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manuscrise în limba românã ale lui Cioran,
precum ºi documente personale ale acestuia: diploma de bacalaureat, diploma de
licenþã ºi paºaportul. Ea i-a spus atunci editoarei cã a încercat în zadar sã vândã acest
ansamblu de manuscrise ºi documente mai
multor instituþii culturale româneºti, care iar fi refuzat însã oferta. Aºa cã i-a trimis o
listã cu respectivele bunuri lui Laurence
Tacou, care, la rândul ei, a transmis-o spre
evaluare unor experþi de la Paris, ce au estimat cã valoarea ansamblului nu depãºeºte
35.000 - 40.000 de euro, dat fiind cã, pe deo parte, erau documente în limba românã,
pentru care greu s-ar fi gãsit un cumpãrãtor
în Franþa, ºi pe de altã parte pentru cã multe
manuscrise erau incomplete. Pe 10 august
2010, Eleonora Cioran, în prezenþa fiului
sãu, ªerban Stavrescu, care dorea sã vândã,
fãrã întârziere, aceste bunuri pentru suma de
36.000 de euro, a semnat actul de vânzare
pentru ansamblul documentelor,
în
prezenþa unor martori. Manuscrisele ºi documentele au fost înmânat lui Laurence
Tacou de Eleonora, iar suma cerutã de cumnata lui Emil Cioran i-a fost trimisã acesteia
prin virament bancar, de la Paris. Cert este
cã rudele lui Cioran nu au fãcut nicio reclamaþie de la momentul vânzãrii ºi pânã la
scoaterea la licitaþie a documentelor, pe 7
aprilie 2011. La rândul ei, Laurence Tacou,
proprietara Editurii L’Herne din Franþa,
povesteºte cã dialogul cu Eleonora ºi cu fiul
acesteia pentru vânzarea manuscriselor lui
Cioran a început în 2009 ºi s-a încheiat un
an mai târziu, printr-un act semnat de
ambele pãrþi ºi cã a plãtit cu 36.000 de euro
manuscrisele filosofului român, vândute
ulterior, prin licitaþie la Paris. Tacou a confirmat cã a pus documentele pentru licitaþie:
„Da, eu le-am pus în vânzare la Paris,
împreunã cu un colecþionar privat”. De
asemenea, ea rea-minteºte cã, de-a lungul
anilor, a apãrat drepturile doamnei Cioran
asupra operei filozofului ºi cã a obþinut pentru cumnata acestuia ca drepturile de autor
asupra operei lui Cioran sã-i fie plãtite cu
regularitate. Dacã acuzaþiile din România
vor continua, Laurence Tacou ºi Gina Puicã
îºi rezervã dreptul de a iniþia acþiune în
instanþã pentru “restabilirea adevãrului ºi
spãlarea onoarei ºi reputaþiei”. Editura
L’Herne a publicat pânã în prezent nouã
titluri Emil Cioran, printre care ºi o antologie de texte critice semnate de diverºi
autori, având în centru figura filozofului.
În timpul regimului comunist, arhiva personalã a lui Emil Cioran a fost pãstratã de
pãrinþii acestuia, Elvira ºi Emilian Cioran protopop al Sibiului. Dupã moartea lor,
acest tezaur a fost preluat de fiul cel mic,
Aurel Cioran. Dorinþa filozofului a fost ca
arhiva sa personalã din perioada petrecutã
în România sã fie donatã Bibliotecii Astra
din Sibiu. Aurel Cioran urma sã facã donaþia spre sfârºitul vieþii, dar nu a mai apucat
fiindcã a decedat în 1977. Din pãcate,
astãzi, nimeni nu se mai gândeºte cã aceastã
tristã mercantilizare a manuscriselor este
contrarã spiritului ºi dorinþei lui Emil
Cioran.
Lucia Ivãnescu
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