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1. Inledning 

Den japanska upplevelsen av 1900-talets omfattande historiska händelser – och då framförallt 

nationens roll i andra världskriget och dess efterspel – har satt djupa spår i danandet av landets 

nationella identitet och kultur. Den ”modernisering”, eller ”transformering”, som skedde i en 

sådan rasande takt under det förra seklet, är helt central för förståelsen av Japans samtida kultur. 

Författaren och nobelpristagaren Kenzaburō Ōe (f. 1935) har pekat på just denna upplevelse 

som en ambivalent sådan, vilket Dennis Washburn tar fasta på i Translating Mount Fuji: 

 

 In his acceptance speech for the 1994 Nobel Prize in literature, Ōe Kenzaburō attempts to capture the history of 

 Japan‟s experience of modernity in a single word, “ambiguity”. By “ambiguity” he does not mean the 

 aestheticized vagueness or inscrutability that has so often been invoked as the stereotyped essence of Japanese 

 conceptions of beauty. To the contrary, “ambiguity” is described by Ōe as anything but beautiful. It is for him a 

 “scar” or a “disease” that resulted from his nation having been torn by its contradictory desires to emulate the 

 modernity of the West while preserving the traditions of Asia. Ōe locates in Japan‟s ambiguous position in the 

 world the fundamental cause of the violent crimes committed during its wars of aggression in Asia, the 

 degradation of its environment through the uncontrolled application of technology, and the spiritual emptiness 

 of its material culture [---] Ōe‟s summary of postwar Japanese literature is based upon an overpowering moral 

 awareness that the forces of modernization and war guilt have disfigured his culture.1 

 

Haruki Murakami (f. 1949) är den japanska författare som under senare år rönt störst framgångar 

internationellt – både vad gäller läsarantal och spaltmetrar i dagspressen – och är idag översatt till 

36 språk.2 Murakamis författarskap kan i mångt och mycket beskrivas som eklektiskt. Detta kan, 

anser jag, delvis förklaras genom en kulturhistoriskt kopplad ”ambivalens” likt den som beskrivs 

av Ōe. Hos Murakami får detta bland annat sitt uttryck i hans förhållande till Japans – och den 

japanska modernitetens – historia. Det har vid flera tillfällen slagit mig att hans litteratur är starkt 

präglad av det kulturella klimat som han verkat i. Detta är förvisso inte oväntat, men blir högst 

relevant om man vill söka situera hans författarskap i en kulturhistorisk kontext; något som jag 

anser nödvändigt om man vill nå en djupare förståelse för detta författarskap – och särskilt då 

för en läsare som ej är närmre bekant med Japans moderna historia.  

 Murakamis återkommande litterära tematik återspeglar flera av de företeelser som präglat 

Japans 1900-tal, och jag vill mena att hans litterära produktion och författarskap i många fall kan 

ses som en respons på flera av de frågor som utmärkt efterkrigstidens Japan. I reportageboken 

Underground3 intervjuar Murakami ett stort antal av de människor som utsattes för den giftiga 

                                                
1 Dennis Washburn, Translating Mount Fuji, Columbia University Press, New York, 2007, s. 1-2 
2 Kristina Lindström & Kristian Petri, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/dnbok/den-globale-japanen-1.676943 

(hämtat 2009-02-17, utskrift finns i författarens ägo) 
3 Haruki Murakami, Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche, Vintage, London, 2003 
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saringas som släpptes ut i Tokyos tunnelbanesystem 1995. Murakami säger sig genom dessa 

intervjuer vilja komma i kontakt med hur de drabbade upplevde dådet, men också hur de 

upplever dagens samhälle i stort. Han intervjuar även en del av attentatsmännen, vars religiösa 

sekt, Aum, låg bakom dådet. Murakami tycker sig hos dessa sektmedlemmar finna en längtan 

efter att känna mening och ett slags gemenskap, i en tillvaro de upplever som tom och 

alienerande. Den ambivalens som uttrycks hos Murakamis protagonister inför tillvaron i en 

kommersialiserad kultur, men även inför konfrontationen med vår världs konstruerade värden, 

talar antagligen till en stor mängd människor och kan säkert kännas igen av många. Jag upplever 

vår samtid som starkt präglad av denna slags ambivalens, och tycker mig dagligen se flertaliga 

exempel på just människors försök att hantera en värld utan ”verkliga värden”, så som ”högt och 

lågt” eller ”ont och gott”. I en tid av ideologisk och ekonomisk kris tenderar därtill svartvita 

verklighetsbeskrivningar att locka allt fler. Samtidigt verkar flertalet snarare uppleva det motsatta: 

att tidigare trygga värden och verklighetsbilder spricker likt ekonomiska bubblor. På flera vis 

rymmer alltså Murakamis författarskap en bild av det postmoderna tillståndet och dess 

ambivalens. 

 I denna uppsats hoppas jag kunna ge en introduktion – och ingång – till författarskapet 

Haruki Murakami, dess eklektiska aspekter, dess relation till Japans omvälvande 1900-tal och 

”ambivalenta” möte med moderniteten. 

 

Syfte och disposition 

Mitt mål i denna uppsats är inte att beteckna Murakami som en nationell eller internationell 

författare, däremellan står enligt mig ingen motsättning. Jag vill dock mena att en grundläggande 

inblick i Japans kulturhistoriska utveckling under 1900-talet är absolut nödvändig för en vidare 

förståelse av författarskapet Haruki Murakami. Min tes är att den kulturhistoriskt kopplade 

ambivalens som präglat Japans moderna historia även har satt sin prägel på Murakamis 

författarskap. Syftet med denna uppsats är därför att ställa Murakamis författarskap i relation till 

– samt visa på hur det speglar – Japans moderna historia och samtid. För att uppnå detta 

kommer jag inledningsvis att tillhandahålla en överskådlig skildring av det moderna Japans 

historiska utveckling – vilken jag anser vara nödvändig för att ett stort antal läsare ska få en 

ingång till de resonemang som kommer att föras i de följande uppsatsdelarna. 

 Därefter kommer jag att ge en kort biografisk introduktion till Murakami. Denna följs av en 

presenterande beskrivning av den litterära stil och tematik som jag anser prägla hans 

författarskap, och kommer att bygga på en översiktlig läsning av de delar ur Murakamis 

produktion som till dags dato har översatts till engelska – vilket innebär följande titlar: A Wild 
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Sheep Chase (1982; Hitsuji o meguru bōken)4, Hard-boiled Wonderland and the End of the World (1985; 

Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando)5, Norwegian Wood (1987; Noruwei no mori)6, Dance Dance 

Dance (1988; Dansu Dansu Dansu)7, South of the Border, West of the Sun (1992; Kokkyō no minami, taiyō 

no nishi)8, The Wind-up Bird Chronicle (1994-95; Nejimaki-dori kuronikuru)9, Underground (1997-98; 

Andaguraundo, Yakusoku sareta basho de), Sputnik Sweetheart (1999; Spūtoniku no koibito)10, After the 

Quake (2000; Kami no kodomo-tachi wa mina odoru)11, The Elephant Vanishes (2001; novellsamling)12, 

Kafka on the Shore (2002; Umibe no Kafuka)13, After Dark (2004, Afutãdãku)14 och Blind Willow, 

Sleeping Woman (2007; novellsamling)15.  

 Jag kommer därpå att utföra en fallstudie av The Wind-up Bird Chronicle, då jag anser att denna 

titel förenar flera delar av Murakamis genomgående litterära stil och tematik; samtidigt behandlar 

den Japans moderna historia på ett sätt som för uppsatsen gör den minst sagt relevant, och 

därmed till ett belysande studieobjekt för detta projekt.  

 Avslutningsvis kommer jag att presentera mina slutsatser i en sammanfattande del. 

 

Metod 

Mitt angreppssätt kommer framförallt att vara kulturhistoriskt kontextualiserande, samt 

förmedlande och presenterande. Vad gäller Murakami, så kommer jag först och främst att 

försöka förmedla en bild av hans författarskap, och därmed snarare ägna mig åt en översiktlig 

presentation av hans genomgående litterära stil och tematik, än textbundna närläsningar. Jag vill 

redan här peka på vikten av att söka undvika exotiserande resonemang kring vad som är 

”nationellt och kulturellt unika” företeelser. Jag är inte ute efter att placera in Murakami i en av 

mig påstådd ”japansk litterär tradition”.  Dennis Washburn skriver, angående just det 

problematiska i att med västerländska ögon närma sig den japanska moderniten, att 

författarskapsläsningar i dessa fall kan ses som idealt: 

 

 Although the critique, or deconstruction, of modernization theory in the West seeks to free our readings of 

 Japanese (or of any other non-Western) narratives from culturally bound assumptions in order to return us to a 

                                                
4 Haruki Murakami, A Wild Sheep Chase, Vintage, London, 2003 
5 Haruki Murakami, Hard-boiled Wonderland and the End of the World, Vintage, London  
6 Haruki Murakami, Norwegian Wood, Vintage, London, 2003  
7 Haruki Murakami, Dance Dance Dance, Vintage, London, 2003 
8 Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun, Vintage, London, 2003 
9 Haruki Murakami, The Wind-up Bird Chronicle, Vintage, London, 2003 
10 Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart, Vintage, London, 2003  
11 Haruki Murakami, After the Quake, Vintage, London, 2003 
12 Haruki Murakami, The Elephant Vanishes, Vintage, London, 2003 
13 Haruki Murakami, Kafka on the Shore, The Harvill Press, London, 2005 
14 Haruki Murakami, After Dark, Harvill Secker, London, 2007 
15 Haruki Murakami, Blind Willow, Sleeping Woman, Vintage, London, 2007 
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 supposedly native reading of the Japanese tradition, in fact such a critique is itself a nativism that binds us even 

 more tightly to our own assumptions. The only means to break through these cultural boundaries, I believe, is  

 an exhaustive survey of the ways in which individual authors construct a modern Japanese identity through 

 narrative.16 

 

Genom att närma oss ett författarskap på det vis som jag här ämnar göra, vill jag mena att flera 

intressanta iakttagelser kan göras.  

 I den inledande, historieförmedlande delen, kommer jag att använda mig av Andrew Gordons 

A Modern History of Japan17. Jag är högst medveten om den problemtik som omgärdar 

historieskrivning och vill klart tydligöra att jag här kommer att presentera en version av Japans 

”moderna” historia, sedd ur vår samtid, med västerländska ögon.  

 För de delar som behandlar Murakamis författarskap kommer jag att nyttja stora delar av den 

engelskspråkiga sekundärlitteratur som till dags dato har publicerats, och då främst följande 

texter: Jay Rubins Haruki Murakami and the Music of Words18(vilken jag använder som huvudkälla i 

den biografiska presentationen av Haruki Murakami), Matthew Strechers Dances with Sheep19, 

Rebecca Suters The Japanization of Modernity, Fuminobu Murakamis Postmodern, Feminist and 

Postcolonial Currents in Contemporary Japannese Culture20, Hosea Hiratas Discourses of Seduction21, samt 

Susan J. Napiers texter i The Fantastic in Modern Japanese Literature22 och Representing the Other in 

Modern Japanese Literature23. Eftersom jag ej behärskar det japanska språket och därför nödgas 

förlita mig till översättningar vad gäller Murakamis litterära produktion, så gläder det mig att 

författarna till den sekundärlitteratur jag här använder inte lider av samma språkliga begränsning, 

utan främst har använt sig av de japanska originalutgåvorna. De har därmed också haft tillgång 

till den stora mängd text som producerats i Japan vad gäller författarskapet Murakami. Jag anser 

därför att denna sekundärlitteratur är ett betydelsefullt komplement till min egen läsning. 

 Det faktum att jag ej behärskar språket i originaltexterna är en central anledning till att jag i 

denna uppsats inte ägnar mig åt närläsning, utan istället har valt att söka närma mig Murakamis 

genomgående – eller övergripande – litterära tematik, stil och författarmässiga strategier. 

                                                
16 Dennis Washburn, Translating Mount Fuji, s. 267 
17 Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, Oxford University Press, New York, 2003 
18 Jay Rubin, Haruki Murakami and the Music of Words, Vintage, London, 2005 
19 Matthew Carl Strecher, Dances with Sheep: The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki, The University of 

Michigan, Ann Arbor, 2002 
20 Fuminobu Murakami, Postmodern, Feminist and Postcolonial Currents in Contemporary Japanese Culture, Routledge, Oxon, 

2005 
21 Hosea Hirata, Discourses of Seduction: History, Evil, Desire, and Modern Japanese Literature, Harvard University Press, 

Cambridge (Massachusetts), 2005 
22 Susan J. Napier, The Fantastic in Modern Japanese Literature: The Subversion of Modernity, Routledge, London, 1996 
23 Rachael Hutchinson & Mark Williams (red.), Representing the Other in Modern Japanese Literature: A Critical Approach, 

Routledge, New York, 2007 
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2. En översiktlig skildring av Japans moderna historia 

Modernitetens intåg 

I juli månad, 1853, anlände den amerikanska kommendanten Matthew Perry vid Edo-kusten i 

Japan. Hans budskap var följande: öppna frivilligt upp Japan för frihandel med resten av världen 

– och framförallt då USA – eller bli istället förmådda till detta genom militär kraft. 1854 

återvände Perry, åtföljd av en mindre ”armada”, och ett handelsavtal tecknades som öppnade 

upp Japan för handel med USA, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Ryssland. 

 Japan, som under en lång period hållit sig relativt isolerade gentemot omvärlden kastades 

under 1800-talet in ett turbulent skede av internationell påverkan. Andrew Gordon skriver att: 

 

 In the decades around 1800, whalers, merchant ships, and gunboats from Europe and the United States 

 appeared in Japanese waters with alarming frequency, pressing their claims with increasing persistence. They 

 were powerful symbols and emissaries of the capitalist and nationalist revolutions that were just then 

 transforming Euro-American societies and reaching beyond to transform the world. In Japan they turned a 

 chronic low-grade crisis into an acute, revolutionary situation.24 

 

Under åren 1867-68 skedde just så en ”moderniserande” revolution i Japan, och den tidigare 

styrande Shōgun-klassen, som under denna tid gick under titeln Tokugawa (styrande under åren 

1603-1867), omkullkastades av nationella revolutionära element. Till makten kom nu istället den 

unge kejsaren Meiji och dennes regering, och därmed kom Meiji-eran (1868-1912) att inledas.  

 En ny konstitution skrevs, och en ny regeringsform bildades under åren 1886-87, starkt 

influerad av de europeiska politiska systemen. Den industrialisering av landet som redan hade 

påbörjats under 1880-talet fortsatte i en rask takt, och påskyndades dessutom av det kapitalistiska 

ekonomiska system som nu gradvis etablerades. 

 Japan reformerades och moderniserades under slutet av 1800-talet till stor del efter 

västerländsk modell, eller kanske snarare under viss influens. Landets politik, militär, ekonomi, 

kultur och religion skulle nu till viss del komma att ”moderniseras”. Gordon skriver att: 

 

 Western imports coexisted, mixed, and sometimes conflicted with a resilient set of indigenous cultural forms. As 

 this happened, many older cultural forms were dramatically reshaped. Later generations came to view these as 

 “traditional” and typically Japanese. In the process they articulated new concepts of “Japanese-ness”. The Noh 

 theater, for example, survived in part because government officials promoted it as a Japanese parallel to Western 

 opera. [---] Noh performance took on ritualistic aspects that had not been present before. Modern martial arts 

 such as judo, sports such as sumo wrestling, and arts such as the cultivation of bonsai plants were both 

 transformed in practice and took on symbolic meaning as emblems of Japanese-ness for the first time.25  

                                                
24 Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, s. 46 
25 Ibid., s. 108-109 



Modernitetens brunnar  Magisteruppsats: Henrik Bengtsson  
– En kulturhistorisk läsning av författarskapet Haruki Murakami  Lunds Universitet, LIVR41, vt-09  

~ 6 ~ 
 

Gordon påpekar emellertid att denna process, vilken innebar att kulturella traditioner till viss del 

konstruerades, på intet sätt var typiskt för Japan: “In modernizing Europe no less than in Japan, 

artists and poets were among many who turned to their own past to find or invent spiritual 

traditions in the face of a modernity seen as inhumane or excessively materialistic”.26
 

 

Det japanska imperiets expansion 

Meiji-revolutionen transformerade stora delar av Japans kultur och infrastruktur, men den kom 

också att förändra landets förhållande till sin omvärld, och framförallt då dess position gentemot 

övriga Asien. ”Det japanska imperiet” började vid denna tid etableras som en stark nationell 

symbol, både för Japan som statsmakt och för dess befolkning; något som även bidrog till, och 

föranleddes av, allt större imperialistiska anspråk.  

 Den japanska staten började under åren 1895-1900 visa ett stort intresse för kontroll över 

Korea och Taiwan. Men Japans expansion ledde till starka intressekonflikter med både Kina och 

Ryssland, vilket utmynnade i det sino-japanska kriget (1894-95), och kort därefter det rysk-

japanska kriget (1904-05). Vid 1800-talets slut hade Japan gått från en marginell position i Asien, 

till att istället vara en dominant maktfaktor. Man började även nå en närmast jämlik maktposition 

visavi Västmakterna. 

 Även inrikes blev början av 1900-talet en tumultartad period i Japan. Flera upplopp och 

protester manade dock till ett större folkligt inflytande över politiken. Folk menade att om de 

skulle vad med och betala för ”imperiet”, så skulle de även få vara med och forma detta: 

”Although the people were vociferous supporters of empire and the emperor, they were 

condemning his ministers for ignoring what they called „the will of the people‟. [---] People 

wanted lower taxes, hegemony in Asia, the respect of the West, and the freedom to assemble and 

make these demands”.27 

 Under 1910-talet upplevde Japan en ekonomisk ”krigstids-boom”, mycket på grund av det 

världskrig som till största del utspelat sig i Europa. De europeiska handelsinstitutionerna 

förlorade nämligen under denna period flera av sina handelsmöjligheter med asiatiska länder till 

det nyligen industrialiserade Japan. 

  Det sociala livet skilde sig fortfarande stort mellan män och kvinnor, och mellan den 

urbaniserade stadsbefolkningen och landsortsbefolkningen. En för Japan ny medelklass började 

nu ta form, när större företag och statliga myndigheter genererade fler nya jobb i storstäderna. 

Förlags- och tidningsbranschen, vars dagstidningar, tidskrifter och böcker hyllade den nya 

medelklassens livsstil, blomstrade under denna tid. Här kunde läsarna samlas kring den 

                                                
26 Gordon, s. 109-110 
27 Ibid., s. 131 
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gemensamma upplevelsen av ett modernt Japanskt liv, men samtidigt även känslan av nationell 

stolthet och ekonomisk utveckling. Här gavs dessutom plats för kritiska röster, vilka kunde 

beklaga eller beskriva de sociala och politiska spänningar som denna moderna 

samhällstransformation innebar.  

 Den ekonomiska ”boomen” fick dock ett abrupt slut 1920. Japan hade upplevt en svällande 

inflation under det gynnsamma 10-talet, och denna ekonomiska bubbla tog nu ut sin rätt genom 

att smälla högt, och den ekonomiska obalansen skulle till stor del komma att prägla Japans 20-tal. 

 1923 upplevde Japan en av landets största jordbävningar i modern historia. Skadan efter 

denna blev störst i Tokyo och dess omgivningar, där omkomna och saknade uppgick i över 

hundratusen personer. Den rasism som genomsyrade det japanska samhället när det gällde 

utländska arbetarimmigranter fick här också ett tragiskt utlopp. Genom ryktesspridning lades 

skulden för katastrofen på stadens koreanska immigranter. Medborgargarden och stora 

folkmassor bildades på inrådan av tidningar, militär och polismyndigheter, då ryktet spreds att 

”koreaner och socialister” försökte störta det japanska samhället. Mellan tre- och sex tusen 

människor kom att förlora sina liv i dessa våldsamma rasistiska upplopp. Två tredjedelar av 

stadens byggnader totalförstördes på grund av jordbävningen, och skulle komma att få byggas 

upp från grunden igen, vilket bidrog till den nu hastiga moderniseringen av staden.  

 Det japanska stadslivet förändrades nu också i snabb takt. Stora varuhus byggdes, och en 

modern konsumtionskultur började odlas. Gordon beskriver att: “New products and possibilities 

for consumption sparked dreams of a modern life, whose bywords were „rationality‟, „science‟ 

and „culture‟ and whose favored adjectives were „bright‟ and „new‟”.28 Denna tidpunkt i Japans 

historia betitlas vanligen som Taishō-eran (1912-26), och dess så kallade ”Taishō-demokrati” 

beskrivs på följande sätt av Japankännaren Donald Richie: 

 

 [A] term coined by post -World War II Japanese historians to imply a contrast with the much less democratic 

 Meiji period and the plainly repressive Showa era which was to follow. A period of social unrest and major 

 change – particularly in media, education, and cultural matters – Taisho also saw the relaxation of 

 governmental surveillance and censorship […] New emphasis on the individual and on addressing social 

 inequalities meant that the traditional position of women was questioned, unions were formed to protect 

 workers, parliamentary procedure was introduced, and big business was encouraged.29 

 

Japan hade sedan det rysk-japanska kriget tagit kontroll över Taiwan och Korea, och man hade 

även fortsatt en aggressiv expansionspolitik genom en gradvis invasion av Manchuriet (den 

nordostliga delen av Kina). Den ekonomiska depression som skakade världen 1929 påverkade 

                                                
28 Gordon, s. 154-55 
29 Donald Richie, A Hundred Years of Japanese Film, Kodansho International, Tokyo, 2005, s. 43 
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även Japans framtida politiska riktning starkt. Istället för att fortsätta odla den mer demokratiska 

och öppna anda som till viss del hade präglat 20-talet, valde Japans politiska ledare nu istället ett 

auktoritärt kejserligt styre framför demokrati; Gordon beskriver detta på följande sätt: ”At a time 

of economic depression and international tension, they chose exclusive empire over cooperative 

imperialism. They abandoned the democratic path of parliamentary rule for a reinforced 

authoritarian politics”.30 

 1926 dog den sittande Taishō-kejsaren, och hans son, Hirohito, tog genast över det 

”halvgudaliknande” ämbetet. Hirohito kröntes 1928, vilket därmed inledde Shōwa-eran (1928-89). 

Gordon förklarar att:”This reign name can be translated as Shining Peace, certainly ironic in 

retrospect since Hirohito was to reign through war as well as peace until his death in 1989”.31   

 

Krigstiden – och det japanska imperiets fall 

Den 25 november 1936 undertecknade den japanska regeringen tillsammans med Nazityskland 

antikominternpakten, och landet blev därmed en del av axelmakterna. Japans ambitioner som 

stormakt i Asien var den främsta anledningen till detta politiska beslut, då den japanska 

ledningen såg Sovjet och Västmakterna (framförallt då Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna) som sina största konkurrenter till denna position. Pakten kretsade till stor del 

kring beslutet om att axelmakterna skulle stå enade mot USA, utifall de skulle gå in i kriget: 

 

 One can identify in German, Italian, and Japanese experiences a common response of a second generation of 

 modernizing nations. European fascist models inspired the men who came to rule Japan in the 1930s. Rulers in 

 all three nations shared the objective of funneling the energies of a glorified national body (whether the “Volk” 

 or the Yamato race) into a quest for military hegemony, a closed economic empire, and an anti-democratic, 

 hierarchic domestic politics, culture, and economy.32 

 

Ett renodlat fascistparti tog dock aldrig makten i Japan, men den process som producerade 

axelmakternas regimer präglades i mångt och mycket av liknande samhällssituationer: ekonomisk 

kris, en kraftig polarisering mellan vänster- och högerpolitik, massiva arbetsplatskonflikter inom 

industri och jordbruk. Tanken om att en nationell kulturskymning stundade slog rot hos både 

den politiska och intellektuella eliten i dessa länder. Samtidigt spreds en rädsla för att traditionella 

könsroller höll på att raseras. Både makteliten och folkopinionen delade dessutom åsikten om att 

den Angloamerikanska maktdominansen hindrade axelmakterna i deras egna internationella 

maktanspråk. Gordon menar emellertid att: “The problems facing Japan in the 1930s ultimately 

                                                
30 Gordon, s. 181 
31 Ibid.,  s. 165 
32 Ibid.,  s. 202-3 
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were not those of monolithic homogeneity or a feudalistic society and beliefs. They were the 

problems of coping with modern diversity and tension”.33 

 1937 gick så Japan in i fullskaligt krig med Kina, och inte långt därefter fortsatte expansionen i 

övriga Asien. Burma, Filipinerna och dåvarande Indokina gjordes med militär kraft till 

annekterade delar av Japans ”panasiatiska projekt”. Japans regering menade att man nu skulle 

leda resten av Asien in en stark samling stater, rustade att stå starka gentemot Västmakterna:  

 

 People in Japan greeted these victories with jubilation. The government and media justified the campaign with 

 grand claims that Japan was pursuing a war to return Asia to Asian control. [---] In 1938 Prime Minister Konoe 

 had proclaimed Japan‟s intent to create a New East Asian Order as an equal partnership of China and Japan. In 

 1940, as a prelude to the move into Indochina, the government expanded its vision to call for a creation of a 

 Greater East Asia Coprosperity Sphere that included Southeast Asia.34 

 

Den 7:e december 1941, genomförde den japanska militären sin attack på den amerikanska 

flottbasen Pearl Harbor. Detta var till stor del ett led i Japans asiatiska expansion, då man i 

största möjliga mån ville tvinga bort västmakterna och deras militära närvaro. USA såg nu inget 

annat val än att helhjärtat gå in i andra världskriget, vilket ledde till att Japan fick möta ett mycket 

välrustat militärt motstånd. Japan förlorade därefter flera militära positioner i rask takt, och det 

visade sig snart att man genom den storskaliga expansionspolitiken, på två hela fronter, tagit sig 

vatten över huvudet. 

 Under krigstiden gjorde myndigheterna allt för att odla nationell stolthet och antiamerikanism 

hos den japanska befolkningen. En omfattande censur- och propagandaapparat, till stor del 

inspirerad av Nazitysklands, etablerades, och kom att innebära en rigid kontroll över det japanska 

kulturlivet. Det fanns de som aktivt agerade mot denna utveckling, och led hårda öden, men 

även de som hejade på denna utveckling, och därmed åtnjöt desto större offentligt utrymme:  

 

 [T]he majority of intellectuals supported the war with enthusiasm. They joined government-sponsored 

 associations of artists or writers. They produced important essays and speeches that justified wartime 

 mobilization and reform as a grand mission to “overcome modernity”. An attack on modernity and Western 

 culture was the most important intellectual reaction to the war. [---] Just as a war to liberate Asia was preferable 

 to accepting Western hegemony, so was a cultural war against modernity and the West better than “cultural 

 submission” to Western ideals.35 

 

Den 6:e augusti 1945 släppte amerikanska trupper den då nyutvecklade atombomben över 

Hiroshima; vilket följdes av en snarlik bombning av Nagasaki den 9:e samma månad. Japan var 

vid denna tidpunkt ett av krig utslaget land, och totalkapitulerade bara sex dagar senare, den 15:e 

                                                
33 Gordon, s. 203 
34 Ibid., s. 210 
35 Ibid., s. 218-19 
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augusti. Kriget hade varit en högst traumatisk upplevelse för Japans befolkning. Runt 1,7 

miljoner soldater dog mellan 1937-45, och uppemot 300 000 dog eller försvann i sovjetiska 

arbetsläger. De två atombomberna utplånade ca 200 000 civila på rekordtid, och enorma 

mängder människor i städernas närliggande områden fick lida av dess radioaktiva påföljder. 

Sammanlagt kom nära 2,5 miljon japaner att mista livet under krigstiden. Upplevelserna av 

atombombningarna lämnade dessutom flera överlevande med en känsla av att snarare vara offer 

för – än upphovsmän till – krig. Krigsnederlaget ledde även till utbredda anti-krigskänslor hos en 

stor mängd av den japanska befolkningen, och kom att lämna ett komplext arv, bestående av 

skuld, men också ett mycket problematiskt förhållande till sitt eget lands historia.  

 Genom att tillfälligt köra ut Västmakterna från Sydostasien, ledde dock Japans imperialistiska 

expansion till att Västs kolonialstyre i Asien upphörde långt tidigare än vad det annars skulle ha 

gjort. Gordon påpekar dock att: 

 

 [T]he superintendents of the Greater East Asia Coprosperity Sphere won little thanks and much enduring hatred 

 for their repressive practices of colonial and wartime rule, in Korea and China above all. Millions of people 

 suffered from the unrelenting pursuit of empire and war. The roll call of devastation included the Nanjing 

 Massacre, uncountable further atrocities in China, the Vietnamese famine, and the hopeless campaign of the 

 Indian National Army.36  

 

Kriget skulle komma att bli djupt inlemmat i Japans moderna historia, och dess vikt går inte att 

förbise när man talar om Japans moderna och kulturella identitet. Gordon skriver att: ”Certainly 

Japan‟s surrender marked a great divide in modern history. But the dramatic new postwar 

departures in every area, from social and cultural life to the politics and international relations, 

would build upon such wartime experiences in subtle and surprising ways”.37 

 

Den amerikanska ockupationen, 1945-52 

Den 27:e augusti, 1945, landsteg amerikanska trupper på det japanska fastlandet. General 

MacArthur, som hade tilldelats uppgiften att leda ockupationen, gick iland tre dagar senare. 

Japans skriftliga kapitulation undertecknades kort därefter på det amerikanska krigsfartyget USS 

Missouri den 2:a september. Därmed tog MacArthur och SCAP (Supreme Commander, Allied 

Powers) kontrollen över Japan. Flera politiska åtgärder vidtogs, med målsättningen att förhindra 

Japan från att återigen kunna resa sig som ett militärt hot. Landet skulle dessutom reformeras 

med den amerikanska demokratin som modell. 

                                                
36 Gordon, s. 224 
37 Ibid., s. 225 
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 En ny konstitution kom snart till skott efter påtryckningar från SCAP och MacArthur. 1946 

anordnades efterkrigstidens första politiska val, och för första gången i Japans historia fick även 

kvinnor rösta. Jämställdhet mellan könen kom även att skrivas in i landets nya konstitution. Den 

tidigare statsbundna religionen Shinto kopplades ifrån den japanska staten, och motverkades 

aktivt av SCAP, vilka ansåg att den hade fungerat som ett militaristiskt, ultra-nationalistiskt och 

feodalt element i det japanska samhället, och framförallt då under krigstiden.  

 En av de viktigaste, och mest radikala konstitutionella reformer var emellertid ”artikel 9”, 

vilken Gordon här delvis citerar: ”Article 9 committed the Japanese people to ‟forever renounce 

war as a sovereign right of the nation and the threat  or use of force as means of settling 

international disputes‟”.38 

 Ockupationsmakten behöll den kejserliga institutionen – om än i en kraftigt omstöpt version 

– eftersom SCAP ansåg att denna inrättning skulle kunna fungera som en stabiliserande faktor. 

Genom att behålla den kejserliga institutionen menade man nämligen att Japan bättre skulle 

kunna stå emot socialistiska och kommunistiska strömningar, samt andra element som ansågs 

vara ”samhällsomstörtande”. Kejsare Hirohito Shōwa fick emellertid i ett officiellt uttalande 

1946 – vilket var menat att nå en så stor del av befolkningen som möjligt – avsvära sig sin 

nedärvda ”gudomlighet”. Gordon tillägger även att: 

 

 Hardly any of the millions of people who listened to the surrender announcement had ever heard their 

 sovereign‟s voice. [---] For eight years Japan‟s rulers had exhorted the Japanese people endlessly to sacrifice in 

 the emperor‟s name for the sake of a great and certain victory. […] Now, suddenly, in stilted and deliberately 

 ambiguous language, the emperor was telling them that the war was over, and Japan was defeated.39  
 

Radikala reformer och demokratiseringar genomfördes inom utbildningsväsendet, vilket i sin tur 

också innebar en aktiv censur av krigstidens läroböcker och texter. Reformen av universiteten 

medförde även att kvinnorna nu fick möjlighet till högre studier.  

 Marknadsekonomiska reformer tillämpades på det japanska näringslivet, och flera av de 

familjekonglomerat (zaibatsu) som tidigare hade besuttit stor ekonomisk och politisk makt i det 

japanska samhället skulle upplösas. En stor och omfattande landreform ägde också rum, då den 

japanska staten, på SCAP:s initiativ, köpte upp stora delar av landets odlingsbara ytor, för att 

sedan sälja dessa för ytterst låga priser till de bönder som i praktiken brukade dem. Detta var 

utan tvekan ett av de största steg som togs av ockupationsmakten vad gällde att demokratisera 

det japanska samhället från grunden.  

                                                
38 Gordon,  s. 231 
39 Ibid., s. 226-27 
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 För att nå de mål som USA och SCAP satte för sig under ockupationen, så infördes flera 

politiska riktlinjer och reformpaket, vilka riktades mot olika delar av det japanska samhället. 

Dessa riktlinjer innefattande både sådant som inte fick skrivas eller visas, men också en lång rad 

ämnen och företeelser som starkt uppmuntrades. Pressen och filmbranschen hölls till exempel 

under noggrann uppsikt av SCAP under dessa år. Sammantaget sågs dock ockupationens censur 

som ett något mildare inslag i jämförelse med krigstidens hårda censurapparat. Litteraturvetaren 

Donald Keene beskriver att den litterära sfären framförallt reagerade positivt: 

 

 For most Japanese in the literary world the defeat meant a liberation. [---] The abolition of the special police 

 (tokkō), whose function had been to spy on persons who were suspected of harboring dangerous thoughts, the 

 revocation of the Peace Preservation Law, and the promulgation of the freedom of the press to publish anything 

 that was not restricted by the Press Code made life more agreeable for almost all Japanese, and the possibility of 

 treating subjects that had hitherto been taboo dramatically changed the atmosphere in the literary world.40 

 

Ockupationens mål började dock gradvis att förändras efter två år av kraftiga reformer, och 

rörde sig istället mot större fokus på ekonomisk rekonstruktion och ”stabilitet”. Konservativa 

tendenser började nu märkas, då det kalla krigets politiska klimat blev ett alltmer rådande faktum. 

Av rädsla för vänsterns och kommunismens politiska landvinningar, började fackföreningar och 

andra vänsterelement nu hållas i allt hårdare tyglar. Flera fackliga strejker stoppades eller förbjöds 

helt av SCAP och MacArthur. En riktesskiftning som var högst kontroversiell, framförallt då i 

Japan, och har flitigt debatterats av historiker. 

 1951 undertecknades i San Francisco ett avtal som förklarade det krigstillstånd som nationen 

Japan fortfarande befann sig i upplöst, och ockupationen skulle gå mot sitt slut. I april 1952 

upphörde så den amerikanska ockupationen av Japan officiellt. Ockupationen hade emellertid 

kommit att förändra landet i grunden. Gordon skriver att: 

 

 [A] considerable portion of the old order of imperial Japan […] remained in place when the Americans packed 

 their bags in 1952. The occupiers had intended to destroy the zaibatsu, seen as the moneybags of militarism. 

 They had intended to destroy the centralized control held by the bureaucracy over key realms such as education 

 and policing. [---] But by the early 1950s, the subsidiaries of the prewar zaibatsu were on the way of regrouping 

 around banks instead of holding companies, the prewar political parties had survived to dominate the Diet 

 [Japans politiska parlament, min anm.] and cabinet, and the civilian bureaucracy was as strong as ever. [---] The 

 relative stability of postwar Japan, however, rested on more than continuity in the power of the old guard. [---] 

 The postwar order was also rooted in great changes that would endure: in civilian rights granted under the 

 constitution as well as in land reform, labor reform, and legal changes for women […]. These gave more people 

 than ever a stake in the system.41 

 

                                                
40 Donald Keene, Dawn to the West, Columbia University Press, New York, 1998, s. 968 
41 Gordon, s. 242-43 
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Efterkrigstiden 

Den japanska ekonomin kom under efterkrigstiden att växa i en tidigare oöverträffad takt. En av 

anledningarna till detta var den skjuts som den japanska industrin och ekonomin fick genom 

Koreakriget (1950-53), och de handelsavtal som i samband därmed tecknades med USA. 

Eftersom Japan låg så nära krigsfronten fick landet stora industriella beställningar, vilket 

generade arbetsmöjligheter för flera, samt stora inkomster till den Japanska staten. Rekordsnabbt 

så gick Japan från ett krigshärjat land till en ekonomisk framgångssaga. Gordon skriver att: ”The 

so-called economic miracle was in part produced through the transforming magic of the market. 

But in important and distinctive ways, it was a managed miracle guided by the Japanese state”.42 

 I det sociala livet skedde förändringarna dock i en långsammare takt, men under 50-, 60- och 

70-talet kom Japan att genomgå stora sociala förändringar, vilka i mångt och mycket kom att 

förändra livet för den snabbt framväxande medelklassen. Fler människor än någonsin förr skulle 

komma att dela de upplevelser som betecknade ”medelklasslivet”. Denna medelklass kom även i 

mångt och mycket att prägla Japans efterkrigstid, både socialt, kulturellt och politiskt.  

 Den ”babyboom” som inträffade i Japan, men också i flera andra delar av världen, kom att 

prägla efterkrigstidens sociala liv i stor grad. Mellan 1945-55 ökade Japans befolkning med 18,6 

miljoner invånare. Bostäder moderniserades och stora funktionalistiska förortsområden byggdes 

under början av 60-talet, för att kunna husera den snabbt växande befolkningen. Den växande 

medelklassen fordrade nu nämligen både praktiska och billiga bostäder, belägna i de större 

städernas närhet, där jobben fanns. Även relationskulturen mellan yngre par förändrades gradvis 

under denna tid. De traditionellt arrangerade äktenskapen började till viss del att ersättas av mer 

”moderna” uppvaktnings- och samboförhållanden. Stora strukturella ojämlikheter kunde 

emellertid fortfarande ses mellan män och kvinnor, inom yrkeslivet och hemmet, även om det 

sakteligen rörde sig mot förändring. 

 Det japanska 60-talet kom, liksom stora delar av den övriga världen, att präglas av stark 

politisk polarisering, men också av den (o)organiserade vänsterrörelsen. Japans roll i 

världspolitiken var kanske den fråga som fick mest offentligt utrymme. Det säkerhetsavtal som 

Japan och USA skrev under tillsammans efter krigets slut var kontroversiellt redan sen tidigare, 

då det lät USA lämna kvar en stor mängd militära styrkor i Japan; ett krav som USA var mycket 

måna om, då de militära baserna var viktiga ur strategisk synpunkt vad gällde ett försvar mot ”det 

kommunistiska hotet” i Asien. Flera japanska debattörer och politiska rörelser menade att detta 

avtal stred mot Japans konstitution och dess 9:e artikel, vilken krävde politisk neutralitet i sådana 

situationer. Men de militära baserna väckte även stor ilska hos den japanska befolkningen i stort. 

                                                
42 Gordon, s. 245 
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1960 blev det mest tumultartade året hittills under efterkrigstiden, då massiva protester utlöstes 

på grund av att Japan och USA tänkte förlänga sitt säkerhetsavtal utöver dess ursprungliga 

åttaårsperiod. Under flera veckor pågick omfattande demonstrationer utanför Japans parlament. 

Trots detta skrevs dokumentet på, under starka protester innanför så väl som utanför den 

parlamentariska kammaren. Även slutet av 60-talet kom att präglas av protester och 

demonstrationer, vilka kom att kulminera under slutet av 60-talet:  

 

 Pacifist sentiment and anger at Japan‟s compromised sovereignty, which had fueled the 1950s protests against 

 the security treaty, energized the new citizen movements as well. This spirit coalesced in the mid-1960s into a 

 creative new form of protest, part of the drive against Japan‟s role as an American staging ground for the 

 Vietnam War. [---] One estimate is that over eighteen million people participated in some form of anti-war 

 protest during the peak years from 1967 to 1970.43 

 

Den japanska studentrörelsen (Zengakuren) var ytterst delaktig i dessa års politiska aktioner. 

Under åren 1968-69, då anti-krigsdemonstrationerna var som störst, startade studenter från över 

hälften av landets universitet omfattande protestaktioner, vilka bland annat ledde till att Tokyo 

Universitet ockuperades och delvis fick stänga ner verksamheten under nästan ett års tid.  

 Miljön var en viktig fråga för proteströrelserna, eftersom den japanska industrin och 

ekonomin under denna tid gick fram obönhörligt:  

 

 The cost of a damaged environment, and the damaged health of workers and residents, was neither imposed on 

 producers nor borne by the government. Nor was it subtracted from the soaring totals of the GNP. Indeed, if 

 environmental destruction led to further economic activity in the building of water-purification plants or 

 treatment of pollution victims in hospitals, these goods and services were simply added to the “growing” 

 economic numbers.44 

 

Men Gordon påpekar även att Japans utveckling under efterkrigstiden även bör ses i en global 

kontext, och att den japanska befolkningen tog del av en allomfattande ”modern upplevelse”: 

 

 They were grappling with issues common throughout the newly independent – but still divided – world order 

 from the 1950s through the 1970s. Student protests, women‟s movements, and environmental movements came 

 to the foreground around the globe more or less simultaneously. Many labor unions worldwide shifted from a 

 stance as rebels to legitimate bargaining powers, sometimes part of growing coalitions. At roughly the same time 

 governments in the advanced capitalist world – of which Japan had become a part – developed more extensive 

 programs to extend social welfare benefits for the middle classes. The Japanese state and its citizens, like those 

 elsewhere, sought to work out a balance between the drive for profits and the desire for stable, healthy, 

 meaningful lives.45 

                                                
43 Gordon, s. 282 
44 Ibid., s. 283 
45 Ibid., s. 290 
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Från 80-tal till samtid 

Det japanska 80-talet kom till stor del att präglas av den ekonomiska framgång som landet hittills 

åtnjutit, trots att den ekonomiska tillväxten till viss del avmattats något under 1973 års oljekris. 

Japans förhållande till USA förändrades även gradvis, framförallt under Nixon-tiden, då flera 

amerikanska politiska beslut, så som Nixons diplomatiska besök i Folkrepubliken Kina, samt de 

nya reglerna för den amerikanska dollarns värde gentemot övriga världens valutor, kom att öka 

de diplomatiska påfrestningarna. USA började alltmer se Japan som ett hot på den globala 

marknaden, då de började konkurrera ut delar av den amerikanska industrin. Inrikes var 

dessutom det japanska självförtroendet högt: 

 

 The emergence of Japan as a prosperous, confident, and peaceful nation was a striking development of postwar 

 global history. At home, from the 1970s through the 1980s, some people swelled with pride bordering on 

 arrogance at national achievements. They chafed the jealous criticism of foreigners. Some spoke nostalgically of 

 the vanishing of older ways of life. [---] Views from outside mixed attitudes of envy with admiration. In the eyes 

 of some, the image of Japan turned sharply from economic miracle to economic menace. Others looked to a 

 “Japanese model” as an alternative form of capitalism more successful than the Western or American 

 version.46 

 

Denna tid kom i mångt och mycket att präglas av konservativa högerpolitiska och 

marknadsliberala vindar, och av det ytterst storföretagsorienterade samhälle som Japan hade 

kommit att bli. Konsumtionskulturen bredde ut sig, liksom den gjorde i stora delar av den rika 

världen. Stora risker togs inom börsvärlden, och stora vinster plockades ut av vissa, samtidigt 

som ”den ekonomiska bubblan” växte sig allt större.  

 1990 sprack så denna börsbubbla, vilket skulle komma att leda till tio år av ekonomisk kris 

och stagnation. Samtidigt skedde stora politiska förändringar i Europa, och en ”ny 

världsordning” inleddes. I Japan inleddes en ny ”kejserlig era”, Heisei-eran, då Shōwa-kejsaren, 

Hirohito, dog 1989, och hans son Akihito istället svors in 1990. Början av 90-talet innebar även 

en stor politisk omställning i Japan, då landets största politiska parti, LDP:s (Liberal Democratic 

Party), mycket långvariga politiska dominans kom att brytas.  

 Under 90-talet kom USA att sätta hård ekonomisk press på Japan som del i G7 (nuvarande 

G8), men började också kräva ett större stöd från Japan militärt, och framförallt då under 

Kuwait-krisen. 

 Oroshärdar lamslog Japan även inrikes under 90-talet, då landet 1995 drabbades av den 

enorma Kobe-jordbävningen, varvid över 6400 personer omkom och 300 000 förlorade sina 

                                                
46 Gordon,  s. 291 
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hem. Samma år inträffade ett chockerande terrordåd i Tokyos tunnelbanesystem, då giftgas 

släpptes ut av religiösa sektmedlemmar och 12 personer dog och över 5500 skadades. 

 Under början av 2000-talet återhämtade sig Japans ekonomi något, men fortsatte emellertid 

att visa sig instabil, och landet befinner sig för närvarande i den djupaste ekonomiska krisen 

sedan krigstiden.47 Japan brottas även med flera decennier av stadig nedgång vad gäller 

barnafödande, vilket på senaste år lett till en minskning av befolkningsmängden. En av 

anledningarna till detta är ojämlikheten mellan män och kvinnor i det japanska samhället, och 

den därav stora obalans som uppstått för kvinnor, i valet mellan familj och karriär.48  

 USA:s militära närvaro i Japan är fortfarande starkt omdiskuterad. Flera anser att det efter det 

kalla krigets slut inte längre finns någon vettig motivering för de amerikanska militärbasernas 

fotsatta varande. Men även Japans egna militära verksamhet har kraftigt debatterats, då dess 

nationella ”Self-Defense Force” (SDF) under 90-talet alltmer aktivt deltagit i flera av FN:s 

fredsbevarande insatser. Efter den 11:e september 2001, skedde dessutom starka påtryckningar 

från USA vad gällde ett mer militärt aktivt Japan. Kritiken för detta har inrikes varit stor, då stora 

delar av den japanska befolkningen uttrycker ett brett stöd för landets konstitutionella 

fredsprinciper. 

 En våg utav nationalism har även kunnat urskiljas, då flera politiker och intresseorganisationer 

krävt att japanska historieböcker bör ge en mer stolt bild av landets historia. Något som väckt 

hård kritik i resten av Asien, men även inrikes: 

 

 Such controversy over how to remember the bloody past of modern times was certainly a worldwide 

 phenomenon. [---] As the twenty-first century began, people in Japan were taking part in continued debate over 

 how to characterize the modern history of nations and how to situate this as part of a global experience. How 

 does one balance the desire to feel pride in one‟s heritage with the need to honestly examine inequality, injustice, 

 and the operation of power in the past? And what, exactly, are the borders of any person‟s heritage? Whether 

 one considers the interaction and flow of ideas, of people, of goods, or of technologies, it is clear that themes of 

 history and heritage cannot, in the end, be contained within national borders.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/japans-finansminister-avgar-1.800509, publicerat 2009-02-17 

(hämtat 2009-02-17, utskrift finns i författarens ägo) 
48 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/varlden/jamstalldhet-ska-ge-hogre-fodelsetal-i-japan-1.602622, 

publicerat 2006-04-29 (hämtat 2009-02-17, utskrift finns i författarens ägo) 
49 Gordon, s. 332 
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3. Författarskapet Haruki Murakami 

En kortfattad biografisk presentation 

Haruki Murakami föddes 1949 i Kyoto, och kom som ensambarn att växa upp i Kobe, i ett 

tryggt förortsvillaområde. Hans föräldrar var båda lärare i det japanska språket och dess litteratur, 

men trots föräldrarnas trugande om att han skulle förkovra sig i de japanska klassikerna, så visade 

han ett nästan uteslutande intresse för de europeiska, såsom Dostojevskij, Tolstoy och Stendhal.  

 Murakami växte upp under, och direkt efter, den amerikanska ockupationen (1945-52). Då en 

stor mängd amerikanska militärer och övrig personal då befann sig i Japan, blev det engelska 

språket, samt amerikanska kulturuttryck överlag, en naturlig del av hans vardag. Amerikansk 

kultur ”lanserades” under denna tid som ”mer demokratisk” av ockupationsmakten, vilket med 

stor sannolikhet också påverkade tillgängligheten av amerikansk film, musik och litteratur. 

Murakami kom vid denna tid i kontakt med en stor del amerikanska författare, varav Raymond 

Chandler, Ed McBain, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald och Kurt Vonnegut var några av 

favoriterna. Dessa läste han på engelska, i häftade andrahandsutgåvor som efterlämnades av 

amerikansk personal, och som var mycket billigare än de japanska översättningarna. 

 Under slutet av 60-talet flyttade Murakami till Tokyo, där han studerade litteratur vid Waseda 

University. Han fick intimt uppleva de tumultartade demonstrationerna i Tokyo under dessa år, 

och hans universitet var tvunget att avbryta undervisningen under fem månader. Under studierna 

träffade han sin nuvarande fru Yōko, som han gifte sig med 1971, när de var 22 år gamla.  

 Efter avslutade studier öppnade herr och fru Murakami 1974 jazzklubben Peter Cat i Tokyos 

utkant. Murakamis musikintresse var – och är – stort, och då framförallt intresset för 50- och 60-

talets jazz, vilken han samlar på i form av LP-skivor (och som starkt färgar hans litteratur). Efter 

ett tag gick klubben så bra att de kunde byta upp sig till en lokal i Tokyos centrala kvarter.  Det 

var under denna tid som Murakami började skriva litteratur, och 1978 påbörjades arbetet med 

hans första roman, Hear the Wind Sing (Kaze mo uta o kike), vilken han skickade in som bidrag till 

en litterär tävling för debuterande författare. Han vann, och romanen publicerades året därpå. 

 1981 sålde så paret jazzklubben för att den nyblivna författaren istället skulle kunna försöka 

sig på en professionell författarroll. Detta kom även att dramatiskt förändra Murakamis livsstil. 

Istället för att skriva under nattetid, efter jazzklubbens stängning, började han lägga upp sina 

dagar efter ett effektivitetsschema, vilket innefattade att lägga sig vid åttatiden, och gå upp vid 

fem-sextiden på morgonen, och därefter skriva cirka fyra timmar per dag.  

 1982 publicerades Murakamis A Wild Sheep Chase (Hitsuji o meguru bōken), vilken mottogs väl av 

både kritiker och publik, följd av Hard-boiled Wonderland and the End of the World (Sekai no owari to 
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hādo-boirudo wandārando), 1985. Vid sidan av sina romaner och noveller blev han under dessa år – 

och skulle även komma att förbli – en högst produktiv översättare av amerikanska författare, 

såsom F. Scott Fitzgerald, Raymond Carver, John Irving, Paul Theroux, Truman Capote och 

Tim O‟Brien med flera. Jay Rubin påpekar att: 
 

 Murakami the translator is an important figure in contemporary Japanese letters, the popularity of his fiction 

 drawing attention to his translations, and his translations providing him with a broad knowledge of Western 

 (especially American) literature. In this way he became a one-man revolution in Japanese fictional style. He 

 nurtured new, cosmopolitan, and distinctly American-flavoured tastes in Japanese writing.50 

 

1987 publicerades Norwegian Wood (Noruwei no mori), vilken kom att leda till en enorm 

kommersiell framgång för Murakami, men också förändra hans liv som författare dramatiskt. 

Den kommersiella framgången smittade av sig på Murakamis tidigare alster, vars 

försäljningssiffror nu rusade i höjden. Romanen skapade dessutom en viss hysteri inom den 

japanska ungdomskulturen. Samtidigt tilltalade den flera andra målgrupper, eftersom den på ett 

tillbakalutat och subjektivt reflekterande sätt beskrev relationer, vänskapliga som romantiska, 

med 1968 års studentmiljö i Tokyo som fond. Rubin skriver att: ”The collapse of the student 

movement can be seen as his generation‟s first exposure to emptiness. Norwegian Wood is 

Murakami‟s most „realistic‟ work in that it deals with the historical circumstances of this loss of 

innocence”.51 Framgångarna ledde även till starka känslor i Japans litterära offentlighet, och 

Rubin skriver att: ”It would be years before Japan‟s literary establishment could even begin to 

forgive Murakami for writing a bestseller – if indeed it ever has”.52 Den mediebevakning och 

kommers som följde i framgångens kölvatten blev för mycket för Murakami, som drastiskt valde 

att ”fly” Japan.  

 Efter tre års vistelser i Europa, flyttade så paret till USA, där de också skulle komma att bo 

under flera år framöver. Murakami blev erbjuden att verka som ”inhyst gästförfattare” vid 

Princeton University, och han spenderade där två år, vilka i sin tur följdes av två år vid 

Cambridge. Under denna tid kom Murakami att skriva både romaner och noveller, däribland den 

längre romantrilogin The Wind-up Bird Chronicle (1994-95; Nejimaki-dori kuronikuru). Samtidigt kom 

hans verk nu att nå en allt större internationell publik genom allt fler översättningar. 

 Efter den katastrofala jordbävningen i Kobe 1995, samt det dramatiska terrordådet i Tokyos 

tunnelbanesystem samma år, beslöt sig dock paret Murakami för att det var dags att återvända till 

Japan. Då jordbävningen hade sitt epicentrum nära Murakamis födelseort så raserades, bland så 

många andras, även hans föräldrars hus. De hade dock turen att vara bland de överlevande. 

                                                
50 Jay Rubin, Haruki Murakami and the Music of Words, s. 75 
51 Ibid.,  s. 25 
52 Ibid.,  s. 161 
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Rubin skriver att: ”Having avoided Japan for so long, Murakami found himself wanting to know 

more about his own country”. Vidare citerar han Murakamis egna kommentarer till detta: ”I 

spent my last year abroad in a sort of fog when two major catastrophes struck Japan […] [These 

were] two of the gravest tragedies in Japan‟s post-war history. It is no exaggeration to say that 

there was a marked change in the Japanese consciousness „before‟ and „after‟ these events.”53 

Dessa, för Japan avgörande händelser, framkallade ett behov hos Murakami av att på ett mer 

journalistiskt och delaktigt vis undersöka det samtida Japan. Han inledde vid denna tid även en 

något mindre isolerad, istället mer aktiv roll i den japanska offentligheten. Murakami utförde en 

mängd intervjuer med offer, men även med attentatsmän, från terrordådet i Tokyos 

tunnelbanesystem, vilket resulterade i reportageboken Underground (1997-98; Andaguraundo, 

Yakusoku sareta basho de). Han kom även att skriva novellsamlingen After the Quake (2000; Kami no 

kodomo-tachi wa mina odoru), vilken innehåller sex noveller, vars innehåll alla på något sätt anknyter 

till den katastrofala jordbävningen 1995. I dessa två verk, en i intervjuform och den andra i fiktiv 

novellform, utforskar han framförallt de samhälleliga och psykologiska frågeställningar som 

dessa händelser medförde, och försöker därmed också kartlägga den japanska samtiden och dess 

tillstånd. 

 Vid sidan om skrivandet har långdistanslöpning varit en viktig del av Murakamis liv som 

författare, och han har för vana att springa minst ett maraton per år. Denna livsstil var något 

som utvecklades hand i hand med hans författarskap, och 2007 publicerades What I Talk About 

When I Talk About Running (Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto), där han 

beskriver sitt stora intresse för långdistanslöpning. Han framlägger däri även flera tankar kring 

sitt eget författarskap. Han beskriver sin författarroll som ett hårt fysiskt arbete, vilket därmed 

kräver vissa fysiska förutsättningar: 

 

 Writers who are blessed with inborn talent can freely write novels no matter what they do – or don‟t do. Like 

 water from a natural spring, the sentences just well up, and with little or no effort these writers can complete a 

 work. Occasionally you‟ll find someone like that, but unfortunately, that category wouldn‟t include me.  I haven‟t 

 spotted any springs nearby. I have to pound the rock with a chisel and dig out a deep hole before I can locate 

 the source of creativity. To write a novel I have to drive myself hard physically and use a lot of time and effort. 

 Every time I begin a new novel, I have to dredge out another new, deep hole. [---] So from the start, artistic 

 activity contains elements that are unhealthy and antisocial. [---] But those of us hoping to have long careers as 

 professional writers have to develop an autoimmune system of our own. [---] To deal with something unhealthy, 

 a person needs to be as healthy as possible. That‟s my motto. In other words, an unhealthy soul requires a 

 healthy body. This might sound paradoxical, but it‟s something I‟ve felt very keenly since I became a 

 professional writer.54 

                                                
53 Rubin, s. 237-238 
54 Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running, Harvill Secker, London, 2008, s. 43, 96-98 
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Litterär stil och återkommande tematik 

Murakamis litteratur rör sig både narrativt och tematiskt inom flera olika genrer; hårdkokt noir-

deckare, social realism, säregen magisk realism, klassisk grekisk tragedi, och bitvisa flörtar med 

både science fiction och cyberpunk. Murakamis litteratur är lättläst och drivs berättarmässigt ofta 

fram likt hårdkokta deckare. Samtidigt kan de surrealistiska, skrämmande, och komiska irrfärder 

som Murakamis protagonister ofta får utså ses som ett Kafkaeskt drag.55 På ett för 

postmodernismen typiskt sätt leker han med genrekonventioner på gränsen till pastisch (eller 

hommage till ”ursprungsgenren” om man så vill). Matthew Strecher beskriver denna fria rörelse 

mellan genrer som typisk för både postmodernismen och Murakami: ”Pastiche here replaces the 

classic model of the dialectics: thesis, antithesis, and finally synthesis”.56  

 Berättandet drivs mestadels framåt genom protagonistens förstapersonsperspektiv57, och 

Murakamis litteratur kan ses som en vidareutveckling av den japanska ”Jag-romanen”. Murakami 

använder dessutom denna narrativa ”jag-form” på ett sätt som tidigare inte var lika vanligt i 

japansk litteratur. Enligt Strecher är detta en av anledningarna till att man i Japan ofta talar om 

Murakamis stil som mer ”internationell” än hans föregångares:  

 

 Indeed, his work may provide the most translatable Japanese texts ever to appear on the international scene, and 

 this is one of his most unique characteristics. It is not merely the author‟s liberal use of the first-person pronoun 

 „I‟ (boku) that lends his style a foreign flavor (literary Japanese avoids overuse of pronouns, except where clarity 

 is at stake); it lies also in his use of foreign images and idioms.58 

 

Murakamis typiske protagonist är vanligen en individualistisk och introvert ung man, vilken 

upplever sig som alienerad från det samhälle han verkar i – vare sig detta samhälle framställs som 

ett anti-individualistiskt gruppsamhälle, vars strikt styrda kollektiva syn på medborgaren enbart 

reducerar denne till en kugge i hjulet på ett statligt byråkratiskt system a la Kafka, eller en 

modern kapitalistisk storstadsdjungel där människovärdet reducerats till att vara en konsuments 

eller en tillika ytlig vara för försäljning på en marknad. Matthew Strecher beskriver den typiska 

protagonisten som bekvämt vardaglig, men även: ”Shy, reserved, slightly bored, uncertain of his 

purpose in life, perhaps doubtful that any such purpose exists. He is intelligent, but not 

intellectual; educated, but not pedantic; introverted, but not neurotic, certainly not melancholy or 

schizophrenic”.59 Murakamis protagonister uppehåller sig snarare vid ett slags ”introvert 

                                                
55 Murakami tilldelades förövrigt det prestigefyllda Franz Kafka-priset i Prag, oktober 2006. 
56 Matthew Carl Strecher, Dances with Sheep: The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki, s. 13 
57 Bortsett från hans senaste roman After Dark, och ett fåtal noveller, vilka berättas ur ett tredjepersonperspektiv. 
58 Strecher, s. 4 
59 Ibid.,  s. 30 
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sökande” efter klarhet i tillvaron, än att aktivt försöka förändra sin omvärld . Hosea Hirata 

beskriver detta drag som att: 

 

 Murakami‟s writings form a quiet and passive internal sphere, cleverly shielded from the actual world outside. 

 The Murakami-hero does not run amok in the streets of Tokyo and combat the Establishment. Yet there are 

 forces that Murakami‟s texts contest. Those forces are just more obscure and internal than the fierce armored 

 bodies of the riot police guarding the government buildings. For they dwell within the self, to be a slowly 

 spreading emptiness.60 

 

Den – på gränsen till känslokalla – distans som flera av Murakamis ”jag-berättare” visar sin 

omvärld, är något som även är återkommande i hans litterära stil. Fuminobu Murakami (inget 

släktskap) menar att: 

 

 This striking emotional and rational detachment is also evident in Murakami‟s narrative style. [---] In general, 

 Murakami‟s stories are consistently narrated by the first person narrator-hero‟s voice and from his perspective 

 […] Characteristic elements of his narrative style include his use of conversation rather than monologue […] in 

 order to avoid introspection. Also, he never forgets irony, a sure sign of detachment. [---] These narrative 

 characteristics result in a psychologically wider distance, not between the narrator and protagonist, but between 

 the narrator-protagonist‟s own self and self-consciousness, as well as between the self and its surroundings. The 

 narrator looks at himself as he would look at others.61 

 

Dennis Washburn skriver att Murakamis stil dock kan tolkas som ”tom på innebörd”, när:  

 

 All that matters […] is the performance of the quest, the performance of self-discovery, in which history and 

 politics are reduced to the immediate experience of the surface of modern consumer society. The narrator is 

 after performance without ideology or conviction, but he is trying to get to this ideal without appearing to be 

 conscious that he is performing. […] Conscious disengagement, the reduction of history to nothing more than 

 markers of individual experience […] and this attitude is a recurring element in Murakami‟s fiction.62 

 

Medan den typiske protagonisten – och antihjälten – i Murakamis litteratur är en anspråkslös och 

vardagligt klädd löntagare ur den japanska medelklassen – visserligen med en stor förkärlek för 

litteratur, musik och film – så är den för Murakami typiske antagonisten snarare dennes raka 

motsats: suggestiva skapelser, vilka oftast är illasinnade karriärister inom den politiska, mediala, 

militära eller finansiella maktsfären. Ett typiskt exempel på denna antagonist ser vi till exempel i 

A Wild Sheep Chase (1982). Här koncentreras makten hos romanens antagonist, ”The Boss”, kring 

dennes stora finansiella makt, samt politiska inflytande inom Japans högerkonservativa parti. 

”The Boss” är född i början av 1900-talet och berättas ha skickats till Manchuriet under 30-talet, 

                                                
60 Hosea Hirata, Discourses of Seduction: History, Evil, Desire, and Modern Japanese Literature, s. 47 
61 Fuminobu Murakami, Postmodern, Feminist and Postcolonial Currents in Contemporary Japanese Culture, s. 30 
62 Washburn, s. 245 
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där han plundrat sig fram till dess att sovjetiska trupper körde ut Japan vid krigsslutet. ”The 

Boss” flyr då till hemlandet, Japan, för att där bygga ett finansiellt imperium. Rubin skriver att: 

 

 With his fortune, the Boss goes on to exercise covert control over „politics, finance, mass communications, the 

 bureaucracy, culture…everything‟ – by which Murakami imputes sinister motives to the key controlling elements 

 of contemporary Japanese consumer culture, linking them with the same forces behind Japan‟s doomed, 

 destructive attempt at continental expansion.63 

 

Postmodernisten – eller ”paramodernisten” 

De mångtaliga referenserna till amerikansk populärkultur är vidare något som tydligt 

kännetecknar Murakamis litteratur. Dessa varvas ofta med referenser till vad man skulle kunna 

beteckna som en mer kanoniserad, europeisk ”finkultur” – vilken innefattar allt från tyska 

filosofer, klassisk musik, den ryska 1800-talsromanen och 60-talets franska ”nouvelle vague”. 

Murakami rör sig ledigt mellan vad som brukar benämnas ”högt” och ”lågt” inom allt från 

litteratur, musik och film – men även mat, dryck, mode, bilar och sport. Även om det är en aning 

vågat, så skulle man kunna hävda att denna litterära strategi gör honom till en sorts ”postmodern 

och populärkulturell T.S. Eliot i romanform”. Denna växelverkan mellan ”fin- och 

populärkultur”, både vad gäller innehåll och stil, har också mött olika reaktioner från kritiker, 

både i Japan och internationellt. Hirata skriver att: 

 

 The enormous popularity of Murakami‟s works has posed a predictable yet burdensome problem for critics. In 

 responding to stratospheric sales of his books – especially Noruwei no mori (1987; Norwegian Wood) – some 

 critics have labeled them “anti-intellectual” or “consumer oriented” and deemed them unworthy of serious 

 critical attention. Others have tried to establish Murakami‟s “academic” value by pointing out his uniqueness in 

 the history of modern Japanese literature. His works, they say, represent the first time that serious literature – 

 commonly known as jun-bungaku (pure literature) – has successfully crossed the boundary dividing it from the 

 sphere of taishū bungaku (popular literature). More dispassionately described, Murakami‟s works might be said to 

 belong to neither “category” (or packaging).64 

 

Mycket av den kritik som riktas mot Murakamis litteratur, utgår ifrån att den just är: “all style and 

no substance, that it is a cynical exercise in consumerism lacking the commitment and vision that 

is the mark of great art”65; Washburn menar emellertid att: 

 

 Both the critics and fans have sold Murakami a little short, for his achievement has been in capturing the temper 

 of his times. I know the phrase sounds hopelessly out of date, but I believe it is an accurate statement. Murakami 

 has managed to emanate the aura of art around himself and his fiction. That aura may be a virtual effect, the 

                                                
63 Rubin, s. 92 
64 Hirata, s. 44-45 
65 Washburn, s. 247 
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 product of a refusal to get caught in the trap of modern identity, but it makes some form of an ethics of identity 

 possible in a period where belief without conviction is the “condition” (guai) artists live in now. His stories 

 consistently represent individuals trying to come to some definition of selfhood, to find some way to translate 

 the language and signs of value into a meaningful identity, even if the only signs of values are the flotsam and 

 jetsam of contemporary consumer culture. The performative nature of the search for identity may suggest that 

 the sources of selfhood are empty, but the apparent emptiness of the worlds created in Murakami‟s fiction is an 

 effect of the very act of playing a role. This aura is an important narrative element, which connects Murakami‟s 

 work to the long history of literary experiments that have sought a way out of the paradox of modern identity.66 

 

Rebecca Suter påpekar å sin sida att Murakamis balansgång mellan modernism och 

postmodernism är central för förståelsen av dessa kritiska reaktioner. Hon pekar också på vikten 

av att se Murakamis författarroll i förhållande till de litterära grupperingarna som dominerat det 

offentliga rummet i Japan under 1900-talet, och kanske då framförallt efterkrigstidens kindaishugi-

rörelse – en senmodernistisk rörelse som starkt kom att prägla Japans litterära klimat efter 

krigsslutet och under lång tid därefter. Suter skriver att: ”In the early postwar years, a group of 

writers and philosophers […] articulated the need to restore the „incomplete project of 

modernity‟ that Japan had never fully realized. They advised Japanese intellectuals to come 

together as a […] „repentance community‟, in order to face up to Japan‟s war responsibilities”.67 

Denna “modernistiska” rörelse, vilken i mångt och mycket skilde sig från europeisk modernism 

och tidigare japansk modernism, sökte efter metoder som kunde ”överbrygga moderniteten”, 

och framhävde vikten av socialt och politiskt engagemang hos Japans intellektuella. Dessa 

tankegångar ger utan tvekan eko hos författare som Kenzaburō Ōe, vilket hans nobeltal tydligt 

demonstrerar (se ovan, s. 1). Suter belyser att Murakami genom sitt författarskap har: 

 

 [D]eliberately set himself apart from both the literary elite (bundan) and from the class of postwar  intellectuals 

 aligned with the so-called ideology of kindaishugi (modernism) […] For this reason, he has been accused of 

 superficiality and has been criticized for his lack of political and social commitment… Because he is not a 

 “modernist” […] many critics have defined Murakami as a postmodernist, usually in a disparaging sense, 

 stressing the commercial aspects of his novels and his compliance with the logic of late capitalist society. In my 

 opinion, though […] those critics who label him postmodern fail to consider his use of typically modernist 

 literary strategies, such as his play with foreign language and with the Japanese writing system […], his distrust of 

 the ability of language to represent and communicate, his stress on the arbitrariness and deception of the 

 linguistic sign, or his use of “fragments of Western culture”… [---] Other features in his work are indeed 

 reminiscent of postmodernist literature: his use of metafiction, his attempts to undermine a univocal vision of 

 reality, and the blurring of the boundary between “high” and “low” culture.68 

 

                                                
66 Washburn, s. 247 
67 Rebecca Suter, The Japanization of Modernity, s. 21 
68 Ibid.,  s. 5 
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Suter menar istället att Murakami rör sig mellan modernismens ”epistemological doubt, which 

interrogates the possibility of knowing the world, and postmodernist ontological doubt, which 

questions the world‟s very realness”, och väljer därför istället att definiera honom som en 

“paramodernist”, “who relates to modernity and modernism not as „past‟ but as „foreign‟ things”, 

och därför snarare närmar sig “something akin to the „mimicry‟ of the colonized‟ as theorized by 

Homi Bhabha: not a passive imitation of Western models, but a parodic incorporation that 

transforms the original and ends up destabilizing it”.69  Suter menar vidare att en av Murakamis 

största förtjänster som författare är just hans ambivalenta – och förmedlande – balansgång 

mellan ”österländskt” och ”västerländskt”, men också mellan text och verklighet:  

 

 By exploiting both Japan‟s peculiar position vis-à-vis the West and his own positioning across cultures, 

 Murakami in his fiction provides a very original perspective on the issue of national and international social 

 relations in the era of globalization. Unlike most of Japanese postwar fiction, Murakami‟s texts do not represent 

 Western influences as something dangerous and corrupting, but instead use Western culture as a basis to 

 construct a multilayered image of reality. And the same might be said of the way in which he presents Japanese 

 culture to the West.70 

 

Metropolen – och det senkapitalistiska tillståndet 

Den urbana storstaden spelar en viktig roll i Murakamis litteratur, och representeras då oftast av 

Tokyo i dess olika former. Denna kosmopolitiska fond får ofta fungera som tom och 

maskinliknande, då protagonisten narrativt rör sig mellan privata, slutna samtal eller bedriver ett 

anonymt sökande i lika anonyma folkmassor. Den hyperkapitalistiska storstaden i till exempel 

Hard-boiled Wonderland and the End of the World besitter en slags destruktiv dragningskraft. 

Samtidigt är den hård och isolerande, styrd av en skrämmande maktsymbios mellan statlig 

byråkrati, storfinans och media. Strecher menar att: 

 

 This portrayal of the System/state as all-powerful, omniscient, and dangerous, is typical of Murakami‟s literature, 

 but more importantly for the formula, it locates an evil presence throughout the urban landscape of Tokyo. [---] 

 In such a landscape, according to Cawelti, we find “empty modernity, corruption, and death. A gleaming and 

 deceptive façade hides a world of exploitation and criminality in which enchantment and significance must 

 usually be sought elsewhere”. This structure seems to suit Murakami‟s own purpose particularly well, as he 

 continues to point not only to the irony of the isolated individual in a city of over twenty million inhabitants, but 

 also to the power of the late-capitalist consumerist state to strip the individual of his identity, and replace it with 

 an artificial, externally constructed identity designed for optimum state control.71 

 

                                                
69 Suter, s. 5-7 
70 Ibid.,  s. 189 
71 Strecher, s. 40-41 
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Denna ”postmoderna urbanism” tar även sitt uttryck i Murakamis många märkes- eller 

livsstilsreferenser. Dessa referenser innefattar allt från detaljbeskrivningar av klädesfabrikat, dess 

kvalité och textur samt hur de bärs upp och vad de utstrålar, till intima redogörelser för olika 

bilmärken och körupplevelsen hos dessa, till vardagliga men passionerade djupdykningar i 

matlagningskonst och de drycker som i sin tur får ackompanjera dessa måltider. Liksom hos 

Raymond Chandlers detektiv Philip Marlowe blir valet ofta whisky (eller öl). Allt detta åtföljs 

som sagt av otaliga referenser till populärkultur och storstadsliv. Dessa element bidrar i hans 

litteratur till en kosmopolitisk vardaglighet som för en stor del av den urbaniserade världen är lätt 

att relatera till. 

 Flera av Murakamis romaner och noveller speglar alltså efterkrigstidens Japan, och framförallt 

då dess absoluta metropol, Tokyo. Huvudstaden Tokyo får hos Murakami allt som oftast även 

spegla Japans ekonomiska, politiska och miljömässiga tillstånd. I en roman som Norwegian Wood 

präglas Tokyo av ungdomliga protester och idealism, men också av starka västerländska 

influenser, såsom amerikansk musik och kultur, eller europeisk litteratur och film. Men i flertalet 

av Murakamis romaner och noveller så är det i Japans 80- och 90-tal som handlingen utspelas. I 

dessa fall är det helt annat Tokyo – och Japan – som skildras. I romaner som till exempel A Wild 

Sheep Chase, Dance, Dance, Dance, Hard-boiled Wonderland…, The Wind-up Bird…, samt i flera 

noveller, så är det snarare ett Tokyo präglat av senkapitalism à la Japan som målas upp. I detta 

Tokyo kan både lyxbilar och ”lyxprostituerade” dras av på skatten – genom mutor, svindel och 

rätt kontakter. Här sätts även ekonomisk framgång och personlig vinning före allt annat, svagare 

människor och miljöhänsyn placeras då ofta på minuskontot. Murakamis protagonister är utan 

tvekan en del av denna värld, med allt var den har att erbjuda; samtidigt söker de ständigt 

uppehålla sig vid andra värden än just ekonomiska, och reflekterar ofta över det senkapitalistiska 

tillståndets olustiga logik.  

 

”Lynchianska rum” 

”Fantastiska” inslag är något som präglar merparten av Murakamis litteratur, och beskrivs ofta 

som ett kännetecken för hans författarskap.72 Rubin skriver att: ”Murakami has said that a 

tendency to contrast ‟existence‟ with ‟non-existence‟ or ‟being‟ with ‟non-being‟ is fundamental to 

his work”, och menar vidare att: “His writings tend to posit two parallel worlds, one obviously 

fantastic and the other closer to recognizable „reality‟”.73 Dessa suggestiva och ”utomvärldsliga” 

moment tar flera olika former, och innebär ofta ett slags ”gränsöverskridande” – vare sig detta 

                                                
72 Om man bortser ifrån Norwegian Wood, vilken kan sägas vara en mer ”realistisk” roman; samt ett antal noveller.  
73 Rubin, s. 116 
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sker i mental eller fysisk form. Susan Napier påpekar att detta tillvägagångssätt inte heller är helt 

ovanligt inom Japansk litteratur: 

 

 In Japanese literature, „reality‟, if such a thing exists, seems to be comprised of many forms of „arrangements‟. 

 [---] Japanese literature and other arts have tended to be particularly comfortable with interrogating the notion of 

 separateness and highlighting fluidity of boundaries. [---] With the twentieth century, the vision of the other side 

 often becomes more politicized, existing as the counterpoint to modernity…74 

 

Dessa ”gränsöverskridanden” sker i Murakamis litteratur för det mesta inom rumsliga eller 

mentala konstruktioner, vilka jag här skulle vilja benämna ”Lynchianska rum”; en egenvald term 

för de textkonstruktioner vilka jag tycker mig se som återkommande i flera av film- och tv-

regissören David Lynchs produktioner. 75 Hos Lynch får huvudkaraktärerna ofta ta del av 

psykologiskt mångbottnade upplevelser i form av – ofta bisarra – dröminslag; inslag som ofta 

speglar inre psykologiska skeenden hos karaktärerna, ibland rentav parallella verkligheter – eller 

kanske snarare parallella textvärldar. Genom dessa ”rum” och ”världar” ges det möjlighet för 

protagonisten att utföra och bevittna handlingar på ett plan som till viss del tycks åtskilt från 

”textens verklighet”. Dessa åtskilda textdimensioner kopplas samtidigt samman genom en form 

av diskrepans och kausala samband, vilket gör dem högst intressanta ur narrativ synpunkt.  

 Jag vill mena att dessa ”rum” framställs genom en liknande suggestiv estetik i Murakamis 

litteratur.76 Murakami har även själv uttryckt att han är mycket förtjust i just David Lynchs verk. I 

en intervju med DN förklarar han att: ”När jag såg ‟Twin Peaks‟ första gången tänkte jag att det 

han gör ligger nära mig. Jag kände en stark samhörighet med hans berättelser. Ingen kan förklara 

varför hans värld är så underlig och så vacker. Ingen har ord för det. Det är stort, tycker jag”.77 

 Jag tycker mig i detta litterära grepp även se ett genomgående engagemang hos Murakami för 

frågeställningar kring kropp/psyke, men även kring begrepp som text/verklighet.  

Denna form av ”magisk realism” och surrealism blir även ofta en central del av protagonistens 

”inre” och ”yttre” sökanden. Napier skriver att: ”Murakami‟s protagonists are almost always of 

the “everyman” type. It is usually not they who suffer metamorphoses but those around them, 

most frequently turning into ghosts. Yet, Murakami‟s use of ghosts hint that, even for an 

everyman, it is, finally, impossible to escape either oneself or the past”.78 Samtidigt skapar detta 

                                                
74 Susan J. Napier, Representing the Other in Modern Japanese Literature: A Critical Approach, s. 39-40 
75 Se till exempel titlarna Twin Peaks, Lost Highway, Mullholland Drive och Inland Empire.  
76 Se till exempel romanerna A Wild Sheep Chase, Hard-boiled Wonderlamd and the End of the World,  Dance, Dance, Dance, 

The Wind-up Bird Chronicle, Kafka on the Shore och After Dark. Dessa estetiska och narrativa element går givetvis även 

att finna i flera av Murakamis noveller. 
77 Kristina Lindström & Kristian Petri, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/dnbok/den-globale-japanen-1.676943, 

publicerat 2008-05-24, (hämtat 2009-01-05, utskrift finns i författarens ägo) 
78 Susan J. Napier, The Fantastic in Modern Japanese Literature: The Subversion of Modernity, s. 137 
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litterära element en typ av postmodernistisk plattform för stötandet och blötandet av olika slags 

”realiteter”. Suter påpekar att: 

 

 For Murakami, an author‟s commitment is not expressed through realism… On the contrary, such commitment 

 can only be achieved through metanarrative and the fantastic, which, by virtue of their ability to represent the 

 stratified and culturally constructed nature of identity and of reality, are the only means to give sense to the 

 world. [---] [B]y staging alternative worlds that have a merely literary existence, the genres of fantasy and science 

 fiction problematize the relation between reality and fiction and highlight the constructed character of both text 

 and reality. 79 

 

Dessa postmoderna drag är något som jag anser att Lynch och Murakami delar. Förövrigt kan ju 

Lynch i mångt och mycket betecknas som just en postmodern konstnär – med allt vad det 

innebär – och likt Murakami till stor del ses som ett barn av sin tid. 

 

”Auteuren” 

Jag har i denna del försökt att - i korta drag - beskriva den litterära värld som bjuds hos 

författarskapet Haruki Murakami. Jag har valt att presentera en mer övergripande ”Auteur-

läsning”, istället för att analysera specifika textpartier; detta eftersom jag anser att flera av de 

centrala teman och frågeställningar som Murakamis författarskap behandlar – och kan ses som 

ett svar på – är genomgående och återkommande. Hans romaner och noveller är lättillgängliga i 

sin form och fungerar ofta som ”bladvändare”, även om innehållet för det mesta tål att 

kontempleras under en längre tid. Jag menar därmed inte att ”om man har läst en bok av 

Murakami, så har man läst alla”; däremot blir man som läsare i ett tidigt skede väl bekant med 

författarens genomgående stil och tematik. Ett resonemang som även Strecher tycks ställa sig 

bakom: 

 

 Murakami‟s value as a writer (if we seek this) does not lie in his variety. While prolific and skillful, Murakami‟s 

 fictional output does not demonstrate much diversity. His plots, in fact, are remarkably similar, and his 

 characters are even more so. [---] Yet there is inventiveness to Murakami as well; one feels he has grasped 

 intuitively the tropes of postmodern expression, and chosen to explore these within the fictional world he 

 envisions. [---] A more appropriate analogy might be found in the terminology of music; Murakami‟s strength 

 lies in his ability to compose variations on a theme.80 

 

 

 

 

                                                
79 Suter, s. 167-68, 164 
80 Strecher, s. 212-15 
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4. The Wind-up Bird Chronicle 

I wanted to turn my eyes to the past, and to reconstruct that past in 

a form that I could comprehend more easily.81  – Haruki Murakami 

 

The Wind-up Bird Chronicle (1994-95; Nejimaki-dori kuronikuru) ses av flera kritiker som en 

vändpunkt i Murakamis författarskap, då de menar att han här övergav den ”postmoderna 

cynism”, som hans litteratur ofta har förknippats med, för att istället närma sig ett mer litterärt, 

och ”senmodernistiskt”, politiskt deltagande.82 Något jag anser att man diskutera, då jag tycker 

mig finna ett starkt engagemang för sociala och politiska frågor även i Murakamis tidigare verk; 

även om det där sker i andra former.  

 Historiska händelser fungerar i flera av Murakamis romaner och noveller som tidsmarkörer. 

De tidskildringar som av Murakami ges litterär gestaltning, genererar dessutom moraliska 

implikationer hos de karaktärer som befolkar hans berättelser; även om protagonisternas (och 

författarens) förhållande till dessa under åren tagit sig olika uttryck. Exempel på detta finns bland 

annat i skildringen av studentlivet i Tokyo under 1968-69, i Norwegian Wood; i författaren Yukio 

Mishimas medialt uppmärksammade självmord 1970 (vilket skymtar förbi som symbol och 

tidsmarkör på en tyst tv-skärm i inledningskapitlet till A Wild Sheep Chase); i den, i novellform 

episka skildringen av två generationers upplevelser av Japans 1900-tal i Tony Takitani83; i 

upplevelsen av japansk rasism i Sputnik Sweetheart, genom en av huvudkaraktärernas koreanska 

ursprung; i utforskandet av den psykologiska påverkan av jordbävningen i Kobe genom 

karaktärerna i novellsamlingen After the Quake; eller i den magstarka referensen, till den i Japan så 

omstridda ”Massakern i Nanking” som sker i Kafka on the Shore.84 

  I The Wind-up Bird Chronicle låter Murakami dock Japans, bitvis våldsamma och omvälvande 

historiska arv spela en mer central roll, vilket jag här ska undersöka närmre. 

 Inför, och under arbetet med denna roman blev Murakami tvungen att bedriva en hel del 

historisk efterforskning. Han utforskar även i författandet av denna roman hur man som 

författare kan välja att förhålla sig till ett sådant ämne som historia och historieskrivning. The 

Wind-up Bird Chronicle är en lång och på flera sätt episk roman, som i Japan ursprungligen 

                                                
81 Strecher, s. ix 
82 Rubin, s. 167 
83 Återfinns översatt till engelska i Blind Willow, Sleeping Woman (novellsamling) 
84 Monica Braw skriver följande om just denna sekvens i SVD: ”Där påminner raden av avhuggna katthuvuden i ett 

kylskåp om ett berömt foto av avhuggna kinesiska huvuden under den japanska massakern i Nanjing 1937. Det är 

knappast ett sammanträffande. Även nationers minnen måste bevaras, vilket mer och mer har blivit ett inslag i 

Murakamis författande.”, Monica Braw, ”Minnet spökar hos Murakami”, Svenska Dagbladet, 

http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_33925.svd, publicerat 2006-10-30, (hämtat 2009-02-01, utskrift 

finns i författarens ägo) 
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publicerades i tre delar, och är enbart genom sin längd svår att på ett tillfredställande sätt 

återberätta; men jag kommer i följande stycke att försöka summera de primära momenten ur 

romanens handling.  

 

Romanens ramberättelse – i korta drag 

The Wind-up Bird Chronicle återges framförallt genom tre olika narrativ. Dessa utspelar sig i sin tur 

under två distinkta tidsperioder i Japans historia: 80-talets Tokyo och krigstidens Manchuriet. 

 Handlingen tar avstamp i det primära och för romanen centrala narrativet. Detta kretsar kring 

romanens protagonist, Tōru Okada, vars katt har sprungit bort. Varav hans fru, Kumiko, ber 

honom att söka efter katten, vilket han också gör. Tōru känner sig otillfredsställd med sin sociala 

roll, varvid han har sagt upp sig ifrån sitt jobb, och nu försörjs av sin fru. Han axlar därmed 

rollen som ”hemmaman”, i vilken han trivs alldeles förträffligt. Tōru har emellertid börjat oroa 

sig för att han inte fullt ut förstår sin fru, eller känslomässigt når fram till henne. Så en dag, efter 

flera år som ett gift par, försvinner även hon spårlöst. Tōru börjar så småningom motta märkliga 

meddelanden från sin fru, och det visar sig under romanens gång att hon ”frivilligt” har blivit 

bortförd av sin bror, Noburo Wataya, som har ett starkt inflytande över henne. Samtidigt börjar 

Tōru motta en rad märkliga telefonsamtal, från en för honom helt okänd kvinna som tycks ringa 

ifrån ett hotellrum, varifrån hon söker kontakt med honom. Tōru beslutar sig likafullt för att inte 

ge upp hoppet på sitt äktenskap, och initierar därför sökandet efter sin fru. Tōrus fru, Kumiko, 

kommer från en familj som under flera decennier besuttit stort politiskt och finansiellt inflytande, 

en maktställning som emellertid grundats under tvivelaktiga omständigheter. Hennes bror, 

Noburo, är själv en korrupt politiker med stort medialt inflytande, vars illvilja och onda avsikter 

blir alltmer påtagliga under romanens gång. Det blir också han som står i vägen för Tōru i målet 

att återfå sin fru. Under sökandets gång nödgas Tōru att utforska flera tidigare dolda sidor av sig 

själv och sin fru, men även av sitt lands historia. Under efterforskningarnas gång stöter han även 

på en rad färgstarka karaktärer, vilka alla bidrar med sin bit till detta pussel. 

 Det andra narrativet består utav Löjtnant Mamiyas upplevelser av Japans militära aktiviteter i 

gränsområdet mellan Manchuriet och Mongoliet under 30-talet. Dessa upplevelser delges Tōru 

(och läsaren) i brevform. Upplevelserna inkluderar bland annat mötet med en sovjetisk-

mongolisk gränspatrull, och deras officer ”Boris the Manskinner”, av vilka Mamiyas trupp blir 

tillfångatagna och förhörda. Under förhöret blir Mamiya tvingad att se sin överste bli flådd 

levande, vilket lämnar honom i djup chock. Mamiya slängs efter detta ner i en tom brunn 

levande, för att dö. Men på botten av brunnen upplever han istället en oförklarlig känsla av total 

samhörighet, när solen för en kort stund sköljer över honom i brunnens totala mörker. Han blir 
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därefter räddad ur brunnen av en förbipasserande trupp, varvid han skickas till Gulag. Där stöter 

han återigen på ”Boris”, men denna gång som en av fångarna i fånglägret. Mamiya överväger att 

dräpa honom, men förmår ej. Mamiya skickas efter flera år tillbaka till Japan, men han känner sig 

aldrig igen som en hel människa och kommer där att leva i en känslomässigt tom tillvaro. 

 Det tredje narrativet kretsar kring en kvinna som kallar sig ”Nutmeg Akasaka” och hennes 

son, ”Cinnamon Akasaka”. De driver tillsammans en diskret – närmast hemlig – klinik där de 

återställer ”den inre balansen” hos sina klienter. Här blir Tōru tillfälligt anställd. Tōru får även, i 

återberättad form, ta del av Nutmegs fars upplevelser som militärveterinär under kriget på det 

kinesiska fastlandet. Även dessa berättelser får Tōru ta del av genom nedtecknad text 

(återberättelser som läsaren därmed får ta del av i samma form), och i det här fallet av 

textdokument i en dator, nedskrivna av Nutmegs son, Cinnamon. Här får Tōru läsa om två olika 

massakrer, utförda av japanska trupper under krigets slutskede, vilka bevittnats av Nutmegs far, 

veterinären. Här beskrivs mycket målande hur japanska soldater avrättar en grupp kinesiska 

fångar, men även när de i krigets slutskede rutinmässigt avlivar djuren på ett zoo. 

 Dessa tre huvudnarrativ varvas under romanens gång genom de många och uttömmande 

berättelser som Tōru och läsaren får ta del av. Samtidigt tar Tōrus sökande efter sin fru alltmer 

”fantastiska” former. Tōru inspireras av Löjtnant Mamiyas nedskrivna upplevelser i Manchuriet, 

och bestämmer sig därför för att själv besöka botten på granntomtens tomma brunn. I brunnens 

totala mörker upplever han ett slags ”gränsöverskridande”. Tōru erfar här att han rent psykiskt 

kan nå genom brunnens vägg, och istället nå ett helt nedsläckt hotell suggestiva miljö. Här famlar 

han ordagrant i mörker, men inser efter upprepade försök att han här har en chans att återfå sin 

fru, Kumiko. Det visar sig att broderns, Noburo Watayas, grepp över henne framförallt är ett 

mentalt sådant. I hotellets rum nr. 208, står således den mentala kampen mellan Tōru Okada och 

Noburo Wataya. Det visar sig även vara från denna ”sida” Tōru mottagit de märkliga 

telefonsamtalen. Den kvinna som sökte nå Tōru från detta ”rum”, visar sig alltså vara hans egen 

fru, Kumiko. Tōrus vistelser i brunnen och hotellrum nr. 208 visar sig bli av det våldsamma 

slaget; en mental kamp som lämnar ett fysiskt ärr, likt ett stort födelsemärke på Tōrus kind. Tōru 

får senare även veta att Nutmegs far hade ett liknande ärr, vilket knyter dessa historier samman. 

 Likt ett ledmotiv återkommer under romanens gång även lätet av en fågel. Denna fågel ses 

aldrig av Tōru, men han väljer att namnge den ”The Wind-up Bird”, då den kännetecknas av det 

knarrande ljud som den ger ifrån sig, vilket han liknar vid ljudet av tidens gång. Alltså ljudet av 

fågeln som vrider upp världen. Denna fågel kopplar till viss del ihop de olika narrativen, och 

knyter därmed även ihop dåtiden med nuet. 
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Historieskrivning, text och verklighet 

The Wind-up Bird Chronicle behandlar framförallt protagonisten Tōrus eget sökande efter mål och 

mening i en desillusionerad värld; men även efter ett sätt känna verklig samhörighet med sin fru, 

mental som fysisk. I romanen sker detta sökande till stor del genom Tōrus ihärdiga försök att 

brygga två delar av ”verkligheten”, varvid det ”fantastiska” får fungera som en metafor för ”den 

andra sidan” eller ”det undermedvetna”. Tōru når genom vistelsen i brunnen det ”rum”, där en 

balans mellan dessa sidor efter hård kamp kan realiseras. De romansekvenser som utspelar sig i 

”gränslandet” mellan den, i romanen, fysiskt verkliga brunnen, vilken leder till det suggestiva – 

och möjligen ”utomvärldsliga” – hotellrum som Tōru vistas i, kan ses som ett typexempel på vad 

jag här tidigare valt att benämna som ett ”Lynchianskt rum”. Där blir han tvungen att slåss för 

sin egen och sin fru Kumikos identitet. Här blir han även tvungen att konfrontera romanens 

antagonist, Noburo Wataya; TV-debattören och politikern som med alla medel tänker återföra 

sin syster, Kumiko, till hennes inflytelserika familj. En familj som sätter inflytande och hierarkisk 

ställning som självändamål. Denna antagonist kan ses representera, vad Murakami anser vara, 

våldsamma och korrumperade delar av Japans historia och samtid. Något som romanens 

protagonist blir tvungen att konfrontera för att bättre förstå sig själv, men även för att kunna 

återfå sin fru. Rubin tolkar Tōrus upplevelser i brunnen på följande sätt:  

 

 If the well is a passageway to the unconscious, the water at the bottom represents the contents of the psyche. 

 When Tōru goes down into the dry well, he takes on the role of its water, becoming almost pure psyche. In the  

 darkness, he all but loses track of his physical existence and becomes pure memory and imagination [---] But 

 then Tōru passes through the wall, and he discovers his fears concentrated in a place known only as Room 208, 

 which is reminiscent of Room 101, the repository of every person‟s greatest fear, in George Orwell‟s 1984. [---] 

 Tōru finds in the water of his heart‟s well the sins committed by the generation of his “uncle” – or rather, the 

 dangerous, media-exploiting Noburo Wataya‟s uncle.85 

 

Noburo och Kumikos inflytelserika farbror grundade som sagt sin maktposition på högst 

tvivelaktiga grunder. Noburo ”ärver” dessutom, genom politiska spel, den inflytelserika plats i 

Japans politiska parlament (Diet) som farbrodern tidigare innehavt. I romanen beskrivs Noburos 

farbror vara en före detta elitarméofficer, vars logistiska färdigheter kom till stor nytta under 

Japans krigstid. Farbroderns tvivelaktiga inblandning i dessa aktiviteter knyts i romanen delvis 

samman med faktiska personer och historiska händelser. Rubin skriver att: 

 

 Noburo‟s uncle […] comes under the influence of the actual historical figure Kanji Ishiwara (1889-1949), a 

 believer in Japan‟s mission in Asia and notorious leader of the Manchurian Incident, the Japanese 

 Army-manufactured “attack” on Japanese troops that started the Pacific War. By inheriting this uncle‟s seat in 

                                                
85 Rubin, s. 208-09, 215 
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 the National Diet, Noburo somehow inherits his legacy of imperialism. Thus it is China that lurks behind his 

 appearance as a modern intellectual on TV, an image that gives Noburo such power over a superficial society.86 

 

Man kan gott och väl argumentera för att Tōru, genom sina våldsamma och suggestiva bataljer i 

brunnen, tvingas möta sin värsta fiende – men även att han här tvingas göra upp en sida av sig 

själv som han hittills sökt undvika, nämligen hans egna mörka och våldsamma sidor; sidor som 

genom antagonisten Noburo Wataya knyts samman med Japans våldsamma 1900-tal.  

 Att Murakami genom dessa karaktärer så tydligt försöker sammanlänka historiska händelser 

och skeenden med dagens Japan ser jag som en medveten litterär strategi från författarens sida. 

Murakami målar här upp en bild av ett Japan som i mångt och mycket fortfarande genomsyras av 

ett politisk och ekonomiskt arv som har sina rötter i vad som kan ses som korrupta och 

våldsamma handlingar. 

 I romanen förbinds Tōrus ”fantastiska” upplevelser i brunnen till Löjtnant Mamiyas liknande 

upplevelser i Manchuriet. Fuminobu Murakami menar att dessa upplevelser kan tolkas som ett 

slags nostalgiskt förhållande gentemot modernismens ”enhetliga samhörighet”: 

  

 [T]he violence and love, the feeling of sharing, the wonderful sense of oneness Mamiya experiences at the 

 bottom of the well [---] is the modernist ideal world of total conceptual unity between people by the power of 

 deep love. [---] If we dig deep in the well, the very core of one‟s own consciousness, we will find something 

 human beings have in common. Underlying room 208 is the very core of one‟s own consciousness shared with 

 others. It is the bottom of the well in the vacant house […] and […] also the bottom of Mamiya‟s well in the 

 Mongolian steppe.87 

 

Napier har å sin sida pekat på att de fantastiska inslagen i The Wind-up Bird Chronicle även kan 

läsas ur ett postkolonialt perspektiv, och då framförallt skildringen av Manchuriet: 

 

 In the novel Manchuria becomes not only a non-Japanese Other but a genuine example of the „other side‟ where 

 maps are useless and were the laws of nature and humanity do not apply. [---] Murakami‟s choice of Manchuria 

 as not only national Other but uncanny Other might potentially be seen as a reluctance to engage with the reality 

 of Japan‟s incursion into Manchuria, a reality that has been erased in many postwar Japanese textbooks. [---] If 

 the only way to deal with Manchuria is to make it an occult Other, this suggests the deep ambivalence that the 

 Japanese feel toward confronting a past that at this point in time may appear surreal. By “othering” Manchuria, 

 Murakami paradoxically points to its stubborn reality. By defamiliarizing the war in Manchuria, Murakami forces 

 the reader (especially the Japanese reader) to revisit the war in a new light.88 

 

Inför och under författandet av The Wind-up Bird Chronicle kom Murakami att noggrant studera 

Japans militära aktiviteter i Manchuriet. Han reste även till det gränsområde, Nomonhan, som 

                                                
86 Rubin, s. 215-16 
87 Fuminobu Murakami, s. 53-54 
88 Susan J. Napier, Representing the Other in Modern Japanese Literature: A Critical Approach, s. 49 
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skildras i romanen. De upplevelser han där nedtecknade kom även att publiceras som 

reseskildring i en artikelserie.89 Murakami fick därmed, likt romanens huvudperson, Tōru Okada, 

även själv stifta allt större bekantskap med Japans imperialistiska och våldsamma historiska arv.  

 Viktigt att uppmärksamma är dock hur Murakami valt att behandla detta historiska ämne. 

Hans roman behandlar trots allt ”verkliga” historiska tidsskeden; samtidigt är de händelser som 

romanen behandlar fiktiva och inkluderar dessutom ”fantastiska” inslag. Detta är något som 

upprört en del kritiker. Min slutsats är snarare den att Murakamis litterära strategier i The Wind-up 

Bird Chronicle är ytterst viktiga för författaren; men även för de frågeställningar som väcks hos 

läsaren. Genom att skapa fiktiva historiska händelser fick Murakami chansen att tränga in i dessa 

epoker på ett psykologiskt plan, samtidigt som han kom undan en viss del av 

historieskrivningens problematik. Då dessa historiska händelser är ett känsligt ämne i Japan kan 

det ha varit en fördel för Murakami att närma sig dem ur ett psykologiskt perspektiv. Rubin 

påpekar att flera röster kritiserade Murakami för att fabricera krigstidshändelser, istället för att 

använda sig av specifika incidenter: 

 

 [B]ut this misses the point. The “war” in The Wind-up Bird Chronicle is not presented as a series of historical facts 

 but as an important part of the psychological baggage of Murakami‟s generation and beyond [---]The Wind-up 

 Bird Chronicle continues a debate that still rages in Japan today about the official recognition of the crimes Japan 

 committed against the other peoples of Asia. After decades of official silence in which history textbooks hid the 

 unpleasant facts from schoolchildren, Japan has begun to face up to its past, and The Wind-up Bird Chronicle can 

 be seen as part of that painful process.90 

 

Å andra sidan sker just en ytterligare problematisering av fenomenet historieskrivning, då 

Murakami genom sin text pekar på att det finns flera sätt att närma sig historien och att 

gränserna däremellan ibland kan vara svåra att urskilja. 

 Enligt min mening kommer i denna roman, både i författandet och rent innehållsmässigt, ”det 

ambivalenta” förhållandet gentemot Japans våldsamma handlingar under 1900-talet, till sitt fulla 

uttryck. Murakami tycks, i sitt författande, här ha präglats av ett slags skuldfyllt behov av att 

konfrontontera denna del av Japans historia, som på många sätt liknar det som Ōe beskriver i sitt 

nobelpristal. Jag drar även slutsatsen att Murakami tycks uppleva en liknande ”kollektiv skuld”, 

likt den Ōe talar om. Som jag i min genomgång av Murakamis författarskap har visat på, så 

knyter han gärna och ofta ihop historiska skeenden med den samtid – eller ”framtid”91 – som 

han i sina texter målar upp; ett drag som alltså manifesteras till fullo i The Wind-up Bird Chronicle. 

 

                                                
89 Rubin, s. 222 
90 Ibid., s. 217, 214 
91 Se exempelvis romanen Hard-boiled Wonderland and the End of the World. 
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5. Sammanfattning 

Författarskapet Haruki Murakami präglas enligt mig i mångt och mycket av den generation han 

är sprungen ur. ”68-generationens” upplevelse av hur idealismens och revoltens tid tycktes dö ut 

i de industrialiserade länderna under 1970- och 80-talen är ett återkommande tema för hans 

litteratur; ”fasta värden” var inte längre lika självklara – såvida de inte kunde räknas i BNP. 

 Murakamis protagonister och litterära stil genomsyras av ett slags postmodernt förhållande till 

sin omvärld. Samtidigt präglas de av en slags nostalgisk längtan efter större förståelse människor 

emellan. Jag ser hos dem även en vilja att försöka förstå det historiska arv som präglat det 

Japanska samhället och dess medborgare. Fuminobu Murakami tycker sig hos Haruki Murakamis 

litterära karaktärer urskilja en ambivalens likt den jag här beskriver: 

 

 The lack of ambition and competitiveness displayed by Murakami‟s characters reflects an antithetical attitude to 

 modernist ideals that force people to progress in order to reach an aim based on rationality. Once we discard the 

 desire to evolve, rationality no longer functions as a driving force for people in society. Freedom and fairness 

 would find their proper places in human relations. But we must keep in mind that in such a world […] we would 

 have to lose the beauty of modernity. [---] What Murakami‟s stories aim to overcome is the Oedipal desire of 

 modernity…92 
 

Jag tycker mig i The Wind-up Bird Chronicle spåra en nästintill krampaktig längtan efter större 

förståelse för den egna identiteten, men också för samtiden och det historiska arv som format 

den. För att uppnå detta blir romanens protagonist tvungen att spendera många timmar i en tom 

brunns mörker, där han nödgas genomgå obehagliga, men nödvändiga konfrontationer med just 

sin egen identitet – men även med mörka och våldsamma sidor som han ej tidigare kommit i 

kontakt med. Genom detta litterära grepp utforskar Murakami dolda mörka sidor och 

våldsamma historiska handlingar.  

 Mitt förord till denna uppsats inkluderar ett citat som behandlar den japanska författaren 

Kenzaburō Ōes nobelpristal från 1994. Ett tal i vilket han delvis ger uttryck för en slags känsla av 

kollektiv moralisk skuld, vilken bottnar i Japans handlingar under 1900-talet. Men han talar även 

om en ambivalens som han anser prägla Japans något tudelade förhållande till den västerländska 

modernismen. Ōe har flertalet gånger kritiserat Murakamis litteratur för att sakna just tydliga 

politiska ställningstaganden, men även för att ”urlaka” den japanska litterära traditionen genom 

sin ”internationella stil”.93 Ōes författarskap har å sin sida till stor del stöpts i, och präglats av, det 

idealistiska 60-talets efterkrigskultur och revolt; en tid då politiska ställningstaganden ofta stod 

högst upp på den litterära dagordningen. Murakami, å andra sidan, tillhör en generation japanska 

                                                
92 Fuminobu Murakami, s. 26, 56 
93 Strecher, s. 1-5 
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författare som till en början vände sig bort från den politiska scenen och rollen som ”offentlig 

intellektuell”. Något som till viss del har förändrats under de senaste åren. Därmed inte sagt att 

Murakamis författarskap präglas av någon slags nihilism. Han vänder sig snarare bort från olika 

former av förenklade verklighetsframställningar. Den ambivalens inför Japans historiska arv som 

Ōe beskriver, återfinns i hög grad även i Murakamis författarskap, vilket jag här har visat på. Ōes 

kritik blir därför snarare en kritik mot Murakamis litterära och offentliga strategier – än mot 

dennes ämnesval – då de skiljer sig ifrån hans egna. Strecher påpekar att: ”as we open the door to 

a multiplicity of realities (or histories, narratives, always plural), we admit simultaneously that 

reality itself is a construct, a question of representation, of textualization. Thus postmodern 

literature, including Murakami‟s, is not, and cannot be nonpolitical. Ultimately it comes down to 

a matter of what is represented, how, and why”.94 Jag tycker mig, i stora delar av Murakamis 

återkommande litterära tematik, även finna en postmodern ambivalens gentemot modernismen. 

Rebecca Suter hävdar till och med att man på grund av denna ambivalens istället bör tala om 

Murakami som en ”paramodernistisk” författare, som pendlar mellan ett modernistisk och 

postmodernistiskt uttryck .  

 Att Murakamis litteratur ofta uppfattas som ”global” då den, som vissa hävdar, rör sig mellan 

”det västerländska” och ”det österländska”, är ett skäl till att hans författarskap ofta uppfattas 

som eklektiskt – eller som om att hans litteratur ”rör sig mellan två världar”. Jag tror att dessa 

eklektiska inslag till stor del kan relateras till Japans tumultartade möten med både 

”moderniteten” och med ”västerlandet” under 1900-talet.  

 Därmed inte sagt att Murakamis författarskap enbart är en kulturhistorisk produkt; men jag 

vill mena att flera viktiga ”nycklar” till en vidare förståelse av hans författarskap kan ges genom 

att man – som jag här gjort – närmar sig Japans 1900-tal. 

 I denna uppsats har jag försökt att på ett introducerande vis situera författarskapet Haruki 

Murakami i en kulturhistorisk kontext. Jag har försökt visa på att en grundläggande inblick i 

Japans moderna historia och historieskrivning är relevant för en vidare förståelse av hans litterära 

produktion. Jag har även visat på att Murakamis förhållande till Japans historia och samtid till 

stor del genomsyrar hans författarskap.  

 Viktigt att påpeka är givetvis att förståelsen för kulturhistoriska förändringar och 

frågeställningar inte ryms inom nationella gränser. Jag har därför även försökt att på ett 

överblickbart sätt, peka på hur Murakamis författarskap knyter an till flera frågeställningar som 

upptagit 1900-talets – men även vår samtids – kulturella och ideologiska klimat. De historiska 

                                                
94 Ibid., s. 21 
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epoker som skildras i hans litteratur är allt som oftast nationella, men frågeställningarna är i flera 

fall internationella. Rebecca Suter skriver att: 
  

 Despite the contention of several scholars and writers that Murakami‟s works lack any form of commitment, I 

 would argue that offering such “worlds called stories”, his work do perform an important social function. I am 

 convinced that if we read Murakami‟s works for what they tell us about the constructed nature of identity and 

 reality, the geographical nature of modernity, and the power of imagination to create connections between 

 different realities and different individuals, they have the potential for having a strong social impact, and for 

 becoming, like the space of imagination, “the precise location of our battlefield”.95 

 

Inom berättelsens ramar är allt möjligt, där kan människor och idéer mötas. I dess världar finns 

möjlighet att utforska det mänskliga tillståndet – eller det postmoderna tillståndet om man så vill; 

där kan kartläggningar av identitetens och historiens konstruerade natur ske helt utan gränser.  

 

 

 

 

 

    [Teckenantal: exkl. fotnoter: ca 100 000, inkl. fotnoter: ca 105 000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Suter, s.189-90 
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