M A U D LETHIELLEUX
ANUMI}I OAMENI
NU POT ACCEDE LA IUBIRE

A.N.B.: |n România, ne confrunt`m adesea cu percep]ia cititorilor care sunt convin[i c` autorii \[i povestesc propriile vie]i
\n c`r]ile lor. Cât` epic` [i cât` problematic` din propria dumneavoastr` via]` se
reg`sesc \n romanul „Spune da, Ninon“
(„Dis oui, Ninon“) [i cât este produsul
imagina]iei scriitorului?
Maud Lethielleux: Fiind dintotdeauna
nepriceput` \n ale matematicii, a[ fi incapabil` s` v` dau un procentaj precis al
p`r]ii autobiografice din romanul meu!
Dar da, el este inspirat \ntr-o foarte mare
m`sur` din copil`ria mea. Dar am ales s`
uzez de universul [i anecdotele marcante
din trecutul meu [i s` le pun \n serviciul
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istoriei lui Ninon, mai degrab` decât s`
scriu eu \n persoan` propria istorie.
Mi-am luat libert`]i de ritm, de tensiune,
de deznod`mânt, de metod` de a urma un
fir narativ care se \ntinde doar pe perioada
unui an de zile [i de a dezvolta anumite

Doi autori francezi [i dou` volume excep]ionale au avut lansarea la recentul tårg de carte din Bucure[ti.
|ntr-o lume a comercialului, Editura Spandugino propune alternativa nobil` a literaturii profunde,
veritabile, durabile. „Spune da, Ninon“ [i „Clarisse“ sunt dou` propuneri minunate de lectur`. Iar
autorii lor, Maud Lethielleux [i Frédéric Vitoux, ne-au dezv`luit cåteva dintre tainele lor.

problematici anun]ate \nc` din primele
pagini ale romanului. {i am ales s`
\mprumut o anume perspectiv`, pe cea a
lui Ninon, [i nu pe cea a femeii care am
devenit.
Deci o perspectiv` din prezent care \[i
poveste[te viziunea asupra lumii [i asupra

Interviuri de Alice N`stase Buciuta

vie]ii.

Ce schimb`ri au loc \n noi atunci când
cre[tem? Ce p`streaz` femeile de azi din
feti]ele care erau alt`dat`?

[i mai grav` decât eram. |n cele din urm`,

Cred c` suntem

adult`. Dar nu am avut nicio suferin]`

predestina]i

dorin]` \ndep`rtat`, ca aceea de a avea

M. L.: Totul se schimb` [i \n acela[i timp
nimic. Cred c` femeile p`streaz` \n memorie privirea [i dragostea pe care adul]ii, [i
\n mod special b`rba]ii, le-au rev`rsat
asupra lor. O privire care le va purta c`tre

sau nu iubirii [i c`
aceast` iubire ne va face,
poate, s` iubim unul

feminitate sau nu, dar [i c`tre materni-

sau mai mul]i b`rba]i.

tate… Ne vom c`uta oare tat`l \n to]i

vizavi de aceast` chestiune, mai degrab` o
p`rul ondulat, dat fiind c` al nostru este
drept!

Crede]i c` fiecare dintre noi este predestinat unei mari iubiri? Sau avem dreptul la
mai multe iubiri, egale ca importan]`?

b`rba]ii? Sau pe opusul s`u? A[a cum \mi

M.L.: Cred c` suntem predestina]i sau nu

spune sora mea, iubim b`rba]i foarte

iubirii [i c` aceast` iubire ne va face poate

diferi]i, dar fiecare dintre noi este atras` de

s` iubim unul sau mai mul]i b`rba]i. Dar

b`rba]i stabili din punct de vedere afec-

anumi]i oameni nu pot accede la iubire,

tiv… contrariul exemplului paternal! Tat`l

din lips` de un nu [tiu ce care \i ]ine \n

nostru, reprezentat \n romanul meu de

afara acestui sentiment, \mi \nchipui c`

Fred, iubitor, dar \n mod special nestator-

este un traumatism din copil`rie…

nic, \nc` se descoper`.

Cred c` iubirea este generoas`, destinat`

Cât despre perspectiva mea, am sentimen-

tuturor, [i c` se \ntâmpl` ca o persoan`

tul c` nu s-a schimbat cu adev`rat. Cu si-

unic` s` \i fie destinatarul. Dar asta nu \mi

guran]` e mai afectat` de contingen]ele

pare s` fie o regul` sau un tipar. Cred, de

cotidianului, dar am impresia c` nu

asemenea, c` ne schimb`m [i nu \ntot-

\mb`trâne[te, via]a continu` s` m` sur-

deauna \n acela[i ritm cu cei foarte

prind`, m` simt o etern` debutant`. Cu

apropia]i nou`.

siguran]` e mai cerebral`… dar f`r` voia

R`mâne c`s`toria o institu]ie viabil` \n

mea!

lumea contemporan`?
Deci felul nostru actual de a iubi \[i are

M. L.: Ah! C`s`toria! Eu nu sunt

r`d`cinile \n iubirile noastre din copil`rie?

c`s`torit`, dar am un prieten de vreo zece

P`rerea dumneavoastr` de femeie coincide

ani. Personal, nu cred \n promisiuni [i nici

cu p`rerea autoarei Maud Lethielleux?

r`u are leg`tur` cu r`utatea. R`nirea vo-

\ntr-un viitor predeterminat. Cred \ntr-un

M. L.: Da, p`rerile mele sunt acelea[i. |n

luntar`. Acceptarea urmat` de respingere.

cotidian care zi de zi se transform` \n ani,

romanele mele, nu fac decât s` exprim o

Eu v`d copilul ca pe o inim` \n totalitate

apoi \n decenii, dac` a fost suficient de

parte mai mult sau mai pu]in con[tient` a

pur`, pe care r`nile o pot distruge pe vecie.

puternic [i de evolutiv pentru a face zilele

micilor mele adev`ruri sau credin]e. Nu

Copilul uit`, dar o \ncredere pierdut` nu

s`-[i doreasc` s` se succead`. Personal,

\ncerc s` transmit un anume mesaj, dar

mai poate fi recâ[tigat`…

am o problem` cu angajamentul \n
dragoste, motiv pentru care de obicei m`

personajele mele sunt apropiate de mine

A]i regretat vreodat` c` nu sunte]i b`rbat?

gândesc s` plec… [i apoi privesc \n jurul

De ce?

meu [i nu v`d pe nimeni care s`-mi ofere

Care este cel mai mare r`u care i se poate

M.L.: Da [i nu. Tat`l meu \[i dorea b`ie]i, a

mai mult` fericire decât tr`iesc cu pri-

face unui copil [i care se va reflecta mai

fost temporar decep]ionat. Nu [i-a imagi-

etenul meu. Bunul sim] \nvinge atunci

târziu \n personalitatea sa?

nat nicio clip` c` va fi tat`l unei fete,

acest gând: de ce s` fac o schimbare?

M.L.: S` nu fie iubit. S` fie \n contradic]ie

dar`mite pentru dou`!

Dar… f`r` promisiuni, doar aceea de a fi

permanent`. Pentru mine, cel mai mare

Copil fiind, m` imaginam b`iat, mai stabil`

noi \n[ine \n cotidian…

sau de ceea ce-a[ dori s` fiu.
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