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MORI OGAI (1862-1922), pe numele lui adev\rat Mori Rintaro-,
este, al\turi de Natsume So-seki, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii japoneze moderne de dup\ Restaura]ia
Meiji. N\scut într-o familie de doctori, el a dus mai departe
aceast\ tradi]ie, fiind, la 19 ani, cel mai tân\r absolvent al {colii Imperiale de Medicin\ din To-kyo-. Dup\ terminarea facult\]ii
a devenit doctor militar în armata japonez\ [i, la scurt\ vreme,
a fost trimis la specializare în Germania. {ederea în Europa
(1884-1888) l-a ajutat, pe de o parte, s\ acumuleze cuno[tin]e
despre medicina occidental\ [i mai ales despre igien\, iar pe
de alt\ parte i-a deschis gustul pentru literatura european\.
Întors în Japonia el a contribuit la dezvoltarea [tiin]ific\ a medicinei nipone, dar [i la crearea literaturii moderne japoneze,
atât prin traducerea autorilor europeni, cât [i prin propriile
romane, nuvele [i eseuri, scrise sub influen]a lecturilor din
perioada petrecut\ în Germania. Printre operele sale cele mai
importante se num\r\ Maihime (Dansatoarea, 1890), Gan
(Gâ[tele s\lbatice, 1911-1913) [i nuvelele istorice din volumul Abe ichizoku (Familia Abe, 1913). Romanul Vita sexualis
a fost publicat în 1909 în revista Subaru, dar a fost imediat
cenzurat, din cauza con]inutului, considerat, la acea vreme,
pornografic. În timp îns\, Mori Ogai a fost reabilitat, romancierul Sato Haruo considerând Vita sexualis „o lucrare esen]ial\
pentru cunoa[terea acelei perioade din istoria modern\ a ]\rii
noastre“. Personajele, începând cu protagonistul Kanai Shizuka,
un alter ego al lui Mori Ogai, au ca model persoane reale din
epoc\. Cu toate acestea, umorul naratorului deosebe[te Vita
sexualis de romanele naturali[tilor japonezi, fa]\ de care el
a avut întotdeauna o atitudine critic\.
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Domnul Kanai Shizuka e filozof de meserie.
Conceptul de „filozof“ merge de obicei mân\-n mân\
cu scrisul de c\r]i, dar domnul Kanai, `n ciuda faptului
c\ asta-i e ocupa]ia, n-a scris nimic pân\ acum – `n
afar\ de lucrarea de diplom\ de la absolvirea Facult\]ii de Litere, pe neobi[nuita tem\: „Studiu compa-

La pre]ul de vânzare se adaug\ 2% reprezentând valoarea
timbrului literar ce se vireaz\ Uniunii Scriitorilor din România.

rativ despre filozofia prebudist\ [i cea presocratic\.“
De-atunci `ncolo n-a mai pus mâna pe stilou.
Dar, aceasta fiindu-i meseria, ]ine cursuri de istoria filozofiei premoderne la catedra de specialitate a
facult\]ii. Se pare c\ studen]ii prefer\ cursurile lui
celor ]inute de al]i profesori care au deja zeci de tomuri scrise. Se spune c\ sunt mai interesante. Domnul Kanai abordeaz\ diverse subiecte `ntr-un mod
foarte direct [i adesea le pune `ntr-o lumin\ nou\ [i
nea[teptat\, ceea ce las\ o amintire de ne[ters `n mintea studen]ilor. De multe ori `[i `ncepe explica]iile
folosindu-se de argumente aparent str\ine de problema
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`n cauz\, iar studen]ii sunt uimi]i de iluminarea brusc\

fragment de proz\ comic\ `i las\ adesea un gust amar,

la care ajung atunci când domnul Kanai termin\ de

`ntristându-l peste m\sur\.

vorbit. Se zice c\ Schopenhauer ]inea un carne]el `n

Nu o dat\ i-a trecut prin minte s\ se apuce [i el

care `[i nota tot felul de fapte diverse pe care le citea

de scris. {i de[i filozofia e meseria lui, n-are de gând

`n ziare [i pe care le folosea apoi ca materie prim\

s\ pun\ bazele propriului sistem filozofic, a[a c\ nu

pentru discu]iile sale filozofice. Asemenea lui, domnul
Kanai folose[te absolut orice ca suport pentru explica]iile sale. Chiar [i `n timpul unor cursuri cu un con]inut cât se poate de serios, nu rar se `ntâmpl\ s\
citeze din romanele la mod\ ale vremii, surprinzându-[i astfel mereu studen]ii.
Evident, cite[te multe romane. Când pune mâna
pe vreun ziar sau pe vreo revist\, nici nu se uit\ la
MORI OGAI

editorial: `l deschide f\r\ ezitare la pagina cu roma-
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nul-foileton curent [i se afund\ `n lectur\. Totu[i, dac\
autorii romanelor respective ar [ti ce-i trece prin
minte atunci când le cite[te opera `n ziare, s-ar face
foc [i par\. Domnul Kanai nu consider\ foiletoanele
ap\rute `n ziare „art\“, pentru c\ el cere de la o oper\
de art\ ceva mult mai m\re] [i mai nobil, [i nimic din
ce-a citit pân\ acum n-a reu[it s\ se ridice la `n\l]imea
a[tept\rilor lui. Totu[i, domnul Kanai g\se[te ceva
interesant [i aici, [i anume psihologia autorului, moti-

se gânde[te s\ scrie ceva `n domeniu; mai degrab\
ar vrea s\ `ncerce s\ scrie romane sau piese de teatru.
Dar, dup\ cum spuneam, el a[teapt\ prea multe de
la art\, nu-i e deloc u[or s\ pun\ mâna pe stilou [i s\
se apuce de treab\.

Chiar de curând, Natsume So-seki a publicat un

roman. Domnul Kanai l-a citit cu foarte mult interes
[i s-a sim]it impulsionat s\ scrie ceva [i mai bun [i
mai interesant, dac\ s-ar putea. Dar, nu peste mult\
vreme, ca r\spuns la Eu, motanul de So-seki, a ap\rut
[i Eu, motanul num\rul doi, [i Eu, câinele, drept care
domnului Kanai i s-a risipit brusc tot entuziasmul.
~n curând, naturalismul a devenit foarte la mod\
`n Japonia, dar pe domnul Kanai romanele scrise de
adep]ii acestui curent `l las\ rece – nu-i vine deloc s\
se ia la `ntrecere cu ei. De[i i se par cât se poate de
interesante scrierile de acest gen. G\se[te deopotriv\
ciudat faptul c\, `n orice roman naturalist, autorul
face ce face [i descrie `n mare detaliu apuc\turile

va]ia care se ascunde `n spatele actului de a scrie.

sexuale ale personajelor sale, iar criticii laud\ peste

A[adar, dac\ un autor `ncearc\ s\ redea pe hârtie

m\sur\ o asemenea tendin]\, spunând c\ scriitorul

ceva trist sau tragic, efortul acestuia i se pare dom-

`n cauz\ a reu[it s\ redea via]a „a[a cum este ea“.

nului Kanai de-a dreptul comic; pe de alt\ parte, un

Pus `n fa]a unei astfel de situa]ii, domnul Kanai se
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`ntreab\, pe de o parte, dac\ se poate spune c\ via]a

s\ nu fi fost bolnav psihic, `ntr-un fel sau altul. Totu[i,

chiar este a[a cum o descriu naturali[tii, iar pe de alta

naturalismul japonez atât de `n vog\ `n ultima vreme

dac\ nu cumva el a r\mas singurul om de pe planet\

pare s\ fie alt\ mâncare de pe[te. Ca un f\cut, o mul-

c\ruia-i este indiferent sexul, [i dac\ nu cumva o

]ime de oameni s-au apucat s\ scrie acela[i lucru, `n

suferi de vreo disfunc]ie fizic\, cum ar fi frigiditatea...

acela[i timp. Criticii reg\sesc `n scrierile respective

Gândul i-a trecut prin cap [i `n timp ce citea roma-

via]a „a[a cum este ea“. Ba mai mult, chiar [i psihi-

nele lui Zola, de exemplu scena când protagonistul

atrii au `nceput s\ spun\ pe la toate col]urile c\ orice

`i spioneaz\ pe b\rbatul [i femeia din colonia de mun-

aspect din via]a omului st\ sub semnul sexului, ceea

citori care tr\iesc `n condi]ii de-a dreptul subumane.

ce l-a f\cut pe domnul Kanai s\ devin\ din ce `n ce

Citind fragmentul respectiv, `ntâlnirea amoroas\

mai suspicios.

dintre cei doi nu i s-a p\rut neverosimil\, dar, cu toate

~ntre timp, a ie[it la iveal\ [i incidentul „Deba-

acestea, n-a putut s\-[i reprime `ntrebarea: oare ce

kame“. Un muncitor pe nume Debakame, care avea

l-a f\cut pe Zola s\ simt\ nevoia de a descrie ren-

obiceiul s\ se strecoare [i s\ trag\ cu ochiul la femeile

dez-vous-ul lor atât de detaliat? ~ntâlnirea `n sine e,

care se sp\lau la baia comunal\, s-a luat `ntr-o zi dup\

probabil, ceva absolut posibil `n via]a de zi cu zi, dar
ce câ[tig `i poate aduce autorului descrierea ei cu lux

una din ele [i a violat-o. Un incident cât se poate de
obi[nuit – mii de asemenea incidente se `ntâmpl\ zil-

de am\nunte? Iat\ ce nu poate s\ `n]eleag\ domnul

nic, peste tot `n lume – [i care `n ziarele din Vest ar fi

Kanai. Cu alte cuvinte, problema pe care [i-o pune

fost men]ionat `n treac\t, `ntr-un articola[ de dou\-trei
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el este dac\ nu cumva tendin]a autorului de a se

rânduri. ~n Japonia, `ns\, violul lui Debakame a ]inut

9

concentra excesiv asupra elementului sexual nu e un

prima pagin\ zile `n [ir [i s-a f\cut leg\tura `ntre el

semn c\ acesta ar suferi de deregl\ri comportamen-

[i curentul naturalist. „Debakame“-ismul a ajuns un

tale. Nu-i imposibil ca romancierii [i poe]ii s\ fie cu

fel de sinonim al naturalismului. Toat\ lumea a `nceput

to]ii posesorii unui libido supradezvoltat. Aceasta ar

chiar s\ foloseasc\ cuvântul debaru, ca verb. Domnul

putea avea leg\tur\ [i cu teoria lui Lombroso
despre geniu. ~nv\]a]ii din [coala lui Mo-bius1 spun
[i ei c\ nu e om care s\-[i fi l\sat numele `n istorie [i

Kanai a ajuns la o concluzie ferm\: ori to]i oamenii

1

Paul Julius Mo-bius (1853–1907), psihiatru german (n. tr.).

au `nnebunit de la atâta sex, ori el e bolnav de o form\
unic\ de frigiditate total\.
Chiar `n acea perioad\, domnul Kanai a v\zut la
unul din studen]ii lui Introducerea `n filozofie a lui
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