                 
101 Ibid., s. 510 
102 Ibid., s. 516 
103 Ibid., s. 515 
104 Ibid. 
105 Ibid., s. 513 
106 Ibid., s. 511 
107 Ibid., s. 522 
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Dilworth är att båda gör Marlow till en som tillåter sig att – aktivt eller passivt – gå i 

projektets ledband. Om Sheehan ser hur Conrads karaktärer aktivt använder sig av systemet, 

bejakar det och anpassar sig för att överleva, ser Dilworth hur Marlow används av systemet, 

för att systemet och den ”samtida åhöraren” skall må bra.  

   Dilworth säger visserligen att ”Kurtz’s final judgement is a moral victory after all. Marlow 

likes to think so, and som do we.” 108  I sak är vi alltså överens om Marlows slutgiltiga 

ståndpunkt, men Dilworth menar att Marlow genomgår en utveckling och att Marlows åsikt 

inte existerar från början då han sätter sig att berätta: ”Living and perhaps dying, Kurtz is a 

rebuttal to Marlow’s opening assertion about the value of ’the idea’.”109 

   Det övergripande problemet med Dilworths påstående här är att han blandar fabulanivån 

med storynivån. Den värdering som Marlow inledningsvis skulle ha, figurerar på storynivån, 

medan Kurtz dör på fabulanivån - i ett tidigare skede. Det vore då svårt att se att det tidigare 

skulle vara ”a rebuttal” i fråga om Marlows insikt. Visserligen har också vi sagt att Marlow 

talar sig fram till en bekännelse. Dock har vi också påpekat att han har ”målet” klart då han 

startar sin berättelse. Den eventuella utvecklingen och insikten har alltså skett innan, i 

fabulanivåns elementkedja, han påbörjar återberättandet. Insikten ligger bland de element i 

fabulan och därmed i dået, som han både för fram och för över på åhöraren.  

   Därmed är riktningen, vart Marlow vill nå, redan klar då han påbörjar berättelsen. Att han 

sätter sig för att berätta den är alltså för att det finns ett syfte att berätta den och den kan 

endast existera i det att han redan har insett problemet. Genom att ta med åhörarna på en 

insiktsresa kan han berätta sig fram till det bekännande som är målet med hans resa. 

Åhörarnas och hans resa – sekvensutvecklingen – är alltså inte densamma! Marlow berättar i 

dubbelt syfte. Uttalandet om Kurtz tillhör vad Marlow vill säga sina åhörare, den samtida 

bekännelsen honom. Detta skapar inledningsvis en distans i fråga om insikt mellan Marlow 

och hans åhörare. Distans och dubbel rörelse är situationens bas. Dock är det genom att 

berätta som deras två nivåer kan närma sig varandra och som därmed Marlow och åhörarna 

kan få en mer jämbördig relation (vilket vi studerar närmare då vi diskuterar tilltalet). 

   Det märkliga är att Dilworth själv nämner den ironiska diskrepansen, men att han trots det 

inte ser vad det är han har framför ögonen: ”In the Intended, Conrad gives us a palimpsest or a 

literary double exposure, in which the human reality is faintly visible beneath the idealised 

convention.” 110  I Marlows berättelse framträder den dubbla exponeringen och där står 

                                                 
108 Ibid., s. 518 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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Marlow för att slugt föra fram ”human reality”, medan hans åhörare representerar ”the 

idealised convention”.  

   Genom att gå tillbaka till sina erfarenheter och berätta dem högt är det som om Marlow gör 

en öppen närläsning av sig själv och lyfter upp sitt inre på ett ytplan – här alltså studerat rent 

strukturellt och inte ur ”psykologisk” vinkel. Den öppna närläsningen är intressant om vi 

tänker det i Bals termer av intellektuellt reflexivt och kritiskt verktyg. 

   Samtidigt uppmanar han åhörarna att göra detsamma i relation till vad de möter i och med 

att de genom Marlows teknik slugt inbegrips i samma struktur som han själv ingår i. Strategin 

kommer att te sig som en medvetandegörande akt. Samtidigt, då åhörarna som vi skall se i vår 

tilltalsstudie, ombeds engagera sig i berättelsen, kommer dessa att vara en del av den globala 

kontexten och därmed kommer den medvetandegörande akten och det kritiska 

ställningstagandet också att innefatta dem själva. 

   Det är här som vi måste knyta an till Bals och Bhabhas resonemang för att peka på hur 

Marlow använder sig av händelser och vad som verkligen sker i framförandet av berättelsen. 

Detta kommer i sin tur att reflexivt belysa Bals och Bhabhas teoretiska ingångar; hur de 

verkar och förmår avslöja strukturer. 

 

 

Den temporala skåran och nuplanet - tiden som central för framlyftandet av lögnen och 

närmandet av de två nivåerna 

 

I det fall vi utgår från att riktningen och insikten redan är klar då Marlow börjar berätta, blir 

perspektivet ”tid” intressant för oss då vi tänker oss den som en kontextualisering över tid. 

Vilken funktion har den? 

   När Marlow för åhörarna tillbaka till det han varit med om, ställer han dem i relation till 

erfarenheter som kan förstås genom dåets exempel. Marlow säger att ”this also has been one 

of the dark places of the earth” och syftar på England (och Europa). (s.3) 111 Åhörarna har inte 

                                                 
111Marlow sätter också efficiency i ett historiskt perspektiv, i ett ”då”, ”when the Romans first came here” och 
som vi skall studera lite närmare. (3) Han pekar på att det var så sent som ”igår” som mörkret också fanns på den 
plats där de befinner sig och snart övergår liknelsen till att mycket nära likna det projekt som vi kommer att möta 
i Afrika:  

 
Sandbanks, marshes, forests, savages – precious little to eat fit for a civilized man, nothing 
but Thames water to drink. No Falernian wine here, no going ashore. Here end there a 
miltary camp lost in a wilderness [...] – cold, fog, tempests, desease, exile, and death [...]. 
They must have been dying like flies here. Oh, yes – he did it. Did it very well, too, no 
doubt, and without thinking much about it either, except afterwards to brag of what he had 
gone through in his time, perhaps. They were men enough to face the darkness. And 
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varit med om samma sak som Marlow (hans vistelse i Afrika), men han skapar en möjlighet 

för dem att också kunna känna igen sig tack vare annan kunskap från historien. På så sätt kan 

de knyta an till Marlows berättelse genom den kunskap de har, och som Marlow påminner 

dem om, angående Englands tidigare skede. 

   Det är, menar Bhabha, sådana översättningar, samt igenkänning av händelser som gör att vi 

kan få nuet att framträda: ”The small part of the past that must touch the present in order for 

the now to emerge: I believe this is, at the heart of transmission […], very close to what 

Benjamin calls the process of translation.”112 Det är genom att känna igen och frammana 

spåren som vi kan hitta ett sätt att förhålla oss till vårt nu. Historiska skeenden blir 

fundamentala för vår förståelse. Det kommer att likna en översättning i Benjamins mening. 

   Att Marlow, som är initiativtagare till att en ”översättning” skall skapas, tar upp just detta 

historiska skeende måste också bero på att han kan skapa trådar till det han känner igen från 

ett tidigare skede. Vad exakt detta är uttalas inte och vi kan inte spekulera i det. Det enda vi 

kan säga är att det är ur det perspektivet som vi måste förstå hur Marlows återberättande 

uppstår. För Marlow, vars erfarenhet berättelsen om resan är, handlar kopplingen om att förstå 

berättarnuet genom den erfarenhet av dået han har från resan. När åhörarna funnit 

igenkänningen mellan de rumsliga kontexterna, blir utmaningen att skapa den tidsmässiga 

översättningen mellan Marlows berättelse och deras eget nu. ”The ’past-present’ becomes part 

of the necessity, not the nostalgia, of living.”113 

   Bhabha tillskriver därmed historien vikt, men inte i form av historicitet och vertikal 

erfarenhet, utan i form av punkterfarenheter viktiga för varje nu som uppstår. Det påverkar 

synen på hur tiden struktureras samt förhållningssättet till denna i och med att den 

västerländska normen inte längre framstår som självklar:  

 

“Construction proposes deconstruction”, Benjamin writes, and we now begin to 

see how this dividing line which constructs the for- and after history is something 

                                                                                                                                                         
perhaps he was cheered by keeping his eye on a chance of promotion to the fleet at Ravenna 
by and by, if he had good friends in Rome and survived the awful climate [...] Land in a 
swamp. March through the woods, and in some inland posy feel the savagery, the utter 
savagery, had closed round him – all that mysterious life of the wilderness, that stirs the 
forest, in the jungles, in the hearts of wild men. There’s no initiation either into such 
mysteries. He has to live in the midst of the incomprehensible, which is also detestable. And 
it has a fascination, too, that goes to work upon him. The fascination of the abomination – 
you know, imagine the growing regrets, the longing to escape, the powerless disgust, the 
surrender, the hate.” (4) 
  

Marlow har så mycket tidigt satt projektet i en kontext. När åhöraren hädanefter följer med på resan/i berättelsen 
fördjupar Marlow insikten i projektet. 
112 Bhabha 2008, OGM 
113 Ibid. 
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more than a time-line. It is the infusion of a deeply ambivalent cultural value into 

the passing of time. [...] It creates a new relation to the past in which the present 

and its ability to hold on and change the speed of progressive narrative creates a 

kind of confrontation with the past.114 

 

Det handlar inte om att backa i tiden enligt en normativt upplagd tidslinje, utan om att förstå 

nuet utifrån de erfarenheter vi har om dået, genom att kunna översätta liknande händelser som 

finns inom oss som spår och på liknande sätt verkar inom nuet och antar en dubbel rörelse.  

   Sett ur denna tidsperspektivram kan det bli enklare att förstå vad som sker när Marlow lyfter 

upp dået till en nutid: 

 

To experience or inscribe the internal partition of time and space of its event and 

afterlife, if from the outside, to quote Benjamin, ”is to open up a difference 

between recognition”; the now, which is always new, and the what has been. And 

the what has been, now, does not preceed the present but is a reconstruction of it 

after the recognition of the now, it’s afterwards. So it is in a way the pre; what 

happened before follows on and comes on after the recognition of its repetition, of 

its coming back again.115 

 

Då Marlow lyfter upp dåplanet (det inre planet i form av minne) till nuplanet (det yttre i form 

av berättelse) innebär det ett sätt att förstå hur vi som människor står i relation till historiska 

händelser och skapar vår syn i rummet (just nu och i en specifik kontext) i relation till historien 

som dessutom både redan existerar i och påverkar nuet. 

   Det blir tydligt att det är i nuet som vår förståelse av historia träder fram, samtidigt som vår 

förståelse av nuet genom denna träder fram. Det som sker, sker i nuet. Gerard Prince definierar 

i sin artikel ”The Disnarrated” det i titeln nämnda begreppet som det berättaren hänvisar till 

utan att det sker eller skett i form av ”any story-like representation produced in the mind of a 

character (and sometimes – but not always – having an equivalent in the narrated world 

external to that mind)”. 116 Detta kan relateras till Bhabha, men också till Bals diskussion kring 

de tätt sammanvävda nivåerna och hur deras tid de facto är densamma.  

   Vad vi då ser är att Marlows återberättande inte är det historiska sanna skeendet, utan 

Marlows förståelse av det i nuet genom ”recognition”.117 När vi i Heart of Darkness fall (vars 

                                                 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Prince, ”The Disnarrated” i Narrative Theory – Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, red. 
Mieke Bal, Vol I, London & New York 2004, s. 297- 305, s. 299 
117 Bhabhas återkommer regelbundet till denna term. Det bör poängteras att den kan förstår som både erkännande 
och igenkänning. OGM 
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fabula är ett ”då”) studerar fabulan måste vi vara vaksamma på att vi inte har att göra med dået, 

utan nuet. Det leder till ett i högre grad kritiskt förhållningssätt, så som Bal uppmanar till. 

Genom att se hur Marlow framför det historiska skeendet kan vi endast se hur han positionerar 

sig i nuet. Vi får inte luras av en tro på möjligheten att gå tillbaka till ett exakt och korrekt 

uppfattande av historia, utan endast se det som en relation i varje nu till specifika historiska 

händelser samt som en representation.   

   Det blir visserligen samtidigt tydligt att informationen på så sätt inte endast behöver 

innebära icke-närvaro, utan också icke-existens – eller med Prince ord en berättelse av vad 

som inte finns, the disnarrated. På så vis ställs inte bara Marlows sanningsanspråk på sin spets 

och belyser problematiken kring diskursers sanningsanspråk. När Marlow för samman två 

världar och skapar ett sätt för karaktärerna att mötas och för åhörarna att nå insikt, gör han det 

helt och hållet byggt på en osäkerhetsfaktor. Samtidigt som Marlow alltså gör berättelsen 

tillänglig för åhöraren och för över den i deras medvetanden, måste åhöraren också relatera till 

den övergripande bågen som säger att berättelsen kanske inte är sann. Detta blir en fråga för 

varje åhörare/läsare/kritiker att relatera till då denne har att göra med diskurser (och då kanske 

särskilt den linjeformade västerländska strukturen om vi talar om historisk erfarenhet). 

Samtidigt blir det en fråga för nuet och för alla, eftersom, om vi skall tro Bhabha, varje nu 

endast kan förstås i relation till vår ”recognition” av tidigare och liknande händelser.  

   I Marlows fall kan vi fråga oss i hur hög grad hans berättelse är sann. Vi kan säga så mycket 

att det finns en förmodad (!) kollektiv kunskap, ett kollektivt vittnesmål, om att han faktiskt 

varit sötvattensfarare: ”I suppose you fellows remember I did turn fresh-water sailor for a bit”. 

(s.5) I övrigt verkar det dock inte finnas några andra (hypotetiska) källor som medför att 

Marlows resa kan bekräftas. Även om det är vad Marlow (säger att han) har varit med om, 

kan åhöraren inte veta det, eftersom denne inte varit på plats samtidigt. Det som berättas är 

inte det som finns i ”the narrated world”, alltså i den värld som både åhörarna och Marlow 

befinner sig i. 

   När vi väl börjat fundera i dessa banor är det dock intressant att observera att, även om 

Marlows berättelse inte vore sann och endast kan tas som ett exempel, skulle uppfattningen 

om vad Marlow vill säga med sin berättelse inte förändras. Hans resa i Afrika blir ett slags 

hypotes för åhörarna, ett exempel. I och med att det blir ett exempel, görs det dock i samma 

stund till en frågeställning, en frågeställning kring projektet som inte är beroende av dess 

egenskap av sann händelse eller påhittad. Marlows syfte står som berättelsens konstant. 

Genom att berättelsens skepnad inte ändras kan den på så sätt sägas ha prövats och visat sig 

”hållbar” mellan tolkande åhörare och berättare. Också i vår text har vi fått vad Prince pekar 
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på är viktigt, ”the (renewed) awareness that narrative must be viewed not only as an object or 

product but also as an act or process, as a situation-bound transaction between two parties 

[...]”118 I fråga om vikten av kontextualiserande kan vi förena oss med Prince, som trycker på 

”the importance of reading narrative meaning as a function of the situation in which narratives 

occur and on the equal importance of reading in narratives the situation they produce as as 

giving them their point.”119 Kontextualiseringen blir central. 

   ”The disnarrated” kan därmed, som Prince skriver, ”contribute to the development of a 

theme […] and every narrative function opens an alternative, a set of possible directions 

[...]”.120 Detta tillåter i sin tur att ett flertal ”strings of events” kan korsas på ett helt annat sätt 

i och med att sättet att arbeta öppnar för en möjlighet att berättarmässigt ”röra sig” mellan 

skilda informationer.121 Berättarsituationen får då liknande drag som den i korsningen av 

fabulans händelsekedjor där vi såg hur de kunde påverka varandra. Detta borde också gälla i 

refererandet till ”sanna” händelser: Ju större möjlighet till ”recognition”, desto lättare att 

skapa korstrådar.122 

   Oavsett om fabulans fullföljda Narrative Cycle i exemplet Heart of Darkness skulle visa sig 

vara uppdiktad av berättaren Marlow, har någonting väckt igenkänning hos honom och fått 

honom att börja berätta. Därmed har han trots allt återknutit till ett spår. Viktigt är därmed 

nuets katalyserande effekt på Marlow, det som gör att han anser att denna ”erfarenhet” skall 

berättas just nu. Man måste ställa sig frågan: Vad är det i nuet som påkallar en 

kontextualisering över tid?  

   I och med att åhöraren nu vet att berättelsen varken kan förkastas eller säkerställas som 

”sann”, men att dess syfte samtidigt står fast, vet denne också att det är på frågeställningarna, 

uppkomna och givna av situationen, som denna skall koncentrera sig och ta ställning till. 

Prince skriver vidare att ”the most important function of the disnarrated is a 

rhetorical/interpretative one. When it pertains to the narrating rather than the narrated, it 

foregrounds ways of creating a situation or ordering an experience, emphasizes the realities of 

representation as opposed to the representation of realities [...].”123 Han menar med William 

                                                 
118 Prince, s. 304 
119 Ibid., s. 304 
120 Ibid., s. 301 
121 Ibid., s. 302 
122 Detta hypotetiska rum innebär dock både möjligheter och problem. Är en fiktionalisering av ”verkligheten” 
berättigad? Skall det ses som en möjlighet att skapa en övergång till ett nytt rum och till förståelse för nuet eller 
till och med ses som ett tredje möjligt rum? Skulle detta i så fall innebära en auktorisering av överföring av 
element mellan roman och ”verklighet” för att nå förståelse?  
123 Prince, s. 301 
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Labov att ”when [a good narrator’s] narrative is over, it should be unthinkable for a bystander 

to say, ’So what?’”124 Prince kan därmed skriva: 

 

Thus, the realist text and, more generally, mimetic fiction, resort to the disnarrated 

mainly on the level of story, in order to underline the non-novelistic quality of the 

events recounted, in order to emphasize that the world presented is modeled in 

terms of reality rather than convention [...]”125 

 

Marlow vill i dubbel bemärkelse ta sig ifrån konventionen för att peka på en, oavsett 

hypotetiskt uppdiktad berättelse eller inte, reell värld (inom textens ramar) och reella 

skeenden att ta ställning till och därmed avlägsna från konventionens sätt att se dem. Därmed 

rör sig form, struktur och innehåll i Marlows berättelse nära varandra samtidigt som de öppnar 

upp ett glapp mellan tidsmässig och rumsmässig representation. Detta verkar samtidigt skapa 

en möjlighet för honom att ställa åhöraren i en ansvarsposition där resultatet skall vara att 

denna inte kan säga ”So what?” när han slutat berätta. Åhöraren har inbegripits i hans tids- 

och rumsmässiga kontextualisering och han har därmed skapat en överbryggning mellan en 

yttre och en inre sfär inte endast i relation till sig själv utan i relation till åhörarna. På så vis 

tummar han på modernismens privata och samhälleliga uppdelning. Bhabha skriver: 

 

The recesses of the domestic space become sites for history’s most intricate 

invasions. In that displacement, the borders between home and world become 

confused; and, uncannily, the private and the public become part of each other, 

forcing upon us a vision that is as dividing as it is disordering.126  

 

 Det är också detta som skapar förutsättningen för att han skall kunna skapa den typ av 

relation till åhörarna som han gör och som vi senare kommer att studera. Hans sätt att agera 

leder till följande: 

 

Private and public, past and present, the psyche and the social develop an 

interstitial intimacy. It is an intimacy that questions the binary divisions through 

which such spheres of social experience are often spatially opposed. These 

spheres of life are linked through an ‘in-between’ temporality that takes the 

measure of dwelling at home, while producing an image of the world of 

history.127 

                                                 
124 Ibid., s. 301f. 
125 Ibid., s. 302 
126 Bhabha 2008, The Location..., s. 13 
127 Ibid., s. 19 
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Det som verkar vara ett med Sheehan maskinellt tågande rakt fram i det modernistiska sättet 

att berätta, ”a release that it finds in the various categories of the inhuman […], the 

mechanical […]”, är sålunda just motsatsen.128 Genom att lyfta upp den berättelse som han 

bär på, sänker Marlow tempot på den. Detta hjälper till att skapa ett nytt perspektiv och 

förhållningssätt. För att återknyta till Bhabhas förståelse av Benjamin: “It creates a new 

relation to the past in which the present and its ability to hold on and change the speed of 

progressive narrative creates a kind of confrontation with the past.”129 Lyhördheten inför de 

historiska spåren inte bara påverkar uppfattningen och förståelsen av nuet, det förändrar också 

vår strukturella relation till detsamma, liksom uppfattningen om dess varaktighet. 

 

Så, genom att koppla sig själv tillbaka till en annan nivåstruktur (tid) och åhörarna till en 

tidigare tid, som skapas genom insikt i ett nuplan, skapar Marlow ett band till fabulans 

händelser och till dess händelsekedjor, som i den stund Marlow lyfter upp dem i nuet och 

”bekänner sitt brott” återuppväcks. Insikten, erkännandet och igenkännandet är incitamentet 

att gå bakåt. På så vis börjar berättelsen i nuet, men genom igenkänning av händelser 

oberoende av historicitetens tidslinje. De två till synes skilda tiderna existerar i ett och samma 

nu. Detta kan återknytas till Bals kommentar om att fabula och story utgår från samma tid och 

att nivåerna är starkt sammanlänkade. Finns inte medvetenheten om detta kan det skapa 

problem då man möter en diskurs. Att förhålla sig till omvärlden på det sätt som Marlow gör 

bejakar den dubbla rörelsen, samt den politiska innebörden och skriver dessutom in ett ansvar 

att förhålla sig till detta. Detta för att på ett ansvarsfullt sätt kunna blicka framåt. 

   När Sheehan skriver om Conrads texter:  

 

On the one hand, his works use the machinelike structures of nineteenth-century 

adventure fiction, which, as a genre, is deeply implicated in the imperial cause, and 

hence must not allow the narrative’s voice to distract from the tempo of its 

rhythmic thrust, its resolute haste towards a heroically satisfying denouncement. 

On the other hand, there is the meditative timbre of existential introspection, which 

is often bleakly rather misentropic rather than heroic [...].130 

 

kan vi alltså inte hålla med om att Marlow uppvisar någon ”misentropic” inställning utan 

arbetar i en riktning där förståelsen kan leda till utökad förståelse och förändring.  

                                                 
128 Sheehan, s. 23 
129 Bhabha 2008, OGM 
130 Sheehan, s. 72 
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   I Marlows inbjudande och upplyftande rörelse finns ingen introvert inåtvändning, utan en 

öppnande rörelse för att göra det ”inre” (läs dåtid och annan plats/kontext) synligt i den mån 

det går. Den blir en inbjudan att studera tillsammans, underbyggd av ”the dream of a 

community of speakers sharing a language”, som Greaney säger när han studerar Conrads syfte 

med de texter han skrev, men inte ”of transparent referentiality and self-present meaning” som 

Greaney också pekar på.131 Det språk som i stället eftersöks som ”gemensamt” är ett som 

ligger i mellanrummet och i sömmen mellan de olika individerna (eller kulturerna) i riktning 

mot en intersubjektivitet där meningen uppstår i skillnadens rum, ”the uncanny space and time 

between those two moments of being”.132 Det är dessa skillnader mellan språk, samt kontexter, 

som kan möjliggöra ”gemenskapen”. Detta är förutsättningen och situationen då Marlow 

berättar för åhörarna på båten. ”The bridge gathers as a passage that crosses”.   

 

 

Tilltal, deltagande och ansvar 

 

Trots att grundstrukturen bygger upp en distans och parallella utvecklingslinjer – en för 

åhörarna och en för Marlow – är inte Marlows slutgiltiga syfte att den ironiska hållningen i 

relation till åhöraren skall bibehållas. Snarare arbetar Marlow för att skapa sympati för att 

också överföra ansvar på åhöraren.  

   Marlow arbetar aktivt på att på ett slugt sätt skapa band mellan sig själv och åhöraren 

genom sitt sätt att tilltala dem och att föra med dem in i berättelsen. Marlows berättelse rör sig 

över tid och plats för att slutligen skapa ett eget slags rum där Marlows berättelse och insikt 

tillsammans med åhörarna kan utformas. Den når sin höjdpunkt i ifrågasättandet av 

subjektspositioner, liksom i uppluckringen av den strikta rolluppdelningen mellan berättare 

och åhörare, vilket i sin tur leder till ett starkt inskrivande av ansvar. 

 

Vi kan visserligen konstatera att Marlow talar mycket och därmed ”tar plats”, men vi kan inte 

heller ignorera det faktum att det finns ett du-tilltal. Att ett sådant finns förnekar visserligen 

inte Dilworth, men han vill mena att Marlows tilltal beror på en så hög grad av medvetenhet 

om den närvarande åhörarskaran att det snarast handlar om ett underlägset tilltal. 133  Du-

tilltalet skulle vara ett sätt för Marlow att ”förhöra sig med” åhöraren, att säkerställa att han 

                                                 
131 Michael Greaney, Conrad, Language, and Narrative, Cabridge University Press, Cambridge 2002, sid. 2 
132 Bhabha 2008, The Location..., s. 76 
133 Dilworth, s. 515 
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går i rätt riktning, och som sätter honom i beroendeställning till (de aktiva) åhörarna och gör 

honom ”passive and malleable”.134  

  Hans tilltal är snarast ett sätt att skapa en relation – för att kunna tala behövs det någon som 

lyssnar. (Det talande subjektet kan inte ha någon essentialistisk roll och kan därför inte stå 

utom kontextuellt samband.) Det krävs en i grunden sympatiserande överenskommelse mellan 

de olika karaktärerna i kontexten. Marlow tar initiativet till att börja berätta och är därmed 

aktiv i situationen. Ramberättarens kommentarer pekar på att det inte var deras val, utan 

Marlows då han säger att ”we knew we were fated, before the ebb began to run, to hear about 

one of Marlows inconclusive experiences”. (s.5) 

   I ramberättarens återgivande kommentarer finns inget tillmötesgående. Marlows berättelser 

brukar enligt åhöraren vara ”inconclusive”. Marlow är dessutom tydligen en berättare som 

brukar börja berätta (aktivt och på eget bevåg). När ramberättaren anser att de var ”fated” 

visar detta att åhörarna inte är aktiva deltagare i beslutet om huruvida berättelsen skall 

berättas eller inte. Att Marlow börjar berätta måste snarast ses som en inledningsvis negativ 

upplevelse från åhörarnas sida.  

   Marlow verkar dock vara medveten om att det finns ett åhörarmotstånd, men väljer trots allt 

att påbörja sin berättelse. För att skapa en mötesplats mellan honom och åhörarna är han 

beredd att ”ge”, att gå dem till mötes. Därmed möter han dem halvvägs genom att säga: ”I 

don’t want to bother you much with what happened to me personally […].” (s.5) Redan denna 

eftergift, att påpeka att det inte är en självcentrerad berättelse, får  den senare ramberättaren 

att börja sympatisera och säger uppskattande att Marlows medvetna gest visar ”in this remark 

the weakness of many tellers of tales who seem so often unaware of what the audience would 

best like to hear”. (s.5) Ramberättaren slappnar direkt av och blir genast mer mottaglig för vad 

Marlow har att berätta – och visar sig ironiskt nog därmed själv i viss mån ”inconclusive” – 

vilket därmed övergår till att få innebörden ”att vara öppen för förändring/att kunna ändra 

sig”, liksom det i vårt konstaterande i vår förra del innebar ett möjliggörande av rörelse 

mellan kontexter. Kanske är Marlows ”inconclusive” sätt att framföra berättelse på endast ett 

exempel på hur han som berättare som är öppen för vad som sker runt omkring honom och 

som kan komma till insikt i frågor. Det stänger inte in sig i ett något fullgott system eller 

självtillräckligt uttryck.  

   Så snart eftergiften gjorts och åhörarskaran börjat sympatisera en aning, tar Marlow dock 

direkt greppet och kontrollen över situationen igen genom att säga att ”yet to understand the 

                                                 
134 Ibid., s. 512 
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effect of it on me you ought to know how I got out there, what I saw, how I went up that river 

to the place where I first met the poor chap”. (s.5) Strukturen, sättet och innehållet är på hans 

villkor. Han vet bäst vilket innehållet bör vara och hur detta innehåll skall läggas fram för att 

det han vill säga skall bli tydligt. Det är ”the effect” han vill komma till och förmedla, 

framsprungen genom hans upplevelse. Detta är anledningen till att han inledningsvis kommer 

att stå, måste stå, som huvudperson i den berättelse han berättar. Det är alltså inte av någon 

självupptagen anledning som han är huvudperson i sin berättelse, det finns ingen 

essentialistisk ingång, utan har som syfte att visa på något större i ett vidare perspektiv, på 

”the effect”, eller på ”meningen” om vi så vill. 

   Därmed skulle några av de gånger då Marlow fallerar i trovärdighet också kunna förklaras. 

Tillfällen då han aktivt utesluter vad han varit med om kan förstås som ett sätt för honom att 

möta åhöraren, att ha skapat ett berättarvillkor tillsammans med åhörarna som säger att allt 

som är självcentrerat och utan innebörd för förståelsen av vad Marlow vill säga i stort, måste 

uteslutas: ”I have been in some of them, and … well, we won’t talk about that.” (s.5) Marlow 

har alltså redan i sina inledande meningar satt upp de villkor som gäller utifrån den kännedom 

han har om åhörarna, men det innebär som vi sett inte att han är intresserad av att släppa 

greppet, eftersom detta skulle innebära att meningen och det han vill belysa gick förlorad. 

Dock är det genom berättandet fram till denna mening som greppet samtidigt lossas, vilket vi 

kommer att se i denna del.  

   Ytterligare något som pekar på att Marlow inte är beredd att släppa greppet för att få dit han 

vill är du-/ni-tilltalet. Det är av vikt att trycka på att det finns två typer av du-/ni-tilltal i denna 

text, någonting som inte verkar intressera Dilworth. En stor mängd av du-/ni-tilltalen är 

retoriska. De skapar band och gemenskap, men de är som sagt retoriska, eller ”tekniska”. 

Tilltal som ”you know” kan ses som exempel. (s.6, 9, 14) I dessa fall används ”du/ni” i 

bemärkelsen ”one”. Ytterligare ett tydligt exempel kan läggas fram:  

 

The broadening waters flowed through a mob of wooden islands; you lost your 

way on that river as you would in a desert, and butted all day long against 

shoals, trying to find the channel, till you thought yourself bewitched and cut off 

forever from everything you had known once – somewhere – far away – in 

another existenxe perhaps. There were moments when one’s past came back to 

one, as it will sometimes when you have not a moment to spare to yourself [...] 

(s.30) 
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Uttryck som ”you thought yourself bewitched”, ”cut off from everything you had known 

once” vittnar om att Marlow aktivt möter åhöraren genom ett allmänt tilltal. Detta tillåter 

samtidigt åhöraren att komma närmare händelsernas centrum för att han tror på deras förmåga 

att kunna identifiera sig med problematiken. 

   Vad Marlow samtidigt gör här är också att han minns vad han själv varit med om, men detta 

genom att sätta in sig själv i ett mer distanserat rum. Han ser och minns med distans, men för 

också en dialog med sig själv – också han kan inbegripas i det allmänna tilltalet. På så sätt ser 

han samtidigt på sig själv i form av en distanserad skepnad möjlig att granskas, vilken inte är 

hans direkta ”fysiska karaktär”. Därmed befinner han sig i samma ”mentala” rum som 

åhöraren, under samma förutsättningar, och skapar ett gemensamt, jämlikt och inbjudande 

rum i form av en hypotetisk plats.   

   Det finns ytterligare en komplex nivå inbyggd i detta ”you” som trycker på möjligheten att 

bjuda in åhöraren. ”You” kan både vara ni och du. Därmed kan han utan att det märks 

kondensera synvinklar, men också använda sig av en och samma grammatiska person för att 

överföra en synvinkel. På så sätt sker en slug överföring av erfarenhet och ansvar. Marlow 

inte bara berättar om sin upplevelse genom att samtidigt studera sig själv och räkna in sig 

själv i ett allmänt ”you”. Han för också över upplevelsen från ett singulärt ”you” till ett pluralt 

”you”, det vill säga till åhörarna.  

   Externalisering av berättelsen, som vi tidigare studerat, inbegriper också en överföring 

(ini)från ett medvetande (då) till flera (nu). Han överför kunskap, men på så vis för han också 

över det ansvar det innebär att veta och ta del av upplevelsen. Som berättare markerar han 

därmed en mycket stark makt över sina åhörare, men för i samma gest över makt och ansvar 

och avskriver på så sätt sin fullkomliga makt. Den brygga som upprättas kommer att binda 

också åhöraren till den meningsskapande och externaliserande akten. 

   Butors La Modification, skriven i andra person plural verkar först, som Bal påpekar, vara 

riktad mot ett ni. Dock, menar Bal, är detta ni inget annat än jagets sätt att vända sig till sig 

själv. Hon grundar sitt resonemang på det faktum att ”jag” i denna berättelse är den enda som 

kan tilltalas. Endast mellan ”jag” och ”jag” går det att grunda en plattform för kommunikativt 

utbyte i La Modification.135 I Marlows situation finns både jaget och duet närvarande. Det 

saknas alltså inte någon parameter för kommunikation utanför jaget. ”You” blir i direkt tilltal 

du/ni, i allmänna formuleringar ”man”, vilket inbjuder både Marlow och åhöraren i samma 

                                                 
135 Bal 1997, s. 29f 
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rum. Marlow bjuder in åhöraren genom att skapa ett hypotetiskt (retoriskt) rum för denne att 

stiga in i för att där leva sig in i situationen.  

   Alltså: Ett retoriskt ”you” hjälper till att bejaka åhörare i rent allmän bemärkelse, peka på att 

berättelsen tar sin form under vissa kommunikativa förutsättningar och i bejakande form, men 

det tillåter inte att utkristallisera de ”verkliga” karaktärer som Marlow vänder sig till. I det 

retoriska you förblir de tilltalade hypotetiska. Samtidigt medför det att ”you” kan bli 

indentifkationsskapande i bemärkelsen ”man”, vilket gör att de faktiska karaktärerna, åhörare 

såväl som talare, kan identifiera sig och känna sig närvarande i ett och samma rum utanför sig 

själva (men där de också är) och talaren kan vidare granska sig själv genom att studera sig 

själv med distans - där han inte är, men samtidigt är. Tilltalet inbjuder, men det skapar också 

ansvar. 

   Den sköra gränsen ligger här mellan att avskriva makten kring subjektet och att centrera den 

kring subjektet. Marlows dubbla erfarenhet i Afrika, leder till att han för med sig den 

erfarenheten till storyns rum och arbetar sig fram mot en intersubjektivitet på samma sätt. 

    När Marlow skapar en överglidning mellan subjekt och objekt arbetar han visserligen inte 

från Den Andres position. Han förhåller sig inte heller till inomkontextuella spänningar, så 

som Bhabha menar bör vara utgångspunkten för att förstå problematiken i ett större 

perspektiv: ”Globalization, I want to suggest, must always begin at home.”136 Överglidningen 

sker i stället mellan vad som snarast ur ett kolonialt perspektiv kan ses som ”från subjekt till 

subjekt”. Dock medför gesten ett ifrågasättande av subjektspositionen och också ett 

ifrågasättande inifrån subjektets position, vilket också kan ses som ett påbörjat 

ansvarstagande.  

   Genom överglidningen av perspektiv mellan jag och du via you i betydelsen ”man” (och i 

den samtida betydelsen ”vi”) skriver han också in en medvetenhet om synvinkeln som 

maktposition.”’Who sees?’ is a totally different kind of question [than ’Who speaks?’]” säger 

Bal och kritiserar Genette för dennes, som hon menar blindhet för detta. 137  Marlow är 

fullkomligt medveten om vad han med spel kring detta kan åstadkomma – både i positiv och 

negativ bemärkelse – genom att antingen överföra ansvar och kritiskt förhållningssätt genom 

en väckt medvetenhet om problematiken eller genom att bibehålla diskursmässig makt i det 

fall åhörarna inte reagerar angående detta.  

   I detta fall blir, you i betydelsen ”man”, en osäkerhetsfaktor där inte endast person utan 

också övergång från singularis till pluralis kan ske, liksom det vidare kan leda till att skapa en 

                                                 
136 Bhabha 2008, The Location..., s. xv 
137 Bal 2004, s. 264 
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förskjutning mellan subjekt och objekt. Vem är ”man”? Vem/vilka är det som skall utföra 

handlingen? Glidning i person och vem som omtalas/tilltalas – och som faktiskt ser genom 

den som talar – eller vem som är subjekt eller objekt är inte längre säker, vilket också får 

konsekvenser på ett lingvistiskt plan i en talsituation. Vem talar till vem och ur vilken 

kontext? Vem uttalar vad då vi står i en diskursmässig situation innehållande ramberättare och 

berättare (två nivåer) i ett fall som detta ovan? Den essentialistiska subjekts- och 

agentpositionen har ruckats. Samtidigt indikerar situationen/ kontexten innebörden. Om Bal 

studerar problematiken med röst och fokalisering, studerar Bhabha vad som sker i detta nya 

rum och/eller vad det är som gör att det uppstår när synvinkeln förskjuts. Det är också så vi 

kan tänka oss effekterna av Marlows införande av synvinkeln ”man”.  

   Vad skulle hända om vi skapade en cesur motsvarande Fanons och vägrade att rätta oss 

enligt konventionen för hur representation skall gå till? ”The Negro is not. Any more than the 

white man.” 138  En sådan cesur, ”felaktig användning enligt konventionen och normen”, 

behöver inte ens vara medvetet utförd för att bli ett brott i den normativa rytmen. Kanske är 

det i Bhabhas bild den emigrant eller den som lever i diaspora som omedvetet framför den. 

Utan att ha som syfte att direkt bryta mot konventioner gör den det ändå i tystnaden av det 

uttryckta: ”It is not that anyone is telling you about […]” (vår kursivering), utan hur det 

uttalade ”stops at that time and creates a caesura.”139 Genom att medvetet eller omedvetet 

uttala ”fel”, lägger uttalaren tyst in en fråga mellan det uttalade och det som borde ha uttalats. 

Varför är detta norm? Därmed exponeras den normativa utgångspunkten som sådan. ”It is by 

placing the violence of the poetic sign within the threat of political violation that we can 

understand the powers of language.” säger Bhabha.140 Det uppstår ett rum i mellanrummet där 

någon form av mening satt i relation till de inblandade kontexterna kan uppstå.  

   Även om situationen i Heart of Darkness utspelar sig inom subjektspositionen, är Marlow i 

färd med att skapa detta ifrågasättande och dubbelt innehållsmässiga rum. Han är, som vi har 

kunnat konstatera, subjetsrummets randmedlem, han har sett vad dessa inte erfarit. Detta leder 

till en diskrepans dem emellan som möjliggör för honom att säga: ”You can’t understand. 

How could you? – with solid pavement under your feet, surrounded by kind neighbours ready 

to cheer you or to fall on you [...]” (s.44) Hans ständiga rörelse i fabulan smyger in den plats i 

storyn (subjektets rum) som definierar Afrika som inte där, frånvaro, motsats, främmande och 

ifrågasätter normens stabiliserade positionering. I storyn ifrågasätts den normativa 

                                                 
138 Bhabha 2008, The Location..., s. 57 
139 Bhabha 2008, OGM 
140 Bhabha 2008, The Location..., s. 85 
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subjektspositionen och dess synvinkel på samma sätt som objektet eller Den Andra kan skapa 

en cesur utifrån sin subalterna position och med hjälp av icke-kroppen i form av ett ont öga. 

 

Ansvaret knyts på ett mer explicit sätt till åhöraren i det andra fallet av you-tilltal. Där handlar 

det om direkta tilltal: ”Why do you sigh in this beastly way, somebody? Absurd? Well, 

absurd. Good Lord! Mustn’t a man ever – Here, give me some tobacco.” (s.43) eller: ”-you 

say knights? Yes[...].” (s.3) Detta skapar en direkt relation mellan berättare och åhörare. You 

är inte längre hypotetiskt, utan karaktäriserar de karaktärer som Marlow de facto har framför 

sig – en advokat, en revisor, o.s.v. Ett sådant tilltal begär i viss bemärkelse mer än ett retoriskt 

tilltal där åhörarna kan vara åhörare utan att berättaren egentligen behöver se dem. Nu måste 

Marlow ta hänsyn till dem om de uttalar sig. Också de kan sätta krav på Marlow genom att 

interagera. Kommunikationsstrukturen kräver ett aktivt engagemang och kan jämföras med 

dess motsats där yttre krav påtvingar engagemang utan att det byggts upp i kommunikationen.    

   Vad Marlow bekräftar genom att tilltala dem direkt, som agenter, är att han bekräftar att han 

ser dem och lyssnar på dem. Detta sker alltså redan i inledningen i hans berättelse genom 

ovanstående citat. Därmed har han i sitt tal redan inledningsvis också inbegripit denna 

parameter inom ramen för vilka villkor som skall gälla när han talar. Genom att peka på att 

han betraktar aktörerna som aktörer gör han dem till medaktörer. Genom att de blir verkliga 

medaktörer kan de ställa krav på Marlow öppet, liksom han kan ställa krav på dem öppet. 

Detta skapar också möjlighet att överföra ansvar direkt, att ställa tydliga krav i båda 

riktningarna mellan de interagerande. 

   Därmed kan vi återigen och ur ytterligare en vinkel i tilltal undersöka om Marlow står i 

åhörarnas tjänst eller inte. Vi kan därmed konstatera att han inte drar sig för att säga sådant 

som får dem att reagera. Det är sant att detta inte sker kontinuerligt, men då det sker sticker 

det i stället ut desto mer, det blir en pik som man minns och som avviker. Därmed är den 

också en händelse som stannar kvar hos åhöraren. 

 

[...] I felt often its mysterious stillness watching me at my monkey tricks, just as 

it watches you fellows performing on your respective tightropes for – what is it? 

A half crown a tumble –“’Try to be civil, Marlow,’ growled a voice [...]”I beg 

your pardon, I forgot the heartache which makes up the rest of the price. And 

indeed what does the price matter if the trick be well done? You do your tricks 

very well. And I didn’t do badly either, since I managed not to sink that 

steamboat on my first trip. (s.30f) 
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Åhöraren protesterar när Marlow vill jämföra dem med personer som gör konster och som tar 

dyrt betalt för sina apkonster. Därmed ställer åhöraren i fråga krav på Marlow som i sin tur 

ber honom (eller dem alla) om ursäkt. Det finns en interaktion mellan berättaren och åhöraren. 

Precis som aktören Marlow är en agent och katalysator, blir berättaren Marlow på samma sätt 

en katalysator som verkar för att sätta igång ett interagerande. 

   Vi vill dock inte gå så långt som att påstå att han därmed skulle stå i åhörarens tjänst. Han 

har rättat sig efter protesten, men fortsätter sin berättelse.  Kanske skulle Dilworth mena att 

detta parti pekar på att ockerpriserna ursäktas och rättfärdigas, men vi får inte missa att de gör 

det på grund av den tragiska ironi som föreligger i situationen. Arbetet som dessa visserligen 

tar bra betalt för tjänar i längden ingenting till då det inte erbjuder någon insikt i projektet: 

”The inner truth is hidden […] But I felt it all the same […]” (s.30)  

   Att tjäna pengar blir sålunda en kompensation för insikt. Den som tjänar pengar på att arbeta 

för saken är dragen vid näsan – av projektet – och detta gäller också Marlow. Trots att 

Marlow ser ut att ursäkta ”konsterna” och gör en vändning genom att rättfärdiga dem, har han 

redan skapat en bitter smak i fråga om vad de innebär. Vem vill längre ta betalt för dessa 

förnedrande konster då den en gång medvetandegjorts om att den är förd bakom ljuset och att 

den kompenseras med pengar för att inte nå insikt? Hans tillbakavändning till ett 

rättfärdigande gör endast att det ser än mer oacceptabelt ut. Situationen står i ny dager, är 

”belyst” genom att den framställts ur ett nytt perspektiv och med en viss distans. Detta är ett 

slugt sätt att arbeta. På ytan ser det ut som att han är ute efter att skapa sympati genom att rätta 

sig efter vad allmänheten vill ha. Han skapar visserligen sympati med åhöraren, men lyckas 

samtidigt arbeta i motsatt riktning för att skapa en uppfattning hos åhöraren om ”saken”, det 

framförda. Marlow ter sig som en skicklig talare som vet hur han skall lägga fram korten för 

att i slutändan kunna raka in vinsten och samtidigt bibehålla korten på hand.  

   Slugt är hans sätt att arbeta också då han inte pekar ut, utan i stället fortsätter att arbeta i 

form av ”inkluderande”. Också Marlow själv är ett offer för projektet, också han står dragen 

vid näsan. Genom att också involvera sig själv bland dem han kritiserar skapar han sympati 

och det gör det lättare för åhörarna att ta till sig hans berättelse. Alla felar, alla kan kritiseras, 

också han själv. Han står som förebild då det gäller att rannsaka sig själv, en metod som han 

därmed också lägger fram som förslag på metod för andra att använda sig av.  

   Genom sitt sätt att arbeta får Marlow mer och mer inflytande över sin åhörare. Han får 

större och större möjligheter att kritisera och att komma med det han har att säga genom att 

han successivt bryter ner den åhörare som från början är på sin vakt. Hans sätt att arbeta 

skulle kunna uppfattas som en vilja till makt, men då har inte det kontextuella perspektivet 

 65



beaktats. Detta är ett krav för att få en riktigare bild av vad han faktiskt säger och gör 

(samtidigt som också åhöraren får en möjlighet att få inflytande över Marlow). Det kan vara 

avsaknaden av att studera utsagan i berättelsen kontextuellt som har lett till att mången 

tidigare forskning inte kunnat sympatisera med Marlow och hans berättelse. 

   Vi har alltså endast genom att studera du-/ni-tilltalet på två olika plan sett hur Marlow både 

tar plats och ger plats, hur han skapar ett rum både att kritisera i, men också att kritiseras i. Vi 

ser att kritiken på det övre planet kan framkomma direkt, men han är också en successiv 

taktiker genom att han ”bereder mark” och få inflytande utan att åhörarna direkt lägger märke 

till det. Att som med Dilworth se Marlow som ett offer blir därmed svårt att acceptera. 

Dilworth säger alltså att Marlow hamnar i ”what Orwell calls doublethink – a form of lying to 

one’s self.”141  

   Visserligen finns det ett slags dubbelt tänkandet hos Marlow, men detta är högst kritiskt, om 

än mycket komplext, men därmed slugt. Samtidigt som han skapar närhet till situationen, 

skapar han också diskrepans genom att belysa situationen ur en ny vinkel. Det är som om han 

leker med åhörare och ironiserar. Ironin verkar dock tänkt i vänliga ordalag, eftersom den 

övergripande tanken inte är att stöta bort utan att skapa närhet – hans syfte är att åhöraren 

skall komma till insikt genom att göra åhöraren aktiv och ansvarstagande. 

  Åhöraren skulle inledningsvis kunna sägas ha en roll som ”den andre”, vilken Marlow 

successivt bryter ner allteftersom han bjuder in och skapar ett jämlikt rum. Genom att alla får 

tillgång till samma spår och kunskap, kan berättelsen som sådan inte tillskrivas en enda källa. 

På så sätt kan redan förutsättningen för detta rum destabilisera tanken om imperiemaktens 

subjektsposition som värdig rollen som ”den första” (karaktärerna på båten sitter inom denna 

makts ramar).  Den man står i relation till finns överallt och kan till och med finnas inom 

subjektet på samma sätt som Marlow upplevt det i fabulan.  

  Det högst ironiska, för att återkomma till bågen med lögnen, är att Marlow går in i projektet, 

men inte heller blir det troget genom att bli Kurtz vän. Därmed får han rätt att i vissa 

sammanhang veta mycket mer än vad projektet vet. Genom bindning till det svartaste av 

svart, Kurtz, och därmed genom att förråda projektet, blir det Marlow som i slutändan kan 

ställa krav på sanning. Detta kan ses som höjdpunkten på Marlows avvikelse inifrån. Vi ser 

hur han är den som kan kritisera inifrån. Han har två sidor av saken. ”Well! said I at last, 

speak out. As it happens, I am Mr. Kurtz’s friend – in a way.” (s.57) Marlow både väljer sitt 

utanförskap och försätts i en position utanför. Han blir något av sin egen kulturs och kristna 
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sfärs Judas, vilket får sitt uttryck genom att den malariafrossa som Marlow genomgår mot 

slutet av resan kan förstås som en existentiell kris – den som enligt Bhabha möjliggör ett 

inträde för den marginaliserades närvaro.142  

 

However, as you see, I did not go to join Kurtz there and then. I did not. I 

remained to dream the nightmare out to the end, and to show my loyalty to 

Kurtz once more. Destiny. My destiny! Droll thing life is – that mysterious 

arrangement of merciless logic for a futile purpose. The most you can hope from 

it is some knowldge of yourself – that comes too late – a crop of 

unextinguishable regrets. I have wrestled with death. It is the most unexciting 

contest you can imagine. It takes place in an impalable grayness, with nothing 

underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without 

glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a 

sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, 

and still less in that of your adversary. If such is the form of ultimate wisdom, 

the life is a greater riddle than some of us think it to be. I was within a hair’s-

breadth of the last opportunity for pronouncement, and I found with humiliation 

that probably I would have nothing to say. This is the reason why I affirm that 

Kurtz was a remarkable man. He had someting to say. He said it. […] He had 

summed up – he had judged. ”The horror!” He was a remarkable man. After all, 

this was the expression of some sort of belief; it had candor, it had conviction, it 

had a vibrating note of revolt in its whisper, it had the appalling face of a 

glimpsed truth – the strange cominling of desire and hate. And it is not my own 

extremity I remember best – a vision of grayness without form filled with 

physical pain, and a careless contempt for the evanescence of all things – even 

of this pain itself. No! It is his extremity that I seem to have lived through.” 

(s.65) 

 

Marlow beskriver sin sjukdomsperiod som en mardröm. Han dör inte med Kurtz, utan stannar 

i livet. Samtidigt har han varit över på Kurtz sida och sett dennes sfär inifrån. Han har förstått 

hur Kurtz tänker, vilket karaktäriseras som antitesen till hur Marlow själv tänker, agerar och 

fungerar. Den nära-döden-upplevelse som Marlow har (så som han på storynivån återger den) 

kan ses som den punkt då insikten kommer till honom, insikten om att normativa 

förutsättningar och positioneringar måste förskjutas, och likt ett jordskalv träder 

omvärderingen in. Där står han dock ensam, i ett slags tomrum eller nytt rum. 

   Vad Marlow erkänner hos Kurtz är det faktum att denne ”uttalar”. Därmed blir det också 

möjligt att kritisera Kurtz. Marlow medvetandegörs om hur viktigt det är att diskursen lyfts 
                                                 
142 Bhabha 2008, The Location..., s. 58 
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upp till ytan för att det skall kunna kritiseras. Detta har han slutligen tagit till sig genom att 

framföra sin berättelse. Han har fått röst. Den berättelse han för fram på båten visar på att 

Marlows tystnad har släppt. Marlow säger att han inser att han tidigare inte hade någonting att 

säga. Nu har han någonting att säga. Insikten om detta kommer till honom just genom Kurtz.  

   I och med att han varit ”på båda sidor” och sett dessa kan han nu också kritisera inifrån. 

Därmed får han rätt att i vissa sammanhang veta mycket mer än vad projektet vet. Genom en 

bindning till det svartaste av svart, Kurtz, och därmed genom att förråda projektet, är det 

ironiskt nog Marlow som i slutändan kan ställa krav på ”sanning”. Han är den ende som kan 

få information av Ryssen om Kurtz: ”Well! said I at last, speak out. As it happens, I am Mr. 

Kurtz’s friend – in a way.”  

   Genom sin rörlighet över gränser verkar Marlow till slut inte svära trohet till någon. Snarast 

blir han den röst som pekar på vikten av att ta med flera vinklar för att kunna vara röst, men 

detta innebär att han också utesluter sig själv ur gemenskapen. Han ger sin kultur och 

projektet, dem han borde vara trogen i egenskap av att befinna sig ”mitt i”, en judaskyss.  

   När Marlow slutligen tystnar, och sedermera också ramberättaren, inträder det tredje 

belysande rum som grundar sig på och har sin förutsättning i den subalternes dubbla roll som 

förnekad närvaro, men som samtidigt förväntas stå till tjänst för att definiera subjektet och 

som sålunda skapar det ironiska representationen:  

 

the subaltern […] is a strategy of ambivalence in the structure of identification 

that occurs precisely in the elliptical in-between, where the shadow of the other 

falls upon the self [...]. It is the ‘between’ that is articulated in the camouflaged 

subversion of the ‘evil eye’ and the transgressive mimicry of the ‘missing 

person’.143  

  

På detta sätt bör tystnaden, liksom mörkret i Heart of Darkness ses. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Ibid., s. 85 
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Slutord 

 

Genom narratologin initieras möjligheten att börja tänka på diskurser i ett än vidare 

perspektiv. Då E.D. Morel mitt under imperialismens guldålder anställdes i 

gummimonopolföretaget Elder Dempster för att övervaka fartygens ankomst och avfärd på 

Kongotraden ledde de siffror som Morel fick fram till att siffrornas och ordens diskurs 

studerades ur en ny vinkel, den normgivande diskursen bröts och innebörden förändrades. 

Detta öppnade för påbörjandet av ett rum in-between. ”Dessa siffror berättade sin egen 

historia.”144 Den civilisering, som kung Leopold II angett som en av orsakerna till att skaffa 

sig en koloni, fick en annan klang när avhuggna händer visade sig vara en direkt följd av 

ekonomiska intressen som gått under flagg av civilisation och humanism.145  

   Bals narratologiska ingång kan hjälpa till att avtäcka ogiltig retorik och subjektscentrerade 

diskurser genom att de fokuserar på var texten har sin början, var fokalisering och röst 

befinner sig samt vad en genomträngande studie av detta får för konsekvenser för både 

uppfattningen av texten och dess relation till den kontext i vilken den uppkommit respektive 

läses. Därmed placerar sig Bals narratologi i randkanten av mötet mellan diskurser. 

   Därmed sprider granskningen ringar på vattnet. Genom att betraktaren skrivs in i kontexten, 

skrivs också behovet av granskning av också dennes diskurs in. Genom att det kräver av oss 

att vi också antar en kritisk position i förhållande till oss själva är det här som en solidarisk 

förståelse kan uppstå, i mellanrummet av skillnader och i gränspositionen mellan yttringar. 

Kontextualiseringen har börjat.  

    Det är också detta som Bhabhas tankar om det diasporiska onda ögat kan vara med och 

belysa. Genom att agera från sin randkant och genom att ständigt belysa dubbelheten hjälper 

det till att förskjuta rummet och bejaka det subjektiva agentskapet inifrån intersubjektiviteten 

och bortom varje essentialistiskt subjekt.  

   Som ett subjekts öga i diaspora som övergått i ett ”ont öga” måste exemplet Marlow ses i 

sitt agentskap – som ett subjekt som går tillbaka till problemets kärna eller som Bhabha 

skriver: ”Globalization, I want to suggest, must always begin at home.”  

   Den diasporiska rörelsen kan ses i vårt samhälle här och nu. Om vi skall tro Bhabha måste 

insikter och studier som dessa göras för framtidens skull: ”Trauma is produced by the future. 

By the to come. By the threat of the worst to come rather than by an aggression.”146  

                                                 
144 Hochschild, s. 238. Hochschild återger här E. D. Morel 
145 Ibid., s. 221 
146 Bhabha, 2008, OGM. Bhabha citerar här Derrida. 
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