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Tikslai

Kas daro ţmogų prieštaringą?

Kokios prieţastys lemia 

ţmogaus prieštaringumą?

Kodėl romano veikėjai randa 

vidinę, dvasinę ramybę?



Haruki 

Murakami



Haruki Murakami

Gimė 1949 metais pokario Japonijoje.

 Tėvas – budistų šventiko sūnus, motina –

pirklio duktė.

Domėjosi pasauline literatūra, vakarietiška 

muzika, sportu, religija, studijavo dramą, 

atidarė kavinę, kurioje skambėjo dţiazas.

 Įkvėpimas rašyti atėjo netikėtai – jam 

stebint beisbolo ţaidynes. 



Jis – spalvinga, prieštaringa 

asmenybė, subrandinusi 
save įvairiapusiškai.

Haruki Murakami

Postmodernizmas -

šių laikų dailės, literatūros, filosofijos 

kryptis, kritikuojanti naujųjų laikų 

civilizaciją, reikalaujanti atsiţadėti 

tradicinių mąstymo būdų, 

pasaulėvaizdţio, meno kūrimo 

principų, siūlo dekonstrukciją 

(ardymą, griovimą), dekompoziciją.



Romanas 

„Kafka 

pakrantėje“



Parašytas 2002 metais, iš karto 
pripaţintas visame pasaulyje: uţ jį 
rašytojui buvo įteiktas šeštas F.Kafkos 
apdovanojimas.

 Romano herojus Kafka Tamura pabėga iš 

namų ir įšoka į autobusą,veţantį į atsitiktinai 

pasirinktą Takamatsu miestą.

 Tuo pat metu Tokijo gyventojas, vardu Nakata, 

nuţudo nepaţįstamąjį uţ kačių betikslį 

naikinimą. Keistuolis senukas Nakata gali 

kalbėtis su jomis, tačiau nemoka rašyti ar 

skaityti, juolab paaiškinti jėgos, vedančios jį į 

Takamatsu miestą. 

„Kafka pakrantėje“



Prieštaringumas



Prieštaringumas –

nenuoseklumas, tam tikras 
vidinis disbalansas. 

Kada dvi ar daugiau ţmogaus vidinio pasaulio dalių 

yra skirtingos: vienos nori, siekia, tiki ir daro kitaip nei 

kitos dalys. 

Prieštaringumas



Žmogaus dalys

Kafka Tamura



Penkiolikmetis, perteikiantis  

jaunatviškumą, maištą bei norą 

tapti savarankišku ţmogumi

Vertina fizinį groţį, išsilavinimą. Jam mokslas -

prestiţo, išskirtinumo ir įvazdţio visuomenėje ţenklas

Kafka Tamura



 Bėga iš namų, 

tačiau nesupranta 

ar nenori sau 

pripaţinti, kodėl 

taip daro.

 Padėjėjas –

berniukas, vardu 

Varna.

 Atranda save 

klaidţiodamas 

MIŠKE.

 Kafka atranda 

vidinės drąsos, 

atsikrato visos 

įrangos, saugumo 

priemonių, kurios 

būtų padėjusios jam 

rasti kelią atgal.

Kafka Tamura



Žmogaus dalys

Nakata



Senelis, įkūnijantis naivų, 

„nesuteptą“ ţmogaus, 

netrokštančio materialių 

gėrybių ir valdţios, simbolį
Uţ tai apdovanotas antgamtinėmis galiomis, įveikia 

daug kartų stipresnį blogį.

Nakata



 Keistas nutikimas 

ant Ryţių 

dubenėlio kalvos 

visiškai pakeičia 

Nakatą.

 Blankus šešėlis –

beprasmis 

gyvenimas.

 Kraujo praliejimo 

akimirka įkvėpė 

Nakatą keliauti, 

bandyti išsiaiškinti, 

kokia jo gyvenimo 

prasmė.

 Atrodo, kad Kafka ir 

Nakata nori to paties, 

tačiau dalys viena 

kitos nepažįsta. Ši 

kelionė į tą patį 

miestelį patvirtina, 

kad dabartis daro 

įtaką ateičiai.

Nakata



Žmogaus dalys

Saeki



Moteris simbolizuoja tobulos 

meilės, kaip prasmingo 

gyvenimo pamato, troškimą

Ji parodo, kokia svarbi gali būti praeitis gyventi 

dabartyje nesugebančiam ţmogui. 

Saeki



 Vidinis laikrodis 

sustojo tiksėti jai 

pasiekus laimės 

viršūnę.

Mirus jos antrajai 

sielos pusei, 

dvasiškai mirė ir ji.

Ateitis priverčia 

praeitį keistis.

 Patiki Nakatai 

sudeginti jos 

prisiminimus, 

ţinodama, kad jie 

liks neperskaityti.

 Praeitis susinaikina, 

taip simbolizuojamas 

baimės, kliūčių, 

egzistencijos 

laikinumas, ateities 

klestėjimas.

Saeki



Apibendrinimas



Ţmogus – prieštaringa būtybė, 

ypač kai yra jaunas, daugybė 

minčių ir problemų aplanko, kai 

bręsta.

Norint palaikyti ar sukurti vidinę harmoniją privalu būti 

drąsiam, nes neţinia, kokių savybių, norų galima

savyje atrasti.

PRAEITIS, DABARTIS bei ATEITIS turi viena kitą 

motyvuoti, papildyti, kad ţmogus jaustųsi visavertis, 

būtų savimi pasitikintis, neprieštaringas. 

Apibendrinimas



Praeitis, dabartis bei ateitis turi viena kitą motyvuoti, 

papildyti, kad ţmogus jaustųsi visavertis, būtų savimi 

pasitikintis, neprieštaringas. 

Apibendrinimas

Saeki 

(Praeitis)

Nakata 

(Dabartis)

Kafka 

(Ateitis)




