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IZVLEČEK
Haruki Murakami in feministična kritika
Haruki Murakami je avtor čigar romani so pogosto opredeljeni kot prikaz postmodernega
sveta in značilnih tem o odtujenosti, izgubi in izoliranosti od družbe. Pogosto prikazujejo tudi
razlike med moškim in žensko v družbeni ureditvi, s tem pa poudarjajo žensko manjvrednost
oziroma moško prevlado. V tem diplomskem delu bom raziskovala različne reprezentacije
družbenih spolov posameznih junakov v romanih, Norveški gozd (ノルウェイの森 Noruwei no
mori) (1987), Ljubi moj Sputnik (スプートニクの恋人 Supūtoniku no koibito) (1999) in Kafka na
obali (海辺のカフカ Umibe no Kafuka) (2002). Diplomsko delo se metodološko osredotoča na
feministično literarno kritiko, s tem pa na predstavljene družbenospolne razsežnosti
tematiziranih ženskih in moških likov z vidika binarne opozicije družbenega spola literarnih
junakov. Te binarne opozicije so vpletene v patriarhalni vrednostni sistem, kjer ženska plat
velja za negativno. Japonska družba je v svoji tradiciji vzpostavila in vzdrževala patriarhalni
sistem, v katerem so ženske podrejene moškim, kar implicira na njihovo manjvrednost.
Osredotočila se bom na spolne razlike v romanih Harukija Murakamija in s tem povezano
patriarhalnost in feministično kritiko. S pomočjo psihoanalitične kritike bom prikazala, da so
ženski liki, čeprav imajo svoje zgodbe in svoja življenja, vedno povezani z glavnim moškim
junakom. Moški je vedno tisti, ki je privilegiran in tako zaseda višjo pozicijo opazovanja
(njenega) življenja.
Ključne besede: feminizem, psihoanalitična kritika, Haruki Murakami, binarne opozicije,
družbeni spol, ženske.
Abstract
Haruki Murakami and feminist critique
Haruki Murakami is an author, whose novels often depict postmodern world and its themes of
alienation, loss and detachment from society. They frequently portray differences between
men and women and with this emphasize women's inferiority and men's superiority. In this
thesis I will research the notion of the individual in different representations of gender in his
novels: Norwegian wood, Sputnik Sweetheart and Kafka on the Shore. The thesis concentrates
on feminist literary critique and the differences in binary oppositions of the main literary
characters. These binary oppositions are entangled in a patriarchal value system where female
viewpoint stands for negative. Japanese society established and maintained patriarchal social
order which makes women subordinate to men and with that puts them in an inferior position.
I'm going to concentrate on gender differences in Haruki Murakami's novels and their
connection with patriarchal and feminist critique. With help of psychoanalytic critique I'm
going to illustrate how the female characters (despite having their own stories and their own
lives) always stay connected with the main male character. He's the one who's privileged and
who therefore occupies the higher position of observing the female's life.
Key words: feminism, psychoanalytic critique, Haruki Murakami, binary oppositions, women.
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UVOD
Haruki Murakami 1 je eden najpomembnejših sodobnih japonskih pisateljev in v Sloveniji
trenutno najbolj prevajani živeči japonski pisatelj. Že več kot 30 let svojim bralcem ponuja
neskončen prostor za interpretacije in domiselno prevpraševanje skozi prikaz nerealističnih
dogodkov (dogodkov, ki se ne morejo umestiti v izkušnjo dogovorne resničnosti), nenavadnih
simbolov in neobičajnih likov v svojih romanih. Na Japonskem so ga prvič prepoznali kot
literarni fenomen, ko je leta 1987 z romanom Norveški gozd dosegel rekordno prodajo desetih
milijonov kopij. Od takrat naprej so njegova dela prevajana in brana v številnih državah po
svetu. Njegova svetovna popularnost je večja od popularnosti ostalih sodobnih in
tradicionalnih japonskih pisateljev, zato je bil celo predlagan za Nobelovo nagrado za
literaturo. Njegovi romani nam predstavljajo specifično japonsko kulturo in hkrati podirajo
kulturne meje. V romanih najdemo veliko zahodnih kulturnih ikon, kot so na primer The
Beatles, F. Scott Fitzgerald, John Kerouac, Budweiser,... Za njegovo pisanje je značilno, da se
razlikuje od preostalih japonskih pisateljev, prevodi v angleščino pa nam zaradi referenc na
zahodne kulturne ikone odpirajo še širše pomene. Bralci so hitro potegnjeni v postmoderni
svet njegovih romanov. V njih so opisani globalno prepoznavni problemi in problemi, ki se
tičejo človeštva na sploh. Protagonisti njegovih romanov so ponavadi antijunaki, za katere so
ženske le nekakšno sredstvo, preko katerega dosežejo svojo uresničitev. Murakamijev
pripovedovalec je naklonjen simbolnemu obstoju moškega in omeji žensko na neprivilegirano
in nereprezentirano vlogo, s čimer moški protagonist najde svojo individualnost. Zanj še
vedno obstajajo binarne opozicije moški-ženska. Čeprav naj bi bil njegov namen, da se
zavzema za spoštovanje posameznika in za enakovredno spoštovanje družbenospolnih razlik,
pa se njegovo razmišljanje ne razlikuje od patriarhalnega zatiralnega sistema. Japonska je še
vedno patriarhalno usmerjena družba. Njen družinski sistem je zgrajen na koseki sistemu, kar
pomeni, da ženska pripada moževi družini in mu je s tem podrejena. V današnji japonski
družbi so družbenospolne vloge dodeljene že dečkom in deklicam s tem pa prodirajo v
vsakdanji jezik kot otokarashisa (možatost) in onnarashisa2 (ženstvenost). Na ta način moški
razvrednotijo pomen in vlogo ženske in si jo tako podredijo. Feministke so opozorile, da sta
družbena in politična sistema Japonske in zahoda patriarhalno usmerjena, kar proizvaja
neenakovredne odnose med spoloma, to pa vpliva na zatiranje žensk. Branje Harukija
Murakamija je spolno opredeljeno, zato bom v diplomskem delu posvetila pozornost
francoski feministični teoriji, ob tem pa se bom naslonila na psihoanalitične teorije Jacquesa
Lacana in Sigmunda Freuda.
NAMEN
Diplomsko delo skuša odgovoriti na vprašanja francoske psihoanalitične kritike o
družbenospolnih razlikah v delih Harukija Murakamija in s tem povezanim seksizmom.
1

V japonski kulturi se najprej napiše priimek. Slovenski prevod temu ni sledil.
Onnarashisa v slovarski obliki v japonščini pomeni biti prijazen, nežen, vljuden, podrejen, eleganten in včasih
šibak (povzeto po Kitteredge Cherry: What Japanese Words Say About Women – Womansword), medtem ko je
koncept te besede idealizirana ženstvenost, kateri se morajo podrejati vse ženske na Japonskem. Označuje
njihovo razmišljanje in obnašanje. Po mnenju Yosano Akiko pomeni pojem onnarashisa moško egoistično
poželenje, ki reducira žensko do stanja boječe pokornosti. Feminine v slovarski obliki pomeni kvalitete oziroma
izgled, ki je povezan z žensko, še posebej delikatnost in lepota (povzeto po: https://en.oxforddictionaries.com/
definition/feminine). Na splošno to pomeni vrsto lastnosti, obnašanja in vlog povezanih z deklicami in ženskami.
To je družbeno ustvarjen pojem, narejen za družbene in konceptualno-biološke faktorje, kar se razlikuje od
pojma biološkega spola /sex/, saj lahko tako moški, kot ženske kažejo lastnosti ženstvenosti.
2
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Zanima me predvsem podoba žensk v kontekstu patriarhalnih binarnih opozicij in ali
Murakamijeva dela (Kafka na obali, Norveški gozd in Ljubi moj Sputnik) te opozicije,
opredeljene v smislu zahodne metafizike in njenega razumevanja družbenospolnih vlog, v
literaturi presegajo. Posvetila se bom vprašanjem feminizma, ženstvenosti oziroma možatosti,
ki ustvarjata razliko v prevladujoči falocentrični logiki, patriarhalni binarni misli in
psihoanalitični literarni kritiki.
RAZISKOVALNE HIPOTEZE
V nalogi bom preverjala naslednje raziskovalne hipoteze, ki jih bom potrdila ali ovrgla:




Japonska mentaliteta temelji na konfucianizmu3, zato mora biti moški glava družine.
Za različne spole veljajo različne družbenospolne vloge, ki so še vedno prisotne, tako
v družinski, kot v družbeni ekonomiji: moški ne smejo delati doma (za to je zadolžena
ženska), vzgoja dečkov se mora razlikovati od vzgoje deklic, ženske, ki opravljajo
gospodinjska opravila, so visoko cenjene tako v družbi, kot pri moških in njihovih
družinah, prav tako pa so tudi bolj primerne za vzgojo otrok. Iz tega izhajam, da
Haruki Murakami v svojih romanih predstavlja japonske patriarhalne družbene
razmere, v katerih so ženske podrejene moškim, pri tem pa imajo moški nad
njimi oblast.
V njegovih romanih se vedno pojavljata dva glavna lika in sicer moški (prvoosebni
''boku'' pripovedovalec) in ženski (watashi zgodbe – ženska protagonistka uporablja
svoj glas za naracijo zgodbe, skozi prvoosebne zaimke, boku zgodbe – kjer moški
skozi prvoosebne zaimke pripoveduje zgodbo ženske junakinje, kot da bi bila
pripovedovana njemu, tretjeosebne zgodbe – kjer tretjeosebni pripovedovalec
pripoveduje zgodbo glavne ženske junakinje in watashi-tachi zgodbe – kjer se
uporabljajo množinski zaimki pripovedovanja zgodbe). Ti ženski liki ponavadi niso
feministično usmerjeni, temveč bolj kot ne predstavljajo resničnost mnogih žensk v
sodobnih razmerah na Japonskem. Ženski liki so predstavljeni kot predmeti za
vzpostavljanje pripovedovalčeve subjektivnosti in seksualnosti.

DRUŽBENOSPOLNO DOLOČENA JAPONSKA DRUŽBENA UREDITEV
Čeprav Murakami uporablja pojem individualnosti kot nekritično oznako za vsa človeška bitja,
je iz pogleda spolnih preučevanj pomembno, da primerjamo obstoječi pojem individualnosti z
nepravičnim zatiranjem spolov in hierarhijami v družbenih in političnih strukturah.
Feministke so opozorile na patriarhalno usmerjenost zahodnih političnih struktur, ki so androcentrične, kar pa povzroča neenakopravne odnose med spoloma z marginalizacijo in
zatiranjem žensk. V patriarhalni ureditvi so lahko le moški individualni, ženske pa so jim
podrejene in njihova biološka razlika je povsem prezrta. Trenutne politične strukture ne
prepoznavajo žensk kot individualnih oziroma enakih moškim, kar pomeni tudi neenake
družbene razmere med spoloma, kljub ustanovitvi enakosti kot temeljnega načela po
Francoski revoluciji. To pa ni nekaj novega za japonsko kulturo. Japonska je patriarhalno
urejena družba. V An Introduction to Japanese Society, Sugimoto Yoshio izpostavi
3

Konfucijanstvo je ena izmed treh tradicionalnih kitajskih religij (poleg daoizma in budizma). Do prihoda
konfucianizma leta 285 je bila Japonska matriarhalno urejena država. Po njegovem prodoru so se hierarhične
strukture, kjer so dominirale ženske preobrnile in se spremenile v patriarhalno urejen sistem. Od obeh spolov je
bila pričakovana zvestoba in hrabrost. Moški so tako bili podrejeni svojim vladarjem, medtem ko je za ženske
veljalo, da morajo biti podložne svojim možem in njihovim družinam.
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tradicionalni japonski družinski sistem, ki je bil zgrajen na patriarhalni domnevi koseki
(registracija družin) sistema, ki pravi, da žena pripada moževi družini in mu je s tem
podrejena. V sodobni japonski družbi so določene spolne vloge in obnašanje dodeljene že
dečkom in deklicam, prav tako pa z različnimi zaimki za spole prodirajo v jezik kot
otokorashisa (možatost) in onnarashisa (ženstvenost). Te globoko zakoreninjene ideje o
določenih lastnostih spola segajo daleč v fevdalno zgodovino Japonske. Na splošno lastnosti
povezane z individualnostjo kot so odločnost, neodvisnost in samostojnost na Japonskem niso
štete za pozitivne medtem ko so skladnost, vdanost in zmožnost vodenja visoko cenjene.
Na Japonskem so tradicionalne spolne vloge označene s patriarhalnim družbenim sistemom.
V državi prevladujejo moški in strogo ločevanje med spolnimi vlogami. V družini to pomeni,
da je moški tisti, ki hodi v službo in domov prinaša denar medtem, ko je ženska zaposlena z
gospodinjskimi opravili. Na splošno imajo moški več možnosti za zaposlitev, pogosto jim je
ponujena doživljenjska služba z dobro plačo, ženske pa so ponavadi zaposlene le kratkočasno
od njih pa se pričakuje, da pustijo službo po poroki ali zanositvi. Ženskam večinoma ponujajo
službe brez možnosti napredovanja. Skrb za otroke je tako odgovornost ženske, moška
odgovornost pa je popravilo različnih stvari in igranje z otroki med vikendi. Ženske tako
preživijo večino časa v hiši, moški pa ravno obratno – izven nje.
Konfucijanstvo in šintoizem
Konfucianizem je prišel na Japonsko preko Koreje leta 285. S tem se je začelo obdobje
ženske podrejenosti moškim in vsiljevanje avtoritativnih vlog moškim. Ženske so bile vedno
na dnu konfucijanske hierarhične lestvice. Od njih sta bila pričakovana vzorno vedenje in
podrejenost. Aristokratski moški in ženske so živeli ločeno. Moški so imeli več žena in
konkubin medtem, ko se ženske niso smele videvati z drugimi moškimi, z izjemo njihovih
sorodnikov, mož ali gospodarjev. Homoseksualnost je bila odsvetovana, vendar ne obsojana
ali označena kot grešna. Prav tako niso podpirali splava, razen v primeru, ko je bilo ogroženo
življenje matere.
Za konfucijance se duševni razvoj prične doma. S tem je povezan red, saj mora vse spadati na
svoje mesto. Gospodinjstvo se v japonščini imenuje ie in je osnovna enota družbe.
Konfucianizem vidi moške kot agresivne, samostojne, dominantne, tekmovalne,
samozavestne in analitične. Vse te lastnosti so potrebne, da lahko glava družine upravlja z
družinskim posestvom. Moški morajo voditi, biti odgovorni za svoja dejanja, pripravljeni
sprejemati izzive in biti podrejeni svojemu gospodarju in cesarju. Od žensk se pričakuje, da
upoštevajo svoje može in so jim podrejene. V celotni zgodovini konfucianizma, se od žensk
ni pričakovalo, da se osvobodijo moške nadvlade. Morale so se poročiti, roditi otroke (moške
naslednike) in skrbeti za gospodinjstvo. Poroke so bile večinoma vnaprej določene s pogodbo
med dvema družinama. Žena je bila lahko vrnjena k svoji prvotni družini, če ni želela
upoštevati svojega moža ali pa ni bila zmožna roditi otroka. Nasledstvo je bilo pomembnejše
od poroke. Idealno je bilo, če so pod isto streho živele tri generacije. Do šogunata Tokugawa
(leta 1600) ženske niso legalno obstajale. Niso imele nobenih pravic, prav tako pa niso imele
pravice do posesti. Sčasoma, so se ideje konfucianizma začele spreminjati. Največji preobrat
je bil med Drugo svetovno vojno, leta 1946, ko je japonska ustava določila pravne pravice
ženskam, in sicer: ženske so si lahko lastile zemljo, lahko so podedovale družinsko posestvo,
prosto so se lahko poročale in ločevale, dobile so starševske pravice in volilno pravico. Ta
ustava pa se je zavzemala tudi za enakopravnost med spoloma. Čeprav so ženske dobile nekaj
pravic, pa je bila neenakost še vedno prisotna.
10

Japonci verjamejo v bogove kami4, ki se naselijo v različne predmete in ljudi. Šinto je tako
vključen v vsak aspekt japonske družbe. Koncept skupinskega dela, družinskih vezi in trdega
dela so vidiki šintoizma, ki si jih želi doseči vsak poslovnež.
Šintoizem ne postavlja enega spola pred drugega, saj verjame da nihče ni popoln. Svečeništvo
se sicer res prenaša z očeta na sina, kar pomeni, da je duhovništvo večinoma moški poklic.
Vladarja so upoštevali kot visokega svečenika celotnega naroda. Nekaj žensk je postalo
svečenic, vendar so bile pred tem že vladarice. To se je med reformacijo Meiji (leto 1866)
spremenilo, kar pa je bila posledica vesternizacije. V tem času so ženske v šintoizmu dobile
veliko večjo vlogo. Med Drugo svetovno vojno je vedno več žensk postalo svečenic in vodij
šinto templjev, saj je veliko moških zapustilo državo. Edina vloga, ki je bila specifična samo
ženskam, je vloga miko (božji otrok). Miko je bila mlada, neporočena ženska, ponavadi
svečenikova hčerka, ki je uprizarjala svete plese med šintoističnimi rituali. Te ženske so
predstavljale prehod med dušami in ljudmi, ljudje pa so imeli vlogo izvršitelja volje duš. Ko
so se miko poročile, so jih nadomestile druge ženske. Do modernih časov ženske niso smele
uradno postati svečenice, vendar je zveza templjev (Jinja Honcho) ustvarila sistem
posvečenja, s katerim so tudi ženske dobile uradno pravico do vodenja ritualov.
MURAKAMI IN NJEGOV SISTEM
Romani Murakamija pokrivajo različne teme, vse od romance in ljubezni v Norveškem gozdu,
Ojdipovega kompleksa in prestopa v paralelni svet v Kafki na obali, do lezbičnih nagnjenj v
Ljubem mojem Sputniku. Skupno sporočilo vseh romanov je, da je za upodobitev človeštva na
sploh, osrednjega pomena Murakamijeva filozofija. S to filozofijo v mislih, Murkami piše
svoje zgodbe, kar je povedal tudi v svojem govoru, ob prejemu nagrade Jeruzalem Prize, leta
2009: ''Če izbiram med visokimi, trdnimi stenami in jajcem, ki se na njih razbije, bom vedno
stal na strani jajca. Kakšen pomen ima ta metafora? V nekaterih primerih je popolnoma
preprost in jasen. Tanki, rakete in bele fosforjeve lupine so te visoke in trdne stene. Jajca pa
predstavljajo neoborožene civiliste, ki jih te stene drobijo. To pa nosi globlji pomen. Vsak
izmed nas je to jajce. Vsak je poseben in nenadomestljiva duša, ki je zaprta v občutljivi lupini.
Ravno tako pa se vsak od nas spopada z visokimi stenami. Ta stena pa ima ime; ''Sistem''.
Sistem bi nas moral varovati, vendar včasih deluje popolnoma po svoje in takrat nas začne
pobijati, kar povzroči da začnemo še sami ubijati druge – učinkovito in sistematično''.
Murakami ima en sam razlog za pisanje romanov in to je, da bi dostojanstvo posameznikove
duše dvignil na površje in jo osvetlil. Iz tega je razvidno, da so njegovi romani reakcija proti
Sistemu, poskus rešitve posameznika iz Sistema, kar pokaže da je vsak človek individualen. V
tem diplomskem delu se bom sklicevala na Murakamijevo razumevanje Sistema, kot ga je
opisal v svojem govoru. Številne vloge, ki jih Sistem prevzema, ponazarjajo kako je Sistem
ključen za nadzor ljudi v političnih in kulturnih območjih, kjer se pravo in državna oblast
(narod) prepletata, da ustvarita meje človeškega vedenja. Murakami izrecno pove, da smo
sami ustvarili Sistem z namenom, da bi nas zaščitil, vendar smo se namesto tega začeli
podrejati institucijam, ki smo jih ustvarili. Zanj je torej Sistem nevaren stroj, ki upravlja
množice, preko izobraževanja, medijev in industrijske proizvodnje. Edini način boja proti
temu Sistemu je, kot pravi Murakami, iskanje identitete, ki je ločena od Sistema. Zato mora
posameznik ohraniti svojo identiteto, saj samo s tem lahko uresniči svojo voljo.

4

Kami so sveti duhovi, ki prevzemajo oblike stvari in pojmov pomembnih za življenje kot so na primer veter,
dež, gore, drevesa, reke in plodnost.
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NASTANEK BOKU PRIPOVEDOVALCA
Murakami doseže zavrnitev hierarhičnih družbenih struktur in vzpostavi svoj pripovedni stil
preko svojega boku pripovedovalca. V nasprotju z večino zahodnih jezikov, se zaimki v
japonščini redko uporabljajo za konstrukcijo stavkov. Japonski jezik (tako pisan kot govorjen)
ima veliko število prvoosebnih zaimkov, vsi pa vsebujejo elemente označevanja spola.
Najpogosteje se uporablja watashi, ki je uraden, prvooseben in spolno nevtralen zaimek (z
možnim ženskim pridihom). Murakami redko uporablja watashi (razen kjer ustvari ženskega
pripovedovalca, saj ženske ne uporabljajo zaimka boku), najpogosteje pa uporablja moški
neformalni boku. Čeprav je ''personalni''5 roman že dolgo časa vzpostavljen del japonskega
leposlovja, ima beseda watakushi ali watashi, ki se jo najpogosteje uporablja za prvoosebno
naracijo, formalni prizvok. Murakami se je zato raje odločil za sproščen boku, ki ga po večini
uporabljajo mlajši moški v neformalnih okoliščinah.
Murakami je s tem postal prvi japonski romanopisec, ki je sprejel zaimek boku za ''jaz''
neimenovanega moškega pripovedovalca. Trud, ki ga je Murakami vložil v svoj Boku, je
izjemen. Pripovedovalec spominja na njega samega. Boku je ponavadi pasiven, a se sooča z
osupljivimi situacijami. Svojo fiktivno persono se je Murakami odločil poimenovati Boku,
ker je menil, da je ta zaimek najbližji angleškemu nevtralnemu zaimku ''I''. S tem ga je naredil
manj povezanega z japonsko družbeno hierarhijo, bolj demokratičnega in brez avtoritete.
Prvoosebni pripovedovalec Boku je bil njegova nagonska odločitev, da se izogne nakazovanju
avtoritete v svojih naracijah. Boku se v romanih srečuje z nenavadnimi pripovedmi, bralca pa
nagovarja kot glas, ki mu je soroden. Prijateljski in dostopen način pripovedovanja je tako
stalnica pri Murakamiju že zadnjih 20 let.
Ko je Murakami dopolnil 29 let, je ustvaril 29-letnega Boku pripovedovalca, ki piše o svojih
življenjskih dogodkih, ki so se zgodili že skoraj desetletje nazaj. To prikaže pripovedovalca
kot starejšega brata bralcu, torej nekoga, ki mu lahko ponudi razumne razlage o preživljanju
viharnih dvajsetih let, s tem pa pripovedovalec pridobi samospoznanje. Boku se srečuje s
smrtjo in razočaranjem, vendar pa kljub temu ostaja popolnoma navaden fant. Boku je vljuden,
zanimajo ga dekleta in seks, vendar ga to ne prevzema, zato je nežen in pozoren do svojih
''posteljnih partnerjev''. Je nekakšen vzornik, ki nam pove kako premagati neuspehe iz
najstniških let in nadaljevati z našim življenjem. Boku je pogosto najmanj zanimiva oseba v
romanu, kljub temu pa je fant, pri katerem se lahko počutimo prijetno. Ljudje mu zaupajo
svoje najbolj intimne misli. Lahko bi rekli, da je Boku edina prava oseba v Murakamijevih
boku-pripovedovanih zgodbah, saj so ostali liki samo funkcije njegove psihe. Murakamijeve
zgodbe se osredotočajo na nenavadne zaznave in izkušnje, v njih pa vseeno ni veliko
razširjenega raziskovanja osebnosti.
PATRIARHALNOST IN DRUŽBENOSPOLNA VLOGA V ROMANIH
Japonska družba je ustvarila in konkretizirala možatost, ki se razlikuje od zahodne
tradicionalne možatosti iz katere so prvotno prevzemali. Starejše generacije moških so bile
pod vplivom vlade, šefov in očetov, da naj ustvarjajo, gradijo in modernizirajo Japonsko, ki je
definirala njihovo vlogo moškega. V moderni Japonski družbi teh pobud ni več in možatost je
tako izgubila svojo definicijo. Nove generacije moških so dobile naziv ''izgubljena
5

''personalni'' roman, japonski watakushi shōsetsu ali shishōsetsu roman je žanr, ki predstavlja japonsko
literaturo 20. stoletja, njegova lastnost pa je ta, da je označen s samo-razkrivajočo naracijo, avtor pa je običajno
osrednji lik.
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generacija6'' in to kar so starejše generacije videle kot izgubljeno – pobuda za gradnjo naroda
– je bila pobuda za pravo možatost. V nasprotju z zahodno teorijo spola, ki se osredotoča na
pomembnost določanja biološke povezave z reprezentacijo spola, Japonska ponazarja teorijo
spola, ki zanika telo in se osredotoča na predstavitev spolov. Razlika v določanju spolov leži v
pomanjkanju binarnosti v splošni japonski družbeni zavesti. Z drugimi besedami, med
biološko seksualnostjo in zunanjo spolno reprezentacijo ni nobene pojmovne povezave.
Medtem, ko je to jedro spolnih teorij zahoda, je misel o spolni reprezentaciji na Japonskem
prezrta.
Modernizacija na Japonskem je bila pseudoadaptacija zahodnih idej v japonski okvir. Pri tem
so se pojavile binarnosti, ki pred tem niso obstajale. Jasno določeni pojmi možatosti so začeli
oblikovati Japonsko v smislu prikazovanja japonske družbe kot močnega naroda. Ustvarjanje
naroda kot funkcija možatosti, je proizvedlo kulturo moškosti in napredka.
V sodobni japonski družbi so različne spolne vloge določene obema spoloma in prodirajo v
vsakodnevni japonski jezik kot otokarashisa – možatost in onnarashisa – ženstvenost.
Yosano Akiko v svojem eseju What is Womanliness? pravi, da ''pojem ženstvenosti na
Japonskem izpostavi moško sebično željo po ženski ponižnosti, ki zahteva od žensk, da
ostanejo za mejami in se obnašajo kot krotke lutke.'' (42-45). Izjavi še, ''da bi morale biti
lastnosti ženstvenosti, kot so ljubezen, uglajenosti in spodobnost zahtevane od vseh ljudi, saj
so splošne človeške lastnosti, kar bi tudi pripomoglo k temu, da bi bile ženske bolj
prepoznane kot individualne osebe.'' (What is, 46). Podobno tudi Chieko Ariga piše o
problematiki japonske literarnosti. V knjigi Text versus Commentary: Struggles over the
Cultural Meanings of ''Woman'', Ariga analizira pozicijo žensk v japonski kulturi, s
preučevanjem komentarjev moških kritikov, kjer pove da je japonski moderni kriticizem
vzpostavljen na modelu zahodnega kriticizma, dela, ki je ocenjen zgolj po tem, kako dobro
nagovarja univerzalno resnico človeštva. Človeštvo je tukaj mišljeno kot sinonim za
heteroseksualen srednji razred japonskih moških.
To je manifestacija patriarhalne družbene urejenosti, v kateri so spolne razlike prezrte in v
kateri so ženske postavljene na pozicijo manjvrednih in tako manj priznanih kot moški.
Spolna neenakost, ki je vodila v zatiranje žensk, je nevtralizirana pred hegemonističnim
diskurzom univerzalne resnice človeštva. V intervjuju za The Paris Review iz leta 2004
Murakami prizna, da so v njegovih knjigah in zgodbah ženske le sredstva in da ta sredstva
protagonista v romanih vedno nekam vodijo. Videnja, ki jih ima protagonist, so mu prikazana
preko njih. Murakami se torej ne zaveda neenakosti med spoloma. S tem odobrava simbolni
obstoj moškega in ženskam dodeli neprivilegirano in nereprezentirano pozicijo. Zanj so
ženske le pripomoček, preko katerega si moški protagonist prisluži svojo individualnost. Spol
je tako koristno stališče, preko katerega lahko ustvarimo kritiko Murakamijeve moškocentrične zaznave posameznika. Vsi trije romani predstavljajo zgodbo iz moške perspektive –
moški torej obstaja kot pripovedovalec ali pa kot protagonist, je posameznik, ki pridobi
apokaliptično vizijo prihodnosti preko interakcije z ženskimi liki. Ženske zato ne morejo v
celoti obstajati kot individualne osebe.
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To so moški stari od 15 do 34 let, ki imajo zelo malo znanja pri tem pa neprestano menjajo službo ali pa so
brezposelni.
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Norveški gozd – Toru Watanabe kot prvoosebni pripovedovalec
Toru je moški prvoosebni pripovedovalec, roman pa prikazuje proces njegovega odraščanja in
njegovo ljubezensko razmerje z Naoko in Midori, kar ustvarja ljubezenski trikotnik. Ta
trikotnik je njegova izbira med prihodnostjo in preteklostjo, v katerem Naoko predstavlja
preteklost in Midori prihodnost. Naoko in Midori tako za Toruja obstajata metaforično, kot
dve stopnji odraščanja, pretekla in prihodnja, s tem pa sta njuni vlogi opredeljeni glede na
vlogo, ki jo ima Toru in sta tako izločeni iz dostopanja do svojih lastnih individualnosti, kot
samostojnega človeškega bitja.
Zadnji del romana primerja Naokin in Midorin pobeg iz Sistema pred odraslostjo, ki jo Toru
že doseže. Kot protagonist in pripovedovalec romana je Toru posameznik, ki uspešno preide
iz mladostništva v odraslost. V nasprotju z ženskimi liki, ki se želijo vrniti nazaj v
mladostništvo, se Toru skozi roman nauči sprejeti svojo odraslost, z novo pridobljenim
spoznanjem odgovornosti, kot delom odraščanja. Posebno zanimiv je citat Cheiko Mulhem
glede japonske formulacije romance: ''junakinja mora biti ustvarjena nezavestna, ranjena ali
kako drugače fizično nesposobna v prisotnosti junaka, po možnosti na način, da se počuti
odgovornega za njeno stanje''. (Japanese Harequin romances, 64).
Citat se popolnoma sklada z zgodbo Norveškega gozda in Strecher nam pojasni, da ''Toru v
skladu s formulacijo japonske romance čuti posebno odgovornost do Naoko.'' (Dances, 42).
Naoko je tista, ki v njem sproži občutek za odgovornost, saj pooseblja Torujevo preteklost.
Toru, ki je še vedno pretresen zaradi smrti svojega najboljšega prijatelja Kizukija spozna, da
smrt ne obstaja v nasprotju z življenjem, ampak da je del njega. Kljub temu, da se Toru počuti
kot, da skupaj s Kizukijem umre tudi del njega samega, mu vseeno uspe začeti na novo s
pomočjo študija v Tokiu, kjer se ponovno sreča z Naoko. Naoko v Torujevem novem
življenju predstavlja samo osebo iz njegove preteklosti. Zanj ima funkcijo simbola njegove
preteklosti, v njem obstaja kot živeči spomin, ki še vedno posega v njegovo sedanjost. Deluje
kot njegovo prehodno obdobje, v katerem se mora Toru odločiti ali bo izbral preteklost s
samomorilsko Naoko ali prihodnost s pozitivno Midori.
Toru je v procesu izbiranja med preteklostjo in prihodnostjo in opazovanja Naokinega
poslabšanega psihičnega stanja uvidel, da je odrastel in da mora zato svoje mladostništvo
pustiti za seboj. Naoko je v njegovo življenje postavljena kot odgovornost, ki mu jo je zapustil
Kizuki. Ta občutek odgovornosti pa lahko razumemo kot romantično povezavo med njima.
Naoko s tem zanj postane to, kar Murakami imenuje sredstvo (medij) (intervju, The Paris
Review 2004): ''V mojih knjigah in zgodbah so ženske le sredstva in ta sredstva protagonista v
romanih vedno nekam vodijo''. Naoko je tako zreducirana na pripomoček, preko katerega
Toru uresniči svojo osebnostno rast in pridobi občutek za odgovornost. S tem, ko Toru Naoko
zatrdi, da ji ne bo nikoli obrnil hrbta, saj naj bi bil močnejši od nje, postavi avtor Naoko na
položaj šibkejšega – položaj šibke ženske, ki potrebuje odrešitelja – Toruja, s tem pa poudari
pot njegove osebne rasti.
Preteklosti tako ne smemo razumeti le kot Torujevo preteklo življenje, ampak tudi kot
semantično nasprotje ali negacijo prihodnosti. Naoko pri tem predstavlja preteklost tudi zato,
ker jima je s Torujem odvzeta skupna prihodnost. Toru si je večkrat zamišljal njuno skupno
življenje in jo k temu tudi nagovarjal, saj je bil prepričan da bi ji lahko bil v oporo in jo objel,
ko bi ji bilo težko. Vendar pa Naoko stori samomor, preden bi lahko Toru to priložnost dobil.
Kar se Toru nauči iz Naokine smrti je to, da mora za seboj pustiti žalost ob izgubi in
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nadaljevati svojo pot v prihodnost. Tega ni bil zmožen doseči ob smrti Kizukija, saj mu je leta pustil breme odgovornosti do Naoko. Naoko pa se s svojo smrtjo spremeni v del
pomembnega spomina, ki bo v njem živel do njegove smrti. Kar nam tu postane jasno je to,
da se Naoko ne more emancipirati, saj ji Murakami oblikuje usodo in jo s tem oropa
prihodnosti, ki bi ji omogočila upor proti Sistemu. Šele, ko je Naoko mrtva in tako
odstranjena iz Torujevega življenja, se lahko Toru odveže svoje preteklosti in s tem njenih
odgovornosti, ter začne novo pot (ki predstavlja novo odgovornost) z Midori. Midori
predstavlja prihodnost, ki za Toruja pomeni vstop v obdobje, ki deluje kot mejnik in označuje
konec odnosov z Naoko. Njegova ljubezen do Midori je nasilnejša, resničnejša in njen vpliv
je bolj dolgotrajen.
Ljubi moj Sputnik – K-jeva perspektiva
V romanu Ljubi moj Sputnik, čeprav naj bi bila Sumire glavna junakinja zgodbe, prvič pri
Murakamiju, ni edina v središču pozornosti, saj zgodbo pripoveduje moški heteroseksualni
pripovedovalec. Naše razumevanje Sumirinega lezbištva je prikazano skozi oči 24-letnega
Japonskega učitelja po imenu K. V 5. Poglavju K. upraviči dejstvo, da je pripovedovalec
zgodbe, kljub temu da je to zgodba o Sumire, s tem, da zgodbo pripoveduje, kakor jo je videl
sam – torej zgodba o tem, kdo je Sumire in kaj je naredila. Kasneje se vmeša tudi v iskanje
Sumire, saj potem ko ga Miu obvesti o Sumirinem izginotju, odleti v Grčijo in ostane na
otoku, kjer dobi možnost, da prebere dva skrivna dokumenta, ki jih je napisala Sumire. Ko se
vrne iz Grčije, se zgodba osredotoči na njegovo dejanje razrešitve incidenta kraje, ki ga je
izvedel Korenček (njegov učenec in sin njegove skrivne ljubimke). Roman vsebuje veliko Kjevih misli, dialogov z različnimi ljudmi in dejanj. Roman ne more biti toliko osredotočen na
Sumire kot je nanj, saj je on tista literarna oseba, ki je zavzela vlogo osrednje osebe, kljub
temu da bi morala biti njegova edina vloga, vloga pripovedovalca. To vlogo pa je najbolj
izpolnil po Sumirinem izginotju v Grčiji. Zaradi te nenavadne pomembnosti samooklicanega
pripovedovalca moramo razmisliti, če je Sumire s svojim lezbištvom res glavna junakinja tega
romana. Čeprav prvotno izgleda, kot da je glavna tema tega romana Sumirino izginotje in
njena lezbičnost, je le-ta filtrirana in opazovana skozi oči K-ja, s tem pa je opisana kot nekaj
osupljivega, nekaj kar mora moški opazovati.
V romanu se razlikovanje med ''jazom'' in ''drugim'' nanaša na razdaljo ustvarjeno med K-jem
(moškim) in Sumire ter Miu (ženskama), med K-jevim heteroseksualnim poželenjem in
Sumirino homoseksualno navezanost na Miu. Čeprav si K želi Sumire in je naklonjen Miu,
lezbištvo ostaja ''drugo'' K-jevemu heteroseksualnem libidu. To je zanj nenavadno področje,
ki ga lahko samo opazuje in v njem ne more prisostvovati. Lezbištvo v tem romanu je bolj kot
ne ustvarjeno kot poslastica za oči moškemu pripovedovalcu in preprečuje reprezentacijo
homoseksualnosti s politično globino. Homoseksualnost je nevtralizirana in izgubi svojo
pozicijo seksualne manjšine. Lezbištvo za Murakamija ni nekaj, kar bi v romanu izzivalo
neenakopravnost ali zatiranje, vendar je obstoj lezbištva nekaj, kar lahko K uporabi za
opazovanje in nekaj, kar mu omogoča, da se osredotoči nase, svojo identiteto in čustva do
Sumire.
K je pomemben za roman ne samo kot pripovedovalec, ampak tudi zato, ker je v svojem
kratkem srečanju s Sumire in Miu s pomočjo opazovanja njunega lezbištva premislil o svoji
ljubezni do Sumire in o svojem življenju. Njegova prihodnost se je s tem spremenila za vedno.
Namesto branja romana kot zgodbe, ki se osredotoča na Sumire, lahko s K-jem kot s
stranskim pripovedovalcem, celotno povezavo obrnemo: roman je K-jev samozapis
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določenega obdobja njegovega življenja, Sumire pa je v središču pozornosti zato, ker
zavzema večino K-jevih misli, saj je njegov ljubezenski interes. Če roman beremo tako,
lezbištvo posledično dobil vlogo ''drugega'' za K-jevo heteroseksualno željo. S tem pa ne more
izzivati hegemonije heteroseksualnih struktur v družbi, saj je prikazana kot K-jeva osebna
interakcija z dvema ženskama. Zgodba Sumire in Miu, skupaj z Ojdipovim kompleksom ali
semiotičnem ni nič drugega kot dogodek, ki se je pripetil, medtem ko se so orbite teh treh
ljudi križale. Ko se roman konča, se K premakne na novo stopnjo svojega življenja – izguba
Sumire pa s tem povzroči, da ponovno postane samotar.
Kafka na obali – Kafkova naracija
Kafka je le še eden izmed Murakamijevih Boku pripovedovalcev, ki pripoveduje svojo
zgodbo večinoma v sedanjiku. Kafka je ujet v spomine preteklosti, kjer ga je zapustila mati in
prihodnosti, v kateri bo izpolnil očetovo prerokbo. Zato se odpravi v svet z mešanico
hrepenenja in strahu, da bi srečal svojo pravo mater in sestro. Ob vsaki ženski se sprašuje, ali
je prav ona tista, ki mu manjka v življenju. Prehitro je pripravljen sklepati, da so vse tiste
prave: Sakura je dekle, katero je spoznal med avtobusnim potovanjem. Zanj obstaja kot sestra,
s katero ima v sanjah spolni odnos oziroma jo v sanjah posili, kar ga napolni z občutkom
krivde. Gospa Saeki, katero spozna v knjižnici medtem ko si išče začasno prebivališče,
postane njegova metaforična mati, s katero ima spolni odnos na fizični, prav tako pa tudi na
metaforični ravni, kot terapevtski učinek za svoje psihološke težave. Vse kar si v življenju želi
je to, da bi srečal svojo pravo mati in sestro, zato ju išče v vsaki ženski, ki jo sreča.
Kafka se spopada z odtujitvijo od družbe. Njegova eksistencialna kriza kaže na to, da mu
primanjkuje identitete. Je Murakamijev tipičen protagonist – egocentričen, osamljen in nima
veliko opravka z družbo. Njegova odločitev, da pobegne od doma ni samo zavrnitev prerokbe,
ki mu jo je napovedal oče, ampak tudi zavrnitev družbe. Ne pogovarja se z veliko ljudmi in
zato tudi nima nobenih prijateljev. Kafka se ne spominja materinega in sestrinega obraza zato
se v strahu pred nezavedno izpolnitvijo očetove prerokbe oddalji od drugih. Njegova odtujitev
od družbe je še dodatno poudarjena, ko odide od doma. Počuti se kot napaka, ko opazuje
sovrstnike, kako odhajajo v šolo. S tem, da se odloči za drugačno pot v svojem življenju in se
tako loči od drugih, uveljavlja svojo identiteto. Očitno je, da zavrača šolo, kar pa je še
pomembnejše pa je njegovo zavedanje, da imajo njegovi vrstniki drugačne prioritete kot on.
Kafka poskuša doumeti, da so vse stvari minljive. Njegova odtujitev od družbe v njem vzbudi
močan občutek osamljenosti in izoliranosti. Potreba po pobegu od doma ne izhaja iz tega, da
bi našel svojo identiteto, ampak da od nje zbeži. Čeprav si tega noče priznati, je prerokba del
njegove identitete in s tem da od nje beži, to identiteto zavrača.
Murakami poudarja, da se s Kafkovo željo po odtujitvi od družbe tudi družba začne
oddaljevati od njega. Najbolj osamljenega se počuti, ko se znajde popolnoma sam v gozdni
koči, v katero ga pelje Oshima. Pove da se počuti zelo osamljenega, posebno sredi noči, v
popolni temi, kjer ne bi mogel biti bolj sam. Čeprav poskuša biti samostojen in ''najbolj utrjen
petnajstletnik na svetu'' (Kafka, 9) kot mu to prigovarja Vran, Kafka ni imun na svoja
človeška čustva. Tak tip pripovedovalca, ki je osamljen in odtujen od družbe, je na Japonskem
postal fenomen. Mladi ljudje imajo zmanjšano motivacijo za delo, dalj časa ostajajo doma pri
starših, zapirajo se vase in se s tem izolirajo od družbe – to pa Murakami razume kot
generacijo Japoncev, ki nimajo svoje prave identitete in se ne čutijo povezane s svetom. Ta
občutek odtujenosti iz družbe je tudi povezan s temo zapustitve. Kafko je zapustila njegova
mati, edina oseba v njegovem življenju, ki bi ga morala imeti brezpogojno rada. Občutek
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zapustitve, ki mu ga je povzročila ženska, katera mu je dala življenje, kaže na zapustitev in
zavrnitev, ki jo občuti tudi od družbe, katere del bi moral biti. Ta rana pa definira Kafko. V
primeru, da bi želel preklicati očetovo prerokbo, mora materi odpustiti za njeno napako. Z
odpuščanjem svoji materi preko nadomestne matere gospe Saeki, je Kafka zmožen najti svojo
identiteto.
Druga pomembna stvar pri tem, da se osvobodi očetovega prekletstva, je spoznanje, da se
mora v življenju s stvarmi soočati sam in se zato ne more popolnoma oddaljiti od družbe in
drugih ljudi. Kafka spozna, da bi bil brez pomoči Sakure, ki mu dovoli, da pri nje prespi prvo
noč, ko pobegne od doma in Oshime ter gospe Saeki, ki mu dovolita da živi v dodatni sobici v
knjižnici, popolnoma izgubljen.
Murakami se pri njem osredotoči na moč sanj in domišljije. Kafka se ne spominja umora
svojega očeta in zato ne ve, če je to dejanje res storil. Sprašuje se, ali bi se počutil
odgovornega, če bi se tega spomnil. Oshima mu pri tem pove, da se naša odgovornost prične
v sanjah. Zato se tudi počuti krivega za posilstvo svoje nadomestne sestre Sakure, o katerem
je sanjal. Sakura mu v sanjah prizna da je njegova sestra, kar povzroči, da doživi orgazem. S
tem pa izpolni še drugi del očetove prerokbe. Kafka v romanu obravnava ženske kot sredstva
za dosego svojega cilja. Že takoj, ko spozna Sakuro, meni, da je to njegova ''izgubljena'' sestra,
kar ga spodbudi k temu, da se nanjo naveže. Čeprav se mu Sakura v sanjah ni želela predati je
nekako moral doseči svoje. Samo tako je bila lahko prerokba popolnoma izpolnjena. Ker je
pred tem že spal s svojo metaforično materjo gospo Saeki in na nek način ubil svojega očeta,
je bilo to dejanje samo še dokončna potrditev očetove prerokbe.
Iz zgoraj napisanega je razvidno, da ženski liki v Murakamijevih romanih ne zajemajo dovolj
pomembnega položaja, da bi jih lahko obravnavali kot moškim enake. Prikazovanje spolne
neenakosti je pogosta tema v teh treh romanih, ki jih obravnavam. Murakami ženske v njih
postavlja na manjvredno pozicijo, pri tem pa jih (kot je razložil v intervjuju The Paris Review,
2004) ne obravnava kot posameznic oziroma moškim enakih.
SPOLNA IDENTITETA
Za podrobnejše razumevanje Murakamijevih romanov moramo razumeti nekatere pojme
francoske feministične kritike, ki se nanašajo na obravnavane romane. Prvi izmed njih je
pojem spolne identitete.
Razlika med biološkim in družbenim spolom pomeni razcep feminističnega subjekta.
Družbeni spol ni vzročna posledica biološkega spola, niti ni popolnoma nespremenljiv tako
kot biološki spol. Subjekt ne more biti enoten, saj dopušča interpretacijo biološkega spola kot
družbenega. Če družbeni spol izhaja iz kulture, ki pravi, da je telo zaznamovano s spolom,
potem družbeni spol ne izhaja iz biološkega na en sam način. Rečemo lahko, da je binarni
biološki spol stabilen, vendar to ne pomeni, da je zato konstrukcija moških pripeta izključno
na moška telesa ali da ženske interpretira le žensko telo. Ni razloga, da bi morala družbena
spola ostati dva. Predpostavka o binarnem sistemu družbenega spola ohranja prepričanje, da
družbeni spol posnema biološkega; tako je družbeni spol odsev biološkega. Če je torej
družbeni spol neodvisen od biološkega, bi moškost označevala žensko telo kot moško, žensko
in ženskost pa moško telo kot žensko. (Povzeto po: Judith Butler – Težave s spolom).
Simone de Beauvoir v Drugem spolu pravi ''Ženska se ne rodi, ženska to postane''. (Težave s
spolom, 20). De Beauvoirjeva tako družbeni spol navede kot instanco, ki si prisvoji enega
17

izmed družbenih spolov, načeloma pa bi si lahko nadel tudi drugega. Ženska postane, vendar
postane z družbeno prisilo, ki pa ne izhaja iz biološkega spola. S tem pa ne zagotavlja, da je
nekdo, ki je postal ženska, tudi nujno ženskega spola.
Luce Irigaray trdi, da obstaja samo en biološki spol – moški spol, ki je se je izdelal v
proizvodnji ''Drugega'' in z njo. Monique Witting trdi, da je kategorija biološkega spola s
pogojem prisilne heteroseksualnosti vedno ženska (moška je nezaznamovana, saj pomeni
univerzalno). Vendar se pri tem Wittigova strinja s Foucaultom, ki trdi, da bi sama kategorija
biološkega spola izginila, saj bi z razbitjem heteroseksualne hegemonije pravzaprav razpadla.
Ženske tako nikoli ne morejo ''biti'' lahko so samo moškim ''Druge''. Ženske tako v ekonomiji
binarne opozicije niso ne subjekt ne njegov Drugi, temveč predstavljajo razliko.
Wittigova ugotavlja, da je binarna omejitev biološkega spola potrebna za reproduktivne cilje
sistema prisilne heteroseksualnosti. Lezbijka se v nekaterih delih pojavi kot tretji družbeni
spol, ki bi lahko presegel binarno omejitev biološkega spola, ki jo vsiljuje sistem prisilne
heteroseksualnosti. Nastop individualnih subjektov najprej zahteva uničenje kategorij spola.
Lezbištvo je edini koncept, ki je onstran kategorij spola. Wittigova ne kritizira ''subjekta'' kot
nesprejemljivo moškega, v skladu s pravili neizogibnega patriarhalnega Simbolnega, temveč
na njegovem mestu predlaga ekvivalent v lezbičnem subjektu kot uporabniku jezika.
Identifikacija žensk z biološkim spolom je za de Beauvoirjevo in Wittingovo zlitje žensk s
seksualiziranimi značilnostmi ženskih teles, kar pa ne pomeni zavračanja, da bi ženske
pridobile svobodo, kakršno že uživajo moški. Uničenje kategorije biološkega spola bi tako
pomenilo uničenje atributa biološkega spola. Osebe so samo moški, ženski družbeni spol pa je
edini jezikovni spol, ki je pokazatelj političnega nasprotja med biološkima spoloma. Dva
spola v bistvu ne obstajata zares, obstaja samo en – ženski, saj moškega spola ni ker je
splošen. Wittigova želi uničiti biološki spol, da bi bil ženskam lahko podeljen status
univerzalnega subjekta. Institucija prisilne in naravne heteroseksualnosti potrebuje družbeni
spol kot binarno razmerje, v katerem je moški termin drugačen od ženskega, ta drugačnost pa
je dosežena s praksami heteroseksualne želje.
ŽENSKA GOVORICA
Za preučevanje ženske govorice, je potrebno razumeti dela francoskih feministk Kristeve in
Cixous-jeve. Iz Lacanove trditve, da se simbolno (družbeni red) ustvarja preko jezika, sledi da
je jezik možat, kar izraža moško ideologijo in moški pogled na svet. Kristeva zagovarja, da je
zahodna filozofija utemeljena na zatiranju razlik – vse kar je deviacija od predpisanih norm je
označeno kot kriminal, perverzija ali norost in je zato prepovedano. Zato je bila v jeziku
ženska drugačnost zatirana, dokler je moška norma obstajala kot edini glas. Ker subjektivna
ženska v moškem pogledu ne obstaja – ona je ''Drugo'', drugačno, tisto kateremu nekaj
manjka – pomeni, da ženska kot govoreči ''jaz'' v jeziku ne obstaja. Ko ženska pravi ''jaz'',
začasno govori iz pozicije moškega.
Ženski glas je bil dolgo časa zatiran, zato lahko ženska govori samo v izposojenem jeziku.
Možati jezik predstavlja simbolno: je linearen, logičen, avtoritativen in realističen. Skozi jezik
je ustvarjen in definiran svet, brez jezika pa družbena struktura ne more obstajati. Ker z
dekonstrukcijo možatega jezika ženske izgubijo manj kot moški, si tako ženske lahko
privoščijo večjo radikalnost. Luce Irigaray pravi, da je ženska izločitev iz moško-centričnega
pogleda na svet neizbežna in morajo zato ženske izkoriščati svojo anarhistično pozicijo. S tem,
da zavračajo asimilacijo v prevladujočo moško ideologijo, so ženske postale subverzivne.
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Hélène Cixous v enem svojih najbolj znanih esejev 'Sorites (1975) opisuje proces, s katerim je
moški razum urejen kot serija binarnih opozicij, v katerih je ena polovica binarnosti vedno
nadrejena drugi (moški/ženska, aktivnost/pasivnost, kultura/narava). S takšnim razmišljanjem
bodo ženske vedno manjvredna polovica. Irigaray nasprotuje tej binarni strukturi v eseju Ce
sexe qui n'en pas (1977). Spodkopava možati binarni sistem pozitivnosti in negativnosti, s tem
da trdi, da ženska ni združena, ampak mnogoterna/večkratna pozicija – ona ni ena, ampak
mnogo /many/.
Ženstvenost ni samo nasprotje možatosti, ampak popolnoma drugačno razmišljanje. Cixousjeva se je trudila uničiti globoko zakoreninjeno idejo, da je moški možat in ženska ženstvena,
s tem da je trdila, da sta možatost in ženstvenost značilnosti, med katerima ni nobene prave
povezave z biološkim spolom. Francoski feminizem je tako osredotočen na telo in ženstvene
značilnosti ter ženstveno razliko z definiranjem ženstvenosti kot pozicije, ki lahko ustreza
kateremukoli biološkemu spolu. Butler je vzela idejo de Beauvoirjeve o ''Jazu'' in ''Drugemu''
ter razvila trditev o fluidnosti spolov. Butler je trdila, da sta možato in ženstveno, kot
nasprotni in vzajemni poziciji umetna konstrukta, ki ju podpira vsiljena heteroseksualnost. Z
uničenjem spolnih norm in z zavračanjem družbeno dodeljenih značilnosti določenemu
biološkemu spolu, bi lahko bile binarne spolne kategorije porušene in tako bi lahko obstajalo
več možnih spolnih pozicij.
Cixous-jeva se želi znebiti opozicije med možatim in ženstvenim, moškim in žensko, saj je
prepričana o inherentni dvospolni naravi vseh ljudi. To pojmovanje dvospolnosti je
oblikovano tako, da moškemu povzroča strah pred ''Drugim'' (žensko), saj mu dopušča da
odmisli znamenja spolnih razlik. Cixous-jeva temu pogledu nasprotuje in oblikuje drugo
spolnost, ki je mnogotera, raznovrstna in se nenehno spreminja ter ne izključuje nobenega
spola. V nekem pogledu je ženska vedno dvospolna; moški pa je nagnjen k temu, da ohranja
svojo veličastno falično enospolnost.
V knjigi Smeh Meduze je Cixous-jeva pojasnila podrejenost ženskih glasov z raziskovanjem
mita o Meduzi in raznih konotacijah povezanih s smrtonosno, vendar prelepo Meduzo. Po
grškem mitu, je bila Meduza prekleta. Preklela jo je boginja Minerva in jo preobrazila v
pošastno podobo s kačami namesto las in pogledom, ki je spremenil vsakega ki jo je pogledal
v oči, v kamen. Kasneje jo je ubil Perzej, tako da ji je odrezal glavo. Cixous-jeva interpretira
ta mit Meduzine smrti kot poskus moških, da utišajo ženske, s tem pa dekonstruira Freudovo
teorijo kastracijskega kompeksa 7 moških med Ojdipalno fazo psihoseksualnega razvoja in
Lacanovo teorijo Simbolnega reda v razvoju jezika.
Če pogledamo v psihoanalitične teorije Freuda in Lacana, ki jih je omenila Cixousjeva vidimo,
da Freudov spis Medusa's Head postavlja v ospredje misel o obglavljenju Meduze kot simbol,
ki se manifestira v kastracijskem kompleksu moških v Ojdipalni fazi, kjer se deček ob
spoznanju, da materi manjka penis oziroma falus identificira z očetom in v strahu, da bi bil
kastriran, zavrne mater in premaga svoj strah. Lacan je prevzel to Freudovo teorijo v področju
razvoja jezika, kjer pravi, da z zavrnitvijo tega, kar on imenuje ''maternični prostor'' matere,
otrok vstopi v prostor sistematiziran z redom in trdnimi pravili Lacanovega Simbolnega reda.
Kot član Simbolnega reda se mora deček naučiti, da je izgovorjena beseda svetovni jezik, s

7

Kastracijski kompleks je osrednji element pri nastanku dečkove identifikacije.

19

tem pa zavrača predlingvističen jezik matere, kjer je deklica anatomsko podobna materi in se
še naprej identificira kot ona s predlingvističnim jezikom matere.
Lacan verjame, da deklica pridobi drugačen jezik kot deček, jezik, ki je primitiven, tih in tako
ostane brez pomena za moške, saj je s tem potlačen in utišan z moškim diskurzom. To nam
pokaže, da Meduzina smrt pomeni zmago Simbolnega reda.
PODOBA ŽENSK V PATRIARHALNIH BINARNIH OPOZICIJAH
Po Cixousjevi je patriarhalna binarna opozicija to, kar ustreza osnovni opoziciji moški/ženska
in je tesno vpleteno v patriarhalni vrednostni sistem. Vsako opozicijo je mogoče razumeti kot
hierarhijo, v kateri velja ženstvena plat za negativno, nemočno stopnjo. Biološka opozicija
moški/ženska je torej konstrukt negativnosti povezane z ženstvenostjo, ki je vsiljen in
zamenjan z žensko. Cixousjeva se tu močno opira na delo Jacqesa Derrida, ki preučuje
neskončne možnosti hierarhičnih binarnih opozicij, ki se vedno vrnejo k temeljnemu paru
moški/ženska. Ti primeri kažejo, da je ni pomembno, kateri par izpostavimo, saj bomo vedno
znova ugotovili, da je izhodiščna paradigma skrita opozicija moško/žensko s svojim
neogibnim pozitivnim/negativnim vrednotenjem. Cixousjeva odkriva, da je pri takšni
miselnosti na delu smrt. Če hoče eden izmed izrazov prevzeti pomen, mora uničiti drugega.
Zmaga se tako izenači z aktivnostjo in poraz s pasivnostjo – v patriarhalnosti je moški vedno
zmagovalec.
Cixousjeva zavrača enačenje ženstvenosti s pasivnostjo in smrtjo, saj ženski ne pusti
nobenega pozitivnega prostora: ''Ženska je bodisi pasivna ali je pa ni. Njen celotni teoretski
projekt lahko povzamemo kot prizadevanje, da bi razveljavila to logocentrično ideologijo; da
bi razglasila žensko za vir življenja, moči in energije ter pozdravila prihod novega,
ženstvenega jezika, ki nenehno razdira te patriarhalne binarne sheme, kjer poskuša
logocentrizem 8 v zaroti s falocentrizmom 9 zatreti in utišati ženske.'' (Politika spola teksta,
113).
Nasproti binarni miselni shemi je Cixousjeva postavila heterogeno razliko. Če hočemo to
razumeti, moramo najprej preučiti Derridajev koncept razlike oziroma drifferance. Številni
strukturalisti so menili, da se pomen ustvarja z binarnimi opozicijami. Tako v opoziciji
možato/ženstveno eden izmed izrazov dobi svoj pomen le v odnosu do drugega: možatost
tako ne bi imela pomena brez nasprotja ženstvenega in obratno. Tako naj bi nastajal ves
pomen. Ugovor tej teoriji so na primer stopnjevanja pridevnikov ali prislovov (veliko, več,
največ), ''ki ustvarjajo svoj pomen v odnosu do drugih izrazov znotraj iste vrste, ne pa v
odnosu do svojih binarnih nasprotij.'' (Politika, 114).
Kate Millet in Simone de Beauvoir sta verjeli, da so ženske podrejene umetno ustvarjeni ideji
o ženstvenem. Žensko zatiranje je bilo doseženo s kombinacijo fizičnega nasilja in kulturnega
pritiska. Vse to so morale ženske prestati, da so ponotranjile svojo manjvrednost, dokler le ta
ni postala globoko zakoreninjena. Kristeva zavrne definicijo ženstvenosti, saj vidi ženstvenost
kot pozicijo. Če bi lahko po Kristevi definirali ženstvenost je to preprosto nekaj, kar je
marginalizirano s patriarhalnim Simbolnim redom. Kristeva poudarja, da je ženstvenost
patriarhalni konstrukt. Če bi določili, da se vse ženske obvezno ženstvene in vsi moški
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obvezno možati, je to natanko ta način, ki omogoča moč patriarhatu, da definira ne samo
ženstvenost, ampak vse ženske kot marginalne Simbolnemu redu in družbi. Kot je trdila
Cixousjeva, je ženstvenost definirana kot manjka, negativnost, odsotnost pomena,
iracionalnost, kaos, temačnost – oziroma kot ne-obstoj. Kristeva poudarja, da nam
marginalnost dopušča, da vidimo zatiranje ženstvenega pod pogoji pozicionalnosti. Kaj
dojemamo kot marginalnost, je odvisno od pozicije, ki jo nekdo ima. Če patriarhalnost vidi
žensko kot marginalizirano pozicijo v Simbolnem redu, potem jo lahko razume kot mejo tega
reda. Z vidika falocentrizma, bo ženska predstavljala nujno mejo med moškim in kaosom,
vendar bo zaradi svoje marginalnosti vedno del tega kaosa.
DOGAJALNA EMANCIPACIJA ŽENSK
Veliko žensk je bilo intelektualnih, čustvenih in fizičnih žrtev moških, vendar je nekaterim od
njih uspelo premagati moško premoč. Patriarhalnost že od nekdaj želi utišati in zatreti ženske.
Tu bodo moški vedno govorili iz druge (višje) pozicije kot ženske. Patriarhalna zatiranost
žensk je sestavljena iz določenih družbenih standardov, ki so vsiljeni ženskam (kot na primer
ženstvenost vseh bioloških žensk). Torej je ženska, ki se ne želi podrediti tem standardom,
neženstvena in nenaravna. V interesu patriarhalnosti je, da ostaneta pojma ženstvenosti in
ženskosti nepojasnjena. Patriarhalnost torej želi, da verjamemo, da je bistvo ženskosti
ženstvenost. Zato je razvila mnogo pravil, o temu, kakšna mora biti ženska – prijazna,
skromna, podrejena, ne sme misliti, da je boljša od drugih,… Nekatere ženske v
Murakamijevih romanih se tem normam ne podrejajo in se torej dogajalno emancipirajo. To
po mojem mnenju uspe Midori v Norveškem gozdu in Oshimu v Kafki na obali. Za Oshimo
ne moremo ravno trditi, da je ženska, saj v romanu pojasni, da se identificira z moškim
spolom, vendar pa je telesno še vedno ženska oziroma je njegov biološki spol ženski.
Samozavestna Midori
Midori je v Murakamijevem opusu eden izmed ženskih likov, ki ne umre ali izgine, s tem pa
si prisluži svojo prihodnost. Midori je dekle brez dlake na jeziku. Je samozavestna v svoji
seksualnosti in kot taka popolno nasprotje Naoko. Njena seksualna svoboda je nasprotje
Torujevemu boju proti odraslosti. Midorino nasprotovanje družbenim normam najbolje
upodablja dogodek, ko s Torujem odideta na ogled pornografskega filma. Midori pri tem
uživa v scenah, ki bi ženske drugače odbijale. Menim, da je ženska, ki ji je všeč pornografija,
na nek način upornica, saj se ne podreja moškim in njihovem pričakovanju družbeno določene
ženske vloge. S tem ko se Toru strinja z ogledom pornografskega filma, prevzame vlogo
binarnega nasprotja Midori, kar ga postavi v vlogo pasivnega sledilca, namesto vodje.
Midori je znana po tem, da govori o stvareh ki niso primerne zanjo in njen spol. Njena želja,
da gleda pornografske filme, posebno tiste z S&M elementi, kaže na njeno navdušenje nad
tabuji in tem, o čemer ne bi smela govoriti. Na neki točki romana, ima Midori s Torujem
pogovor o sanitarnih robčkih, tamponih in podobnih stvareh. Namesto, da bi Midori skušala
biti zgolj informativna, se zdi, kot da želi iz svojih izjav pridobiti užitek šoka. Kar Midori še
dodatno izključuje iz socialnih norm je to, da kadi. Ne samo zaradi dejanja kanjenja, ampak
zaradi načina, ki je očitno možat. Toru ji pove, da ženske ne bi smele kaditi Marlbora in
mečkati svojih ogorkov na tak (možat) način. Tako kot njen (bivši) fant, jo tudi Toru želi
spremeniti – želi spremeniti njena dejanja in to o čemer govori, vendar z manjšo zavzetostjo,
kot njen (bivši) fant. Pove ji tudi, da večina žensk ne bi govorila o tem, kako so nosile isti
nedrček 3 mesece skupaj, medtem ko so za mizo z moškim.
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Na njunem prvem srečanju Midori pove Toruju, da njeno ime pomeni zeleno barvo in pri tem
izrazi ironijo, da v zelenem izgleda grozno. Mogoče je reči, da njeno ime pomeni povezavo z
naravnim svetom. Zelena barva pomeni rast in novo življenje. Pri tem pa lahko najdemo tudi
povezavo z Midori in japonsko žensko. Midori je neprijetno v svoji okolici in slabo izgleda v
zelenem. V mnogih pogledih se razlikuje od svojih vrstnikov. Njene posebnosti in teme o
katerih govori ter način kako se oblači, so v nasprotju s tradicionalno japonsko žensko.
Japonske ženske so vezane na dom, gospodinjska opravila in skrb za družino. Čeprav Midori
velikokrat obišče svojega očeta v bolnišnici, je skrb, ki jo pokaže za svojo družino minimalna.
Čeprav kuha za Toruja, je to zato, ker se je sama tako odločila in ne zato, ker bi ji to
narekovala družba. Zelena tako pri njej pomeni novo, neznano in deviško – obliko nove
ženske.
Kot že vemo, Midori njena dejanja in govor marginalizirajo, saj jo ločujejo od tipične
japonske ženske. Izstopa pa tudi njen način oblačenja – ne samo zato, ker odstopa od kulturne
norme, ki določa, da mora biti ženska zadržana, ampak zato ker jo to postavlja kot objekt
moškega pogleda, nekaj kar si lahko polastijo. Ko se Midori odpravi v Torujev študentski
dom ima na sebi mini krilo, ki je po njegovem mnenju popolnoma prekratko. Pove ji, da ni
dobra odločitev, da takšna vstopi v moški študentski dom. Midori tako s temi dejanji izraža
moč, ki je Naoko nima. Njena pripravljenost in zmožnost govora jo postavita na mesto moči,
sploh zato, ker s tem prevzame moško vlogo.
Midori je dovzetna za hierarhične spolne strukture in neenakost v glasbenem klubu univerze,
saj se pritožuje nad tem, da moškimi člani tega kluba ženskim članicam naročajo, naj jim
pripravljajo hrano za njihove sestanke; ''Nekega dne se je zgodilo, da smo imeli ponoči
politični miting. Ženskam je bilo rečeno, naj za malico vsaka naredi in prinese dvajset
onigirijev. Ne hecam se, šolski primer spolne diskriminacije!'' (Norveški, 181). Ko pripelje
Toruja na obisk k svojemu očetu v bolnišnico, kritizira neuporabnost sočustvovanja
sorodnikov; ''Drugi pridejo vsake toliko in le sočustvujejo. Jaz sem tista, ki briše drek, briše
izpljuvke ter otira telo. Če bi bilo sočustvovanje tisto, s čimer bi se drek obrisal sam od sebe,
bi sočustvovala petdesetkrat močneje kot vsi drugi.'' (Norveški, 188). Midori takšnih obiskov
ne odobrava in vidi sožalje kot popolnoma nekoristno. Soočena je s popolnoma drugačnim
življenjem, kot večina njenih vrstnikov. Poleg dejstva, da je kot mladostnica vržena v svet,
kjer se mora vsakodnevno soočati s težkimi situacijami, ni sporno le primanjkovanje pomoči
(sestra ji pri oskrbi očeta in vodenju knjižnice ne pomaga) v teh težkih situacijah, ampak tudi
način, kako ji Sistem oziroma svet odraslih odvzema brezskrbno mladostništvo. Poleg vseh
teh težav pa jo pesti še pomanjkanje starševske ljubezni. Njena starša sta drug drugega ljubila
brezpogojno, s tem pa sta bili Midori in njena starejša sestra vsiljeni med njiju. Midori se
spominja starševske malomarnosti, ko ji je mati rekla da ni njena hči in drugič, ko je njen oče
izrekel željo po tem, da bi Midori in njena sestra umrli pred njuno materjo. Ravno zato, ker je
Midori primanjkovalo očetovske ljubezni, opozori Toruja, da mora, ko bo z njo, misliti samo
nanjo. S tem projicira to primanjkovanje ljubezni na Toruja, saj želi, da bi jo kot njen
ljubimec imel rad toliko, kolikor bi jo morala imeti starša. Toruju še reče, da ko se bo vanjo
zaljubil, ne sme dopustiti da bi trpela, saj je v svojem življenju že dovolj pretrpela. Sedaj želi
biti srečna. S tem je jasno, da je ljubezen za Midori popolnoma nova faza v njeni prihodnosti,
ki prikazuje konec njenega trpljenja. Želi si ljubimca, ki bi jo ljubil, kot je njen oče ljubil mati.
Midori želi s svojim ljubimcem, tako kot Naoko s Kizukijem, vstopiti v izolirano ljubezensko
okolje. S tem išče Midori življenje v prihodnosti in čisto ljubezensko razmerje podobno
Naokini mladostniški romanci s Kizukijem. Tako kot Naoko, tudi Midori vidi ljubezen tesno
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povezano z jezikovno zmožnostjo. Kljub temu, da so besede za Naoko način za vstop v
Sistem, so za Midori način, da si ponovno pridobi lastništvo nad seboj.
Kljub vsem razlikam, pa obstaja skupna točka, ki si jo Naoko in Midori delita: Naokina
navezanost na preteklost in Midorina na prihodnost poudarjata njuno željo po pobegu iz
Sistema in njegovega zatiranja – psihološkega ali materialnega – s katerim se soočata. Če je
za Midori njena idealna ljubezenska romanca primerljiva s tisto, ki jo imata Naoko in Kizuki,
v katero ne more vstopiti tretja oseba in je tako odmaknjena od sistema, potem lahko menimo,
da je njen občutek za prihodnost pravzaprav umik nazaj v mladostništvo. Midori tako ni
mišljena kot lik, ki bi nam pokazal, kako se bojevati proti Sistemu. Podobno kot Naoko, ki se
je s svojo odločitvijo za smrt in preteklost, oropala za odrešujočo prihodnost ter
individualnost, s katero bi lahko bila sposobna boja proti Sistemu. Lahko rečemo, da ima vsaj
Midori prihodnost, katere se lahko veseli, Naoko pa je to prihodnost zavrgla.
Transspolni Oshima
Oshima je biološko ženska, vendar pa nikoli ni imel menstruacije, nima prsi, živi kot moški,
je brez penisa in zanika obstoj svoje vagine ter se tako identificira kot homoseksualec, ki za
spolni odnos uporablja svoj anus. Oshima eksplicitno priznava željo po tem, da je moški.
Njegovo polno ime nam ni nikoli znano. Kafka v romanu ne izve, da je Oshima ženska,
dokler tega sam ne prizna v argumentu s feministkama, ki sta prišli raziskovati knjižnico. Ena
izmed njih ga označi za patetično osebo in zgodovinski primer falocentrizma, on pa ji
odgovori: ''Telesno sem ženska, umsko pa sem popolnoma moški. Psihološko sem moški. /…/
Vendar, kakršen sem, lezbijka nisem. Rajši imam moške. Torej sem ženska in obenem gej. Ne
seksam vaginalno, ampak izključno analno. Dotikanje klitorisa me vzburi, bradavičk pa ne.
Menstruacije nimam.'' (Kafka, 272). S tem Oshima nasprotuje vsem anatomskim
klasifikacijam, da je lastnik ženskega telesa, obenem pa sprejme dihotomijo spolov kot lastnik
moškega uma. To pomeni, da na prvo mesto postavlja moške, s tem da tudi prioritizira svoj
um nad svojim telesom. Čeprav je njegova ženska polovica še vedno priznana preko spolnega
poželenja po moških, jo Oshima zanika tako, da zanika svojo vagino, čeprav še nima penisa.
Njegovo žensko telo je tako zapuščeno. Da pa ustvari svoje moško telo, kot si ga je zamislil,
mora preiti proces mentalnega spreobrnjenja in tako postati prost svojih telesnih omejitev.
V Kafkovem duhovnem potovanju je Oshima oseba, ki ima pomembno vlogo svetovalca za
ljubezenske zadeve. Je pameten, dobro učen in dobro pozna japonsko in zahodno literaturo.
Razmišlja logično in se istočasno zna prilagoditi spremembam v človeških življenjih. On je
tisti, ki Kafki predstavi gozd in mu pove o nenaravnosti narave. Meni, da moraš imeti
izkušnje in dobre priprave na to, če želiš živeti v naravi z vsemi njenimi nasprotji. Kafki pove,
da bo v gozdu našel ravnovesje med svojo moško in žensko polovico. Njegova analogija
narave se prekriva z njegovim fizičnim stanjem, saj je hemofilik, ki je ravno tako lahko
razumljena kot nenaravna stvar. Kafki svetuje in ga vodi tudi v ljubezenskih težavah. Vodi ga,
da najde svojo identiteto. Ker Murakami obravnava tako mati kot očeta kot nekaj, kar mora
Kafka preseči, v življenju potrebuje nekoga, ki ga bo vodil in ki z njim ni v sorodu. Ker
Oshima za razliko od Kafkovega očeta ne more prenesti svoje krvi, mora tako najti drug način,
da bo svoje znanje prenesel na naslednjo generacijo, kar stori preko Kafke. Oshima nekako
prevzame vlogo Kafkovega očeta/brata. Murakami predstavi vlogo družine kot nekaj, kar je
potrebno prerasti. Kafki tako ustvari nekakšno zdravilno družino z gospo Saeki, kot njegovo
materjo, Sakuro kot sestro in Oshimo kot očetom/bratom.
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Oshima deluje kot Kafkov mentor. Je simbol psihičnega ravnovesja, ki ga Kafka išče, on pa
ga pri tem vodi. Oshima kaže na to, da je razkol na moško in žensko polovico premostljiv.
Njegova androgenost je simbol kreativne združenosti nasprotij, združenega simbola v
literarnem smislu.
Oshimova transspolnost po mnenju Judith Butler izziva zatiralske spolne norme.
Transseksualci pogosto govorijo o diskontinuiteti med seksualnimi ugodji in telesnimi deli.
Njihova želja je ponavadi preoblikovanje svojega telesa v želeno telo. Imaginarno stanje želje
je vedno močnejše in obsežnejše od fizičnega telesa, s katerim deluje. Oshima se torej s tem
upira družbenospolnim vlogam, saj je že njegova transspolnost deviacija. Želi, da se ga
sprejema in dojema kot navadno osebo, saj čuti in doživlja stvari enako kot ostali ljudje. V
tem se od njih ne razlikuje. Murakami zato Oshimo predstavi kot vzgojitelja in zdravilca, ki
deluje med duhovnim svetom in resničnim (med polovicami). Vsi ženski liki v romanu imajo
povezavo z nadrealističnim, pri čemer se pomikajo med zavednim in nezavednim, s tem pa
pomagajo Kafki pri izpolnitvi očetove Ojdipalne prerokbe in iskanju svojega jaza. Ta roman
zastopa ženske in njihovo sposobnost prehajanja med mejami fizičnega in metafizičnega.
NORVEŠKI GOZD, DUŠEVNA LJUBEZEN, TELESNI SPOLNI ODNOSI IN SISTEM
Norveški gozd je Murakamijevo najbolj znano literarno delo. Ta roman je bil izdan leta 1987
in mu je prinesel največ slave. Na kratko je to zgodba o ljubezni, identiteti in procesu
odraščanja, ki prikazuje svet negotovih prijateljstev, občasnega seksa, strasti, izgube in
poželenja. Žanra bildungsromana in romance ustvarjata iz strukture, ki omeji ženske like na
specifično nalogo spoštovanja do moškega protagonista, ki ob tem raste in razvija svoja
ljubezenska razmerja.
Da bi lahko razumeli zatiranje likov v romanu, moramo razumeti Sistem v smislu Lacanovega
pojmovanja simbolnega. Simbolno nam pomaga razumeti odnose med posameznikovim
psihološkim razvojem in delovanjem družbeno-kulturnih struktur. Da lahko razumemo
Lacana, moramo najprej razumeti Freudov pojem razvoja otroške seksualnosti, posebno
teorije o egu in superegu. V Freudovi psihoanalizi se otroška seksualnost razvije iz
Ojdipovega kompleksa, ki se nanaša na otrokovo poželenje po materi in željo po umoru očeta
(Odjipov kompleks bom podrobneje opisala v naslednjih poglavjih). Ker se otrok boji
maščevanja očeta zaradi želje po njegovem umoru, željo po materi potlači in si prisluži
''identifikacijo s svojim očetom in superiorno identifikacijo z moškostjo'' (The Reproduction,
94). V tem smislu sta očetov lik in avtoriteta superego, ki nadzoruje željo ega in pazi na
njegova dejanja skozi različne dejavnike moči, kot je na primer vest, ki preprečuje določena
dejanja z vključevanjem razuma in krivde v ego. (Civilization, 83). Očetov lik s tem postane
metafora in vzpostavi zakon, Freud pa to metaforično pomembnost uporabi za razlago misli o
izvoru civilizacije in kulture. V knjigi Totem and Taboo Freud trdi, da je ojdipalna želja tabu
totemističnega incesta, ki je za otroka prepovedan s tem, da mu vzpostavi občutek krivde, saj
želi odstraniti superego – očeta, katerega otrok hkrati časti in sovraži; Ojdipov kompleks tako
ustvarja iz ''zametkov religij, etike, družbe in umetnosti'' (Totem 235-238). Kasneje v knjigi
Civilization and its Discontents, Freud poveže to kulturno različico superega, s posebno
močnim občutkom krivde, ki žene evolucijo civilizacije (81).
Lacan to Freudovo idejo prevzame in jo razvije v idejo Simbolnega reda. Za Lacana je izvor
kulture postavljen v simbolno, kar pa zadeva ojdipalno željo in tabu incesta. Kot Strecher na
kratko povzame, je Simbolni red družbeno izražanje višje resnice, ki vlada obnašanju ljudi in
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moti njihovo iskanje objekta poželenja in nezavedno ''ono'' (Dances, 115-116). Strecher meni,
da je simbolno priročna misel za razlago težavnosti samoidentitete za Murakamijeve
protagoniste, saj je samoidentiteta zaželena – vendar vedno znova zanikana – ono, tisto ki
primanjkuje, je omejeno s simbolnim, ki vedno stopa med Jaz (subjekt) in Ono (želja
subjekta) (116). Zanikanje samoidentitete kaže na zanikanje individualnosti, ki je potrebna za
način upravljanja sistema (tako pravi Murakami). Tu pa je še ena lastnost simbolnega, ki je
pomembna za povezavo z Norveškim gozdom. Matthew Strecher interpretira Lacanovo
simbolno kot ''jezikovno osnovano verzijo Freudovega superega'' (Dances, 109), ki nakazuje
na to, da je simbolno prav tako povezano z jezikom. Simbolno kot pojem, je navdihnila (poleg
Freuda) strukturna lingvistika, še posebno pa teoriji Clauda Levi-Straussa in Ferdinanda
Sassura, ki je predlagal ločitev znaka v dve komponenti: v označevalca (materialna plat znaka
– fonemi) in označenca (pojmovna/idejna plat znaka). Za Lacana ta sistem označevanja v
jeziku razloži, kako je vse urejeno, vključno z našim nezavednim in subjektivnostjo (Jacques
Lacan, 43-44). Kot pravi Julija Kristeva je ''simbolno – torej sintaksa in vse lingvistične
kategorije – družbeni učinek odnosov do drugih'' (Revolution, 29). Lacan vidi simbolno kot
krožno pot jezika ''skozi katerega je želja drugih izražena in skozi katerega smo prisiljeni
izraziti svoja poželenja'' (Jacques, 44). Kar je tu pomembno je to, da je simbolno zbirka
znakov, ki jih lahko najdemo v različnih kulturah in družbah to pa nam dovoljuje, da izražamo
željo, nato pa vstopamo v simbolno preko jezika. Jezik, oziroma zmožnost proizvajanja
verbalnega in napisanega govora, je pokazatelj tega vstopa v simbolno.
Vstop v simbolno
V romanu Norveški gozd vstop v simbolno sovpada z vstopom v družbeni sistem in je
metaforično predstavljen s procesom odraščanja (bildungsroman), ki označuje žanr romana.
Bildungsroman je tako predstavljen kot prehod iz mladostništva v odraslost, kar za Japonce
pomeni dopolnitev 20. leta starosti, ko oseba dobi volilno pravico, pravico do kajenja in pitja
alkohola. Reiko, kot Naokina sostanovalka v sanatoriju, pove, da je obdobje med 19. in 20.
letom najpomembnejše, ker se takrat izoblikuje človekov značaj. Roman je tako zapis o
prehodu moškega protagonista Toru Watanabeja iz mladostništva v odraslost, v časovnem
razponu od njegovega 17. leta, do še ne dopolnjenega 21.
Roman se upira odraslosti. Toru izrazi, da želi za vedno ostati star 18 ali pa 19 let – torej bi bil
po dopolnjenem 19. letu, ponovno star 18 let. Zavračanje 20. leta starosti kaže psihološki
odpor do vstopa v simbolno, v katerem bi razširil svoj krog poznanstev (sošolci z univerze,
sodelavci) in se s tem podredil družbeno sprejemljivim zakonom obnašanja. Toru, Kizuki in
Naoko tako oblikujejo trojico, ki obstaja po svoje, brez vmešavanja zunanjega sveta. Toru in
Kizuki sta drug drugemu edina prijatelja, medtem ko je Naoko Kizukija poznala že od
otroštva in sta kasneje postala par. Toru tako postane njuna edina povezava z zunanjim
svetom. Izven tega izoliranega okolja, oddaljenega od resničnega sveta, Toru spozna dekle, ki
živi v ''normalnem'' svetu. Otroštvo (oziroma mladostništvo) in odraslost sta si nasprotna para,
saj pomeni otroštvo nekakšen sanjski svet, ki ne vključuje zunanjega sveta, nasprotno pa je
odraslost podrejena družbenim pričakovanjem o preživljanju spodobnega življenja.
Dopolnjeno 20. leto starosti je tako meja, ki kaže na odraslost: ob dopolnitvi 20. leta starosti
je človek prisiljen, da se osvobodi otroštva in podredi Sistemu. Naoko se tega zaveda in pove,
da bi s Kizukijem postajala nesrečna, če bi ostala skupaj, saj bi postopoma morala vrniti to,
kar sta svetu dolžna – bolečino odraščanja. Izolirano okolje, v katerem sta odrasla, ju naredi
skladna, osamljena in jima prepreči vstop v simbolno. S približevanjem 20. letu starosti, je
nemogoče ohranjati izolacijo, saj so junaki prisiljeni, da se vključijo v zunanji svet in vstopijo
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v družbo. Samomor Kizukija bi lahko razumeli tudi kot željo, da za vedno ostane v izolaciji –
v smrti bo za vedno star 17 let, tako pa se mu ne bo potrebno spopadati s tegobami resničnega
sveta.
Naoko: razkol med telesnim in duhovnim
Naoko je postavljena v Torujevo preteklost, vendar ji kot ženskemu liku ne uspe zaključiti
svojega procesa odraščanja, saj se sooča z različnimi zatiranji. Naoko in Kizuki sta skupaj
odraščala kot ljubimca v izoliranem okolju. Njena zavrnitev neizogibnega procesa odraščanja
je lahko kontekstualizirana kot konflikt med njeno željo po Kizukiju, kjer bi za vedno ostala
skupaj v izoliranem okolju (in s tem v preteklosti) in njenim odporom do vstopa v simbolno,
kjer bi se morala skozi jezik in komunikacijo, povezati z drugimi ljudmi. Zmožnost
komuniciranja z besedami in jezikom, pa je nekaj, kar Naoko pogosto primanjkuje (zavrnitev
simbolnega). Sanatorij, v katerega je Naoko sprejeta, ji želi povrniti zmožnost govora in
ponovno vzpostaviti povezavo s simbolnim. Del njen ozdravitve je tudi ponovna vrnitev v
resnični svet in s tem zmožnost komunikacije z drugimi ljudmi.
V dogodkih opisanih v romanu lahko najdemo dva pogleda (telesnega in duhovnega) na
Naokino navezanost na preteklost in s tem povezano zmožnost govora. Prvič, ko je na noč
svojega rojstnega dne Toruju več ur govorila o svojem otroštvu, šoli in družini. Toru jo je, da
bi ujel svoj zadnji vlak domov premotil, ona pa je zato doživela mentalni zlom in se zjokala v
njegovih rokah, kar je privedlo do spolnega odnosa. Drug tak dogodek je na večer njenega
samomora, ko se izpove Reiko in ji opisuje spolni odnos s Torujem na njen 20. rojstni dan.
Ponovno se po izpovedi izjoče in želi, da jo Reiko objame, naslednje jutro pa se obesi. V obeh
dogodkih, govor in spolni odnos predstavljata prelom njene želje, da ostane v preteklosti s
tem pa želi vstopiti v simbolno. Naokino nenadno obvladovanje govora, skupaj z
nezmožnostjo prenehanja le-tega, odraža to, da se odpoveduje povezanosti s tretjo osebo –
Torujem. To pa je zanjo prvi korak, da izstopi iz tega izoliranega prostora, ki si ga je delila s
Kizukijem in je tako prisiljena vstopiti v simbolno. Po drugi strani, pa je to neprekinjeno
govorjenje tudi znak zavestne zavrnitve simbolnega, ker se s tem izogne govorjenju o bolečih
stvareh (na primer o izgubi Kizukija). Temu se izogiba zato, ker želi ta občutja in misli
obdržati le zase (torej nedotaknjene), izven Torujevega dosega. S tem pa deluje proti
predpisanemu zdravljenju sanatorija, ki zahteva, da je vsak pacient popolnoma odkrit sam s
seboj, da bi se lahko ponovno povezal z zunanjim svetom. Z izogibanjem govoru o Kizukiju
tako odraža svoj odpor, da bi se popolnoma podredila simbolnemu, ki jo sili v razkritje njenih
notranjih misli. Naoko razkrije samo del sebe, kar pomeni nedokončan vstop v simbolno.
Kljub temu, da je bil Kizuki njen edini fant, z njem ni imela spolnega odnosa. Toru je bil tako
njen prvi in zadnji spolni partner. Čas, v katerem se je ta spolni odnos zgodil, pa je prav tako
simbolnega pomena: zgodil se ravno na njen rojstni dan, torej deluje kot nekakšen obred za
prehod v simbolno, kar lahko označuje propad njene čistosti, saj s tem vstopa v svet odraslih.
S tem spolnim odnosom, je stopila na usojeno pot njenega propada, saj je s tem delovala proti
svoji želji, da bi ostala s Kizukijem.
Drugi dogodek – Naokina izpoved Reiko, preden stori samomor, je podoben prvemu. Naoko
ponovno neprestano govori, nato se izjoče in si želi, da jo Reiko objame. Ta izpoved je
pravzaprav nekakšna oblika spovedi, ki pokaže na njeno odločenost, da se upre simbolnemu.
Ko Reiko pove za svojo seksualno izkušnjo s Torujem, še poudari, da nikoli več ne želi imeti
spolnega odnosa. Ne glede na to, da se je ta spolni odnos zgodil že več kot leto dni nazaj, se je
še vseeno odločila, da se bo o tem izpovedala Reiko. S tem da ta spolni odnos prizna pomeni,
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da prizna svojo zvestobo Kizukiju, saj jo to priznanje očisti. Ta dva dogodka imata
pomembno vlogo za prikaz razkola med Naokino željo, da ostane s Kizukijem v preteklosti in
podrejenostjo Sistemu. Skozi ta razkol lahko vidimo spor med njeno pogubno usodo tega, da
bo postala stara 20 let in tako odrasla ter željo, da takšno usodo zavrne.
OJDIPOV KOMPLEKS IN LEZBIŠTVO V ROMANU LJUBI MOJ SPUTNIK
Ljubi moj Sputnik, je bil izdan leta 1999 in je tako rekoč prvi Murakamijev roman, ki
vključuje žensko protagonistko. V zgodbo pa je še vseeno vpleten 24-letni moški
pripovedovalec, znan pod imenom K, kar pomeni, da je zgodba glavne junakinje Sumire
posredovana skozi njegove oči (vidik moškega). 22-letna Sumire je neobičajno dekle in
ambiciozna pisateljica, katere mišljenje lahko razume samo K, zato je on edini, s katerim
Sumire deli svoje nedokončane romane. K ljubi Sumire, vendar ona do njega ne čuti enako. V
romanu se Sumire zaljubi v Miu, starejšo Korejko, katera je bila rojena in je odraščala na
Japonskem. To je bila Sumirina ljubezen na prvi pogled – ko ji je Miu z roko razmršila lase.
Lezbištvo je tako glavna tema tega romana. Dela zahodnih feministk iz 70-ih in 80-ih let, so si
prizadevala, da bi izzivala prevladujočo heteronormativno normalnost. Po Monique Wittig je
normativna heteroseksualnost diskurz, ki najde vsako družbo in ''posebno zatira vse nas
lezbijke, ženske in homoseksualne moške'' (Compulsory, 344). Podobno trdi tudi Adrienne
Rich, saj naj bi moška premoč zanikala ženskam njihovo seksualnost in jim tako vsilila moško
seksualnost. Piše, da je bila heteroseksualnost prisilno in prikrito vsiljena ženskam. Ženska
identifikacija je vir ženske moči, vendar je zmanjšana in brzdana z uvedbo heteroseksualnosti.
(347-356). Lezbični feminizem zato temelji na kritiki obvezne moške heteroseksualnosti. To
razumevanje homoseksualnosti je koristno za razumevanje Murakamijevih romanov, saj je pri
njem heteroseksualnost normalizirana in tako poglavitna za konstrukcijo junakov in njihovega
družbenega okolja.
Družbeni boji, ki jih morajo biti homoseksualci in družbena diskriminacija ter krivica, ki se
jim dogaja, niso poudarjeni v Sumirini lezbični želji po Miu, saj Murakami omeji lezbištvo na
intimno seksualno in psihološko navezanost med dvema ženskama, šele nato pa v zgodbo
postavi nezainteresiranega moškega pripovedovalca, ki lezbištvo učinkovito postavlja na
pozicijo ''drugega'' in ga s tem oropa zmožnosti izzivanja obstoječih družbenih norm.
Da bi razumeli glavni povod Sumirinega lezbičnega poželenja, moramo najprej preučiti
psihoanalitično idejo o predsimbolnem in Ojdipovem kompleksu. Po Lacanu tvorita
Imaginarno in Simbolni red temeljno zvezo. Imaginarno tako ustreza predojdipalni fazi, ko se
otrok dojema še kot del matere in ne zaznava razločnosti med svetom in seboj. Tu je prisotna
le identiteta. Ojdipska kriza je vstop v Simbolni red, ki je povezan s pridobitvijo jezika. V tej
krizi oče razcepi binarno zvezo med otrokom in materjo ter tako otroku prepove dostop do
matere in njenega telesa. Falos, ki predstavlja Zakon Očeta/strah pred kastracijo, začne otroku
simbolizirati ločitev in izgubo. Ta izguba predstavlja izgubo materinega telesa, kar vodi v
potlačitev imaginarne zveze z materjo. To je t.i. primarna potlačitev, ki odpre nezavedno. V
Imaginarnem ni nezavednega, ker ni pomanjkanja. Funkcija potlačitve postane razvidna s
pridobitvijo jezika. Ko se otrok nauči reči jaz sem, s tem prizna, da je prevzel določeno mesto
v Simbolnem redu. Govoreči subjekt, v resnici pravi jaz sem on(a), ki je nekaj izgubil(a) –
izguba imaginarne identitete z materjo in svetom. Jaz sem, tako pomeni tisto kar nisem. To
pomeni, da subjekt začne obstajati le, ker je potlačil svojo željo po materi. (povzeto po Toril
Moi: Politika spola teksta, poglavje Jacques Lacan).
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Ojdipov kompleks je središčna misel v Freudovih psihoanalitičnih raziskavah in je tako
otrokov prvi neposredni seksualni vzgib do matere, prvo sovraštvo ter prva želja po umoru
očeta. Reakcija na dečkovo heteroseksualno mati je izražena z njegovo predojdipalno
navezanostjo, ki postane nabita s seksualnimi implikacijami. Svojega očeta tako vidi kot
tekmeca za materino ljubezen in si zato želi, da bi ga lahko nadomestil. Deček med tem
fantazira, da bi svojemu očetu prevzel penis in ga tako umoril ali kastriral, vendar se pri tem
boji maščevanja svojega očeta. Oče tu ne pomeni zgolj biološkega očeta, temveč tudi
simbolnega, kar se bolj ali manj sklada s teorijo Simbolnega pri Lacanu. Ojdipov kompleks
tako obstaja tudi za deklico. Izguba očeta, ki jo vpelje v prepoved incesta, se lahko izteče v
identifikacijo z izgubljenim objektom (okrepitev moškosti) ali v odklon cilja do objekta. V
zadnjem primeru heteroseksualnost prevlada nad homoseksualnostjo in nadomestni objekt je
najden.
Za Freuda v predojdipalni fazi spolne razlike ni: v oralni, analni in falični fazi se deklica ne
razlikuje od dečka. Ključna sprememba v usmerjenosti deklice se zgodi v trenutku ojdipske
krize: deček ima mati še naprej za svoj ljubezenski objekt, deklica pa se mora odvrniti od
svoje predojdipalne navezanosti na mater in si za ljubezenski objekt izbrati očeta. Ta premik
pa je težko doseči, zato Freud priznava da je vprašljivo, če se v resnici večini žensk posreči v
celoti opustiti svojo predojdipalno navezanost in razviti popolnoma odraslo ženstvenost.
Za boljše razumevanje predsimbolnega je Julija Kristeva postulirala enega izmed njenih
najpomembnejših prispevkov psihoanalizi – semiotično. Kristeva opisuje nasprotujoča si
vidika semiotičnega in simbolnega. Semiotična faza nastopi v predjezikovnem in
predojdipalnem obdobju materinske bližine. To je trenutek pred jezikom, v katerem se otrok
ne zaveda meja in ne razlikuje sebe od drugih. Ko otrok odrašča preide proces socializiranja,
ki je teoretiziran kot Freudov Ojdipov kompleks, Lacanova Zrcalna faza in Kristevin vstop v
simbolni svet. Simbolno je družbeno stanje, v katerem so telesne želje nadzirane in potlačene,
prav tako pa je prepoznana tudi avtoriteta očeta. Kot Freudovo nezavedno, je semiotično
lahko potlačeno, vendar ni nikoli odpravljeno, ko pa se pojavi, zmoti simbolni red. Simbolno
vedno deluje proti semiotičnem – želi ga potlačiti.
To vključevanje semiotičnega in simbolnega v posameznika je ključno za razumevanje
Sumirinega pisanja in tega, kakšno vlogo ima pri tem Miu. S semiotičnim pojasnjevanjem
predojdipalne navezanosti med dojenčkom in materjo, je otrokova ojdipska faza, ko si poželi
matere in želi ubiti očeta, lahko razumljena bolj kot proces, da se odmakne od semiotičnega
do vstopa v simbolno družbo. Ta ojdipalni proces je po Kristevi enak za dečka in deklico. Pri
tem opazi, da kljub nekaterim podobnostim, obstajajo razlike v razvoju Ojdipovega
kompleksa pri deklicah. Ojdipalno stanje – poželenje matere, je drugačno za dečka, saj je
njegova vez z materjo heteroseksualno incestna, medtem ko je dekličina homoseksualno
incestna. Za Freudove pojme, deček prestaja direkten ali pozitiven Ojdipov kompleks, deklica
pa invertiranega oziroma negativnega, ki vključuje mater, se pravi starša istega spola. Da
preide na pozitivni Ojdipov kompleks s staršem nasprotnega spola, se mora deklica odcepiti
od matere, s katero je bila prvotno povezana s potrebo in željo, ljubeče in seksualno. To
ustvari novo fazo v razvoju dekličinega Ojdipovega kompleksa, ki je deček ne potrebuje, saj
je bila njegova želja vedno heteroseksualna oziroma pozitivna. Kristeva uporabi pojem 10
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Oedipus2, s katerim označuje dodatno fazo v dekličinem obratu njenega objekta poželenja – z
matere na očeta, za razliko od Oedipus1 (primaren), ki predstavlja incestno poželenje do
matere. Kristeva v dekličinem Oedipusu1 prepozna homoseksualno vez med materjo in hčerko,
kot razširjeno in neizbežno žensko homoseksualnost, vendar kljub temu podrejeno ženski
heteroseksualnosti, saj se mora deklica tako poistovetiti z očetom v Oedipus2. Z upoštevanjem
psihoanalitičnih študij Ojdipovega kompleksa postane jasno, da je Sumirino lezbično
poželenje do Miu, ki je 17 let starejša od Sumire, ojdipalni element, ki izvira iz smrti
Sumirine biološke matere. Menim, da Sumirino poželenje po Miu predstavlja prenos njene
želje po biološki materi; z drugimi besedami – njeno poželenje je ojdipalno
homoseksualno/lezbično poželenje, njen objekt poželenja pa je ženska, ki je od nje starejša. V
monografiji Dances with Sheep, Matthew Stretcher pojasnjuje Sumirino poželenje po Miu, ki
je ojdipalno usmerjeno in je na nek način proces iskanja svoje lastne identitete: ''V tem
kontekstu ni težko razumeti Sumirine želje po Myü11. Kot njena želja po povrnitvi matere,
tudi želja po Myü pomeni vračanje se do svojega rojstva, njenega avtonomnega izvora. Njena
seksualna želja po Myü, posebno po njenih prsih in vagini, povezana s seksualnostjo in
materinstvom, je lahko razumljena kot želja po vrnitvi k točki materine smrti in s tem
povrnitvijo njenega materinstva'' (Dances, 135). Pomanjkanje materine vloge tako postane
glavni problem za razvoj Sumirine identitete. Sumirina ojdipalna privlačnost do Miu izhaja iz
nedokončanega razvoja Ojdipovega kompleksa oziroma odsotnosti matere v njenem otroštvu.
Sumirina mati je umrla pri 31. letih, ko Sumire še ni dopolnila tretjega leta starosti. Ta
informacija je pomembna, saj bi bila Sumirina želja po starejši ženski, v primeru, da
Murakami ne bi poznal Freudove psihoanalize, le naključje. Ojdipov kompleks se pojavi med
3. in 6. letom starosti (Sense, 80). Odsotnost matere od Sumirinega 3.leta dalje, nakazuje na
odsotnost Sumirine primarne incestne želje ali identifikacije s svojo materjo (njen Oedipus1).
Sumire o svoji materi ne ve ničesar. Od nje ji je ostalo le nekaj fotografij in nepomembne
informacije, ki ji jih je povedal oče. Njen oče se spominja le, da je imela njena mati lepo
pisavo in dober spomin, s tem pa jo prikrajša za materinsko povezanost, ki jo je Sumire zelo
cenila. Iz slik je Sumire razbrala tudi to, da je svoj pust izgled podedovala po materi in ne po
svojem privlačnem očetu. Kar izhaja iz te nepodobnosti med očetom in odsotnostjo materine
vloge v Sumirinem otroštvu je kriza identitete, ki jo vleče v iskanje materinega lika. V sanjah,
ki se Sumire neprestano ponavljajo, spleza na dolge zavite stopnice, da bi se srečala z materjo,
ki bi ji morala povedati podatek, ki ga Sumire potrebuje, če hoče živeti, vendar je mati,
preden ji lahko to pove, povlečena v temo odprtine. Pogostost teh sanj in ključen podatek, ki
ga Sumire potrebuje, poudarja gorečo željo v njenem nezavednem, da se poveže in identificira
s svojo materjo ter s tem pridobi svojo identiteto. Želja po materinem liku nato preide na
poželenje po Miu. Prvič se to izrazi v trenutku, ko se Sumire zaljubi v Miu in sicer, ko ji Miu
razmrši lase. Dogodek je opisan, kot da ''bi jo zadela strela naravnost v glavo'' (Ljubi, 12).
Mršenje las ponavadi opravlja starš in ne ljubimec. Drugič pa, ko Sumire v sanjah spodleti
srečanje s svojo materjo in se zato odloči, da bo Miu povedala kaj si želi, s tem pa zavrne, da
bi to razkrila tudi komurkoli drugemu. Kakšno povezavo ima dejstvo, da sta Sumirina mati in
Miu dve popolnoma različni ženski, s Sumirinimi ojdipalnimi sanjami in priznanjem svoje
ljubezni do Miu? Vez, ki ju povezuje mora biti prenos ojdipalnega poželenja. Dejstvo, da
Sumire ni izvedela informacij o svoji materi v resničnosti in njeni poskusi, da bi se z materjo
11

Zapis se razlikuje glede na različne načine zapisovanja izgovarjave japonskih besed. Myü je tako samo drug
zapis imena Miu.

29

ponovno združila v sanjah, povzroči, da se prenese njeno poželenje po materi na Miu. Miu
tako za Sumire postane materinski lik.
Miu: Simbolni oče
Miu ne smemo razumeti samo kot Sumirino predojdipovsko mati, saj pripomore k številnim
spremembam, ki jih je Sumire prešla. Miu tako ne predstavlja le materinskega lika za Sumire,
vendar tudi lajša Sumirin ponovni stik z družbo in simbolnim. Miu tako nekako simbolizira
Sumirino predojdipsko mati in simbolnega očeta, ki jo loči od njenega semiotičnega. Z vidika
psihoanalize je smrt Sumirine biološke matere in poznejša odsotnost materine vloge nekakšna
ovira za razvoj njenega Oedipusa1 v Oedipus2 (ki je želja po očetu). Brez Oedipusa2, Sumire
ni zmožna prepoznati družbenospolne vloge svojega biološkega očeta in s tem vstopiti v
simbolno vlogo, ki pomeni umor očeta. Sumirina povezava z očetom je tako šibka, ne le zato
ker je on preveč privlačen in ji ne zagotovi dovolj informacij o njeni materi, vendar tudi zato,
ker ne prevzame vloge simbolnega očeta, ki bi prinesel Sumire vstop v simbolno. Njen
nedokončan vstop v simbolno se kaže tudi preko nedokončanih knjig, ki jih piše. Kar Sumire
manjka, da bi svoja dela dokončala, sta čas in življenjske izkušnje, zato Miu Sumire ponudi
delo. To pa istočasno za Sumire pomeni tudi vstop v družbo. Tako se mora Sumire soočiti z
grobo resničnostjo življenja, saj mora redno hoditi v službo, se lepše oblačiti, izboljšati svojo
govorico, se naučiti vožnje z avtom in kako se uporablja računalnik ter pisati poslovna pisma.
Kar pa je najpomembnejše – biti v stiku z različnimi ljudmi (Miuinimi poslovnimi partnerji in
ljudmi, ki jih spozna med potovanjem po Evropi). Sčasoma se od Miu veliko nauči, vendar
spozna tudi, da je še veliko stvari, ki se jih mora naučiti. Istočasno s tem spoznanjem ugotovi
tudi, da nima več sposobnosti pisanja. S teorijo Kristeve o semiotičnem ugotovimo, da Sumire
počasi prehaja iz območja semiotičnega v območje simbolnega. Miu je pri tem ta sila, ki jo
vleče v simbolno, saj je tudi sama opustila svoje semiotično. Miu je bila izvrstna pianistka,
dokler se ji pri 25. letih ni pripetil nenavaden dogodek. Po tem dogodku je izgubila zmožnost
igranja klavirja in se je zato vrnila na Japonsko, da bi prevzela očetovo podjetje. S prevzetjem
poslovne kariere in s tem da se predstavlja kot privlačna, dobro razgledana ženska tudi ona
sama opusti semiotično in vstopi v simbolno. Sumirina transformacija spominja na Miuino v
smislu tega, da je prav tako opustila svoje območje semiotičnega – pisanje romanov za novo
službo. To kaže na Sumirino spremembo iz nekoga, ki zavrača vstop v simbolno, v nekoga, ki
se začenja s tem vsaj deloma identificirati. Sumirina lezbična želja je tako po eni strani
projekcija njenega ojdipskega poželenja (zaradi slabo razvitega Ojdipovega kompleksa), po
drugi strani pa identifikacija s simbolnim, pod vplivom simbolne očetovske figure.
OJDIPALNO PREKLETSTVO IN PREHAJANJE MED SVETOVI V KAFKI NA
OBALI
Roman Kafka na obali je izšel leta 2002 in prejel številne nagrade. Leta 2005 ga je The New
York Times uvrstil med 10 najboljših knjig leta. Kafka na obali je kompleksen roman,
sestavljen iz dveh paralelnih zgodb, ki se dogajata v izmenjujočih se poglavjih.
Prvoosebnemu pripovedovalcu, ki na svoj 15. rojstni dan pobegne od doma, se dogajajo
nenavadne reči. Za razumevanje romana in psihološkega potovanja glavnega junaka Kafke
Tamure, pa moramo razumeti pojem Zrcalne faze Jacquesa Lacana, Freudov Ojdipov
kompleks in Semiotično Kristeve.
Ena izmed teorij seksualnosti, ki jih je Freud zapisal v Three essays on the Theory of Sexuality
(1905), je strukturirana predojdipalna formacija, sestavljena iz oralne, analne in falične faze.
Te tri faze predojdipalnega razvoja so ključnega pomena za naslednje seksualne pozicije
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posameznika. Ta teorija je povezana s Freudovimi prepričanji, da je subjektovo psihično
zdravje opredeljeno z Ojdipovim kompleksom. V 30-ih letih 19.stoletja je Lacan predstavil
svojo teorijo o tem, kaj nastane pred nastopom Ojdipalne faze. To predstavlja njegova Zrcalna
faza, ki je ključna pri oblikovanju identitete. Zrcalna faza se pojavi med 6. in 18. mesecem
starosti in je odgovor na Freudovo primarno fazo narcisizma. To je faza človekovega razvoja,
ko je subjekt zaljubljen v podobo svojega telesa, to pa presega ljubezen do drugih. Med 6. in
18. mesecem otrok začne prepoznavati svojo podobo v zrcalu (kar ne pomeni dejanskega
ogledala, vendar na primer odsevno površino – materin obraz) to pa ponavadi spremlja užitek.
Otrok želi to podobo upravljati in se z njo igrati. Čeprav to podobo otrok najprej zamenja za
resničnost, kmalu spozna da ima svoje lastnosti, kar vodi v sprejetje te podobe, kot njegove
lastne podobe – odsev sebe.
Med Zrcalno fazo se otrok prvič zave, da ima njegovo telo obliko. Prav tako lahko tej podobi
narekuje premike, pri čemur občuti užitek. Ta občutek izpolnjenosti je v nasprotju s tem, kako
otrok dojema svoje telo, katerega še nima popolnoma v oblasti. Medtem ko otrok še vedno
čuti da je njegovo telo v kosih in torej ne celostno, je zrcalna podoba ta, ki mu daje občutek
sklenjenosti. Tu je pomembno to, da se otrok poistoveti z zrcalno podobo. Ta podoba je torej
on sam. Identifikacija ima pomembno vlogo, saj brez nje otrok ne bi dosegel faze, v kateri se
dojema kot celota. Po drugi strani pa ta mu ta podoba daje tudi občutek odtujenosti tako, da
glede sebe postane zmeden. Občutek celosti je pridobljen tako, da vidi sebe kot drugega, ki
mu je zrcalna podoba (Jacques, 25-26).
V romanu obstajata dve zgodbi o bolj ali manj resničnem svetu in izrazitem metafizičnem
oziroma metaforičnem drugem svetu, ki se večkrat križata. Osrednji lik liho označenih
poglavij je fant, ki zbeži od doma na predvečer svojega 15. rojstnega dne. Njegovega pravega
imena nikoli ne izvemo, vendar se nam predstavi kot Kafka Tamura. Njegovo ozadje postane
nekoliko bolj jasno, ko prebere časopisno novico o nedavnem krvavem umoru njegovega
očeta, znanega kiparja Koichija Tamure. Z novico o smrti očeta si Kafka oddahne, saj je bil to
človek, ki ga je zaznamoval s prekletstvom, da bo kot Ojdip ubil svojega očeta in imel spolni
odnos s svojo materjo in sestro. Ko je bil star 4 leta, je njegova mati skupaj z njegovo sestro
pobegnila od doma. Kafka je razočaran nad svojim odnosom z očetom in se zato odloči, da
pobegne od doma, pri tem pa mu pomaga njegov alter-ego Vran. Edina povezava s Kafkovo
pravo identiteto je njegov oče, ki je omenjen v časopisni novici. To je bistvena povezava
glavnega lika z otrokom, pred njegovo izkušnjo z zrcalom. V obeh primerih ima subjekt ime,
ki mu ga je podelil ''drugi'', ki ni razkrit. Oba se bosta morala sama identificirati – Kafka v
romanu s sprejetjem svoje domnevne identitete in otrok s prepoznanjem sebe kot celostnega
bitja.
Poleg tega pa ima Vran pomembno vlogo, ki ne sme biti prezrta, saj je vzporedna Zrcalnemu
stadiju. Iz uvodnih dveh poglavij je razvidno, da glavni lik Kafka, čeprav je še brez lastne
identitete, najbolj zaupa svojemu alter-egu Vranu. Kafka pridobi samozavest s pobegom od
doma. V prvem poglavju je razvidno, da je Kafka izoliran od svojih vrstnikov, zato v Vranu
vidi prijatelja, ki je popolno nasprotje njega in pooseblja vse kar si sam želi biti. Vran tako
predstavlja Kafkovo družabno osebnost, ki je prežeta z znanjem o svetu. Je močan vendar
sočuten, pameten vendar drzen in ima prav te značilnosti, ki bi jih Kafka potreboval, če želi
preživeti v nepoznanem svetu.
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Kafka v izpolnitvi Ojdipovega kompleksa
Če je Zrcalna faza otrokovega psihičnega razvoja razumljena kot čas, ko otrok prevzame
svojo lastno identiteto, potem je Ojdipov kompleks in s tem kastracijski kompleks pri dečkih
razumljen kot faza, v kateri se začne njegova fizična interakcija s svetom. Da lahko
razumemo vlogo očeta v Ojdipovem kompleksu in kastracijskem kompleksu moramo
razumeti Freudovo ojdipalno teorijo. Freudovo konceptualiziranje Ojdipovega kompleksa je
eno izmed najpopularnejših in najbolj napačno razumljenih idej o psihoanalizi. Idejo za to je
vzel iz grške tragedije Kralj Ojdip, kjer Ojdip nehote ubije svojega očeta in postane kralj s
tem, da se poroči s svojo materjo. Freud pravi, da je naše najgloblje nezavedno poželenje po
umoru očeta in poroki z materjo. Ojdipov kompleks so čustva, ki jih ima otrok do svojih
staršev. Da se Ojdipov kompleks razvije pozitivno, potrebuje željo po umoru nasprotnika
(starša istega spola) to željo pa mora spremljati poželenje po staršu nasprotnega spola.
Negativna oblika pa je obratna, torej poželenje po staršu istega spola in želja po umoru starša
nasprotnega spola. Normalen Ojdipov kompleks je sestavljen iz obeh, tako pozitivnega kot
negativnega. Kar je pomembno pri Ojdipovem kompleksu je to, kako otrok razreši svoja
občutja do staršev. Freud je menil, da se ta proces dogaja med 3. in 5. letom starosti. Z
razrešitvijo Ojdipovega kompleksa gre seksualnost skozi latentno fazo, dokler se ponovno ne
pojavi med puberteto, kot adolescenčna seksualnost. V tem času otrok doživi svoj seksualni
razvoj kot je opisan v Lacanovi Zrcalni fazi in se tako zaveda sveta okoli sebe, kot nečesa
ločenega. Takrat prične z raziskovanjem svojega psiho-seksualnega zanimanja do ljudi okoli
sebe, sploh pa do materine figure. Freud z raziskavo o ''Malem Hansu'' prikaže otrokovo
poželenje po materi, s tem ko jo otrok poskuša zapeljati. Ker mati ostane pasivna, je vloga
očeta tista, ki se postavi med njiju (med otrokom in njegovo željo po materi). Oče pa ima pri
tem vlogo tistega, ki izvede kastracijsko grožnjo otroku, s čimer se Ojdipov kompleks konča.
Kako se otrok odzove na to grožnjo pa ima velik vpliv na njegovo nadaljnjo psihopatologijo.
Otrok si torej ne želi samo matere, ampak tudi njen imaginarni falus. Kot je prikazano v
primeru Malega Hansa, na podlagi tega, da ima otrok penis, verjame, da ga mora imeti tudi
mati. Lacan to imenuje Shema R. Otrok verjame, da ima mati nekaj kar ni toliko falus, kot je
imaginarni falus, ki si ga želi, to pa povzroči, da si otrok želi materine pozornosti. Lacan še
trdi, da otrok vidi to poželenje matere, kot željo po falusu. Za Freuda, je otrokova ugotovitev,
da mati nima penisa, opisana kot kastracijski kompleks (Povzeto po Dylan Evans: An
Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, 22-24).
V Lacanovi teoriji je vloga očeta zmanjšana, kar se imenuje Nom-du-Père. To ''ime-očeta''
ima enako kastracijsko grožnjo, kot jo ima oče v Freudovi teoriji, s to razliko, da tu ni potrebe
po tem, da ta grožnja obstaja v očetovem telesu. Po Lacanu je to imaginarna funkcija, ki
izziva otrokovo incestno željo po materi. V tem primeru je pri Malem Hansu razvidno, da je
mati prevzela vlogo Nom-du-Père medtem ko jo je otrok skušal zapeljati. S tem ko mati
zavrne seksualne želje otroka, je ta prisiljen, da premisli o vrednosti svojega penisa, kar še
dodatno podžge zavidanje in agresijo do svojega tekmeca (očeta), saj si želi pridobiti materino
naklonjenost. Lacan še pravi, da ima oče še vedno pomembno vlogo v strukturi otrokove
seksualnosti čeprav mu spodleti prevzem vloge Nom-du-Père (Introductory, 122).
Skozi roman nam postane jasno, da Kafka prerokbo očeta dejansko izpolnjuje. Ko spozna
Sakuro in gospo Saeki prične na podlagi privlačnosti, ki jo čuti do njiju sumiti, da sta njegova
mati in sestra. Misel na to se mu ne upira, ampak jo sprejme kot nekaj, kar je neizogibno.
Kafka prizna gospe Saeki, da jo istočasno ljubi in verjame da je njegova mati. Tu še enkrat
Nom-Du-Père prekine njegovo incestno poželenje do matere. Kafka razume tabu, ki obdaja ta
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dejanja. Za razliko od otroka, ki prehaja Ojdipov kompleks, se Kafka zaveda svojih dejanj,
torej se mu zdita umor očeta in spolni odnos s svojo materjo popolnoma enako grozna. Šele v
21. poglavju, ko prebere novico o brutalnem umoru svojega očeta, Oshimu prizna prerokbo,
ki mu jo je napovedal oče. S tem se reši bremena in prizna, da ne želi storiti nobene od teh
stvari. Se pravi noče ubiti očeta, niti noče spati z materjo in sestro. Prizor z Oshimo kaže na to,
da čeprav se Kafka zaveda svojih negativnih dejanj, ki so mu bila usojena, ne vidi možnosti,
da bi jih preprečil. Pod Lacanovimi pogoji tako ne prepozna pozicije Nom-du-Pèra in njegove
zmožnosti upravljanja z grožnjo kastracije. Njegova zavrnitev izpolnitve prerokbe kaže na
odklon Nom-du-Pèra. Oče tu deluje kot označevalec, ki je v imenu simbolnega idealna
pozicija, s tem pa predstavlja zakon in njegove prepovedi – prepoved incesta. Kafka se
razlikuje od Ojdipa in otroka med Ojdipovim kompleksom v tem, da se znajde v poziciji, kjer
bi izvedbo teh dejanj lahko preprečil.
Iskanje svoje druge polovice
Oshima v romanu pripoveduje Aristofanovo zgodbo iz Platonovega Simpozija, ki govori o
tem, da v starih časih ljudje niso bili preprosto samo ženske ali moški ampak so obstajali 3
tipi ljudi – moški/moški, ženska/ženska in moški/ženska. Bog se jih je odločil razsekati in od
takrat vsi ljudje iščejo svojo drugo polovico. Kafkova zagata se tako odseva v njegovem
pomanjkanju; iskanje njegove druge polovice postane pogoj tega romana. To pomanjkanje, ki
ga Kafka čuti, je primanjkovanje matere v njegovem življenju. Objekt, s katerim se lahko
poistoveti, pod pogoji ''Drugega'' ne obstaja, torej je zanj identifikacija z njegovim ''Drugim''
težko uresničljiva. Njegovo zapleteno življenje se še dodatno kaže v slabem odnosu z očetom.
Ojdipalna prerokba tako postane samo še dodatno dejanje, ki distancira očeta od Kafke. Kafka
mora v romanu vzpostaviti najtežji odnos – odnos s samim seboj. Da bi to storil, sledi očetovi
prerokbi. Roman s tem postane iskanje objekta matere, Drugega, tega česar mu v življenju
primanjkuje.
Kar Kristeva opisuje kot semiotično, je predojdipalni svet, kjer dojenček obstaja v ''chori'' (iz
grške besede prvobitna materija, maternica) – Kristeva semiotično ''choro'' enači tudi z
''materinskimi'' goni. To niso le goni, ki pripadajo materi, temveč goni, ki se usmerjajo in
strukturirajo v razmerju (obeh spolov) do materinega telesa. Ker je materina figura v življenju
Kafke odsotna, je zreducirana na objekt. V romanu Kafka do gospe Saeki čuti naklonjenost
odsotne matere, že takoj, ko jo spozna. Ta takojšnja povezanost stremi k seksualni atrakciji
med likoma. Ta privlačnost nastane v zavestnem stanju – dvigne se iz seksualnega instinkta,
psihološke potrebe. Ego, ki je tu zavestni razpon človeške psihologije, goji nekatera
nezavedna poželenja. Kafkovo seksualno nagnjene do gospe Saeki, se nagiba k ojdipalni
družinski romanci. Zanj postane objekt, katerega prisotnost je glavnega pomena za izpolnitev
njegovih želj. Vrhunec te ojdipske krize se materializira skozi sanje in metafore v romanu, saj
se v sanjah začne odgovornost. Vran doživeto opisuje moč sanj: ''Mogoče boš v seksualnih
sanjah celo videl svojo pravo mater in sestro. Tega ne moreš nadzorovati. Zunaj tvojih moči je.
Samo sprejemaš lahko. Strah te je domišljije. Še bolj pa te je strah sanj. Odgovornosti, ki
izhajajo iz sanj. Ampak zato ne moreš biti ves čas buden, in ko boš spal, bodo prišle tudi sanje.
Kadar si buden, lahko domišljijo še nekako nadziraš. V sanjah pa je ne moreš'' (Kafka, 211).
Nakata: Kafkovo nasprotje
V romanu je Nakato mogoče enačiti z manifestacijo Kafkovega ida. Atributi povezani s
predojdipalno psihopatologijo, so najbolj intenzivno prikazani v Nakati. Raziskovalci tega
področja so poudarili, da je še ne centriran ego razpršen po svetu manifestacij. Takšne vrste
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oseba je še vedno v stiku z dušami živali in rastlin ter lahko celo s predmeti. Z njimi lahko
komunicira v njihovem jeziku in doživlja njihovo veselje in trpljenje. Nakata ima nenavadno
sposobnost govorjenja z mačkami. Poleg tega pa ima tudi sposobnost napovedovanja
določenih stvari povezanih z naravo. Napove lahko, da bodo z neba deževale ribe in pijavke.
''Chora'' se v teoriji Kristeve odraža tako, da opisuje predojdipalno področje, ki je omenjeno
tudi v romanu. Kamen prehoda, ki ga mora Nakata najti in zapreti, odraža zaprt prostor v
kateremu so liki v romanu ujeti. Mogoče je zaznati, da sta Nakata in gospa Saeki, skupaj z
vojaki iz druge svetovne vojne, ki prebivajo v gozdu, človeka, ki sta bila nekako oživljena iz
preteklosti. To dodatno pojasnjuje napake v značaju Nakate. Nakata mora kamen prehoda
zapreti, saj lahko le s tem dobi nazaj drugo polovico svoje sence.
Nakata ne vstopi v roman pri svoji trenutni starosti. Pojasnjeno nam je, kako je Nakata izgubil
svoj spomin in s tem pridobil sposobnost komuniciranja z mačkami. Vrnemo se nazaj v leti
1946 in 1972, kjer smo priča izpovedi 26-letne ženske, vzgojiteljice Setsuko Okamochi, ki je
nekega dne vodila skupino otrok na hrib Owan yama12, na enkrat pa so vsi otroci padli v
nezavest. Prebudili so se vsi razen Nakate. Zato je 3 tedne v komi preživel v bolnišnici in ko
se je prebudil ni več imel zmožnosti branja in pisanja, prav tako pa je izgubil spomin.
Vzgojiteljica je kasneje priznala, da je na noč, preden je otroke odpeljala na hrib, imela
erotične sanje, kar je povzročilo, da je že predčasno dobila menstruacijo. Ker je bila med
pohodom na hrib njena menstruacija tako močna, je da bi jo ustavila, uporabila brisačo. Ko je
otroke poslala v gozd nabirati gobe, se je Nakata vrnil s to okrvavljeno brisačo, zaradi česar
ga je pretepla do nezavesti. Nakatina umska zaostalost se je tako začela s krvjo in erotično
prepletenim nasiljem.
Čeprav je Nakata ljubek in prijazen, je bil umor Kafkovega očeta brutalno in nasilno dejanje.
Na noč očetovega umora, se je Kafka prebudil na tleh šinto svetišča po nerazložljivih 4 urah
nezavesti in opazil, da je njegova majica prepojena s krvjo. Spoznal je, da ni bil ranjen on,
ampak, da je ta kri pripadala nekomu drugemu, vendar se ne spominja, da bi bil vpleten v
kakšno nasilno dejanje. Prav tako ni mogoče, da bi v teh 4 urah odpotoval nazaj v Tokio, ubil
očeta, nato pa se vrnil k šinto svetišču v Shikoku. Lahko bi rekli, da je v teh 4 urah zamenjal
telo in se po opravljenem dejanju vrnil nazaj v svoje telo. To se na Japonskem imenuje
''blodeča duša''. Knjiga, Princ in dvorne gospe (Genji Monogatari), ki je omenjena v romanu,
je na primer polna teh t.i. ''blodečih duš''. V obdobju Heian ali vsaj v njegovi psihološki sferi,
so lahko ljudje postali blodeče duše, ki so potovale skozi vesolje, da so izpolnile svoje želje.
V primeru Kafke, pa je lahko Kafka zaradi sovraštva do očeta nekako zapustil svoje telo in
obsedel Nakato, ki je ubil očeta namesto njega.
Gospa Saeki: Ojdipalna mati
Kot sem že omenila, je gospa Saeki lik, ki je bil ujet v nekakšnem popačenju časa. Njeno
skrivnostno izginotje po nasilni smrti njenega ljubimca, je enako skrivnostno, kot njena
ponovna vrnitev v knjižnico Komura. Vrnila se je zato, da bi oskrbovala knjižnico, ki je bila v
lasti družine njenega fanta. Verjetno je, da se je gospa Saeki vrnila, da reši določene stvari
oziroma da doseže določen cilj (v njenem primeru smrt). Kasneje pa gospa Saeki postane
pomembno sredstvo za razrešitev Kafkove Ojdipske krize. Besedilo pesmi, ki ga Saeki napiše
za svojega mrtvega fanta, kaže na globoko naklonjenost Kafkovemu položaju. Ko Oshima in
Kafka analizirata besedilo pesmi, prideta do zaključka, da je gospa Saeki morda potovala
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skozi čas in prostor, da je spisala besedilo, ki govori o trenutnih dogodkih v romanu. Oshima
tu ponovno omeni ''blodeče duše'' pravih živečih in ne metaforičnih ljudi.
Nerazrešen konflikt, prikazan v liku gospe Saeki se materializira skozi besedilo, ki ga je
napisala in ironično poimenovala ''Kafka na obali''. Njeno dejanje pisanja besedila pesmi je z
upiranjem času in prostoru tudi naklonjeno sanjam. ''Se pravi, mislite, da je gospa Saeki
spisala besedilo po nekem posebnem navdihu? Recimo takem iz sanj?'' Kafka vpraša Oshimo.
''Dobra poezija je večinoma takšna. Če besede do bralca ne izkopljejo preroškega predora,
potem pesem ne izpolnjuje svojega namena.'' (Kafka, 366). Moda je imela gospa Saeki v
kakšnem drugem časovnem okviru notranjo, morda celo nezavedno željo po Kafki. Ironija je
ta, da Kafka tej želji nasprotuje tako, da želi postati njen umrli fant, na katerega je gospa
Saeki še vedno navezana. Njegov alter-ego Vran, pa potrjuje čustva Kafke: ''Do zdaj nisi
nikomur ničesar zavidal niti nisi nikoli želel biti nekdo drug. Zdaj pa fantu s slike zavidaš in
rad bi postal on, če bi bilo to mogoče. Tudi če bi vnaprej vedel, da te bodo pri dvajsetih mučili
in do smrti pretepli z jekleno cevjo. Tudi pod tem pogojem bi rad vsaj od svojega petnajstega
do dvajsetega leta živel kot on, brezpogojno ljubil gospo Saeki in bil od nje brezpogojno
ljubljen.'' (Kafka, 364). Kljub vsem naključjem sorodnosti, sta Kafka in gospa Saeki
neizogibno združena. Prav tako pa je celotna pesem nekako naključno preroška pripoved
zgodbe. Besedilo pesmi ''Kafka na obali'' tako postane objekt preko katerega protagonist
ocenjuje svoje pomanjkanje. To postane odraz Kafkove druge polovice - objet petit a. Po
Lacanu vstop v Simbolni red odpira nezavedno, se pravi se primarna želja po materi
nezavedno ustvari. Nezavedno nastopi kot rezultat potlačitve te želje. Lacan imenuje objekte,
ki si jih v simbolnem redu poželimo različno, objet petit a pa tu predstavlja željo, ki je ni
mogoče potešiti, saj ne obstaja objekt, ki bi lahko prestavljal tisto, kar je že izgubljeno.
ZAKLJUČEK
Namen tega diplomskega dela je bil preučiti francosko feministično kritiko in Murakamijeva
dela – Norveški gozd, Ljubi moj Sputnik in Kafko na obali. Želela sem analizirati in kritično
raziskati nekatere vidike njegovih romanov, ki v literaturi ostajajo neopaženi. Predstaviti sem
želela skupno temo vseh treh romanov, ki nasprotujejo temu, kar želi Murakami s pisanjem
poudariti: žensko individualnost in delovanje proti Sistemu, ki prevladuje v njihovih življenjih
in jih ubija. Murakamijeva dela se dotaknejo ljudi, ker opisujejo brezupnost, ki spremlja naša
življenja, neuspeh medsebojne komunikacije in osamljenostjo, ki pride s tem. Čeprav ima
vsak roman, ki sem ga prebrala, drugačno zgodbo, so med seboj povezani z občutkom
odtujenosti, izgube in neuspešnih bojev. Istočasno, pa se zgodbe ne končajo z dokončno
razrešitvijo. Namesto tega se zgodba pogosto konča z občutkom razodetja, da obstaja še druga
faza življenja, ki se bo po koncu pričela za like. To je razvidno v Norveškem gozdu, ko se
Toru na koncu romana odloči, da bo ljubil Midori, v Ljubem mojem Sputniku, ko se K vrne iz
Grčije in čuti, da je nekaj znotraj njega izginilo in v Kafki na obali, ko Kafka postane del
novega sveta – prostega očetove prerokbe.
V romanu je vedno moški tisti, ki dobi priložnost za osebnostno izpopolnjenje. To vodi v
analizo žensk in njihovih likov. V Norveškem gozdu Naoko in Midori poosebljata preteklost
in prihodnost za moškega protagonista Toruja. Konfiguracija preteklosti/prihodnosti je
zastavljena kot dilema izbire in moški se ne more odločiti katero bi izbral. To ne prikazuje
ženski kot individualni osebi, ki živita zase, ampak sta definirani preko obstoja moškega
protagonista.
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Za roman Ljubi moj Sputnik sem raziskovala ojdipalno lezbištvo in prikazala, da je Sumirina
lezbična navezanost na Miu dvojna: izvira iz njenega slabo razvitega Oedipusa1 zaradi
zgodnje smrti njene rojstne matere in Oedipusa2 zaradi pomanjkanja identifikacije z njenim
rojstnim očetom. Miu, kot njen ljubezenski interes, uteleša tako mater kot očeta in s tem je
njeno lezbištvo prikazano v romanu bolj psihološko kot politično, saj ne more izzivati
heteroseksualnih struktur. Poleg tega pa je Sumire predstavljena skozi oči pripovedovalca,
zato lezbištvo deluje kot ''drugo'' za njegovo heteroseksualnost.
Za razumevanje Kafke na obali sem se oprla na Freudovo in Lacanovo definicijo Ojdipovega
kompleksa, saj je glavni moški lik preživljal tegobe ojdipalne prerokbe svojega očeta. Ker je
zaradi te prerokbe skozi celotno svoje življenje v vsaki ženski iskal svoji ''pobegli mati in
sestro'' je na koncu prišel do spoznanja, da je to Ojdipalno prerokbo že izpolnil. Gospa Saeki
je v romanu delovala kot njegova mati, s katero je imel več spolnih odnosov, Sakura pa kot
sestra, ki jo je v svojih sanjah posilil. Tudi njega so ženski liki vodili do njegove identitete in s
tem do odraščanja.
Če povzamem vse tri romane, lahko razberemo ponavljajoči se pojav pri vlogah žensk. Vedno
obstaja oseba, ki pooseblja moškega in ta moški je vpleten v odnos z žensko, ki deluje kot
sprožilec za edinstveno doživetje, na koncu katerega dobi moški nekakšno očiščenje duše,
razmislek ali razodetje.
Potrdila sem hipotezo, da so ženske predstavljene kot predmeti za vzpostavljanje
pripovedovalčeve subjektivnosti in seksualnosti, saj se ti ženski liki zdijo brez globine, one in
njihove zgodbe pa obstajajo samo za moške in ne za sebe. Naoko in Midori sta predstavljeni
kot izbira med preteklostjo in prihodnostjo, Sumire in Miu sta ''drugo'' za K-jevo
heteroseksualnost, gospa Saeki in Sakura pa sta pomembni za izpolnitev Kafkove ojdipalne
prerokbe. V vseh primerih je moški tisti, ki nekaj pridobi, v nobenem izmed teh romanov pa
ženska ne postane individualna in se ne loči od moške zastrašujoče in nadvladujoče
prisotnosti. Ženske so lahko le v manjši meri to kar resnično so – ženske. Na žalost se zdi, da
je to skupna lastnost vseh moških japonskih pisateljev. V dialogu med Takahashi Takako in
Tsushima Yuko (v Female Sexuality and the Male Gaze), ti znameniti japonski pisateljici
izrazita mnenje, da nekateri moški avtorji, kot je na primer Nobelov nagrajenec Kawabata
Yasunari, predstavljajo ženske, za katere izgleda, da nosijo masko in so opazovane skozi
moške oči, brez da bi opisal, kaj oziroma kdo je za to masko (Woman Critiqued, 120).
Takahashi nadaljuje in izpostavi, da ''takšna upodobitev ženske ni samo moška fantazija; to je
podoba ženske, kot se pojavi v moških očeh, filtrirana skozi moške fantazije. /…/ za žensko
se zdi, da je njena notranjost preprosto pogrešana'' (121). Čeprav o Murakamiju nista
razpravljali, to velja tudi za njegove romane. Ne verjamem, da njegovi romani predstavljajo
resnično podobo (japonskih) žensk ali žensk na sploh, saj so ženske v njegovih romanih
predstavljene preko filtrirane moške perspektive, perspektive Toruja, K-ja in Kafke. Njegovo
pisanje je torej moško pisanje. S tem pa sem potrdila še svojo prvo hipotezo, da Murakami v
svojih romanih predstavlja japonske patriarhalne družbene razmere, v katerih so ženske
podrejene moškim in pri čemer imajo moški nad njimi oblast.
Ženske v njegovih romanih ne pridobijo svoje individualnosti, razen s travmatično in tragično
usodo. Obravnava obeh spolov v njegovih romanih daje zavajajoče sporočilo, da so samo
moški nekaj vredni kot individualne osebe, medtem ko ženske obstajajo samo kot sredstva za
pomoč protagonistu da doseže svojo individualnost.
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PRILOGE
Povzetek
S tem diplomskim delom sem poskušala odgovoriti na vprašanja francoske psihoanalitične
kritike o družbenospolnih razlikah v delih Harukija Murakamija. Zanimala me je podoba
žensk v patriarhalnih binarnih opozicijah in če so Murakamijeva dela, ki sem jih obravnavala
– Kafka na obali, Norveški gozd in Ljubi moj Sputnik te opozicije presegla. V delu sem
preverjala dve hipotezi in sicer, da Murakami v svojih romanih predstavlja japonske
patriarhalne družbene razmere, v katerih so ženske podrejene moškim in drugo, da so ženski
liki predstavljeni kot predmeti za vzpostavljanje pripovedovalčeve subjektivnosti.
Haruki Murakami je v Sloveniji trenutno najbolj prevajani živeči japonski pisatelj.
Protagonisti njegovih romanov so ponavadi antijunaki, ki preko žensk dosežejo svojo
aktualizacijo. S tem protagonisti najdejo svojo individualnost, žensko pa postavijo na
manjvredno pozicijo. Murakami preko svojega boku (moškega prvoosebnega) pripovedovalca
zavrača hierarhične družbene strukture. Njegov boku pripovedovalec je pasiven, bralca pa
nagovarja kot glas, ki mu je soroden.
V romanu Norveški gozd je ta boku pripovedovalec glavni junak Toru, roman pa prikazuje
proces njegovega odraščanja in ljubezenskega razmerja z dvema dekletoma Naoko in Midori,
ki zanj obstajata kot stopnji odraščanja. Naoko je pri tem zreducirana na pripomoček, preko
katerega Toru uresniči svojo osebnostno rast. Šele ko je ona mrtva, se lahko Toru odreši svoje
preteklosti ter vstopi v prihodnost, z novo odgovornostjo Midori.
V romanu Ljubi moj Sputnik, prvič pri Murakamiju ni v središču pozornosti samo glavna
junakinja Sumire, ampak tudi moški pripovedovalec K. S tem postane on tista literarna oseba,
ki je zavzela osrednjo osebo. Najprej sicer izgleda, kot da je glavna tema romana Sumirino
izginotje in njena lezbičnost, vendar pa je ta lezbičnost filtrirana skozi oči K-ja in opisana kot
nekaj, kar je ustvarjeno za moško opazovanje. To mu omogoča, da se osredotoči nase, svojo
identiteto in čustva do Sumire.
V romanu Kafka na obali je Kafka ujet v spomine preteklosti, ko ga je zapustila mati in
prihodnosti, v kateri bo izpolnil očetovo ojdipalno prerokbo. Sakura je dekle, ki zanj
predstavlja sestro, katero je v svojih sanjah posilil. Gospa Saeki pa postane njegova fiktivna
mati, s katero ima spolne odnose na tako fizični, kot metaforični ravni kot terapevtski učinek
za svoje psihološke težave.
V preteklosti je bilo veliko žensk intelektualnih, čustvenih in fizičnih žrtev moških, vendar je
nekaterim uspelo premagati moško premoč. Nekaterim ženskam se v Murakamijevih romanih
tej prevladi uspe upreti in dogajalno emancipirati. To je po mojem mnenju uspelo Midori v
Norveškem gozdu in Oshimu v Kafki na obali.
Midori je v Murakamijevem opusu ženski lik, ki ne umre ali izgine ter si s tem prisluži svojo
prihodnost. Njeno nasprotovanje družbenim normam najbolj upodablja dogodek, ko s
Torujem odideta na ogled pornografskega filma, pri tem pa uživa v scenah, ki bi ženske
drugače odbijale. S tem postane na nek način upornica, saj se ne podreja pričakovanju moških
kakšna mora biti ženska.
Oshima je biološko ženska, vendar se identificira kot moški. Njegova ženska polovica je še
vedno aktivna preko spolnega poželenja po moških. Judith Butler je v svoji knjigi Težave s
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spolom razložila, da je razlika med biološkim in družbenim spolom v tem, da družbeni spol ni
vzročna posledica biološkega spola, niti ni popolnoma nespremenljiv tako kot biološki spol,
zato se ji ne zdi potrebno, da bi morala tudi družbena spola ostati dva.
V romanu Norveški gozd žanra bildungsromana in romance ustvarjata iz strukture, ki omeji
ženske na to, da obstajajo samo za moškega protagonista, ki ob tem raste in se razvija.
Bildungsroman je predstavljen kot prehod iz mladostništva v odraslost, kar za Japonce
pomeni dopolnitev 20. leta starosti. Roman je tako zapis o prehodu moškega protagonista
Toruja Watanabeja iz mladostništva v odraslost, v časovnem razponu od njegovega 17. leta,
do še ne dopolnjenega 21. Junaki s približevanjem 20. letu starosti ne morejo več ohranjati
izolacije, saj so se prisiljeni vključiti v zunanji svet in družbo. Samomor Kizukija bi lahko
razumeli kot željo, da za vedno ostane v izolaciji – v smrti bo za vedno star 17 let in se mu
tako ne bo treba spopadati s tegobami resničnega sveta.
22-letna Sumire iz romana Ljubi moj Sputnik je neobičajno dekle in ambiciozna pisateljica,
katere mišljenje lahko razume samo moški pripovedovalec K. K ljubi Sumire, ona pa do njega
ne čuti enako. V romanu se Sumire zaljubi v Miu, starejšo žensko, katera ji ponudi službo in
povezavo z resničnim svetom. Za Sumirino lezbično poželenje je potrebno razumeti
psihoanalitično idejo o Odjipovem kompleksu, kar po Kristevi pomeni dekličino poželenje po
materi, ki je drugačno za dečka, saj je njegova vez z materjo heteroseksualno incestna,
dekličina pa homoseksualno incestna. Po Freudu prestaja deček pozitiven Ojdipov kompleks,
deklica pa negativnega, ki vključuje starša istega spola. Da lahko preide na pozitiven Ojdipov
kompleks, pa se mora deklica odcepiti od navezanosti na mater. Sumirino lezbično poželenje
je tako ojdipalni element, ki izhaja iz nezaključenega Ojdipovega kompleksa in predstavlja
prenos njene želje po biološki materi na Miu.
Roman Kafka na obali je kompleksen roman, sestavljen iz dveh paralelnih zgodb. Za
razumevanje romana in psihološkega potovanja glavnega junaka Kafke Tamure je pomemben
pojem Zrcalne faze Lacana, ki je odgovor na Freudovo primarno fazo narcisizma. To je faza
človekovega razvoja, ko je subjekt zaljubljen v podobo svojega telesa. Med Zrcalno fazo se
otrok prvič zave, da ima njegovo telo obliko, kar mu daje občutek sklenjenosti. Kafka je
razočaran nad odnosom s svojim očetom in se zato odloči da pobegne od doma. Edina
povezava s Kafkovo pravo identiteto je njegov oče, ki je omenjen v časopisni novici. To je
bistvena povezava Kafke z otrokom pred njegovo izkušnjo z zrcalom. Oba se bosta morala
sama identificirati – Kafka s sprejetjem svoje domnevne identitete, otrok pa s prepoznanjem
kot celostnega bitja.
Skozi roman nam postane jasno, da Kafka ojdipalno prerokbo očeta dejansko izpolnjuje. Ko
spozna Sakuro in gospo Saeki prične na podlagi privlačnosti, ki jo čuti do njiju sumiti, da sta
njegova mati in sestra. Gospe Saeki prizna, da jo ljubi in verjame da je njegova mati. Za
razliko od otroka, ki prehaja Ojdipov kompleks, se Kafka zaveda svojih dejanj. Ker je
materina figura v življenju Kafke odsotna, je zreducirana na objekt. Vrhunec te ojdipske krize
se materializira skozi sanje in metafore v romanu, saj se v sanjah začne odgovornost.
S tem diplomskim delom sem želela raziskati nekatere vidike Murakamijevih romanov, ki v
literaturi ostajajo neopaženi. Čeprav ima vsak roman svojo zgodbo, so med seboj povezani z
občutkom odtujenosti, izgube in neuspešnih bojev. Zgodbe se pogosto končajo tako, da nam
pustijo občutek, kot da obstaja še druga faza življenja, ki se bo po koncu pričela za like.
Vedno je moški tisti, ki dobi priložnost za osebnostno izpopolnjenje. Ženske pa niso
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prikazane kot individualne osebe, ki živijo zase, ampak so definirane preko obstoja moškega
protagonista.
S tem delom sem potrdila obe svoji hipotezi. Ženski liki so prikazani brez globine, saj one in
njihove zgodbe obstajajo samo za moške. Nikoli ne pridobijo individualnosti, ampak samo
travmatično in tragično usodo. Obravnava spolov zato daje zavajajoče sporočilo, da so samo
moški nekaj vredni, s tem pa ženske obstajajo samo kot sredstva za pomoč temu moškemu, da
doseže svojo individualnost.
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