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Της Νίκης Κώτσιου. 

Οι αντι-ήρωες του Χαρούκι Μουρακάμι είναι συνήθως άμεσα αναγνωρίσιμοι. Ξεκομμένοι από 

την οικογένεια, ζουν μια μοναχική κι απόμακρη ζωή χωρίς πολλές επαφές και σχέσεις. 

Αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους αλλά με τρόπο επιφανειακό και στοιχειώδη έτσι ώστε να μη 

διαταράσσεται η ισορροπία, που έχουν δημιουργήσει. Οι συναισθηματικές απώλειες και η 

μοναξιά έχουν διαποτίσει την ύπαρξή τους τόσο βαθιά και απόλυτα ώστε να μην επιδιώκουν κάτι 

διαφορετικό πέρα από το μονήρη βίο τους. Αυτή η σχολαστική περιχαράκωση μοιάζει να είναι η 

μοναδική άμυνά τους απέναντι σε έναν κόσμο μόνιμα εχθρικό και αφιλόξενο, όπου όλα είναι 

ρευστά και ακαθόριστα. Κάποια στιγμή, οι περίλυποι αυτοί αντι-ήρωες χρειάζεται να έρθουν 

επιτέλους αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη πραγματικότητα, που μέχρι τότε προσπαθούσαν 

επιμελώς να αποφεύγουν. Ένα καθοριστικό γεγονός πέρα από τη θέλησή τους έρχεται να τους 

τοποθετήσει σχεδόν βίαια μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι θέτοντας τέλος στη μέχρι τότε απάθεια 

και αδιαφορία τους. Κι ενώ απέφευγαν συστηματικά τις διαπροσωπικές σχέσεις για να γλυτώσουν 

τον πόνο μιας ενδεχόμενης εγκατάλειψης, τώρα έρχεται η στιγμή να συνδεθούν με τον κόσμο και 

τη ζωή. 

Μέσα σ’ αυτά περίπου τα πλαίσια κινείται και ο Κάφκα Ταμούρα, ο πρωταγωνιστής του «Κάφκα 

στην ακτή»(μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου, εκδ. Ψυχογιός). Ο δεκαπεντάχρονος Κάφκα, δέσμιος ενός 

άλυτου οιδιπόδειου, εγκαταλείπει την εστία του νιώθοντας μίσος για τον πατέρα  και 

ανεκπλήρωτη επιθυμία για την εξαφανισμένη μητέρα. Αρχίζει ένα μακρύ ταξίδι αναζήτησης με 

σκοπό να καταλάβει ποιος πραγματικά είναι και τι θέλει από τη ζωή. Σκοπός του ταξιδιού είναι η 

αυτογνωσία και η διαμόρφωση ενός αισθήματος ταυτότητας μέσα από συναντήσεις ικανές να 

εμπνεύσουν συναισθήματα και προβληματισμούς. Στο δρόμο του ο Κάφκα θα γίνει μάρτυρας 

μαγικών γεγονότων, που θα ξανοίξουν τη συνείδησή του και θα τον βοηθήσουν να νιώσει 

καλύτερα. Τα ιδιαίτερα αυτά γεγονότα  θα κινητοποιήσουν και θα διαπλάσουν τον εσωτερικό του 

κόσμο τροφοδοτώντας τον με μνήμες και συγκινήσεις αποφασιστικής σημασίας. Με τις μνήμες, ο 
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Κάφκα θα αποκτήσει μία αίσθηση προσωπικής ιστορίας, που θα διευκολύνει, στη συνέχεια, την 

πορεία του προς την αυτογνωσία. 

Το ανεπούλωτο τραύμα που δηλητηριάζει εξακολουθητικά τη ζωή του Κάφκα Ταμούρα είναι η 

εγκατάλειψή του από τη μητέρα. Τη στιγμή της εγκατάλειψής του, η ύπαρξη του μικρού Κάφκα 

κλονίζεται ανεπανόρθωτα και διχάζεται οριστικά ανάμεσα στον πραγματικό εαυτό του και ένα 

είδος alter ego, το Αγόρι-που-το-έλεγαν-Κρόου, δηλαδή ένα φασματικό αγόρι που εφεξής θα 

παρακολουθεί και θα βοηθά τον Κάφκα σε κρίσιμες στιγμές αναλαμβάνοντας συχνά το ρόλο 

ηθικής συνείδησης. Ο Κρόου είναι ένας φανταστικός φίλος, σαν αυτούς που επινοούν ενίοτε τα 

παιδιά, και συντροφεύει τον Κάφκα στις περιπλανήσεις του δίνοντας συμβουλές και οδηγίες ή 

προτείνοντας τρόπους για τη διαχείριση του εύλογου άγχους, που κατατρύχει τον έφηβο. 

Θυμός και φόβος είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που συντροφεύουν τον Κάφκα. Διακατέχεται 

από ενοχές γιατί πιστεύει ότι έχει προκαλέσει το θάνατο του πατέρα του ενώ η φυγή της μητέρας 

του τον έχει καταδικάσει σε μια διαρκή μελαγχολία και θλίψη. Ένα κομμάτι της ψυχής του 

παραμένει πάντα σκοτεινό και απροσπέλαστο και ο ύπνος του στοιχειώνεται από μυστηριώδη 

όνειρα, που δεν μπορεί να ξεδιαλύνει. Στο δρόμο της φυγής συναντά πολύτιμους συμμάχους και 

φίλους, που όμως δεν μπορούν να ακυρώσουν μια δυσοίωνη προφητεία, που εκκρεμεί σε βάρος 

του. Ο Κάφκα αποφασίζει να εκπληρώσει την προφητεία και να επαληθεύσει το πεπρωμένο του 

βαδίζοντας θαρραλέα πάνω σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. 

Στο πρόσωπο της πενηντάχρονης κυρίας Σαέκι, ο Κάφκα θα βρει ένα πολύ πειστικό 

υποκατάστατο της μητέρας που έχασε. Μέσα από την ερωτική συνένωσή  μαζί της, που 

σημαίνεται με μαγικούς τρόπους και συντελείται πρώτα στο όνειρο και μετά στην 

πραγματικότητα, ο Κάφκα «ξανασυναντά» την απολεσθείσα μητέρα και ξαναβρίσκει το χαμένο 

νόημα. Ο Κάφκα θεωρεί ότι, με τον έρωτά του για την κυρία Σαέκι, εκπληρώνει την προφητεία 

που τον ήθελε να κοιμάται, σαν άλλος Οιδίποδας, με τη μητέρα του. Από κει και πέρα, η ζωή του 

μπορεί πια να αλλάξει καθώς το πρωταρχικό τραύμα αρχίζει σταδιακά να επουλώνεται. Ούτως ή 

άλλως, η κυρία Σαέκι περιβάλλεται από μια μυστηριώδη αύρα και από μια μεταφυσική άλω, που 

όχι μόνο μαγνητίζει αλλά και θεραπεύει τη νεανική ψυχή ενσταλάζοντας τις υψηλές αξίες της 

τέχνης και της ευγένειας. 

Μέσα από μυητικές περιπέτειες, που προετοιμάζουν τη συναισθηματική του ωρίμανση και τον 

εξοικειώνουν με την έννοια της ευθύνης, ο Κάφκα εμφανίζεται τελικά ικανός να ζήσει σε αρμονία 

με τον εαυτό του και με τους άλλους, χωρίς να βασανίζεται από θυμό και φόβο. Μέσ’ από το 

ταξίδι του έχει κατακτήσει τη συμφιλίωση και μπορεί να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους χωρίς 

να πληγώνει και χωρίς να πληγώνεται, πάνω στη  βάση της υγιούς συνδιαλλαγής και 

αλληλοκατανόησης, που εξασφαλίζει η ωριμότητα. Ως μυθιστόρημα ενηλικίωσης, ο «Κάφκα 

στην ακτή» περιγράφει με τρόπο εμπνευσμένο την εκρηκτική ψυχική κατάσταση του εφήβου και 

τα στάδια μετάβασης από μια ρευστή ,ακαθόριστη, συγκεχυμένη και αντιφατική ταυτότητα σε 

έναν εαυτό συγκροτημένο πια και αποκρυσταλλωμένο, έτοιμο να αντιμετωπίσει τη δύσκολη 

πραγματικότητα της ζωής. 

Ο Μουρακάμι χρησιμοποιεί συχνά τη μαγεία για να σημάνει δυο κόσμους που πρέπει να 

θεωρούνται αμφότεροι εξίσου υπαρκτοί, τον πραγματικό και τον φανταστικό. Αυτοί οι δύο 

κόσμοι μοιάζουν να επικοινωνούν και να αλληλοεπηρεάζονται με τρόπο που μόνον η ευαισθησία 

των πρωταγωνιστών μπορεί να αφουγκραστεί και να διαγνώσει. Ο Κάφκα Ταμούρα συναντά στο 

ταξίδι του τον Νακάτα, έναν φτωχό γέροντα που δεν ξέρει καλά-καλά να μιλάει αλλά διαθέτει 

μαγικές δυνάμεις. Εξαιτίας της περιορισμένης του γλωσσικής ικανότητας, ο Νακάτα δεν μπορεί 

να αντιληφθεί βασικές έννοιες και λειτουργίες της ανθρώπινης κοινωνίας αλλά, με τον τρόπο και 

τη δράση του, μοιάζει να προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο ζωής, κόντρα στους υφιστάμενους 

κανόνες. Ο Νακάτα έχει την ιδιότητα να συνομιλεί με τις γάτες και κερδίζει τα προς το ζην ως 

διασώστης χαμένων γατών. Η ιστορία και τα κατά καιρούς κατορθώματά του αποτελούν ένα 

ξεχωριστό αφηγηματικό νήμα που λειτουργεί ως καθαρόαιμο παραμύθι με στοιχεία μεταφυσικού 

τρόμου και τελικά απορροφάται στον κορμό της βασικής αφήγησης. 

Είναι φορές που πραγματικότητα και φαντασία συμφύρονται αξεχώριστα στα μυθιστορήματα του 

Μουρακάμι και συνυπάρχουν ταυτόχρονα και ενιαία, χωρίς να διευκρινίζεται ποτέ η αληθινή 



φύση των συμβάντων. Μαζί με τη βασική ιστορία που ξετυλίγεται λίγο-πολύ με όρους 

ρεαλιστικούς, συνυπάρχουν ποικίλες υπο-πλοκές γεμάτες από μαγικά και σουρεαλιστικά στοιχεία, 

που απογειώνονται στη σφαίρα του παραμυθιού διαρρηγνύοντας κάθε σχέση με την 

πραγματικότητα. Στο «Κάφκα στην ακτή», οι τονικότητες της αφήγησης φτιάχνουν ούτως ή 

άλλως ένα απόκοσμο κλίμα ρεμβασμού και ονειροπόλησης, όπου τα στοιχεία παραμυθιού 

έρχονται να συμπληρώσουν μια ατμόσφαιρα ήδη φορτισμένη και δεκτική απέναντι στο μαγικό. 

Αντλώντας στοιχεία από ποικίλες πολιτισμικές παραδόσεις και ετερόκλητες κουλτούρες, ο 

Μουρακάμι επιχειρεί μια φιλόδοξη σύνθεση, με ίσως άνισο κατά καιρούς αποτέλεσμα. 

Αρχετυπικοί μύθοι, μοτίβα αρχαιοελληνικής τραγωδίας, φροϋδικές ερμηνείες, γιαπωνέζικη 

μυθολογία, ποπ κουλτούρα, όλα αυτά φτιάχνουν μια σύνθεση με ανοικονόμητη πληθωρικότητα, 

που προσπαθεί να συγκεράσει και να μεταβολίσει πολλά, διαφορετικά και ασύμβατα μεταξύ τους 

δάνεια. Ωστόσο, όσοι αγαπούν τα παραμύθια και τις συναρπαστικές πλοκές, σίγουρα θα βρουν 

στο «Κάφκα στην ακτή» το ιδανικό ανάγνωσμα. 

INFO: Χαρούκι Μουρακάμι: Ο Κάφκα στην ακτή, μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου, σελ. 720, 

εκδ.Ψυχογιός,2015 

 

 


