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R A D U  P O R T O C A L ~  
 

SOCIETATEA ROMÅNEASC~, |N MAREA EI MAJORITATE,  
NU PARE DORNIC~ S~ NE VAD~ |NTORC|NDU-NE 

____________________________________________________________________ 
 

 

S.C.: Cine sînte]i, domnule Radu Portocal`? 
 

R.P. M-am n`scut în 1951, la Bucure[ti, într-o 
familie cu o îndelungat` tradi]ie liberal`. Venirea 
mea pe lume s-a petrecut între dou` arest`ri: cea a 
bunicului meu, fostul ministru Radu Portocala`, 
omorît la o data` necunoscuta` în închisoarea de la 
Sighet [i cea a tat`lui meu, Dr. Radu Portocal`, 
trimis pentru doi ani la munc` for]at` la Canal [i 
One[ti, pentru "vina" de a fi fost "fiu de demnitar". 
Auspicii pu]in favorabile pentru un început de via]`...  
Persecu]iile, mizeriile de tot felul, aveau s` se ]in` 
lan] pîn` la plecarea din ]ar`. Poate din 
pricina numelui u[or de re]inut, atîta 
vreme cît am tr`it în România [i chiar 
dup` plecare, a[a numitele "autorit`]i 
competente" au manifestat un interes greu 
de suportat pentru ceea ce f`ceam. 
|n 1965 am început s` scriu poezie, iar 
cî]iva ani mai tîrziu m-am lansat în 
aventura chinuitoare a încerc`rilor de 
publicare. Am renun]at, îns`, scîrbit 
pentru mult` vreme, în ziua în care Marin 
Preda, director la "Cartea Româneasc`", 
mi-a transmis prin adjunctul s`u, Mihai 
Gafi]a, c` m` va publica dup` ce îmi voi 
fi ales un pseudonim "f`r` amintiri 
politice"! În marea lui ciud`]enie, destinul 
a f`cut ca eu s` r`mîn cu scîrba, iar lui 
Marin Preda s` i se atribuie laurii 
disiden]ei... 
"Revolu]ia cultural`" din iulie 1971 mi-a 
t`iat calea universit`]ii. Iar în 1977, o 
anchet` "în leg`tur` cu crima de înalt` 
tr`dare"- pur` absurditate, c`ci, recunosc, 
nu aveam nici o activitate politic` - a fost 
la originea plec`rii din România. Am tr`it 
cinci ani în Grecia, iar în 1982 am venit la 
Paris, unde am urmat [i absolvit cursurile 
unui institut de rela]ii interna]ionale. 
În 1986 mi-am început activitatea jurnalistic`. Am 
colaborat la mai multe reviste [i posturi de radio [i 
am sfîr[it prin a în]elege c`, pîn` [i aici, libertatea 
presei e o no]iune cît se poate de elastic`. O carte pe 
care am scris-o [i publicat-o în 1990, "Autopsie du 
coup d'État roumain", mi-a atras nea[teptat de multe 
du[m`nii [i în România, dar [i, paradoxal, aici, 
printre ziari[tii francezi. A scrie ce crezi, nu e 
întotdeauna un lucru u[or de tr`it. Din p`cate... 
 

 S.C.: Sînte]i un exilat. Ce a însemnat exilul pentru 
dvs.? Are exilul în general [i al nostru, al românilor, 
în special, o semnifica]ie aparte? 
 

R.P.: Spuneam c` m-am n`scut între dou` arest`ri, 
într-o familie nedorit`, respins` în propria ei ]ar`.  
M-am n`scut, deci, în exil. Plecarea, în 1977, nu a 
reprezentat decît ultimul avatar - administrativ - al 
acestui exil.. Exilul dinainte de 1977 a fost chinuitor. 
Pentru c` am tr`it în permanen]` sub semnul acestui 
"a nu fi vrut" în chiar locul pe care îl credeam al 
meu. Plecarea a însemnat o serie de rupturi [i de 
reînr`d`cin`ri simultane. O experien]` complicat`, 
vast`, pus` sub semnul definitivului. A[ îndr`zni s` 
spun c` exilul - spre deosebire de emigra]ie, care e 

un fenomen total diferit  este o atitudine politic`, o 
stare sufleteasc`, o statornicire  moral`.  
 

Pentru unii, exilul a fost o înrodire spiritual`, o 
des`vîr[ire, ca o a doua venire pe lume; pentru al]ii, 
orbec`ind între dou` identit`]i, la fel de confuze [i 
una [i cealalt` [i adesea contradictorii, el a fost 
sec`tuire, prilej de grave incertitudini culturale [i 
sociale. 
Potrivit logicii care-i e proprie, exilul se a[eaz` în 
straturi succesive, ca p`mîntul. Primii veni]i, [i-au 
tr`it dezr`d`cinarea sub semnul tragic al unei 
a[tept`ri mereu în[elate; cei de pe urma` - adesea 
emigran]i  au tra`it-o echivoc, incapabili s` se 

defineasc` în noua lor situa]ie. De o parte [i de alta, 
îns`, au existat excep]ii care contrazic aceste 
afirma]ii. 
 

S.C.: Se poate vorbi despre o politic` a exilului 
românesc înainte de '89 [i dupa` '89? 
 

R.P.: Nu cred c` se poate vorbi despre o politica` a 
exilului, nici înainte, nici dup` decembrie 1989, ci 
despre o sumedenie de politici, adesea divergente [i 
uneori absurde. F`rîmi]area exilului a dat, de multe 
ori, un caracter incoerent ac]iunilor sale politice, 

conducîndu-le astfel în impasuri mai mult 
sau mai pu]in obscure.  
De altfel, toate încerc`rile de federare a 
vie]ii politice din exil s-au terminat prin 
tot atîtea e[ecuri.  
Ambi]iile personale, rivalit`]ile, 
înc`p`]în`rile contra-productive, 
antipatiile, suspiciunile- toate astea au 
creat o stare de dezbinare cronic` ce 
continu` [i azi. Înainte de 1989, dac` 
reu[eau s` se adune o sut` de persoane la 
manifesta]iile din fa]a ambasadei române, 
era un mare succes. Asta spune mult! 
Bineîn]eles, nu vreau s` pretind c` bunele 
inten]ii lipseau. Dimpotriv`. Îns` ele nu 
puteau - [i nu pot nici acum - s` se 
armonizeze. Ceea ce se f`cea, se f`cea fie 
pe cont propriu, fie în grupuri restrînse. [i, 
cu toate astea, succesele nu au lipsit. 
Succese relative, desigur, dar totu[i... 
Ceea ce ne poate consola în sensul cel 
mai p`c`tos al cuvîntului- este faptul c` 
toate exilurile, începînd cu cel rus, care, 
în anii 20, a avut o trist` întîietate, s-au 
comportat la fel. 
 

S.C.: Ce rol a avut biserica în exil [i ce rol 
trebuie s` aibe acum? Cum trebuie 

solu]ionat` problema existen]ei bisericilor cu preo]i 
trimi[i de Patriarhia de la Bucure[ti, mul]i r`ma[i de 
pe timpul lui Ceau[escu [i celor formate în exil, cu 
preo]i din exil?          
 

R.P.: Biserica ar fi putut [i ar fi trebuit s` aibe un rol 
de continuitate [i de unitate spiritual`. Din p`cate, 
am impresia c` ea n-a reu[it pe de-a-ntregul s` joace 
acest rol. Dar cred c`, dac` putem vorbi de un e[ec, 
fie [i relativ, el se datoreaza` mai degraba` 
enoria[ilor decît bisericii.  
În ce prive[te bisericile [i preo]ii care se întorc spre 
Patriarhia de la Bucure[ti, ceea ce se întîmpl` la Paris 
de  un an de  zile mi se  pare  în acel a[i  timp    ☞ 10 

 
 

Domnul Radu Portocal` a publicat \n 1990 lucrarea  
"Autopsie du coup d'État roumain". 


