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1.0 Inledning
I denna uppsats kommer Haruki Murakamis roman Fågeln som vrider upp världen analyseras 

och diskuteras utifrån Michail Bachtins teori om kronotopen. I första delen av uppsatsen 

behandlas bakgrunden till arbetet, syfte, frågeställningar, metod och avgränsningar. I andra 

delen presenteras resultatet av undersökningen. Den tredje och sista delen innehåller en 

sammanfattning av föregående delar samt en slutdiskussion.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att  analysera relationen mellan tid och rum i Fågeln som vrider upp 

världen med hjälp av Michail Bachtins kronotopteori. Genom att göra detta är förhoppningen 

dels att förståelsen för tiden och rummet i romanen ska öka, och dels att förstå romanen på ett 

djupare plan än vad som kanske är fallet vid en första genomläsning. Således vill jag i första 

hand undersöka: 

• På vilka sätt går det att  applicera Bachtins kronotoper på Fågeln som vrider upp 

världen? 

Till denna frågeställning kommer även följdfrågorna:

• På vilka sätt ökar detta förståelsen av romanen? 

• Är kronotopen ett relevant verktyg att använda sig av i en analys av denna roman, 

istället för exempelvis en analys utifrån begrepp som ‘magisk realism’, som så ofta 

används kring Murakamis författarskap?

1.2 Metod och urval
För att  kunna svara på frågeställningarna har jag valt att  tillämpa Bachtins kronotopteori på 

Fågeln som vrider upp världen. I läsningen av teorin blev främst fyra kronotoper aktuella, 

vilka är de som ska behandlas i uppsatsen. Analysens fokus är alltså att försöka belysa hur 

kronotoperna fungerar i förhållande till varandra och enskilt genom att visa på olika händelser 

i romanen. Det kommer även föras en diskussion kring huruvida denna metod har varit ett 

relevant tillvägagångssätt i analysen av Fågeln som vrider upp världen.

 Till detta företag tvingas man göra vissa urval. Kronotopen är ett verktyg som 

använts av många och har beskrivits i en rad olika guider till Bachtins författarskap av 

exempelvis Sue Vice, Michael Holquist och Simon Dentith. Jag har dock valt att i första hand 

använda mig av Bachtins grundtext för att komma så nära hans egna beskrivningar av 
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kronotoperna som ska behandlas som möjligt. Vidare har vissa av de kronotoper Bachtin tar 

upp ingen relevans för verket  i fråga, andra får helt enkelt inte plats. Ett urval har alltså gjorts 

utefter det som är mest relevant  för romanen. Det lämnar oss alltså främst med vägens, 

vändpunkternas och vardagslivets kronotoper. Därutöver tänkte jag även ta upp exempel på 

slottets kronotop, fast i en lite annan form än i den Bachtin beskriver, allt efter vad som är 

relevant med tanke på att öka förståelsen av romanen. Även delar ur romanen kommer att 

lämnas därhän. Detta eftersom det är svårt att hinna med alla delar av intresse i en roman av 

detta omfång. Fågeln som vrider upp världen är en roman som tål att tas upp många gånger, 

på olika sätt och av olika personer för att göra alla skeenden rättvisa. 

1.3 Bakgrund 

Murakami, mottagandet och den magiska realismen
Haruki Murakami har numera ett gediget författarskap bakom sig. Sedan han debuterade 1979 

med Hör vinden sjunger har han publicerat en lång rad skönlitterära verk som blivit  översatta 

till många språk. Han har skrivit inom ett flertal olika genrer, allt  från reportageböcker som 

Underground till kärleksromaner som Norwegian Wood.1  Det han dock blivit mest 

uppmärksammad för världen över är sin magiska realism. I romaner som Kafka på stranden 

och 1Q84 utforskar han drömlandskap i relation till verklighet. Läsaren tas till platser som 

ligger utanför vardagen och presenteras inför situationer och händelser utöver det vanliga. 

Exempelvis kan det regna fisk, eller så finns det två månar på himmelen, varav den ena är 

grön.

 Murakami har även fått mycket uppmärksamhet i väst på grund av att hans verk ofta 

uppfattas som intressanta utifrån ett kulturellt perspektiv. Han låter ”två kulturers myter 

mötas”2, skriver Jan Kjærstad i DN den 15 augusti 2011. Kjærstad fortsätter att diskutera vad 

det är med Murakami som berör honom så mycket, och han kommer fram till att han ”såg 

konturerna av ovana orsakssammanhang – en kausalitet som uppstår genom att Murakami helt 

enkelt låter två kulturers myter möta varandra, väst och öst”.3  I ”De-exoticizing Haruki 
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2 Jan Kjærstad, ”Han låter två kulturers myter mötas”, DN 2011-08-15.

3 Ibid.

http://www.nationalencyklopedien.se/lang/haruki-murakami
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Murakami’s reception”4  är Matthew Richard Chozick inne på samma sak som Kjærstad, fast 

ur en annan vinkel. I artikeln diskuteras mottagandet av Murakami både i väst och öst. 

Chozick beskriver hur Murakamis verk i Amerika beskrivits som någonting extraordinärt och 

exotiskt på grund av just  kulturella skillnader, samtidigt som japanska läsare skulle känna 

ungefär samma sak: ”Murakami’s works rarely mention contemporary  Japanese culture, 

corporations, composers, or artists. [...] In contrast, internationally  distinguished American 

and British companies, films, authors, and bands are frequently  referenced”.5  Chozick skriver 

vidare att Murakami är duktig på att neutralisera människor. Att inte beskriva hudfärg, eller 

använda sig av symboler som är igenkännbara i flera kulturer som baseboll kan betraktas som 

exempel på detta. Chozick konstaterar att: ”To suggest that Murakami could even be Japanese 

or could even be American is to conceptualize identity  based on a nationalistic paradigm that 

may no longer hold much value”.6  Det finns alltså mycket kring Murakami som är värt att 

studera utöver de kulturella skillnaderna eller ickeskillnaderna. Det kan till och med bli 

begränsande att fundera allt för mycket på huruvida Murakamis verk är mer influerade av väst 

eller öst, ”After all, in Murakami’s world, Colonel Sanders is a pimp and a Chunichi Dragon 

fan”.7  Murakami gör så mycket mer än att låta kulturer mötas, menar Chozick. Eftersom 

Murakami ofta ger kända symboler och karaktärer en ny  mening eller betydelse så blir de 

främmande för både väst och öst. Därför kan det vara intressant att studera vad det är som 

finns där bakom det realistiska och verkliga: det magiska och skeva.

 Den magiska realismen är som sagt ett framträdande drag hos Murakami. 

Termlexikon i litteraturvetenskap definieras den magiska realismen som ”kännetecknad av 

övernaturlighet, myter och sägner och där händelserna utspelar sig någonstans mellan dröm 

och verklighet”.8  Den magiska realismen uppkom först hos den italienske författaren 

Massimo Bontempelli, men kom senare att  förknippas mer med sydamerikanska författare 

som Gabriel García Márquez och Miguel Asturias. Dessa använde sig mycket av de sägner 
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4 Matthew Richard Chozick, ”De-Exoticizing Haruki Murakami's Reception”, Comparative Literature Studies, 45, 1, 2008, 62-73.

5 Ibid, 63.

6 Ibid, 72-73.

7 Ibid, 73, här refererar han till hur Murakami använder sig av grundaren till Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders, och gör honom till 
pimp och basebollfan.

8 Kenneth Åström (red.), Termlexikon i litteraturvetenskap, Lund, 2007, 75.



och myter som fanns i de sydamerikanska länderna, då exempelvis Majsmänniskor av 

Asturias som inspirerats av quiché-mayaindianernas Popol Vuh, som var en helig bok där 

människor beskrivs som skapade av majs.

 På vissa sätt skiljer sig Murakamis magiska realism från García Márquez och 

Asturias. Exempelvis är den mytiska inspirationen inte lika framträdande. I artikeln ”Magical 

realism and the search for identity in the fiction of Murakami Haruki” beskriver Matthew C. 

Strecher den debatt som uppstått  kring just den magiska realismen. Vissa menar att det endast 

är ett latinamerikanskt fenomen, medan andra menar att det är ett  postkolonialt sätt att 

distansiera sig från Europa och nordamerika. Ytterligare andra menar att man ska akta sig för 

att  ge den magiska realismen för stor politisk eller teoretisk betydelse då den först och främst 

är ”an attitude toward reality that can be expressed in popular or cultured forms”9, som Luis 

Leal skriver i ”Magical Realism in Spanish American Literature” och som även citeras av 

Streecher. Om just Murakamis magiska realism i förhållande till den latinamerikanska skriver 

Strecher följande utifrån Leals resonemang: ”magical realism in Murakami is used as a tool to 

seek a highly individualized, personal sense of identity  in each person, rather than as a 

rejection of the thinking of one-time colonial powers or the assertion of a national (cultural) 

identity  based on indigenous beliefs and ideologies”.10 Murakamis magiska realism har alltså 

mer karaktären av individuell magi, snarare än kollektiv. Det kan således vara viktigt  att ha i 

minnet att den magiska realismen hos Murakami kommer till utryck på ett annat sätt  och med 

andra motiv, såsom just individualitet, än vad den gör hos de latinamerikanska författarna. 

Följande stycken kommer göra ett försök att definiera karaktären på Murakamis magiska 

realism och hur den kommer till uttryck.

 Hos Murakami blandas dröm med verklighet. Det finns ofta en slags drömlogik över 

händelseförloppen där skeenden kan höra ihop, men aldrig riktigt stämma överens. ”Allting 

tycks laddat med mening, men symbolerna skiftar hela tiden innebörd, som i en dröm”11 

skriver exempelvis Fabian Kastner i Svenska Dagbladet. Det är svårt att få ett konkret grepp 

om texten. Denna drömlogik är någonting tämligen genomgående i Murakamis författarskap. 
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9 Luis Leal, ”Magical Realism in Spanish American Literature”, i Magical Realism: Theory, history, community, 5 uppl. Duke University 
Press, 1995, 121.

10 Matthew C. Strecher,  ”Magical realism and the search for identity in the fiction of Murakami Haruki”, Journal Of Japanese Studies, vol. 
25, No. 2, 1999, 269.

11 Fabian Kastner, ”Murakami rör sig smidigt i mörkret”, SvD 2012-03-26.



Även om vissa av hans romaner, som Norwegian Wood, inte innehåller övernaturliga inslag 

och således avviker något  från detta, kan man i övrigt  se det övernaturliga och drömska som 

ett genomgående tema. Verk som Kafka på stranden och Sputnikälskling fullkomligt 

domineras av dessa övernaturliga teman. Det regnar fisk, mystiska händelseförlopp ses från 

pariserhjul mitt  i natten och parallella världar öppnas i skogen. En av de mer genomgående 

skevheterna i Murakamis romaner är hans sätt att behandla tiden. Då Myu i Sputnikälskling 

sitter instängd i pariserhjulet är det sig själv hon ser bli våldtagen genom fönstret till sitt eget 

hotellrum. Då Kafka i Kafka på stranden går vilse i skogen uppe i bergen är det två 

kvarlämnade soldater från andra världskriget han möter, vilka inte åldrats en dag trots att det 

gått väldigt många år. De sitter bara där dag ut och dag in och vaktar ”porten” till en parallell 

värld. Allt detta är omöjligheter om tiden fungerar så som vi känner den. Detta är dock 

ingenting som bekommer Murakamis texter. Tiden vrids och vänds lite hur som helst, vilket 

gör hela bilden skev och svår att få att gå ihop. Tidens virrvarr sätter en speciell sorts 

stämning i Murakamis verk som inte går att bortse ifrån. Som läsare kan man bli både 

förvirrad och irriterad, för det stämmer inte, det går inte ihop, och man får aldrig veta hur 

soldaterna kunde sitta där som om det fortfarande vore 1945. Samtidigt går det på sitt eget vis 

ihop eftersom tiden lever sitt eget liv, vilket skapar en osäkerhet inför vad som ska komma, 

precis som i en dröm.

 Murakami lämnar inte heller rummet därhän. Rummet är den plats där tiden verkar, 

och platser av olika slag spelar ofta en väldigt stor roll hos Murakami. Tavlor, brunnar, 

basebollträn och hus av olika slag får ofta avgörande betydelser. Utan dessa ting och platser 

skulle inte bilden kunna bli lika vriden som den blir. Dels för att tiden påverkar tingen, men 

också för att de själva kan vara så underliga och suggestiva och därmed bidrar till den känsla 

av surrealism som tidsbeskrivningarna skapar. Ett exempel på detta är att det helt plötsligt i 

Kafka på stranden börjar regna makrill. Detta får ungefär samma konsekvenser som ett 

vanligt oväder skulle fått, det vill säga att bilar kör av vägen och människor måste söka skydd 

under tak. Detta får sedan inte någon riktig förklaring. Uppståndelsen i media blir förstås stor, 

men ingen i romanen kan förklara vad det är som hänt. Det är snarast ett  konstaterande: i 

denna roman regnar det makrill, i denna värld är det möjligt. Tidens och rummets opålitlighet 

skapar alltså tillsammans denna skeva och surrealistiska värld där romanerna utspelar sig.
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 Eftersom denna uppsats ska behandla Fågeln som vrider upp världen är tiden och 

rummets relationer mycket centrala. Hela romanen kretsar kring just tid och rum. Toru Okada 

har förlorat sin katt och sin hustru Kumiko, som båda är spårlöst försvunna. Hustrun visar sig 

ha lämnat honom, men han kan inte tro på hennes förklaringar, det är någonting som inte 

stämmer. För att få tillbaka henne lyssnar han på den gamla krigsveteranen Hondas ord: ”Om 

du ska upp, ska du leta efter det högsta tornet och ta dig högst upp i det. Om du ska ner, ska 

du leta efter den djupaste brunnen och ta dig ned till dess botten”.12  Toru tolkar detta 

bokstavligt och beger sig ned i den djupaste brunnen han kan hitta. Där blandas dröm och 

verklighet och han förflyttas genom tid och rum till den ”plats”13  där Kumiko hålls fången. Ju 

längre romanen fortskrider, desto mer knakar verkligheten i fogarna och man vet snart varken 

ut eller in. För att ge sig på an analys av en historia som Fågeln som vrider upp världen krävs 

alltså ett tydligt perspektiv för att inte förlora sig mellan dröm och verklighet. Det krävs 

någonting mer än att  försöka härleda spänningen mellan magi och vardag till magisk realism 

som stilinriktning, eller till upplevda skillnader mellan öst och väst i texten. Eftersom tid och 

rum är centrala komponenter i Murakamis berättande, och spänningen mellan vardag och 

äventyr så framträdande, är Michail Bachtins tidrumsteori ”Kronotopen” en möjlig ingång till 

denna roman.

Bachtin och kronotopen
Michail Bachtin var en mycket aktiv författare från mitten av tjugotalet och fram till 1929, då 

han skrev texter om exempelvis Dostojevskijs romaner. År 1929 arresterades han på oklara 

grunder av staten och skickades i exil till Kazakstan. Det var där han skrev essän om 

kronotopen som behandlas i den här uppsatsen. Ordagrant betyder kronotop tid-rum, och det 

är precis vad det  handlar om. Tidens och rummets förhållande till varandra i litteraturen. 

Förhållandet kan se olika ut i olika typer av romaner. Lite förenklat kan man säga att en 

kronotop är ett mönster i intrigen för hur tid och rum tar sig uttryck. Tiden kan påverka 

rummet på olika sätt, eller inte alls. Så är exempelvis fallet i den antika grekiska 

äventyrsromanen, menar Bachtin. Intrigen ser allt som oftast ut som följer: en pojke och en 

flicka möts, blir blixtförälskade, men kan av olika anledningar inge gifta sig, råkar på en rad 
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svårigheter och får till sist varandra. Allt  detta händer dem, men de är fortfarande lika unga 

och vackra, har samma personlighet  som innan äventyren och deras kärlek till varandra är 

även den lika oförändrad. I slutet är allt  som orört  av tiden som passerat. Äventyren de varit 

med om spelar inte heller den någon roll för deras personer. Detta är en kronotop, eller ett 

mönster, som karakteriserar en viss genre i litteraturen och som återkommer och upprepas 

inom den genren. 

 En kronotop kan dock vara betydligt mindre än så. Det måste inte röra sig om en hel 

genre för att  ett mönster ska kunna finnas. Exempelvis kan enskilda karaktärer vara egna 

kronotoper. Bachtin tar upp skälmen, narren och dåren och diskuterar deras funktioner så som 

den såg ut under medeltiden. De ”skapar kring sig särskilda små världar, särskilda 

kronotoper”.14  De finns bland folket  på en faktisk plats i texten, men samtidigt är deras 

närvaro i verket symbolisk. Eftersom man som upphovsman genom narren på ett mindre 

riskabelt sätt kunde framföra sin egen åsikt kring någonting fick dessa figurer en viktig 

funktion. Narren, dåren och skälmen har alla många ansikten, men gemensamt för dem är att 

deras enda funktion är att vara en symbol för någonting annat, det vill säga en allegori. De har 

bara en funktion i tiden och rummet, och det är deras kronotop. 

 Kronotoper kan dessutom existera bredvid varandra och runt varandra. I kapitlen om 

Rabelais kronotop tar Bachtin upp diverse så kallade räckor, i det här fallet kronotoper som 

rör sig parallellt med tiden i intrigen och som både finns jämsides och även avlöser varandra. 

En räcka kan beskrivas som en del av en större kronotop, som ett av alla de små snören som 

tillsammans blir ett rep. Rabelais räckor var väldigt jordiska och berörde ofta det kroppsliga, 

som mat, dryck, sex, död och exkrement. Bachtin beskriver exempelvis hur det i Gargantua 

kombineras en maträcka med en dödens räcka: ”I Fjärde bokens kapitel XLVI för djävulen ett 

långt resonemang om människosjälarnas smak. Processmakarnas, notariernas och 

advokaternas själar är goda endast då de är nyinsaltade. Studenternas är goda till frukost”.15 

Kronotopen kan således även användas för att peka på mönster som är mindre än en hel genre, 

någonting som kanske enbart går igen hos en författare, eller i just ett specifikt verk.
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 Redan på 60-talet introducerades Bachtin för västvärlden, främst genom Julia 

Kristevas Séméotiké.16  Sedan dess har kronotopen även i väst varit ett  välanvänt redskap för 

att  studera relationen mellan tid och rum. I allt från avhandlingar som In the First Person and 

in the House: The House Chronotope in Four Works by American Women Writers17 av Maria 

Holmgren Troy till guider som Dialogism: Bakhtin and his World18  av Michael Holoquist  har 

kronotopen använts och diskuterats. Även om det börjar bli länge sedan Bachtin skrev sin essä 

är det många som menar att kronotopen som analysredskap  är högst användbart. Anders 

Öhman skriver i ”Bilden och rummet Reflexioner över Michail Bachtïns kronotop-begrepp” 

att kronotopen ännu är en effektiv metod för att ”beskriva [...] komplexa system, utan att 

förfalla till enkla orsakssamband eller förenklad linjär dynamik. [---] Det gäller bara att  fylla 

hans kategorier [...] med nytt och ständigt föränderligt innehåll”.19  Kronotopen är alltså 

föränderlig, ett system som är applicerbart även på nyare litteratur, så länge man låter den anta 

den form som krävs då världen och litteraturen förändras. Exempelvis nämner Bachtin de 

stora skillnaderna som finns mellan det som skrevs under medeltiden och Rabelais mycket 

mer jordiskt och kroppsligt fokuserade texter. Det hade inte gått att skriva som Rabelais 

gjorde några hundra år tidigare på grund av synen man då hade på kroppen, således fanns inte 

heller någonting som liknade Rabelais kronotoper före Rabelais. Så är det även idag, men 

eftersom Bachtins kronotop fungerar mer som ett mönster än någonting hugget i sten, är det 

möjligt att förändra den och ”fylla hans kategorier [...] med nytt och ständigt föränderligt 

innehåll”.20

 Med allt detta i bakhuvudet är det nu möjligt att gå vidare till analysen av Fågeln som 

vrider upp världen. I den kommer vardagslivets kronotop behandlas, där exempelvis 

spaghettikokande är en viktig komponent. Vägens och vändpunktens kronotoper ska också 

behandlas, där pastakocken tar sig ut ur köket och in i det okända. Avslutningsvis kommer 

slottets kronotop låta tiden stanna och starta igen.
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18 Michael Holoquist, Dialogism: Bakhtin and his World, London, 1990.

19 Anders Öhman,”Bilden och rummet Reflexioner över Michaïl Bachtins kronotop-begrepp”, i Dialogens tenker Nordiske perspektiver på 
Bakhtin, Oslo, 2006, 176.

20 Ibid.



2.0 Analys av fyra kronotoper i romanen
”Jag stod i köket och kokade spaghetti när det ringde. Ouvertyren till Rossinis ‘Den tjuvaktiga 

skatan’ strömmade ut ur radion och jag visslade med i den. Det var perfekt musik för 

pastakokning”.21  Såhär börjar Haruki Murakamis Fågeln som vrider upp världen. Vi slungas 

som läsare direkt in i någons vardag, rakt in i denna någons matlagning. Genom romanen ska 

både musiken, matlagningen, visslandet och telefonsamtalen återkomma. Den inledande 

meningen förutspår alltså genast  några av romanens händelser och företeelser. Dessa 

komponenter är med och skapar en vindlande berättelse genom tid och rum, dröm och 

verklighet. Mitt i allt virrvarr ska vi dock med kronotopens hjälp försöka utröna några 

strukturer och fasta punkter att hålla fast sig i genom romanen. 

2.1 Vardagslivets kronotop
Detta är en tjock, klibbig, tid som krälar i rummet. Därför kan den inte vara 
huvudtiden i en roman. Romanförfattarna använder den som en sidotid, som 
sammanflätas med andra, ej cykliska tidsräckor eller slås sönder av dem; ofta tjänar 
den som kontrasterande fond för händelserika och energiska tidsräckor22

På detta sätt beskriver Bachtin vardagskronotopen i det avslutande kapitlet av ”Kronotopen. 

Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik”. I Fågeln som vrider upp världen är 

denna typ av kronotop framträdande, för mitt i allt kaos finns alltid vardagen representerad. 

Den binder samman alla andra kronotoper. Den fungerar som en transportsträcka mellan olika 

händelser, och den fungerar också som en ‘kontrasterande fond’ gentemot andra räckor. 

Vardagstiden finns alltid där närvarande genom huvudpersonen, vilket kommer framkomma 

genom exempel längre fram. Som Bachtin skriver kan inte vardagstiden vara den 

huvudsakliga kronotopen i en roman. Det skulle helt enkelt inte bli någon vidare spännande 

berättelse på det viset. Det är just därför vardagstiden ofta får stå i kontrast till någonting 

annat. Om Bachtins vardagskronotop  och dess ursprung skriver även Simon Dentith i 

Bakhtinian thought: An introductory reader.23
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 Redan i den inledande meningen i Fågeln som vrider upp världen korsas två räckor: 

”Jag stod i köket och kokade spaghetti när det ringde”.24  I denna mening dominerar vardagen. 

Toru står och kokar spaghetti, som vilken vanlig dag som helst. Plötsligt  ringer det. 

Vardagsräckan bryts av någon annan räcka, vilken är oklart, kanske är det en vändpunkt, 

kanske någonting annat. Huvudsaken är att vardagsräckan är korsad. Den som ringer är en 

kvinna som inte uppger sitt namn, och vars röst Toru inte känner igen. Hon tycks dock 

angelägen om att de ska lära känna varandra. Genom romanen ringer hon vid ett flertal 

tillfällen och menar att de redan känner varandra, men att Toru missar någonting. Senare 

kopplas hon ihop med den kvinna som finns i rum 208 och därmed även räddandet av 

Kumiko. Detta vet man dock inte inledningsvis, det enda man förstår är att någonting är 

underligt med henne. Hon vet exakt hur gammal Toru är och att han är arbetslös. Där står 

alltså Toru Okada och lagar spaghetti i lugn och ro, precis som vanligt, då någonting oväntat 

händer. Han må föredra vardagstiden, nog är det lite besvärligt att hon ringer: ”jag håller just 

på att koka spaghetti. Skulle du kunna ringa igen lite senare?”25, men han kan inte värja sig. 

Det ringer obönhörligen och snart tar nyfikenheten överhanden: ”När jag hade återvänt till 

soffan i vardagsrummet försökte jag läsa den där romanen jag hade lånat  på biblioteket. Jag 

sneglade med jämna mellanrum på telefonen, allt nyfiknare på vad det var den där kvinnan 

egentligen hade menat”.26  Redan här har alltså vardagsräckan i romanen fått  maka på sig till 

förmån för någonting helt annat.

 Det är dock inte enbart vardagskronotopen som får maka på sig till förmån för andra 

räckor. I kapitel åtta i andra delen följer Toru efter en servitör inne i en drömvärld. De går 

genom labyrintlika gångar och stannar till sist utanför rum 208. Av en ansiktslös man har Toru 

tidigare fått veta att han inte får vara där just då, så man är medveten om att  han gör någon 

form av intrång genom att följa efter servitören. För övrigt visslar servitören på samma 

stycke, ”Den tjuvaktiga skatan”, som Toru lyssnade på inledningsvis då den mystiska kvinnan 

ringde. Hur som helst, Toru står ensam utanför rum 208 efter det att servitören gått in och man 

får veta att  han han gömmer sig bakom en stor kinesisk vas. Då han står där och väntar börjar 

han intressera sig för blommorna i vasen: ”Jag tittade på blommorna i vasen och luktade på 
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en. Blommorna såg ut  som om de just hade tagits in från trädgården. De hade färg och doft i 

behåll och verkade daggfriska. Troligtvis hade de ännu inte upptäckt att de hade skiljts från 

sina rötter. En liten bevingad insekt hade arbetat sig in till mitten av en röd ros med stora 

köttiga blomblad”.27  Denna passage blir som en paus i äventyret, i spänningen. Det som 

händer före och efter detta är sådant med stor betydelse för berättelsen. Själva platsen, eller 

rummet, är också väldigt extraordinär i och med att vi befinner oss i någon form av dröm. 

Mitt i allt detta kommer blommorna i den kinesiska vasen fram. Det är som att tiden saktar 

ned och andas ut. Man kan glömma servitören och den ansiktslöse för en liten stund och följa 

en liten insekts vandring på ett blomblad. Det är också som en förberedelse inför vad som ska 

komma. Vad som finns innanför dörren till rum 208. Pausen är som en uppmaning till att våga 

fortsätta in genom dörren då den väl öppnas igen. Kort  sagt är det en ”kontrasterande fond”28 

för händelserna runt just detta avsnitts vardagsräcka.

 Bachtin beskriver vardagstiden som cyklisk till skillnad från andra kronotoper som 

kan vara mer linjära, eller fokuserade på en eller några punkter i tiden och rummet. 

Vardagstiden upprepar sig och återkommer ständigt, det är det som karaktäriserar den. På 

detta sätt fungerar den även i Fågeln som vrider upp världen. Genom hela romanen finns den 

där, vardagstiden, men den är inte alltid lika framträdande. Ibland tvingas den stå tillbaka för 

äventyr och surrealism. Det kan hända de mest skruvade saker, men snart står Toru där vid 

spisen igen och kokar spaghetti eller någon annan ’enkel måltid’, som han själv brukar kalla 

det. Eller så ligger han på soffan och tar en tupplur, eller tvättar eller rakar sig. Listan kan 

göras lång över allt det Toru Okada gör. 

 Mitt i allt det vardagliga finns dock ofta det icke-vardagliga. Här har Toru exempelvis 

valt att inte resa till Kreta med en person eftersom han bestämt sig för att  han måste hitta 

Kumiko: ”‘Tänker ni bara sitta här och vänta på att Kumiko ska komma hem, herr Okada?’ / 

Jag väntade på att vattnet skulle koka upp, men det dröjde. / ‘Ärligt talat  vet jag inte vad jag 

ska göra. Jag har ingen aning, men jag har börjat fatta att jag måste göra något”.29  Här kan 

man urskilja vardagsräckan på två sätt. Det första är i det rent konkreta att han står och väntar 

på att kaffet ska koka upp och funderar på att det tar lång tid. Han funderar inte på vad han 
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ska svara personen, i alla fall får inte läsaren veta det. Det man får veta är att kaffet tog lång 

tid på sig att koka. Samtidigt som detta är ett uttryck för någonting vardagligt Toru säkert gör 

varje dag, och reflekterar över varje dag, är det någonting som ändå bidrar till spänningen 

mellan frågan och svaret. Mellan dem ligger någonting helt  vanligt, någonting som inte tydligt 

informerar läsaren varken ut eller in kring frågan som ställs, vilket skapar en kontrast och 

därmed en spänning. Här kan man alltså se vardagsräckans funktion i praktiken. 

 Det andra sättet vari man kan urskilja vardagsräckan är i frågan personen ställer och 

svaret Toru ger. ”Tänker ni bara sitta här och vänta” – ”Ärligt talat vet  jag inte vad jag ska 

göra”. Torus dagar ser alla likadana ut, detta är ett faktum 400 sidor in i romanen. Han tar sig i 

regel inte för speciellt mycket, om inte någon annan ser till att han gör det. Området där han 

bor, och ämnar vänta och sedan göra ‘något’, är tyst och stilla. Den enda grannen han 

någonsin genom hela romanen talar med är en sextonårig flicka som bor mittemot ödehuset 

med brunnen som han stundtals beger sig ned i. I detta område tänker han sitta och vänta, för 

han vet inte vad han ska ta sig för. Denna replikväxling fångar alltså Torus förehavanden 

mycket väl. Han är fast i vardagsräckans cykliska lunk, både rumsligt och tidsligt.

 I början och i slutet av romanen tar vardagsräckan som störst  plats. Den ramar i 

princip in berättelsen, samtidigt som den hela tiden finns där insprängd mellan raderna. Då 

vardagstiden mot slutet av romanen börjar hamna i fokus igen på samma sätt som den gjorde 

inledningsvis har dock mycket förändrats. Kumiko är fri, men hon har ännu inte kommit 

tillbaka till Toru. Hon väntar på att bli dömd efter det  att hon stängt av sin brors respirator då 

han låg i koma. Toru väntar fortfarande, och det är där romanen slutar.  I sista kapitlet sitter 

Toru vid en frusen damm tillsammans med grannflickan han lärt känna tidigare i romanen, 

och hon frågar: ”‘Och du, Nyckelfågeln, du ska sitta hemma och vänta på Kumiko i vanlig 

ordning, förstås?’ / Jag nickade”.30  Toru har alltid väntat, väntat på Kumiko. I början av 

romanen väntar han på att  hon ska komma hem från jobbet, i mitten av romanen på att hon 

ska komma tillbaka, och i slutet på att hon ska sitta av sitt fängelsestraff. Det har blivit  en del 

av hans vardag, och därmed även en del av romanens vardagskronotop. 

 Väntandet byter dock skepnad genom romanen. Det  vardagliga får olika innebörd just 

eftersom förutsättningarna för väntandet  förändras. I början är Toru som vilken arbetslös man 

som helst med en arbetande hustru. Dessa premisser svänger dock snart i och med att Kumiko 
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försvinner. Han väntar nu på att  hon ska komma tillbaka, men att någon är spårlöst försvunnen 

är någonting helt annat än att  vara på jobbet. Det finns en helt  annan innebörd i ett sådant 

väntande, även om själva handlingen ‘att vänta’ är densamma. Därför stöts det  vardagliga i 

väntandet, efter Kumikos försvinnande, undan och vardagstiden får därmed en mindre 

framträdande roll. Då Kumiko sedermera är räddad ändras premisserna för Torus väntande 

ännu en gång. Det liknar nu mer det inledande väntandet, men det finns en viktig skillnad: 

Kumiko har varit försvunnen. Det finns inte längre något hot hängande över hennes frånvaro, 

men inte heller samma lättsamma, oreflekterade väntande som karaktäriserade det inledande 

väntandet. Så även om väntandet hunnit bli vardag för Toru, finns där olika typer av det som 

ändrar form efter övriga händelser i romanen. Man skulle kunna säga att denna vardagsräcka, 

väntandet, är cykliskt, som Bachtin beskriver. Den återkommer, fast i nya former och olika 

framträdande roller under i olika delar av romanen.

2.2 Vägens och vändpunktens kronotoper
”Vägen är en punkt där händelser utspinner sig och fullbordas. Här rinner liksom tiden in i 

rummet och flyter med det (och bildar vägar), [...] metaforiseringen av vägen sker på 

allehanda slags sätt  och i många plan, men själva hjärtpunkten är tidens gång”.31 Detta skriver 

Bachtin om vägens kronotop. Han fortsätter med att beskriva hur vägen som räcka varit ett 

viktigt inslag i litteraturen ända från Satyricon av Petronius första århundradet efter kristus, 

vidare genom Don Quijote på 1600-talet  och in i pikareskromaner av exempelvis Defoe och 

Fielding. Vägen har alltså kommit att bli en vanlig kronotop genom åren, kanske eftersom den 

är ”särskilt fördelaktig för att gestalta händelser som styrs av slumpen”.32 Det finns ett  så stort 

fokus på tiden och tidens makt över skeenden i rummet. Kontrollen över händelserna i 

intrigen ligger någon annanstans än hos huvudkaraktären, det vill säga hos slumpen, eller om 

man så vill, hos tiden. 

 I Fågeln som vrider upp världen blir denna tidens makt stundtals mycket 

framträdande. Det första exemplet på detta är då Toru träffar Muskot. Muskot är en 

affärskvinna med många år av framgång bakom sig. Vad det exakt är hon håller på med för 

närvarande beskrivs till en början inte speciellt ingående, och senare på ett mycket oklart sätt. 
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Huvudsaken är att hon har det gott ställt finansmässigt både privat och i sitt  företag. Toru 

däremot, lider vi tidpunkten av svår pengabrist. Han behöver köpa ödetomten där brunnen 

finns. Brunnen behöver han för att kunna nå och rädda Kumiko ur rum 208. För att lösa dessa 

problem gör Toru, vardagsräckan trogen, inte speciellt  mycket. Han vet helt enkelt inte vad 

han ska ta sig för. Därför sätter han sig på en bänk utanför Shinjukustationen för att betrakta 

folk som går förbi. Detta har Toru även gjort en gång tidigare, och nu var han alltså tillbaka på 

stationen för att betrakta folk. 

 ”Jag gjorde inga upptäckter, löste inga gåtor, svarade inte på några frågor. Men jag 

hade en vag känsla av att jag långsamt närmade mig något”33  konstaterar Toru efter några 

dagars betraktande. Och mycket riktigt, längre ned på samma sida dyker Muskot upp för 

andra gången, de hade träffats kort även första vändan han tillbringade på bänken. Nu dröjer 

det inte länge förrän Torus brist på pengar är hävd. Anledningen till att hon över huvud taget 

la märke till honom var det faktum att han hade samma märke på kinden som hennes pappa 

hade haft. Detta märka fick Toru då han första gången gick genom drömvärldens vägg från 

rum 208 och tillbaka till brunnen vid ödehuset där han satt.

 Toru lämnar således sitt öde åt slumpen. Han sätter sig på en parkbänk och får ’en 

vag känsla’ av att börja närma sig något. Detta är en punkt där vardagsräckan och vägräckan 

korsas. Torus beteende styrs av vardagsräckan: han gör som han förut gjort. Han flackar 

således omkring halvt  planlöst i staden efter det att han blivit less på att sitta ensam hemma. 

Först hade han till och med köpt lotter i hopp om att vinna och därmed lösa sina problem. Då 

det inte fungerade fick han tänja på sin vardag lite för att försöka lösa det hela. Töjningen blev 

dock inte speciellt omfattande då han gjorde samma sak som innan, fast  på en ny  plats. Det 

visar sig dock tillräckligt för att vägräckan ska hinna fram, och där med skulle även Torus 

vaga känsla visa sig stämma. I samma stund som han överlämnar sin kropp åt slumpen där på 

bänken i Shinjuku korsar vägens räcka vardagens. Slumpen, eller tiden, övertar makten och 

förr eller senare skulle någonting hända. Förr eller senare kommer han visa sig vara på rätt 

plats vid rätt tid. Efter åtta dagar är det precis det som händer. Att Muskot skulle hitta Toru 

just där just då är alltså direkt beroende av att han sitter just där just då.

 Detta är ett förlopp som upprepar sig i lite olika skala genom romanen. Torus väg 

bjuder honom på lyckliga, eller mindre lyckliga, sammanträffanden. De personer han träffar 
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på tar alltid kontakt med honom på något vis. Toru tar i stort sett aldrig kontakt med någon 

som han inte redan är bekant med. Han har ingen nytta av att  leta reda på någon, de hittar 

alltid honom. Man kan alltså säga att det är genomgripande så att han låter vägens slump styra 

honom, speciellt i de partier där även vardagsräckan är tydlig. Stundtals kan han visa prov på 

initiativförmåga, och det främst då det rent konkret gäller att komma i kontakt med eller rädda 

Kumiko. Exempelvis är det på detta sätt han råkar få upp  ögonen för ödehuset. Alldeles 

inledningsvis, i första kapitlet ringer Kumiko för att upplysa Toru om att deras katt (som även 

har samma namn som Kumikos utstuderat ondskefulla bror, Noboru Wataya) är försvunnen 

och att han måste leta efter den. Detta är någonting han motvilligt tar sig för. Bakom huset där 

de bor finns en smal gränd dit man bara kan ta sig genom bakgårdarna som vätter mot den. 

Dit in går Toru för att leta efter katten Noboru Wataya. Det är även där han träffar 

grannflickan Mei Kasahara och kommer i kontakt med ödehuset och brunnen som senare ska 

komma att spela en viktig roll.

 En annan gång står Toru och motvilligt  pratar i telefon med den mystiska kvinnan 

som stundtals ringer honom. ”Jag ville helst avsluta samtalet  omedelbart och lägga på utan ett 

ord, men jag klarade inte av att  göra det”34  tänker han då han står och lyssnar på vad hon har 

att  säga. En stund senare ringer det på dörren, ”Jag drog en lättnadens suck och lade på luren 

utan ett ord”.35  Först då någonting tvingar honom att agera kan han förmå sig att  göra det. 

Toru är således en ganska passiv person som till stor del styrs av vardagstiden. Han är inte en 

person som ändrar på sina vanor i första taget. Han kan kanske inte ens lägga på telefonluren 

utan att någonting viktigare kallar honom, även om personen som ringer är en kvinna som 

frågar ut honom om hans och Kumikos sexliv. Vad han själv tycker om samtalet är inte 

nödvändigtvis relevant för att han ska handla. Toru lämnar sin kropp åt slumpen, han låter 

någonting annat styra honom än den egna viljan: andra människor och slumpen. På grund av 

detta kan man säga att vägens kronotop  syns tydligt i romanen. Till och med då han står och 

pratar i telefon låter han någon annans slumpmässiga uppdykande styra huruvida han tänker 

lägga på luren eller inte. Även om besöket var väntat hade det inte behövt vara just den 

minuten då Toru stod i telefon som personen knackar på. Hade besöket blivit försenat hade 

Toru stått kvar och motvilligt lyssnat  till vad kvinnan i andra änden sa. Hans handling att 
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lägga på luren stod alltså i direkt kontakt med att  någon just då skulle ringa på dörren. I annat 

fall hade han just inte kunnat förmå sig att göra det.

 I Dialogism: Bakhtin and his World konstaterar Michael Holquist: ”no text will ever 

have a single chronotope”.36 I Fågeln som vrider upp världen finns en kronotop som hör ihop 

både med vägens och vardagens kronotoper, nämligen vändpunktens kronotop. Av olika 

slumpstyrda handlingar i vägens räcka hamnar Toru i avgörande situationer, situationer som 

ändrar riktning på berättelsen och styr den vidare. Det är här vändpunkten spelar en viktig 

roll. Just detta sätt att berätta och låta vissa platser spela en viktig roll för vägens och intrigens 

vändningar ser Bachtin hos Dostojevskij: 

Hos Dostojevskij är t ex tröskeln och de till den angränsande kronotoperna trappan, 
tamburen och korridoren men också de kronotoper som finns i förlängningen härav – 
gatan och torget – de viktigaste platserna i romanhandlingen, platser, där kriser, fall, 
återuppståndelser, förnyelser, klarsyn och beslut  som bestämmer ett helt människoliv 
inträffar. I denna kronotop är tiden i allt  väsentligt ett  ögonblick, som så att säga saknar 
varaktighet och faller utanför den vanliga biografiska tidens lopp37

Vändpunkten är alltså en punkt i vägens tid som utspelar sig på en specifik plats som även den 

spelar en viktig roll för själva insikten, eller vändpunkten, varpå berättelsen ändrar riktning. 

Denna kronotop kan man som sagt känna igen även i Fågeln som vrider upp världen, där 

brunnen är en sådan viktig plats.

 Brunnar förekommer flera gånger i romanen i form av vändpunkter. En av Torus vägs 

viktigaste vändpunkter var exempelvis beroende av brunnen vid ödehuset. Första gången Toru 

ser denna brunn drar han sig till minnes den gamle herr Hondas ord: ”Om du ska upp, ska du 

leta efter det högsta tornet och ta dig högst upp i det. Om du ska ner, ska du leta efter den 

djupaste brunnen och ta dig ned till dess botten”.38 Vidare konstaterar han om brunnen: ”Tänk 

att det en sådan här eftermiddag kan finnas ett sådant här mörker på ett sådant här ställe”.39 

Torus första möte med brunnen, och hans ögonblickliga fascination för den, bäddar för 

vändpunkten som ska komma några hundra sidor senare. Då han tar han herr Honda på orden 
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och klättrar ned till brunnens botten. Förberedelserna inför Torus vändpunkt i vägkronotopen 

är dock inte helt  färdiga i och med detta möte. Vissa saker var tvungna att hända innan 

vändpunkten i vägen kunde komma, innan den ens blev nödvändig och möjlig. För att han 

skulle hamna på exakt rätt plats vid exakt rätt tidpunkt fanns det en berättelse han var tvungen 

att höra, och hans fru var tvungen att försvinna. Samma dag som hon försvinner, fast innan 

Toru är medveten om detta, får han besök av en löjtnant Mamiya. 

 Löjtnanten låg i krig i Manchuriet tillsammans med herr Honda under andra 

världskriget. Efter det att Honda nu avlidit levererar Mamiya det som testamenterats till Toru 

samtidigt som han berättar en lång berättelse om de upplevelser han och Honda hade 

tillsammans under kriget. Under ett uppdrag på den Mongoliska sidan av Manchuriet blev 

förbandet tillfångataget av en ryss och några mongoler. Honda lyckades gömma sig, men 

Mamiya fick se på då en tredje person, Yamamoto, blev noggrant flådd av en mongolerna. 

Efter detta tog de med sig Mamiya genom öknen och gav honom ett val: hoppa ned i den här 

brunnen, eller bli skjuten i huvudet. Mamiya valde brunnen. Väl där nere, ledbruten och 

naken, fick han uppleva någonting underligt. Under några sekunder varje dag sken solen rakt 

ned i brunnen och lyste upp den totalt. Kontrasten mot det annars totala mörkret var mycket 

stor: ”I detta underbara ljus, som spred en sådan gränslös lycka, kunde jag också tänka mig att 

dö. Det var till och med så att jag ville dö i det. [...] livets mening uppembarade sig i detta ljus 

som bara varade i några tiotals sekunder. Nu borde jag dö tänkte jag”.40  Men snart återkom 

mörkret: ”Mörkret och kölden hade slagit klorna i mig precis som om ljuset aldrig 

existerat”.41 

 Trots alla sina vedermödor kunde löjtnant Mamiya, på grund av en spådom av 

Honda, inte dö. Där nere på brunnens botten fick han sitta, för han kunde bara inte ‘förmå’ sig 

att  dö, som det heter. Efter några dagar blev Mamiya räddad av Honda, men episoden i 

brunnen och den närmast religiösa upplevelsen med ljuset lämnade djupa spår i honom. Hans 

liv blev aldrig som innan, eftersom ”det där starka ljuset [...] brände sönder livets kärna för 

mig. [...] sedan jag skådade det där ljuset har jag inte förmått att  erfara några känslor – 

oberoende av vad jag sett eller upplevt”.42
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 I denna berättelse kan man alltså konstatera brunnens betydelse av ‘rum’ i 

vändpunktens tidrum.43  Händelsen i brunnen fick stora konsekvenser för löjtnant Mamiya, 

och utgjorde en väldigt tydlig vändpunkt i hans liv. Det rör sig dock om en påtvingad 

vändpunkt i det  här fallet. Vändpunkten kom inte inifrån i form av en insikt, den kom utifrån i 

form av ett starkt ljus som ‘brände sönder livets kärna’. Trots detta är det tydligt att brunnen 

spelade en avgörande roll i egenskap av rum. Utan den hade ingen förändring i Mamiyas 

känsloliv uppstått. Visst, han skulle kanske ha blivit skjuten i huvudet, men han skulle 

fortfarande ha varit  sitt gamla vanliga jag in i döden. Så blev det nu inte, eftersom han valde 

brunnen, och brunnen innebar en oåterkallelig förändring för honom.

 Brunnen ska även komma att spela en stor roll för Torus vänpunkt. Då det går upp  för 

Toru att  Kumiko är försvunnen vet han inte vad han ska ta sig till. Eftersom han, som sagt, är 

mycket styrd av vardagsräckan vet han inte riktigt  vad han ska göra då en ickevardaglig räcka 

bryter in i den vanliga lunken. Till en början fortsätter han som vanligt och lagar spaghetti till 

lunch och går till kemtvätten på eftermiddagen. Sedan börjar han ‘irra runt’ i staden, hälsa på 

grannen och ligga på soffan. Men en dag tar han herr Honda på orden, packar han sin 

ryggsäck och beger sig ned i brunnen. Det är där vändpunkten sker. Toru skulle bestämma sig 

för att verkligen försöka agera till sist. Det är där han har drömmen om rum 208, där det finns 

en inkognito kvinna och en farlig kraft av något slag. Han går sedan genom väggen i 

hotellrummet och vaknar på brunnsbottnen. Där upptäcker han att stegen är borta. Det är 

grannflickan, Mei Kasahara, som hissat upp stegen från brunnen och håller honom fången. 

Han får varken mat eller vatten, hon bara väntar. Senare säger hon att hon bara ville skrämma 

honom, men huruvida detta var sant medan hon höll honom fången är oklart. Hur som helst 

hjälpte det till att förstärka Torus upplevelse, och den blev nu mindre lik en kontrollerad 

expedition och mer lik löjtnant Mamiyas omvälvande brunnsvistelse. Mei Kasahara tillät 

honom inte att helt och hållet  vakna upp ur drömmen om rum 208. Istället  försökte hon pressa 

honom till att  känna skräck: ”jag tänkte fortsätta ett tag tills du nådde gränsen. Tills du 

skakade och var så rädd att du varken visste ut eller in. Tills du inte kunde uthärda mer. Jag 

tänkte att  det skulle vara bra både för dig och för mig”.44 Han fick inte återgå till sitt vanliga 

beteende, han tilläts inte att ställa sig och laga spaghetti igen, rakt in i vändpunkten skulle han.
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 Denna vändpunktens kronotop  är dock inte en gigantisk omvälvning. Det är inte en 

jordbävning som skakar om huvudpersonen och förvandlar honom till en annan. Det 

vändpunkten gör är att den pressar ned vardagsräckan något till förmån för en mer aktiv, 

äventyrlig kronotop. Torus kärna förblir densamma, det vill säga styrd av vardagen och 

slumpen, men episoden i brunnen får honom att börja handla mot målet att hitta Kumiko. Det 

gör honom övertygad om att hon inte bara har lämnat honom, utan att det finns mer som hör 

historien till som han på något sätt måste ta reda på. Snart  efter episoden i brunnen ska dock 

ännu en vändpunkt äga rum. I Torus fall kan man snarare se brunnens vändpunkt som en 

upptakt till nästa, något mer omvälvande sådan, till skillnad från löjtnant Mamiyas upplevelse 

där brunnen spelade huvudrollen som vändpunkt.

 Då Toru första omgången sitter på bänken vid Shinjukustationen följer han efter en 

man med ett gitarrfodral. Mannen är någon som för flera år sedan, vid en avgörande punkt i 

Torus och Kumikos äktenskap, utförde ett trolleritrick på en pub där Toru befann sig. Mannen 

går nu förbi honom på parkbänken och Toru följer efter. Det som sedan händer står i skarp 

kontrast till vardagsräckan. Toru följer efter mannen in i ett tomt hus och samtidigt som han 

upptäcker att gitarrfodralet är tomt får han ett slag på axeln av ett basebollträ som mannen 

håller i. Toru tappar totalt fattningen och misshandlar mannen grovt med sina bara händer. 

Han beskriver det som att han bestod av två delar: ”Ena hälften av mig klarade inte längre av 

att  stoppa den andra hälften”.45 Här skulle man kunna påstå att den andra vändpunkten börjar 

gro. En ny sida av honom börjar ta kontrollen. Den definitiva vändpunkten kommer dock 

dagen efter. Alldeles blodig och med ett basebollträ i handen hade han tagit sig hem och 

försökt sova. Efter en mardröm konstaterade han: ”Jag kunde inte fly och jag skulle inte heller 

göra det. Oberoende av vart jag än tog mig, skulle det  där hemska alltid följa efter mig. Vart 

jag än tog mig”.46

 Det är efter dessa två episoder som Toru börjar handla. Han börjar ta aktiva beslut för 

att  kunna hitta Kumiko. Det leder honom exempelvis till att försöka köpa ödetomten, och 

därmed även brunnen vilken han behöver för att kunna nå hotellet och rum 208. Som tidigare 

nämnt innebär dock inte dessa vändpunkter att vardagstiden och slumpen helt försvinner. 

Eftersom Toru är så pass styrd av vardagskronotopen till att  börja med är det ingenting som 
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helt går att sudda ut, men han börjar ta egna initiativ och fatta beslut. Kraften från 

vändpunkterna räcker, till att börja med, till beslutet att köpa ödetomten. Det är någonting 

Toru är fast övertygad om att han måste göra. 

 Hur köpet ska gå till är dock inte någonting som vändpunkterna helt och hållet kunde 

hjälpa honom med, vilket även beskrevs inledningsvis under denna rubrik. Han går i samma 

spår som han gjorde under episoden med gitarrfodralsmannen. Han sätter sig på samma bänk 

och väntar på en ny uppenbarelse. På så sätt har han, sin egen vana trogen, lyckats skapa en 

vardagsräcka ur vändpunkten. Han upprepar samma sak som tidigare ledde till någonting nytt, 

och uppenbarligen fungerar det. Slumpaspekten i vägens kronotop är på Torus sida och låter 

denna vardagsinfluerade vändpunktsimitation fungera, Muskot dyker upp och räddar dagen. 

Det är dock ingen vändpunkt det rör sig om denna gången på bänken, det är slumpen som är 

framme, det är vägen som avgör vad som skulle hända just  där just då. Vändpunkterna Toru är 

med om leder alltså in honom på rätt plats vid rätt tid, de skapar förutsättningarna för att 

möten i vägräcka ska kunna ske. De ändrar på någonting hos Toru, och hans vardagstendenser 

skjuts undan till förmån för en mer äventyrlig räcka, som i sin tur gör det möjligt för slumpen 

att agera. Vägräckan och vändpunkterna arbetar tillsammans och skapar ett klimat där Toru 

enkelt kan skeppas vidare genom intrigen, och genom ett slumpartat möte i tid och rum på en 

parkbänk i Shinjuku.  

2.3 Att till synes göra precis tvärtom
Mot slutet av 1700-talet uppkommer och befästs i England ett nytt territorium för 
romanens händelser i den så kallade ‘gotiska’ eller ‘svarta’ romanen – ‘slottet’ [...]. Slottet 
är mättat med tid, och därtill en historisk tid i ordets snäva bemärkelse, dvs det historiska 
förgångnas tid. Slottet  är platsen för feodalismens härskare (och följaktligen för det 
förgångnas historiska figurer). Här finns i synlig form spår av sekler och generationer i 
olika delar av byggnaden, i inredningen, i vapnen, i porträttgalleriet över förfäderna, i 
familjearkiven, i de specifika mänskliga relationerna47

Så här beskriver Bachtin slottets kronotop. Slottet är en plats som får förkroppsliga tiden, och 

Bachtin tycks avse slottets kronotop som en relativt bokstavlig företeelse inom den gotiska 

romanen. Om man får tro exempelvis Sue Vice i Introducing Bakhtin48 är det dock möjligt att 
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förstå kronotopbegreppet som ett mångsidigt begrepp. Därför kommer detta avsnitt vidga 

perspektivet något och förflytta slottets kronotop till en mer generell plats där den snarare får 

stå för den händelse där tiden tydligt kommer till uttryck genom ett rum. Genom en sådan 

tolkning av slottets kronotop blir den mycket relevant för Fågeln som vrider upp världen, 

dock till synes i helt motsatt tappning.

 Som beskrivet i det föregående avsnittet  möter Toru Okada Muskot då han sitter och 

väntar på någonting på en parkbänk i Shinjuku. Hon lägger märke till honom eftersom han har 

samma underliga blå märke på högra kinden som hennes pappa hade. Muskot är en mycket 

hemlighetsfull kvinna och hon vill varken uppge sitt eller sin sons verkliga namn, istället 

kallar hon sig själv för Muskot och sin son för Kanel. Muskot var i sin ungdom en 

framstående modedesigner som tillsammans med sin man blev extremt framgångsrik. Maken 

blev dock brutalt mördad på ett hotellrum. Mordet klarades aldrig upp och i samband med det 

slutade hon helt  designa kläder. Då var Kanel 11 år. Långt tidigare, innan Kanel ens börjat 

skolan slutade han att prata. Sedan dess har han inte sagt ett ord. Han var dock en mycket 

begåvad och noggrann person, så han kom att  arbeta med det administrativa i sin mors nya 

företag. Vad exakt det är Muskot arbetar med är oklart, det man får veta är dock att  Toru också 

kan utföra arbetet, och att han behövs i egenskap av efterträdare. Själva arbetet  går ut på att 

hjälpa rika, medelålders kvinnor. Vad det är de behöver hjälp med framgår inte, men de har 

‘någonting’ i huvudet: ”Hon [...] placerade sin hand på kvinnans tinning. Hon kunde känna 

någonting [...]. För att kunna känna dess form bättre koncentrerade hon hela sin 

uppmärksamhet på det, men formen började vrida på sig och förändras. Detta någonting 

levde”49. Muskot drömde sig sedan bort till sin barndom. Då hon kom tillbaka till nuet hade 

detta någonting i kvinnans huvud försvunnit. Det är som att hon lyckas blidka en ond kraft 

med hjälp av vackra minnen.

 Hur det än ligger till med själva behandlingen så kunde Toru också utföra den. Det 

var det han behövde göra för att Muskot skulle köpa ödetomten med brunnen åt honom. De 

rev huset som stod på tomten och byggde upp ett nytt som mottagning. Runt huset byggdes 

höga murar för att skydda integriteten på de kvinnor som kom dit. Allting runt huset sköttes 

med största sekretess. Det är kring detta hus som slottets kronotop blir relevant. Detta på 

grund av att tiden knappast alls tar sig uttryck i rummet. Detta ickeuttryck pågår ytterst 
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medvetet. Det är Kanel som har hand om att  se till att allt  runt behandlingarna går rätt  till. 

Han är minutiöst noggrann. Ingenting lämnas åt slumpen. Toru är säker på att  om han skulle 

flytta en enda liten pinal några centimeter skulle Kanel snart återställa ordningen: ”Jag skulle 

kunna testa honom genom att flytta en klocka två centimeter till vänster på sin hylla och nästa 

morgon skulle han helt säkert flytta tillbaka den två centimeter”.50

 Residenset, som det kallas, beskrivs av Toru på följande vis: ”Residenset var inget 

stort hus och hade bara det allra nödvändigaste vad det gäller möbler. Ingen bodde där 

egentligen, så det blev aldrig riktigt smutsigt eller stökigt”.51  Residenset är en plats utan 

anknytning till händelser. Där finns bara ‘det allra nödvändigaste’ och där bor ingen. Det är en 

plats där tiden kan stå still. Residenset står alltså i skarp kontrast till Bachtins definition av 

slottets kronotop  som en plats där tiden tydligt tar plats i rummet. I residenset tar ingen tid 

plats i rummet. Allting ska återställas till sitt ursprung, ingenting tillåts hända, inga markörer 

för tid får förekomma. Allt ska te sig likadant dag efter dag. Kanel anländer till och med 

samma tid varje dag, och lämnar residenset samma tid, i exakt samma spår varur han kom. 

Det är som att han backar ut ur slottskronotopen på precis samma sätt som han kommit in i 

den, bara för att manifestera att tiden inte har gått. I Fågeln som vrider upp världen finns 

slottet inte till för att innehålla tid, så som Bachtin beskriver slottet, utan det existerar av 

precis motsatt anledning. Tiden ska stå still. Inga minnen får skapas. Ingen tid ska få knytas an 

till denna plats som är residenset. Det är just detta som är så uppseendeväckande med denna 

plats. Hela dess existens präglas av att ingenting förändras, att tiden står stilla.

 Det tar dock inte lång tid innan det  uppstår en spricka i fasaden av stillastående. 

Denna spricka uppstår i och med att Kanel, och även Muskot, slutar komma till residenset. I 

och med att ingen upprätthåller tidens stillastående i rummet börjar tidens maskineri rulla 

igen. Toru är inte någon som klarar av att hålla tiden stilla i rummet. Faktum är att knappast 

någon i romanen utom just Kanel hade kunnat göra det. Han har en speciell färdighet då det 

kommer till att vara så effektivt noggrann för att kunna sudda ut tidens spår. Han kan anlända 

samma tid varje dag, oberoende av trafiken i Tokyo, han vet den exakta platsen för allting, 

han vet hur allt ska göras. Hela Kanels varelse präglas av perfektion: 
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Hans gestalt var oklanderlig från topp till tå, precis som Mercedesen han körde. [---] Hela 
hans ansikte lyste upp när han fick syn på mig. Det  var ett  underbart  leende [---]. [V]ad 
han än gjorde utstrålade Kanel aldrig någon form av sjuklig pedanteri. Han verkade bara 
göra det som var naturligt och rätt. [---] När han hade satt sig bakom ratten petade han in 
en kassett  med klassisk musik i bandspelaren, tryckte på knappen till fjärrkontrollen för 
att  öppna porten och körde iväg. Däcken tecknade exakt samma båge som de hade gjort 
då Kanel hade kommit.52

Då någon som till denna milda grad bemästrat konsten att  minska tidens avtryck i sin person 

och sin omgivning försvinner blir också följderna därefter. Då Kanel försvinner börjar 

förändrandet ta fart igen, eftersom det är omöjligt för Toru att göra samma sak som honom.

 Anledningen till Kanel och Muskots försvinnande är oklart. Dock sammanfaller det 

med ett flertal händelser där Toru spelar en ledande roll. I residenset har Kanel en superdator 

som han är mycket noggrann med. Toru beslutar att i hemlighet konversera både med Kumiko 

och Noboru Wataya via den datorn. Dessutom läser han ett av Kanels dokument. Han 

stämmer möte med Kumiko via Noboru Watayas sekreterare (som en kväll oväntat dök upp  i 

hans hem). Att kommunicera via chatt är det enda sättet Kumiko kan tänka sig att 

kommunicera med Toru. En kväll sätter han sig således vid datorn, som överenskommet, och 

har en konversation med Kumiko. Toru är medveten om att det han gör inte är helt ärligt. 

Först överväger han om han ska berätta att  han blivit kontaktad av Noboru Watayas 

sekreterare, ”till slut beslöt jag mig för att inte berätta något. [...] Det här var något som jag 

och Noboru Wataya skulle göra upp om. Jag ville inte blanda in en tredje part”.53  Toru 

beskriver senare att ens betrakta Kanel i arbete vid datorn var ”som om jag kränkte hans 

integritet”.54 Att själv ta sig in i datorn utan Kanels tillåtelse kan inte vara någonting annat  än 

en mycket aktiv, otillåten handling. Toru undanhåller alltså medvetet saker från Kanel och tar 

sig olovligen in i hans dator, handlingar som alla avviker från Torus vardagsmönster. Efter att 

sedermera ha chattat  med både Kumiko och Noboru Wataya vid olika tillfällen läser Toru som 

tidigare nämnt ett av Kanels dokument. Om de tidigare intrången i Kanels dator var ytterst 

beräknade och medvetna är detta intrång mer slumpartat. En natt då han somnat i soffan i 

residenset vaknar han av bjällerklang, och han kunde sedermera konstatera att ”Datorn kallade 
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på”55  honom. På skärmen får han välja bland 16 olika dokument kallade ’Nyckelfågelns 

krönika’. Efter att ha läst nummer åtta gick det inte att välja några fler. Datorn hade valt att 

stänga honom ute, precis som den valt att visa honom en del av sitt innehåll. Om det var 

Kanel som styrde det hela från annan ort  eller om datorn på något sätt agerade på egen hand 

är, som så mycket annat i denna berättelse, oklart.

 Nästa morgon dyker Kanel inte upp som vanligt. Inte heller nästa morgon eller 

nästkommande morgnar. Det går alltså inte att  direkt dra en koppling mellan det att Toru 

avviker från vardagsräckan, intrånget i Kanels dator och Kanel och Muskots försvinnande. 

Faktum är att det blir nästan tvärtom. Det är först då han ‘blir kallad på’ av datorn som Kanel 

och Muskot slutar komma. Han blir snarare straffad för att ha fallit tillbaka in i vardagen där 

han låter andra händelser styra hur han ska agera. Kanels frånvaro får i vilket fall stora 

konsekvenser för slottskronotopen. Toru blir lämnad ensam att upprätthålla tidens stiltje, 

vilket han naturligtvis inte klarar av.

 Det är i kapitel 31 som Toru upptäcker att Kanel slutat dyka upp. Kapitlet heter ’Ett 

ödehus är fött’, vilket är ganska talande. På endast en förmiddag har det så välordnade 

residenset förvandlats till ett ödehus – allt  för att  Kanel inte kom. I någon slags förvirring över 

situationen tar Toru hand om de sysslor Kanel brukade utföra, men det hjälper inte. Efter att 

ha försökt nå Muskot via telefon ställer han sig och ser ut  genom fönstret: ”Två energiska 

vinterfåglar hade anlänt till trädgården. De satt uppflugna på en gren och kikade storögt 

omkring sig. Sedan, som om de plötsligt hade tröttnat på allting, flög de iväg. Inget annat 

tycktes röra sig. Residenset  kändes som ett nyblivet ödehus”.56 Efter denna betraktelse lämnar 

även Toru residenset och kommer inte tillbaka på nästan en vecka. Då han slutligen tar sig 

tillbaka till det nyblivna ödehuset har ingenting förändrats sedan han var där sist. Allt är som 

han lämnat det. Även om ingenting förändrats på ytan har allt  ändock förändrats, för tiden har 

börjat gå igen. Det finns ingen som städat eller diskat, så disken står kvar där Toru lämnat den. 

Skulle han väntat ytterligare några veckor skulle det med säkerhet finnas ett lager av damm 

över allting där inne. Det är på detta sätt slottets kronotop tar sig uttryck i ett  ödehus, man ser 

att  tiden haft sin gång, någonting har stått  under en längre tid. Disken står där, kanske med 

intorkade matrester eller snustorra brödsmulor. Där hade den också fortsatt stå tills dess Toru 
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inte längre kunde betala för residenset, och då hade det  sålts eller rivits. Tiden hade 

obönhörligt tagit ut sin rätt.

 Nu kom Toru dock tillbaka till residenset. Han klättrar ned i brunnen en sista gång 

och lyckas ta sig till rum 208, där en slutstrid mellan honom och Noboru Wataya äger rum. Då 

han kommer tillbaka till brunnen kan han inte röra sig, och vattnet strömmar in i det  som 

tidigare var en uttorkad brunn. Tiden rör sig men hans kropp, som representerar rummet, gör 

det inte. I sista stund blir han dock räddad av Kanel, som eftersom han ”förstår saker på ett 

särskilt sätt”57  hade insett att  han var tvungen att komma tillbaka till residenset för att hjälpa 

Toru. Det är i detta kapitel residenset nämns för sista gången. Toru har inte längre någon nytta 

av det, och det har inte Kanel och Muskot heller. I och med att Toru ‘besegrade’ Noboru 

Wataya försvann hans förmåga att driva ut detta ‘någonting’ ur de kunder som kom till 

residenset. Det fanns således ingen anledning att behålla just detta hus, som till stor del köptes 

för brunnens och Torus skull. Allt skulle återgå till hur det var innan, och Toru skulle inte 

träffa varken Kanel eller Muskot igen. Toru frågar Muskot om huset  kommer att rivas då det 

sålts, ”Troligtvis. Och de kommer fylla igen brunnen”58  svarar hon. Residenset har spelat ut 

sin roll.

 Residenset som slott i slottets kronotop har alltså en något annan karaktär än vad 

Bachtin beskriver, men ändå finns där många likheter. Det är en plats där tidens funktion 

spelar en avgörande roll, precis som det ‘slott’ Bachtin berättar om. Detta först och främst i 

form av att tiden hålls på avstånd, den får inte synas, tvärtemot den ursprungliga 

slottskronotopen. Då den drivande aktören i tidens avstannande försvinner, startar tiden igen 

och börjar visa sig i rummet. På så sätt kan man se att tiden inte är någonting att bortse ifrån, 

det är ingenting som permanent kan försvinna, dess verkningar kan endast hållas på avstånd 

eller pausas. Då playknappen trycks in igen kommer tiden att komma tillbaka in i bilden och 

börja visa sig som den obönhörliga aktören den faktiskt är i rummet. Då det senare 

konstateras att huset  mest troligt kommer att  rivas är det som ett avslutande kapitel i hela 

residensets historia. Det som tiden till syvende och sist alltid gör är att ödelägga. Ingenting 

kan motstå denna kraft. Även om generation efter generation sätter sin prägel på ett rum, 

kommer allt till slut vara borta. Det är tidens spelregel i förhållande till rummet. Residenset 
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skulle förmodligen rivas inom en relativt snar framtid, men även om det skulle komma att  stå 

kvar skulle det ändå slutligen trasas sönder. Kontrasten mellan stillastående tid och tid i 

rörelse blir stark i just detta avsnitt, och det är tiden i rörelse som segrar. Residenset som slott 

fanns inte speciellt länge, inga generationer hann sätta sin prägel på det, men det hann tiden.
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3.0 Avslutning

3.1 Sammanfattning
I denna uppsats har syftet varit  att applicera Bachtins teori om kronotopen på Haruki 

Murakamis Fågeln som vrider upp världen. Syftet har varit att få en djupare förståelse för 

tidens förhållande till rummet i romanen och även för romanen som helhet. För att  göra detta 

gjordes ett urval både i roman och teori efter vad som var mest relevant utifrån båda texterna. 

I uppsatsen har även främst Bachtins grundtext aktualiserats för att få tillgång till de mest 

grundläggande definitionerna av begreppen. I en bakgrundsdel har Haruki Murakami och 

Michail Bachtins författarskap presenterats och satts i sammanhang utanför de enskilda 

texterna. Exempelvis presenterades mottagandet av Murakami utomlands kort, samt hans 

författarskaps koppling till den magiska realismen. Bachtins författarskap presenterades även 

det, samt kronotopteorin. Även relevansen för kronotopteorin inom nutida litteraturforskning 

lades fram.

 Under resultatdelen applicerades alltså kronotopteorin på Fågeln som vrider upp 

världen. I första avsnittet diskuterades vardagens kronotop, vilken Bachtin beskriver som en 

”kontrasterande fond för händelserika och energiska tidsräckor”.59  I romanen syntes just 

denna kronotop tydligt i och med Torus beteendemönster, som mycket går ut på att göra 

samma saker om och om igen på rutin. Rutinen och vardagen syns mest i början och i slutet 

av romanen. I mitten har den snarare en kontrasterande funktion. Allt detta vävs samman med 

Torus tendens att skapa vardag ur det icke-vardagliga. Genomgripande är exempelvis 

väntandet, där Toru ständigt väntar på Kumiko, ett  väntande som ändrar karaktär genom 

romanen, men som ändock vardagliggörs under tiden. Han lyckas även göra vägens och 

vändpunktens kronotoper vardagliga, exempelvis genom att upprepa de vändpunkter som 

skett i vägen. På det sättet blir inte händelsen lika icke-vardaglig, utan genom upprepningen 

snarare vardaglig. Således kan man konstatera att dessa tre kronotoper hör ihop; vardagen, 

vägen och vändpunkten går inte att skilja från varandra i denna roman. Toru låter sig styras av 

vägens slump, och tar tacksamt emot all hjälp han kan få genom vägen. Dessa slumpstyrda 

tillfälligheter i vägen leder sedermera fram till vändpunkten, och genom den ser han händelser 
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på ett lite annorlunda sätt, och blir i vissa partier mer aktiv, vilket gör att vardagsräckan kan 

skjutas undan en aning. Det dröjer dock aldrig länge innan han är tillbaka i den igen.

 Ett av de tydligaste rummen i Fågeln som vrider upp världen är residenset. I 

residenset har vi kunnat ana ett formande av slottets kronotop. Även om residenset som rum 

tagit en annan form än den Bachtin i sin definition av slottets kronotop beskrev, har betydande 

likheter kunnat konstateras. I residenset spelar rummets förhållande till tiden en avgörande 

roll. Tidens skiftningar, utifrån Kanels handlingar, skapar i residenset olika typer av rum. I ett 

står tiden stilla och förändring och spår av tid sopas undan. Allt är sig ständigt likt. I ett andra 

rum tar tiden ut sin rätt som den obönhörliga aktör den är, och tiden börjar återigen visa sig i 

rummet. På så sätt finns där stora likheter med slottets kronotop.

3.2. Slutdiskussion
Vad betyder då dessa kronotoper i en vidare bemärkelse? Vad är det som händer när de korsas 

och kolliderar? Det uppstår uppenbarligen en kamp mellan vardagstiden å ena sidan, och 

vägens och vändpunkternas mer äventyrliga inslag å den andra. Låt oss för enkelhetens skull 

kalla dessa äventyrliga inslag för äventyrstid, även om denna äventyrstid inte nödvändigtvis 

skulle vara samma äventyrstid som den Bachtin beskriver. Då vardagstiden och äventyrstiden 

möts, vad är det då som händer? Det är någon slags kamp som pågår om vilken tid som ska få 

ta mest utrymme, vilken tid i historien som ska få tolkningsföreträde av händelserna. 

Uppenbarligen hade det inte blivit någon roman utan äventyrstiden. Då hade romanen handlat 

om Toru som lagade mat, låg på soffan, tog en sväng till kemtvätten eller affären. Sedan hade 

ingenting mer hänt. Således är äventyrstiden ytterst viktig för att romanens intrig drivs vidare. 

Utan vardagstiden hade det dock blivit  en ytterst besynnerlig roman. För det första hade Toru 

inte funnits i romanen, utan Noboru Wataya hade kunnat härska fritt  tillsammans med 

Muskot, Kanel, Malta och Kreta Kano. Allt hade varit en enda röra av händelser, som kanske 

till sist skapat någon typ av vardag, fast då en annan typ av vardag än den vardagstid vi 

tidigare definierat. Jag skulle alltså vilja påstå att även om det finns en tydlig spänning i 

olikheten mellan vardagstiden och äventyrstiden, är de essentiella för varandra. De är 

varandras motsatser, som tillsammans skapar en helhet. 

 Vad blir då i sin tur effekten av just denna helhet? Helheten består som sagt i 

kontrasten mellan vardagstid och äventyrstid. Mer konkret mellan pastakokande, 
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detaljstuderande och kaffe å ena sidan, och slagsmål, drömvärldar och djupt  ondskefulla 

svågrar å den andra. Jag tror att det är i de konkreta exemplen som det speciella med just 

denna helhet uppstår. Det är delvis en väldigt underlig värld med många underliga rum. 

Exempelvis är uppfattningen man får av den inomromansliga världen på många sätt 

annorlunda än den man redan har av verkligheten utanför romanen. Det handlar nästan om en 

helt annan världsåskådning som presenteras inom romanen än någonstans utanför den. Till 

exempel finns det i den äventyrliga räckan inget utrymme för identifikation. Ingen av oss som 

läser har en svåger som Noboru Wataya. Visst kan det finnas folk som liknar honom, men 

hans djupt rotade, utstuderade ondska som rör sig över gränser för tid och rum är det ingen 

som liknar utanför romanens gränser. Däremot är det nog fler som kan identifiera sig med 

vardagsräckan. Hur ofta lagar vi inte alla mat, kokar pasta? Kanske har vi till och med själva 

hittat den perfekta låten för pastakokning. Det är här realismen finns. Det är i de konkreta 

exemplen där läsaren kan identifiera sig, där vi kan förstå precis vad som händer eftersom vi 

själva redan gjort det i verkligheten, som realismen finns. I den motsatta räckan finns magin. I 

det fantastiska, underliga, där dröm blandas med verklighet och där tid och rum korsas finns 

det magiska. Således kan vi i denna roman se den magiska realismen målas upp framför våra 

ögon medan vi läser.

 I bakgrundsdelen i denna uppsats beskrevs det hur Matthew C. Strecher diskuterar 

hur Murakamis magiska realism skiljer sig från annan magisk realism. Detta just i det att den 

är individualistisk snarare än kollektiv. Det magiska hos Murakami syftar på det som händer 

en person under den personens strävan efter att häva en brist. Det magiska är inte en 

samhällelig företeelse. I allmänhet är man inte medveten om det magiska, det är ingenting 

som samhället tillsammans accepterat. Detta till skillnad från exempelvis Asturias eller Gárcia 

Márquez romaner, där det magiska är en del av samhället som alla skriver under på. Ingen blir 

förvånad över det faktiskt magiska i det att världens vackraste lik flyter upp på stranden i byn 

de bor. De blir bara lyckliga över att få se det. Man är inte medvetet om magin i dessa 

berättelser, det är en del av allt. I Murakamis romaner är det däremot inte alls så. Då det 

exempelvis börjar regna fisk i Kafka på stranden blir alla ytterst förvånade och det rapporteras 

om det i nyheterna som en extraordinär händelse. Hos många av de latinamerikanska magiskt 

realistiska författarna är det magiska uttalat hämtat från traditionella berättelser och myter. I 

själva definitionen av magisk realism på ne.se hittar vi följande: ”magisk realism vill via 

31

31



naturen, historien och de inhemska myterna nå de djupt liggande skikten av verkligheten och 

det unikt latinamerikanska”60. Detta finns inte hos Murakami på samma sätt. Var det magiska 

hos Murakami kommer ifrån är inte tydligt framskrivet.

 Denna skillnad som finns inom den magiska realismen gör att det kan bli svårt att 

applicera de kronotoper som tagits upp i denna uppsats på stilen i stort. Dessa kronotoper är 

kanske snarare ‘murakamiska’ än magiskt realistiska. Vardagskronotopen genomsyrar särskilt 

tydligt Murakamis författarskap. Frågan är dock om vardagskronotopen på ett lika 

framträdande sätt  skulle genomsyrat magiskt realistiska texter av andra författare. Just  på 

grund av att det här finns en oklarhet skulle jag vilja påstå att kronotopen är en mycket 

användbar metod för att analysera tiden och rummet hos Murakami. Skulle man enbart välja 

att  fokusera på spänningen mellan realism och magi, eller skillnader mellan öst och väst i 

hans verk, skulle många av de iakttagelser som gjorts i denna uppsats inte blivit gjorda. Det 

finns så mycket mer att hämta hos Murakami än enbart jämförelser, och det är där redskap 

som kronotopen kan vara mycket användbara. 

 Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för romanen, och utforska huruvida 

detta är möjligt genom kronotopteorin. Som sagt tycker jag att min förståelse för romanens 

skeenden, åtminstone utifrån de perspektiv kronotoperna berör, har ökat. Det gick att se hur 

mönster i romanen bildades genom kronotoperna, och hur kronotoperna arbetar tillsammans. 

Tillsammans blev de en helhet, vilket har varit  väldigt spännande att  se. Dessa fyra kronotoper 

är sådana som fungerat  var för sig i andra romaner, under mycket lång tid. Då just de här 

kronotoperna kombineras på just detta sätt i Fågeln uppstår väldigt intressanta brytpunkter. 

Det blir det en krock i Fågeln där alla kronotoper möts och förvirrat kan konstatera att, 

‘nämen, du är också här!’. Då vardagskronotopen på detta sätt  blandas med vägen och 

vändpunkten uppstår en oväntad kombination av stiltje och aktion. Vi får röra oss mellan 

ytterligheter genom läsningen av Fågeln, vilket kronotopteorin tydliggör. 

 Var för sig betyder varje enskild kronotop någonting. På egen hand är den någonting 

helt annat än vad den blir tillsammans med andra kronotoper. En ensam vardagskronotop 

betyder inte samma sak som en vardagskronotop  i kontrast till en äventyrskronotop. Ensam 

består vardagskronotopen av stillastående, cyklisk tid som upprepar sig i rummet. Exempelvis 

tar Bachtin i sin essä om kronotopen upp ett  exempel på hur människor levde i tidiga 
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jordbrukssamhällen. Varje år växte samma grödor upp, och människorna skördade och sådde 

samma tid varje år. Det var inte exakt samma grödor, eller exakt samma människor varje år, 

men i princip hände samma sak. Tiden är således cyklisk och tar sig uttryck i rummet därefter. 

Kommer däremot en äventyrsräcka in i bilden blir själva förutsättningen för händelserna 

annorlunda. Vardagstiden kommer att stå i kontrast till någonting annat, den kommer inte 

uppta hundra procent av livet, för någonting annat kommer att finnas där: ett  alternativ till 

vardagen. Det omvända gäller också vardagen som kommer att finnas där som kontrast till 

äventyret i form av någonting tryggt att vända hem till.

 Tar man sig tillbaka till romanen om nyckelfågeln kan man konstatera att det 

exempelvis är detta cykliska återupprepande som finns där. Således kan man konstatera att  

utan alla kronotoper som finns i Fågeln hade premisserna för historien sett  fundamentalt 

annorlunda ut. Det är i kontrasten mellan räckorna som historien och dess speciella karaktär 

uppstår. I denna slutsats tycker jag mig ana svaret på mina frågeställningar. Bachtins 

kronotopteori har hjälpt till i sökandet efter mönster i romanen. Analysen har visat att framför 

allt vardagens, vägens och vändpunktens kronotoper är centrala i detta sökande. Utan dem 

hade Fågeln som vrider upp världen varit någonting helt annat.
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