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INTERVIU

Acum, este volumul care se vinde cel
mai bine din opera lui Emil. A urmat
apoi întâlnirea lui cu eseul ca gen literar, pe care i-l sugerase Paulhan !
Se întâmpla deseori sã promitã un
articol ºi apoi sã se tânguiascã toatã
ziua cã nu are inspiraþie. ª-apoi deodatã, se retrãgea în camera sa ºi-l
scria. Eram uimitã de facilitatea cu
care scria....

mea. Emil nu vorbea de mine, iar eu
nu vorbeam de el familiei mele. Cei
mai apropiaþi îi erau Eugen Ionesco ºi
Samuel Beckett.
- Familia dvs. n-aa ºtiut nimic de legãtu ra cu Cioran ?
- Nu. Le-am spus doar cã am întâlnit
un bãrbat fascinant, care este apatrid,
fãrã o profesie anume ºi fãrã bani.Vã
imaginaþi reacþia pãrinþilor mei...

- În celebrele caiete cioraniene aþi gãsit
referiri la dvs ?
- Nu, aproape deloc, ceea ce e tare
curios. Doar când relata în Jurnalul
sãu plimbãrile cu bicicleta din
aproape toate duminicile, nota : “O zi
extraordinarã departe de Paris. Am
mers cu bicicleta 30 km. O doamnã
ne-a spus, mie ºi lui Simone, unde ne
putem caza câteva zile.... “ Aºa sunt
prezenþele mele în caietele lui Emil,
între paranteze. Era foarte discret în
ce priveºte viaþa lui personalã. Într-un
fel, vieþile noastre erau separtate...Eu
eram profesoarã de englezã, dar
niciodatã când ajungeam acasã nu-i
povesteam întâmplãri de la liceul
meu.

- Credeþi cã îi convenea sã fie în acelaºi
timp ºi independent ºi rãsfãþat ?

- ªi totuºi, i-aaþi fost indispensabilã.
- Indispensabilã, nu ºtiu.Fãrã mine era
însã dezorientat.
- Dar când îl vizitau prietenii rãmâneaþi
la discuþii?
- Fireºte. Veneau prieteni, traducãtori,
oameni de la edituri. Chiar cred cã ar
trebui scrisã o carte despre traducãtorii lui Cioran ! Prin 1950, Emil a
început sã frecventeze salonul literar
din casa Tézenas, unde a întâlnit
oameni interesanþi. Mergea cel mai
adesea singur, fiindcã eu eram cam
sãlbaticã ºi timidã, plus cã aveam
obsesia de a mã culca devreme, pentru cã a doua zi aveam cursuri. Astfel,
Jeannine Worms l-a primit ani la rând
pe Cioran, fãrã sã ºtie de existenþa
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- Este visul oricãrui bãrbat, de a avea
o relaþie stabilã, dar sã-ºi pãstreze în
acelaºi timp libertatea de a fi...celibatar în menaj. Mi-l amintesc pe
Noica, atunci când a venit aici, la noi
acasã, prima oarã; fireºte
îl
cunoºteam într-un fel ºi din corespondenþa lui cu Emil. Stând de vorbã singuri, m-a întrebat dintr-o datã: “Cum
poþi sã-l suporþi cu atâta rãbdare pe
Cioran ? ªi i-am rãspuns : dar ºi el mã
suportã! Adevãrul este cã era absolut
imprevizibil, niciodatã nu te plictiseai
cu el. Erau, desigur, ºi inconveniente.
De exemplu, era exclus sã-þi faci vreun
proiect cu el. Avea un regim de viaþã
bãtut în cuie ºi totul se mula pe stilul
lui de viaþã, pe programul lui.
- Cum îi suportaþi capriciile ? Aþi vrut sãl pãrãsiþi vreodatã ?
- Ah nu ! Am avut momente de
revoltã, dar cu timpul am ajuns la un
modus vivendi acceptabil pentru
amândoi.
- Nu v-aaþi dorit un copil ?
-Imaginaþi-vã un copil lângã Emil! Am
avut în gazdã timp de 15 zile pisica
unei prietene. Erau extraordinare
raporturile lui Cioran cu ea. Erau
unul mai imprevizibil, mai corupãtor
decât celãlalt.
- Vacanþele le petreceaþi împreunã ?
- Da. Mai puþin cele în care îmi
însoþeam pãrinþii. Mulþi ani, bicicletele
erau distracþia principalã. Dar cum
circulaþia a devenit imposibilã, am
renunþat la ele ºi am descoperit
drumeþiile ºi frumuseþea peisajelor,
care ne fortificau. N-am plecat niciodatã împreunã în afara Europei, fiindcã Emil a refuzat categoric toatã viaþa
sã se urce într-un avion. ªi câte invitaþii a avut în America!
-C
Când a întâlnit Cioran adevãratul suc ces ?
- Pentru el, succesul a venit foarte
târziu. Dacã în România era copilul

