IVOR PORTER

România rãmâne una
dintre experienþele ce
m-au format pentru viaþã
Interviu
L-am întâlnit pe Ivor Porter ºi pe fermecãtoare lui soþie,
Katerina Porter, întâia oarã, la Nice, în aprilie 2011. Îl
cunoºteam din spusele unui admirator parizian al sãu,
Harry Carasso, ºi din faima creatã în jurul numelui sãu
datoritã celor douã cãrþi dedicate României,
Operaþiunea Autonomous ºi o foarte interesantã ºi
stufoasã biografie a MS Regele Mihai I, traduse în
limba românã, douã opere dintre ale cãror file, din
scoarþã-n scoarþã, rãzbate dragostea ºi admiraþia lui
pentru România, poporul român ºi familia regalã. La
Nice am hotãrât sã ne revedem la Londra, atât pentru
un interviu pentru o carte trilingvã (englezã, francezã,
românã), eventual filmat, cât ºi pentru a analiza
împreunã condiþiile editãrii unor traduceri în francezã
ale celor douã opere ale domniei sale. Am reuºit sã
ajung la Londra pentru interviul filmat promis în ianuarie
a.c. În principiu, la filmare trebuia sã vinã Jacques-Eli
Chabert, proprietarul unui post francez privat TV „La
Locale”, post în studiourile cãruia urma sã încep o
emisiune rezervatã Poeziei ºi unor prieteni ai mei,
poeþi, în cursul acestui an. Cum Jacques-Eli Chabert a
fost reþinut de alte probleme la Paris, am rugat-o pe
nora mea, Kikey Loo, o frumoasã nãscutã în Malaiezia,
de origine chinezã, sã mã însoþeascã la filmare.
Katerina Porter ne-a aºteptat la Five Clock, cu un
zâmbet admirabil, care îi lumina faþa. Mai târziu, Ivor
mi-a mãrturisit, printre altele, cã una dintre motivaþiile
lui de a scrie cele douã cãrþi a fost determinatã de
imaginea actualã a României în Anglia (ºi Europa de
Vest), imagine ce-l revolta ºi-l mâhnea totodatã. ªi,
citindu-i cãrþile, i-am dat dreptate. Dragostea cu care
redã ambianþa strãzilor bucureºtene, peisajele ºi
oamenii pe care i-a cunoscut în România între 1939 ºi
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1947, este emoþionantã; ceva asemãnãtor am mai
întâlnit în Bucarest al lui Paul Morand. Pentru partea a
doua a interviului ºi discuþii în jurul altor proiecte, urma
sã ne revedem în acest august. Dar, timpul terestru al
lui Ivor a hotãrât altfel. Pe 29 mai, Ivor Porter a închis
ochii cu care a scrutat aproape timp de un secol
omenirea ºi faptele ei, pentru totdeauna, la aproape 99
de ani. Iar cu Ivor Porter a mai dispãrut, cred eu, unul
dintre marii îndrãgostiþi de þara noastrã, cãreia i-a
rãmas nu doar un admirabil prieten, ci ºi un devotat
slujitor, timp de 75 de ani, din 1937 pânã în ultima clipã
a vieþii sale.
Marilena Licã-Maºala
– Ivor, înainte de orice, aº dori sã vã mulþumesc pentru
primirea cãlduroasã în locuinþa dumneavoastrã ºi
pentru timpul dãruit cu atât de multã generozitate.
Pentru a începe, o sã vã rog sã mã sfãtuiþi cui sã mã
adresez: scriitorului, vizionarului, umanistului,
luptãtorului în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial ori
diplomatului ?
– În copilãrie, îmi doream sã mã fi nãscut pe vremea
Renaºterii, ca sã pot ajunge ºi poet, ºi întreprinzãtor, ºi
intelectual. Am avut norocul ca, cel puþin pânã la un
punct, sã-mi pot atinge acest obiectiv.
– V-aþi nãscut în familia unui poet. Vorbiþi-ne, vã
rugãm, despre copilãria domniei-voastre.
– Am avut o copilãrie fericitã, am crescut cutreierând
frumoasele dealuri ale Lacurilor1, cãrând laptele de la
fermã, curios sã vãd cât pot sã-l duc fãrã sã-l vãrs din
doniþã, jucându-mã de-a v-aþi ascunselea cu fratele
meu, în curtea bunicilor, ori jucând cricket cu bunicul
meu, renumit de a nu fi pierdut niciodatã un joc. O altã
bucurie am trãit-o când o mãtuºã, mai tânãrã ºi
excentricã, mi-a dãruit motocicleta ei, când ºi-a luat
una nouã.

– Aþi dedicat douã lucrãri importante þãrii mele ºi
ultimului sãu rege, Mihai I. La ce vârstã aþi început sã
scrieþi?
– Am început prin a scrie poeme, când eram puºtan.
– În volumul Operation Autonomous with SOE in
Wartime Romania2, vorbiþi despre prezenþa domnieivoastre în România în preajma ºi în timpul celui de Al
Doilea Rãzboi Mondial. De unde acest ataºament faþã
de þara mea?
–Trimis de Consulatul Britanic, am ajuns în România3
pentru a preda engleza la Universitatea Bucureºti,
acesta fiind primul meu loc de muncã stabil. Am primit cu
încântare sã merg în Europa de Est. Atunci când Primul
nostru Ministru, dl. Chamberlain, s-a întors de la
întâlnirea cu Hitler, care avusese loc la München4, ºi a
declarat despre Cehoslovacia cã „este o þarã
îndepãrtatã despre care nu ºtim nimic”, eu am vrut sã
aflu câte ceva. Pentru un tânãr englez, România, o þarã
atât de diferitã de Anglia, mai degrabã rãmasã-n timp, a
fost o lecþie ºi o descoperire interesantã, de care m-am
ataºat mult, ca de multe altele. Acolo am legat prietenii
cu vorbitori de românã sau englezã, pe viaþã. Greutãþile
din preajma rãzboiului, ºi apoi din timpul rãzboiului,
ne-au unit. România rãmâne, cu siguranþã, una dintre
experienþele ce m-au format pentru viaþã.
– Care ar fi, vã rog, semnificaþia
„Autonomous5”?

conceptului

– Autonomous, titlul cãrþii mele Operation Autonomous
- with SOE in Wartime Romania, a fost numele de cod al
operaþiunii în sine. În mod similar, numele de cod pentru
o încercare anterioarã de trimitere a unei misiuni în
România a fost „Operaþiunea Ranji”. La fel cum invazia
Uniunii Sovietice de cãtre Germania a purtat numele de
cod „Operaþiunea Barbarossa”6!
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– Acelaºi volum reprezintã un preþios document privind
înfiinþarea ºi acþiunea grupurilor SOE (Special
Operations Executive), între 1940 ºi 1944, în diferitele
þãri prinse în vârtejul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.
Ce anume v-a determintat sã vã alãturaþi acestei
structuri?
– SOE a fost fondat de cãtre Churchill
care, dupã ce Hitler ocupase o mare
parte din Europa, ºi-a dat seama cã
Marea Britanie rãmãsese singurã, iar
numãrul populaþiei noastre n-ar fi permis
nicicând strângerea unei armate suficient
de mare pentru a-l învinge. Întrucât
Churchill admirase mult gherilele
Afrikaans,7 împotriva cãrora luptase de
altfel în tinereþe, în Rãzboaiele Bure8,
ºi-a dorit un dispozitiv englez
asemãnãtor care, luptând în acelaºi fel,
„ar fi salvat Europa aprinsã”. Burii
încercaserã sã reziste englezilor într-un
mod specific. Atitudinea germanã faþã de
rezistenþã a fost atât de brutalã în þãrile
ocupate, încât oamenii se fereau sã intre
în Rezistenþã, dar au fost ºi destui
curajoºi care au fãcut-o. În 1941 lucram
Ivor Porter, Londra, 23. 01. 2012
la Legaþia Britanicã din Bucureºti. În
Foto: Kikey Loo
momentul în care România nu mai putea fi
consideratã neutrã iar Legaþia se pregãtea
sã plece, am fost abordat de un membru al SOE ºi
invitat sã aderez. Atras de caracterul neoficial ºi
independent al SOE, am primit.
– SOE a acþionat în Franþa, în România, dar ºi în multe
alte þãri aliate sau nu Axei. Aþi întâlnit, cumva, agenþi ai
Secþiei F (franceze), ca Jacques Vaillant de Guélis9,
Bob Maloubier, Jacques Bureau sau Emmanuel
d’Astier de La Vigérie10 ori agenþi din alte þãri?
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– Pe membrii francezi ai SOE (secþiunea francezã), al

cãrui cartier central era în Londra, nu i-am cunoscut.
Însã, la Cairo, unde eram detaºat la sediul de acolo,
am cunoscut-o pe Christine Granville, pe numele ei
polonez Krystyna Skarbek, ºi pe iubitul ei, Andrew
Kennedy. Erau polonezi. Ea organizase fuga lor din
Polonia11 prin România. Ulterior a mers la Londra, apoi
a fost paraºutatã în Franþa. Pentru activitatea ei, a fost
decoratã cu Légion d’Honneur ºi Crucea Saint
George12 pentru serviciile aduse Angliei13.

Katerina Porter, Ivor Porter, Marilena Licã-Maºala, Londra, 23.01.2012
Foto: Kikey Loo

– Câþi ani aþi trãit în România ? Care sunt amintirile ºi
imaginile care vã revin adesea în memorie?
– Timpul petrecut în România mi-a influenþat tot restul
vieþii. Acolo am descoperit firescul relaþiei cu strãinii.
Poate cã cel mai mult îmi aminesc de oameni ºi de
lupta lor teribilã ca sã rãmânã liberi, opunându-se
comunismului, luptã care, în cele din urmã, inevitabil, a
fost pierdutã. Am ajuns pentru prima datã în România
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în martie 1939, ca lector la Universitatea din Bucureºti.
M-am transferat în 1940 la Legaþia britanicã pentru a
ajuta la cifrãri ºi am plecat cu legaþia în februarie 1941.
Am fost paraºutat înapoi în România pe 21 decembrie
1943 ºi am pãrãsit-o la sfârºitul anului 1947.
– Care sunt personalitãþile pe care le-aþi cunoscut în
þara mea? Aþi putea sã le descrieþi în câteva cuvinte?
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– Am avut o întâlnire la Palatul Regal cu Iuliu Maniu în
dimineaþa urmãtoare loviturii de stat regalã14. Erau de
faþã Niculescu-Buzeºti, noul ministru de Externe, ºi
Pogoneanu15, responsabil cu Cifrurile în Ministerul de
Externe. Maniu, care purta o mustaþã micã ºi finã, a
rãmas impasibil atunci când a avut loc o explozie afarã
care a spart ferestrele. M-am strecurat afarã împreunã
cu ceilalþi, iar când am revenit, el mã aºtepta pentru a
continua discuþia. Grigore Niculescu-Buzeºti era mic ºi
subþire, cu o faþã inteligentã ºi ochi calzi. Pichi
Pogoneanu era parþial paralizat. El a dovedit un curaj
aparte în încercãrile care i-au venit apoi16. Ricã
Georgescu, ºef la Româno-Americanã, a devenit ºef al
SOE din România. În timp ce în închisoare pedeapsa
la moarte i-a fost suspendatã sine die, a organizat o
reþea de comunicaþii pentru SOE, pe care o va folosi ºi
mareºalul Antonescu în negocierile cu Aliaþii. Dupã
lovitura de stat regalã, a fost numit ministru al
Economiei ºi Finanþelor, post acceptat cu condiþia de a
putea reveni la vechea lui slujbã, mai târziu. L-am
întâlnit pentru prima datã în curtea Palatului Regal
dupã raidul aerian. L-am cunoscut prin intermediul
reþelei sale SOE, ºtiind cã se poate avea încredere în
el. Am simþit cã suntem pe aceeaºi lungime de undã. El
ºi soþia lui mi-au devenit prieteni remarcabili pentru
toatã viaþa. Am hotãrât împreunã sã mutãm tezaurul
bãncii cu maºina lui Pogoneanu. Am participat la
acþiune tot timpul, fãrã sã mã gândesc prea mult.
Împreunã cu poetul Ion Pillat, îmi propusesem sã-l
traducem pe T.S. Eliot, dar situaþia creatã în România a
fãcut acest lucru imposibil. Eugen Cristescu, ºeful

Siguranþei Române, un ofiþer de informaþii remarcabil,
cu o memorie excepþionalã, a fost unul dintre cei care
au condus interogatoriul nostru, timp de câteva luni,
atunci când am stat în închisoare. Un om de temut, a
fost probabil o persoanã foarte valoroasã pe care
guvernul comunist de mai târziu l-a adoptat. Este cel
mai gras om pe care l-am vãzut vreodatã, palid, cu
pungi mari lãsate pe faþa mare. Vocea îi era rãguºitã de
la prea multã bãuturã. Înfãþiºarea lui enormã îi dãdea
un farmec din altã lume ºi lipsit de scrupule. Despre
Ana Pauker am scris o prezentare destul de inspiratã:
de înãlþime mijlocie, faþa de fier, impenetrabilã, cu un
pãr gri tãiat scurt, o combinaþie de intelect cu calitãþi
practice de luptã. A devenit ministru de Externe în
guvernul comunist. A fost instruitã la Moscova, unde a
ajuns dupã ce a evadat dintr-o închisoare româneascã.
A fost maior în Armata Sovieticã ºi membru în
Comitetul Executiv al Cominternului. Generalul Piki
Vasiliu, subsecretar la Ministerul de Interne, a venit de
multe ori sã ne viziteze în închisoare, fiind legãtura
noastrã cu Mareºalul Antonescu. Ne-a trimis multe
bunãtãþi, cum ar fi tort ºi ºampanie în ziua de Anul Nou.
Lucreþiu Pãtrãºcanu, lider comunist, descris ca un
„intelectual” în partidul sãu, era moºier din Moldova.
I-am cunoscut soþia, o femeie dinamicã, specializatã în
decoraþiuni interioare, lucru neobiºnuit pentru o femeie,
la acea datã, în Europa de Est. Secretarul Regelui
Mihai I, Mircea Ionniþiu, l-a descris ca lucrând cu
„sinceritate pentru þarã”, ceea ce nu convenea celorlaþi
membri ai Partidului instruiþi la Moscova. Lucru valabil
ºi pentru Titel Petrescu, lider social-democrat, un om
amabil, care avea casa deschisã pentru oricine ar fi
vrut sã-i vorbeascã, pe care l-am luat drept un socialist
de salon, prima oarã când l-am întâlnit.
(va urma)
Prezentare, note, traducere ºi adaptare în româneºte,
Marilena Licã-Maºala.
Interviu transcris dupã o înregistrare video,
Londra, 23. 01. 2012.
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Note:
1 În original, The Lake District, regiune muntoasã aflatã în
nord-vestul Angliei, care îºi datoreazã celebritatea atât
frumuseþii peisajului, lacurilor ºi colinelor care au atras turiºtii
din toate timpurile, cât ºi Lake district poets, Poeþilor
Lacurilor, William Wordsworth, Robert Southey, Dorothy
Wordsworth ºi Samuel Taylor Coleridge, care au locuit în
zonã la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al
XIX-lea.
2 Editatã la Londra, în 1989, tradusã în româneºte de
George Potra ºi Delia Rãzdolescu, cu titlul Operaþiunea
Autonomous în România în vreme de rãzboi, Bucureºti,
1991.
3 În 1939.
4 Neville Chamberlain a fost aclamat de mulþime la
întoarcerea în þarã, de la semnarea Acordurilor de pace de la
München, pe 30 septembrie 1938, ºi supranumit
„Împãciuitorul”. Aceeaºi primire fastuoasã a avut-o Éduard
Daladier, în Franþa. Winston Churchill va declara însã: „Au
avut de ales între dezonoare ºi rãzboi. Au ales dezonoarea
ºi vor avea rãzboi.”
5 Autonomous, în englezã în text: „pe cont propriu”.
6 Plan purtând numele împãratului german Frederic
Barbarossa (1122-1190), prin care se declara rãzboi fostului
aliat al Germaniei naziste, URSS-ul bolºevic, ºi pus în
aplicare pe 22 iunie 1941.
7 Afrikaans: numele folosit în secolul al XX-les pentru
populaþia burã. La rândul lor, burii erau descendenþi ai
primilor coloni stabiliþi în Africa de Sud, preponderent de
origine olandezã, dar ºi germanã ºi francezã. Termenul
„bur”, boer, în olandezã, având semnificaþia de agricultor.
8 Rãzboiul Burilor (1880-1881; 1899-1902); douã rãzboaie
prin care burii au încercat sã-ºi apere independenþa ºi
identitatea în faþa invaziilor engleze, preponderent dupã
descoperirea minelor de aur ºi diamante (1886) din
Republica Transvaal, fondatã de buri.
9 Alias „Théodore”.

53

10 Alias „Bernard” în Rezisteþa francezã, fondator ºi ºef al
miºcãrii „Libération”; autor al celebrei La Complainte du
Partisan (Balada Partizanului), Londra, 1943.
11 Credem cã este vorba de Ungaria, unde Christine

Granville ºi Andrzej Koverski fuseserã reþinuþi de Gestapo.
Datoritã talentului ei diplomatic ºi relaþiilor pe care le avea pe
lângã regentul Miklos Horty, a reuºit sã obþinã eliberarea sa
ºi a prietenului ei, fugind din Ungaria prin România, Balcani,
Turcia, Siria, pentru a se alãtura grupului SOE din Egipt.
12 Credem cã Ivor Porter se referã la Medalia George,
decoraþie civilã instituitã în 1940 de Regele George al VI-lea
al Marii Britanii.
13 Christine Granville (Krystyna Skarbek) a primit, de
asemenea, din partea Franþei, Crucea de Rãzboi pentru
contribuþia la eliberarea þãrii.
14 Ivor Porter se referã la 23 august 1944.
15 Victor (Pichi) Rãdulescu Pogoneanu (1910-1962).
Licenþiat în drept, filosofie ºi sociologie, director, din 1934, al
Cabinetului ºi Cifrului din Ministerul Afacerilor Strãine.
16 Aluzie la arestarea de cãtre noile autoritãþi ale statului
român, în august 1947, în „procesul Iuliu Maniu”, ºi
condamnarea la 25 de ani de temniþã grea. Trecut din
temniþã în temniþã, supus unui regim de exterminare, Pichi
Pogoneanu s-a stins la Vãcãreºti, pe 10 martie 1962.
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