F R É D É R I C VITOUX
NU NE VINDEC~M NICIODAT~
DE PIERDEREA COPIL~RIEI

A.N.B.: De când sunte]i con[tient c` drumul dumneavoastr` \n via]` este legat de
scris, c` ve]i deveni scriitor?
Frédéric Vitoux: Mult` vreme, am vrut s`
devin regizor, mi-am dorit s` m` exprim
prin intermediul cinematografiei, dup` ce
m-am preg`tit pentru a intra la IDHEC
Paris (Institutul de |nalte Studii Cinematografice), principala [coal` de cinema
care exista pe atunci. {i apoi mi-am dat
seama c` eram prea solitar pentru aceast`
munc` colectiv` [i, f`r` \ndoial`, prea
introspectiv. Literatura s-a impus atunci \n
via]a mea \ntr-un mod foarte natural, pentru c` pretindea solitudine [i lini[te,
retragere din fa]a lumii pentru a scrie [i
apoi pentru a se reg`si pe sine mai bine [i,
cine [tie, pentru a reinventa lumea.

Care sunt lucrurile importante, aspectele
esen]iale ale copil`riei care ne influen]eaz`
iremediabil personalitatea la maturitate?
F.V.: Scriitorul poate inventa toate
fic]iunile lumii, poate crea istorii [i personaje \n aparen]` \ndep`rtate de el, de
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epoca sa, de caracterul s`u etc., cred c` el

totu[i se \ntoarce inevitabil la sine \nsu[i,

nu se \mp`rt`[e[te, nu dispare, nu poate fi

la ceea ce resimte, la ceea ce cunoa[te, la

Dup` cum spunea

ceea ce experimenteaz`, la ceea ce \[i

Jorge Luis Borges:

aduce aminte. „Doamna Bovary sunt eu!“,

un scriitor scrie pentru el,

a exclamat Gustave Flaubert, dup` ce a

pentru prietenii s`i [i pentru

terminat de scris celebrul s`u roman.

a domoli scurgerea

N-am putea s` o spunem mai bine. Desigur, copil`ria, aceast` perioad` misterioas`
\n care cre[tem, \n care devenim pu]in câte
pu]in noi \n[ine, \n care ne f`urim personalitatea, \n care suntem marca]i de fami-

timpului.

Restul este orgoliu
[i vanitate.

\nlocuit`.

R`mâne c`s`toria o institu]ie viabil` \n
lumea contemporan`?
F.V.: Angajamentul a dou` fiin]e care decid
s` tr`iasc` \mpreun` \mi pare pariul cel
mai frumos, cel mai dificil, cel mai exaltant, cel mai reconfortant care ar putea s`
existe. Cât despre mine, sunt c`s`torit de
44 de ani [i m`sor [ansa pe care o am,

lie, de p`rin]i [i \n care ne eliber`m de

chiar dac` este o [ans` pe care trebuie s-o

toate aceste tutele, \n care devenim, pe

meri]i. Nu mi-ar veni totu[i ideea de a m`

scurt, adul]i \n schimbul tuturor bucuri-

cita ca exemplu.

ilor, tuturor suferin]elor [i tuturor
regretelor, r`mâne acel timp care v` ferti-

A]i regretat vreodat` c` nu sunte]i femeie?

lizeaz` [i care nu va \nceta s` v` inspire.

F.V.: Un romancier e obligat s` fie totodat`

Nu ne vindec`m niciodat` de aceast`

un b`rbat, o femeie, un copil, \[i datoreaz`

pierdere a copil`riei, de descoperirea

s` fie toate personajele sale, s` se multi-

mor]ii, a dragostei, ce [tiu eu, de toate

plice \n mii de fa]ete [i mii de sensibilit`]i.

momentele cheie legate de pierderea

Vai de acela care nu este vrednic de acea

inocen]ei noastre.

putere a compasiunii, \n sensul literal sau
etimologic al termenului, adic` de acea

Cuvântul scris este cumva o poart` c`tre

putere de \n]elegere, de tr`ire [i de

eternitate? Ce alte modalit`]i de a atinge

suferin]` a personajelor sale! Numero[i

nemurirea ne sunt permise nou`, murito-

critici literari au subliniat adesea latura

rilor?

mea „feminin`“, deoarece, \n ochii lor,

F.V.: Nu cred c` un scriitor se gânde[te,

alunecam conving`tor \n sensibilitatea

când scrie, la eternitate, la posteritate, la

eroinelor mele, str`duindu-m` s` \n]eleg

nemurire. Dup` cum spunea marele scri-

Dumnezeu sau absen]a lui Dumnezeu tre-

sau s` tr`iesc ceea ce ele sim]eau. Totu[i,

itor argentinian Jorge Luis Borges: un

buie s` le dea toat` for]a. Dac` nu, sunt

nu, nu regret a fi ceea ce sunt, nu mi-ar

scriitor scrie pentru el, pentru prietenii s`i

doar biete personaje [i o biat` lume,

veni niciodat` ideea de a vrea s` devin

[i pentru a domoli scurgerea timpului.

reduse la dou` dimensiuni. Dar \nc` o

femeie…

Restul este orgoliu [i vanitate. Niciodat`,

dat`, romancierul nu trebuie s` se

un scriitor, un romancier mai ales, nu

refugieze \n abstract, ci s` fac` s`

Când v` sim]i]i fericit?

poate face economie de toate marile

vie]uiasc` \n mod dramatic, prin inter-

F.V.: Când sunt fericit? Nu [tiu. Nu [tiu

\ntreb`ri pe care [i le pun to]i oamenii \n

mediul personajelor [i al situa]iilor, toate

dac` scriitorii sunt oameni ferici]i, ei cei

leg`tur` cu moartea, cu \ntâietatea spiritu-

\ntreb`rile pe care [i le adreseaz`. El

care se retrag din fa]a lumii pentru a scrie.

alului… Spre deosebire de filozof, care

\nsu[i nu are de dat r`spunsuri teoretice.

Poate c` sunt mai pu]in neferici]i decât
al]ii \n exigen]a lor de a \n]elege [i de a

adnoteaz` pe marginea subiectelor sale [i
speculeaz` toate abstrac]iile posibile, un

Crede]i c` fiecare dintre noi este predesti-

cunoa[te ceea ce \i \nconjoar` sau poate c`

romancier trebuie s` dea via]` unor per-

nat unei mari iubiri? Sau avem dreptul la

sunt mai pu]in am`gi]i de toate distrac]iile

sonaje [i unei lumi \n care umbra spiritu-

mai multe iubiri, egale ca importan]`?

vie]ii, de toate vanit`]ile nevrednice care \i

alului, enigma binelui [i a r`ului, a lui

F.V.: Fiecare mare dragoste este unic`. Ea

pândesc…
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