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teribil al generaþiei sale, în Franþa ani
în ºir a fost un necunoscut. În caietele sale povesteºte vizitele la editura Gallimard, unde trebuia sã-ºi
repete numele fiindcã nimeni nu-l
cunoºtea. Ajuns în biroul lui Claude
Gallimard, relateazã cã s-a simþit
umilit, neînsemnat. A început sã fie
cunoscut dupã apariþia volumului
“Exercices d’admiration“, în colecþia
Arcades, de buzunar. Cioran trãia cu
ideea cã aceastã colecþie e preferatã
de tineri ºi de aceea a optat pentru
ea. Au urmat :“ Le Précis de décomposition“, “La Tentation d’exister“,“La
Chute“, dar el rãmânea autorul lui
“Précis“. Într-o zi mi-a spus cã va
merge la Claude Gallimard, ca sã-i
cearã sã fie publicat în “livre de
poche“. L-a sfãtuit sã renunþe, dar a
fost în van. La întâlnire, Claude i-a
dat dosarul cu vânzãrile cãrþilor sale,
iar cifrele erau absolut ridicole. Emil
a venit acasã palid ca un mort ºi mia spus : “ai avut dreptate!“- ceea ce
se întâmpla rar din partea lui. Eu
cred cã succesul pentru el a început
în 1986, cu apariþia lucrãrii
“Exercices d’admiration“. Pânã atunci era doar E.M.Cioran !

INTERVIU

-ªªi Gallimard a decis sã-ll numeascã
doar Cioran ?
- Da, atunci când i-a publicat
“Exercices d’admiration“. Cartea a
apãrut având scris pe copertã doar
Cioran !
- Obsesia lui era sã-ººi ajute familia,
mai ales pe fratele sãu Aurel, pe carel alinta Relu...
- Da, fratele lui conta poate cel mai
mult în viaþa sa. Emil se acuza pentru
faptul cã Aurel se angajase alãturi de
Garda de Fier, motiv pentru care
fãcuse lungi ani de închisoare.Aurel a
venit prima oarã la Paris în ‘81, când
Cioran l-a aºteptat la garã. Dar trecuserã atâþia ani, încât fraþii nu s-au
recunoscut. În cele din urmã, Emil sa îndreptat spre Relu, vorbindu-i
franþuzeºte : tu eºti ? Emoþionat, Relu
nu scotea niciun cuvânt. ªi ulterior
când Aurel ne-a vizitat împreunã cu
Ica, soþia sa, el era la fel de tãcut,
aproape resemnat. Când Emil era
internat în spital, foarte bolnav, Relu
l-a vizitat, fiind zguduit de felul în
care-ºi gãsea fratele pe care-l admirase atât de mult. Da, Cioran nu mai
era Cioran ! Nu mai mergea, nu vorbea ºi nu ºtiu exact cât mai
înþelegea...Dupã o vreme, Aurel a
plecat, eu am rãmas lângã Emil, l-am
privit în tãcere ºi am citit în ochii lui
ceva ce nu mai vãzusem de ani ºi ani.
Traducere ºi adaptare,
Lucia Ivãnescu
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