GÂNDURI LA O ANIVERSARE DE EXCEPÞIE
IOAN VOICU
Profesor asociat doctor

Evocarea unei personalitãþi de talia lui Mircea Maliþa nu poate fi un exerciþiu
de rutinã. Amintirile celor care l-au cunoscut nu se pot limita la elogii binemeritate ºi la aprecieri superlative, chiar dacã ele se aflã sub pecetea deplinei sinceritãþi afective. Evenimentele biografice excepþionale meritã a fi consemnate cu
maximã atenþie atunci când þin de activitatea unei personalitãþi care a marcat diplomaþia românã în mod memorabil, oferind un înalt reper moral ºi profesional
pentru generaþiile de diplomaþi chemate sã contribuie în viitoarele decenii la
cinstirea numelui României în concertul naþiunilor lumii.
În istoria universalã recentã doar doi diplomaþi de elitã au atins vârsta de
nouã decenii în plinã activitate creatoare. Henry Kissinger îºi sãrbãtoreºte în mai
anul acesta 94 de primãveri, iar compatriotul sau George Kennan (1904-2005)
ºi-a aniversat 90 de ani de viaþã, precum ºi centenarul într-o manierã fãrã precedent.
Viguros nonagenar, Mircea Maliþa, academician, matematician, diplomat,
scriitor, eseist, profesor, român fãuritor de istorie, ca protagonist direct, el aparþine
unei pleiade restrânse de personalitãþi privilegiate, dar ºi nãpãstuite de istorie,
cãrora li se va recunoaºte fãrã tãgadã rolul marcant în configurarea arhitecturii
diplomaþiei româneºti ºi în eforturile colective de zidire a meterezelor pãcii
pentru gloria patriei servite cu devoþiune exemplarã.
Activitatea diplomatului Mircea Maliþa – singura la care mã voi referi în aceste
rânduri – ilustreazã adevãrul cã diplomaþia este un instrument fundamental de
afirmare inteligentã ºi de rezistenþã discretã a popoarelor în cele mai felurite faze
existenþiale ale istoriei lor.
L-am cunoscut pe diplomatul Mircea Maliþa în 1962, la scurt timp dupã angajarea mea în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca „referent – ajutor relaþii“
pe spaþiul asiatic, sau mai precis pe India, þarã a cãrei istorie, culturã si limbã
(hindi) le studiasem timp de 6 ani la Institutul de Relaþii Internaþionale din Moscova.
Mircea Maliþa era în acea perioadã directorul Direcþiei Relaþii Culturale, iar
Direcþia VI-a (Asia) în care fusesem repartizat avea doar sporadic contacte de
lucru cu direcþia pãstoritã de tânãrul diplomat Maliþa, reîntors de la New York, unde
lucrase câþiva ani cu mult succes în calitate de consilier la Misiunea Permanentã
a României la Naþiunile Unite.
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Toþi diplomaþii din MAE ºtiau cã Mircea Maliþa poseda în cel mai înalt grad
o vastã culturã, întemeiatã pe lecturi incredibil de întinse, în mai multe limbi,
dintr-o multitudine de discipline. El a oficiat cu strãduinþã ºi strãlucire pe terenul
diplomaþiei multilaterale, înnobilând meseria pe care a practicat-o, manifestând
fãrã ºovãire, intransigenþã ºi independenþã de spirit, care i-au adus, însã, frecvente
ostracizãri necugetate din partea politicienilor vremii.
Am avut prilejul sã asist la o conferinþã memorabilã þinutã de Mircea Maliþa
în faþa diplomaþilor din MAE ºi îmi amintesc cu admiraþie cât de puternic a
pledat el atunci pentru profesionalizarea realã a meseriei de diplomat, într-o
vreme în care un reprezentant al CC al PCR ne reamintea obsesiv: „Sã vã intre
bine în cap: voi nu sunteþi diplomaþi, ci activiºti ai Partidului în domeniul relaþiilor internaþionale!“
M-am bucurat sã regãsesc de-a lungul anilor, în conferinþele ºi lucrãrile semnate
de Mircea Maliþa idei valoroase privind specificitatea diplomaþiei, precum ºi
concepte care se disting prin validitatea lor ºi în zilele noastre. Pentru dânsul
diplomaþia se recomanda ca o disciplinã deschisã, în strâns contact cu principalele
domenii de activitate politicã ºi socialã, reliefând, totodatã, o ireductibilã ºi copleºitoare vocaþie de sintezã.
Ca profesor, el ne explica, în termeni convingãtori, cã, desigur, toate meseriile cer culturã, dar datoritã misiunii sale integratoare, de a reuni în imagini
unitare fapte separate în timp ºi spatiu, diplomaþia postuleazã un consum mai
înalt de culturã generalã decât multe alte profesii. În concepþia sa, diplomaþia avea
menirea de a asocia ºi corela inteligent fenomene semnificative ale vieþii internaþionale în structuri coerente, „explicative“ ºi chiar „predicative“.
În 1963 am avut norocul de a fi propus sã merg la Geneva pentru pregãtirea
unui doctorat în ºtiinþe politice la Institutul Universitar de Înalte Studii Internaþionale din cadrul universitãþii geneveze. Trimiterea la doctorat la Geneva era o
premierã nu numai pentru mine, dar chiar ºi pentru statul român, întrucât dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial acesta era primul caz de admitere a unui student
român, trimis oficial, într-o universitate din Occident pentru un doctorat în ºtiinþe
politice ºi, mai mult decât atât, în calitate de beneficiar al unei burse oferite de
Fundaþia Ford prin intermediul institutului menþionat mai sus.
Prezenþa la Geneva mi-a dãruit o ºansã unicã de a avea în 1964 o convorbire
academicã aprofundatã cu Mircea Maliþa, aflat în oraºul de pe malurile lacului
Leman pentru o perioadã mai lungã de timp ca ºef adjunct al delegaþiei române
la lucrãrile primei sesiuni a Conferinþei ONU pentru Comerþ ºi Dezvoltare
(UNCTAD).
Îmi amintesc de emoþia provocatã de întâlnirea ºi convorbirea pe care le-am
avut cu Mircea Maliþa, diplomat pedagog, la hotelul Century, într-o dupã-amiazã
de primãvarã, în biroul acestuia din hotelul amintit.
Am fost iniþial serios surprins de dorinþa înaltului meu interlocutor ca dialogul
nostru sã aibã loc în francezã ºi englezã, limbile în care se desfãºura activitatea
academicã din institutul în care eu figuram – pentru a folosi terminologia exactã
a epocii – în calitate de „candidat la doctorat“.
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Sunt recunoscãtor ºi astãzi academicianului si profesorului Maliþa pentru
recomandarea fermã pe care mi-a adresat-o de a alege ca temã a tezei de doctorat
interpretarea autenticã a tratatelor internaþionale.
La naiva mea îngrijorare cã tema de mai sus este prea tehnicã ºi cã lucrarea
mea nu se va bucura de o largã difuzare în comunitatea juriºtilor de drept internaþional public, Mircea Maliþa a replicat sfãtos ºi calm cã, chiar dacã teza mea
va fi cititã doar de cinci persoane, iar un cititor este profesor universitar ºi include
teza mea în bibliografia unui manual consultat sau studiat în mod obligatoriu de
sute sau chiar mii de studenþi, tema tratatã de un necunoscut doctorand va fi cu
siguranþã remarcatã; cartea cu pricina va avea ºanse de a fi cititã de multã lume,
iar dacã este valoroasã va fi chiar citatã în unele studii din domeniul dreptului
internaþional.
Dupã peste o jumãtate de veac pot afirma cã recomandarea lui Mircea Maliþa,
formulatã cu o înaltã disponibilitate sufleteascã ºi simpateticã, s-a dovedit nu
numai preþioasã, dar ºi realistã ºi clarvãzãtoare, întrucât teza mea intitulatã în
limba francezã De L’interpretation authentique des traites internationaux a fost
publicatã în 1969 în ediþie comercialã de prestigioasa editurã Pedone din Paris,
recenzatã în multe þãri ºi citatã pozitiv ºi frecvent în manualele de drept internaþional, fãrã a mai pomeni monografiile de specialitate referitoare la dreptul tratatelor în care figureazã ºi astãzi la loc de frunte.
Nu pot sã nu amintesc admiraþia ºi atenþia din zilele în care l-am urmãrit în
1964 pe Mircea Maliþa la lucrãrile UNCTAD, unde, din fericire pentru mine,
aveam acces la deliberãrile publice în baza legitimaþiei de cititor la Biblioteca
ONU, care funcþiona în incinta lui Palais de Nations.
Citez un fragment din una din alocuþiunile, necunoscute în România, rostite
de Maliþa în finalul sesiunii UNCTAD pentru a ilustra actualitatea ideilor dezvoltate de ilustrul diplomat român într-un stil elevat, recomandabil ºi astãzi, la o
reuniune în care România se lansa cu adevãrat pe firmamentul diplomaþiei multilaterale.
„The Conference is nearing its end. The Romanian delegation would not like
to appreciate now its outcome in terms of victory or defeat. Soon after the
French Revolution, there took place a significant event which however did not
produce immediately visible results. It was the famous Valmy cannonade. None
the less it marked the beginning of a new chapter of history. And the great
German poet who witnessed the event, wrote in his diary: „Today begins a new
era and we can say we have been there.
Whatever its shortcomings and not yet fulfilled expectations, this Conference
is a beginning, a categorical and an irreversible one. It is a basic fact that for
the majority of the countries of the world and for mankind as a whole, the need
for accelerated development is now a central problem, a vital cause.“
(Textul integral al alocuþiunii este disponibil la http://unctad.org/en/Pages/
About%20UNCTAD/UNCTAD-at-50.aspx)
Se cuvine a aminti, de asemenea, cã Mircea Maliþa a propus ca România sã
intre în Grupul celor 77 de þãri în curs de dezvoltare a cãrui apariþie în diplomaþia
multilateralã dateazã din 1964, fiind strâns legatã de însãºi naºterea UNCTAD.
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Propunerea sa se va materializa însã abia în 1976. Clarviziunea sa nu fusese
recunoscutã la timpul oportun de diriguitorii din þarã, ceea ce a determinat o
întârziere regretabilã a cimentãrii relaþiilor þãrii noastre cu Grupul cunoscut
astãzi oficial cu numele de „G77 and China“, reunind în fapt 134 de þãri, care
alcãtuiesc în prezent cea mai mare alianþã în materie de negocieri pe teme economice ºi sociale.
Trecut-au anii. În 1969, revenit în þarã cu teza de doctorat susþinutã în 1968,
eram secretar II în Direcþia Juridicã ºi a Tratatelor, când, în procesul de reformã
ºi reorganizare a MAE, am devenit director adjunct al Direcþiei Organizaþii
Internaþionale (DOI) care se afla în coordonarea lui Mircea Malita, ca adjunct al
ministrului afacerilor externe, titular fiind Corneliu Mãnescu.
Scurta perioadã de timp în care am avut privilegiul unic de a lucra zi de zi cu
Mircea Maliþa a constituit unul dintre cele mai semnificative capitole de viaþã
profesionalã în procesul de pregãtire a mea pentru diplomaþia multilateralã, în
care practic am activat de-a lungul întregii cariere în MAE.
Îmi amintesc cu plãcere de sfaturile ºi instrucþiunile profesionale generoase
pe care le primeam frecvent de la coordonatorul DOI în care lucram, de refacerea
ºi definitivarea, sub supravegherea sa, a notelor de propuneri care urmau sã fie
înaintate ministrului afacerilor externe spre semnare, înainte de a fi trimise
pentru aprobare finalã „conducerii superioare de partid ºi de stat“, pentru a respecta limbajul epocii.
Mircea Maliþa cerea cu îndreptãþitã rigoare ca notele de propuneri sã fie
concise, clare, convingãtoare, la obiect, cu responsabilitate pentru fiecare cuvânt
pus pe hârtie, sã aibã o orientare realistã, iar în formularea propunerilor de
acþiune ne sfãtuia mereu sã avem întotdeauna în vedere capacitatea diplomaþilor
aflaþi la New York sau Geneva de a pune în practicã ceea ce se decidea în cabinetul ministrului de externe, sau în ºedinþele Prezidiului Permanent al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român.
Îmi amintesc ºi astãzi cu gratitudine de faptul cã Mircea Maliþa a refuzat sã
semneze o variantã de propuneri privind unele aspecte din sfera codificãrii ºi
dezvoltãrii progresive a dreptului internaþional, argumentând cu vigoare cã propunerile formulate în DOI aveau o ºansã de a fi aprobate de conducerea superioarã numai dacã rãspundeam anticipat, în termeni lipsiþi de ambiguitate, la
întrebarea care este locul real al codificãrii în politica mondialã.
Sub generoasa ºi directa sa îndrumare a lucrat sau s-a format un „pluton de
elitã“ de diplomaþi care s-au afirmat cu strãlucire în sfera diplomaþiei multilaterale. Printre ei se numarã: Nicolae Ecobescu, Ion Datcu, Constantin Ene,
Romulus Neagu, Teodor Meleºcanu, Marcel Dinu, Dumitru Ciauºu, Ion Goriþã,
Alexandru Niculescu, Liviu Bota, Marin Buhoarã, Nicolae Iordache, Ion C.
Popescu, Paºa Bãdescu, Bogdan Baltazar ºi alþii.
Nu voi uita niciodatã pasiunea pe care Mircea Maliþa o manifesta în îndrumarea
diplomaþilor de la misiunile permanente ale României de la Geneva ºi New York
pentru obþinerea de asistenþã tehnicã din partea ONU, în scopul realizãrii unor
importante proiecte în România dintre care amintesc în acest context
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CEPECA, probabil prima instituþie din Sud-Estul Europei angajatã într-un exemplar proces educaþional de transpunere în practicã a celor mai moderne metode
de gestionare a resurselor umane.
Întregul staff al DOI din perioada 1969-1970 îºi poate face un titlu de mândrie
pentru activitatea depusã împreunã cu diplomaþii de la Geneva, sub îndrumarea
lui Mircea Maliþa, în vederea (pentru a folosi terminologia onusianã exactã)
„realizãrii dezarmãrii generale ºi totale sub un control internaþional strict ºi
eficace“.
În acest context se cuvine a reaminti nu pentru coloritul sãu anecdotic, ci
pentru conþinutul sãu instructiv, o întâmplare diplomaticã de la Geneva ieºitã din
comun.
ªtiind cã Tudor Arghezi se aflã în Elveþia pentru tratament medical, Mircea
Maliþa a avut iniþiativa de a organiza o vizitã a acestuia la lucrãrile Comitetului
pentru dezarmare care se desfãºurau în Oficiul european al ONU din Geneva.
Marele poet a participat la o ºedinþã a acestui comitet, a publicat o remarcabilã
tabletã pe aceastã temã, iar la întrebarea dacã ar mai dori sã vinã ºi la alte ºedinte
a rãspuns „Nu“, argumentând: „Eu nu sunt corespondent de rãzboi“.
Sterilitatea doveditã de-a lungul deceniilor de negocierile de dezarmare din
comitetul amintit risca sã valideze opinia arghezianã. În 2017 ideea „realizãrii
dezarmãrii generale ºi totale sub un control internaþional strict ºi eficace“ pare o
incredibilã himerã.
În anii 1970-1972 Mircea Maliþa a deþinut portofoliul Ministerului Educaþiei.
În aceastã calitate a fãcut multe demersuri pentru modernizarea învãþãmântului
din România ºi a întreþinut, în continuare, strânse relaþii cu oameni de ºtiinþã din
domeniul relaþiilor internaþionale, unii dintre aceºtia vizitând România pe timpul
mandatului sãu.
Amintesc o frumoasã ºi instructivã discuþie purtatã cu un reputat profesor
american, care, încurajat de Mircea Maliþa, a pledat pentru aprofundarea studiului relaþiilor internaþionale ºi folosirea într-o mai mare mãsurã a potenþialului
oferit de Asociaþia Românã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale (ADIRI)
al cãrei fondator de facto era Mircea Maliþa. Profesorul american ºi-a donat o
parte din biblioteca sa, ADIRI.
În timpul mandatului sãu la Educaþie, Mircea Maliþa a avut iniþiativa de a
înfiinþa pentru prima oarã în þara noastrã un curs de diplomaþie multilateralã la
Facultatea de Drept a Universitãþii Bucureºti. Am fost propus sã predau acest
curs chiar de Mircea Maliþa, care l-a rugat pe decanul de atunci al Facultãþii de
Drept sã mã primeascã pentru o discuþie preliminarã lãmuritoare.
Cu toate cã decanul pãrea convins de utilitatea unui asemenea curs facultativ,
propunerea pe care a înaintat-o Ministerului învãþãmântului nu a ajuns la Mircea
Maliþa, ci la un adjunct al acestuia, care a aprobat-o cu menþiunea cã acest curs
trebuie sã fie þinut de un profesor din cadrul Facultãþii de Drept. Cursul nu s-a
deschis, iar iniþiativa lui Mircea Maliþa continua sã aºtepte vremuri mai bune.
Din perioada 1973-1980 amintirile mele privind activitatea lui Mircea Maliþa
sunt legate de poziþia acestuia de consilier diplomatic la Consiliul de Stat.
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Anul 1974 a fost emblematic pentru prezenþa României in diplomaþia multilateralã, datoritã faptului cã a avut loc la Bucureºti prima Conferinþã Mondialã
a Populaþiei (19-30 august), eveniment care l-a adus pe Mircea Maliþa în prim
plan, prin implicarea lui profesionalã directã, atât în perioada premergãtoare reuniunii, cât mai ales pe parcursul acesteia.
Se cuvine a reaminti principala rezoluþie iniþiatã de România la aceastã conferinþã cu titlul simbolic „Pentru o lume mai dreaptã“, document care a fost
negociat ºi definitivat, spre a fi adoptat prin consens, prin eforturile meritorii ale
diplomatului Mircea Maliþa.
Întrucât elaborarea ºi negocierea acestei rezoluþii se leagã nemijlocit de numele diplomatului Mircea Maliþa, îmi permit sã citez câteva rânduri din acest
document, astãzi uitat, dar surprinzãtor de actual prin conþinutul sãu umanist.
În primul paragraf al rezoluþiei se aratã cã „omul constituie suprema valoare
a lumii, iar populaþia tezaurul cel mai de preþ al fiecãrei þãri.“
În acelaºi text, Conferinþa Mondialã a Populaþiei ºi-a reafirmat convingerea
„cã o politicã demograficã umanistã ºi eficientã reclama acþiuni energice în
spiritul solidaritãþii umane, al echitãþii naþionale ºi justiþiei internaþionale“.
Documentul se încheie cu sublinierea „convingerii ferme cã sistemul ONU
poate ºi trebuie sã aducã o contribuþie sporitã la rezolvarea problemelor arzãtoare care preocupã întreaga omenire, poate ºi trebuie sã devinã un instrument
eficient în eforturile contemporane pentru fãurirea unei lumi mai juste.“
Aceastã rezoluþie m-a determinat ca împreunã cu ambasadorul Nicolae Ecobescu
sã alcãtuiesc douã volume de documente intitulate „Noua ordine internaþionalã“,
cãrþi apãrute în anii 1983-1986 în Editura Politicã, în colecþia Relaþii Internaþionale, sub egida Institutului de Economie Mondialã din Bucureºti.
Pornind de la rezoluþia promovatã de Mircea Maliþa, care figureazã la
paginile 236-239 ale primului volum al colecþiei amintite de documente, alcãtuitorii lucrãrii au precizat faptul cã au dorit sã ofere „o imagine panoramicã a
gândirii generoase ºi polivalente pe tema cãilor de fãurire a unei lumi mai bune
prin structurile sale ºi mai drepte prin finalitãþile urmãrite, pe mãsura aºteptãrilor popoarelor care aspirã cu ardoare spre o uniune cât mai grabnicã între nãzuinþele care le animã ºi realitãþile pe care si-au propus sã le modifice în lupta
lor continuã ºi fãrã preget pentru un nou sistem de relaþii interstatale întemeiate
ferm ºi neabãtut pe normele dreptului ºi pe postulatele justiþiei ºi echitãþii.“
În septembrie 1975 am avut onoarea de a lucra împreunã cu Mircea Maliþa,
cu Teodor Meleºcanu, actualul ministru al afacerilor externe ºi alþi colegi la elaborarea celui mai amplu document de poziþie prezentat de România la Naþiunile
Unite cu privire la creºterea rolului organizaþiei mondiale în lumea contemporanã, document care a animat dezbaterile din Comitetul special pentru Carta ONU
ºi creºterea rolului Organizaþiei în anii 1976-1989.
Întrucât acest document este astãzi uitat, îi reamintesc mai întâi titlul care
dezvãluie un adevãrat program: „Poziþia României cu privire la îmbunãtãþirea
ºi democratizarea activitãþii Organizaþiei Naþiunilor Unite, la întãrirea rolului
sãu în realizarea colaborãrii între toate statele fãrã deosebire de orânduire socialã, a unei lumi mai bune ºi mai drepte, a unei pãci trainice“.
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Iatã un paragraf scris împreunã cu Mircea Maliþa, care îºi pãstreazã deplina
actualitate chiar ºi dupã 42 de ani: „Organizaþia trebuie sã þinã mai mult seama
de influenþa informaþiei de masã în viaþa ºi relaþiile internaþionale ºi sã sprijine
eforturile pe plan naþional ºi internaþional pentru o informaþie de masã care sã
serveascã apropierii ºi prieteniei între popoare, sã nu admitã propagarea rasismului, propaganda de rãzboi, sã ducã la întãrirea respectului pentru tradiþiile ºi
cultura fiecãrui popor, la rãspândirea a tot ceea ce a creat mai bun omenirea în
toate sferele de activitate ale cunoaºterii umane.“
Din perioada 1980-1982, când Mircea Maliþa s-a aflat ca ambasador al
României în Elveþia, cu sediul la Berna ºi reprezentant permanent la Naþiunile
Unite la Geneva, îmi amintesc de încercãrile sale de a revitaliza participarea
României la negocierile de dezarmare, precum ºi de eforturile neobosite depuse
pentru consolidarea relaþiilor þãrii noastre cu agenþiile specializate gãzduite
la Geneva.
Aceastã perioadã are o semnificaþie sentimentalã pentru mine, întrucât Mircea
Maliþa a dezvoltat o profundã prietenie cu Jacques Freymond, directorul Institutului
Universitar de Înalte Studii Internaþionale de la Geneva, profesor de istorie diplomaticã, care a fost principalul meu îndrumãtor academic în anii de doctorat
în Elveþia.
Subliniez în mod critic ºi regret cã niciunul dintre absolvenþii români de la
acest institut nu s-a învrednicit sã scrie câteva rânduri despre Jacques Freymond,
care ne-a fost tuturor un pilduitor mentor ºi rãmâne în memoria noastrã drept o
personalitate de înaltã reputaþie moralã ºi profesionalã în mediile intelectuale din
Europa.
În continuarea rândurilor de mai sus referitoare la documentul programatic
românesc prezentat la ONU, din care am reprodus paragraful privind rolul massmedia în viaþa internaþionalã, citez din monumentalul volum memorialistic Secolul
meu scurt al lui Mircea Maliþa un paragraf despre Jacques Freymond care ilustreazã deopotrivã conceptia profesorului elveþian privind mass-media ºi similitudinea acesteia cu poziþia României pe aceastã temã circulatã la ONU în 1975.
Mircea Maliþa scrie: „Freymond opina cã tradiþionalistã cum era, Elveþia
trebuia sã urmãreascã totuºi atent schimbãrile permanente care aveau loc pe
plan internaþional ºi sã identifice primejdiile unor atitudini inamicale sau chiar
ostile. «Iatã, spunea el, presa ºi mass-media au devenit atotputernice ºi influente.
ªtirile circulã repede, pãtrund peste tot. Sã presupunem cã o þarã vrea sã loveascã
în alta care îi stricã interesele într-un anumit domeniu politic sau economic. Nu
e nevoie sã îi declare rãzboi. Este îndeajuns sã organizeze o campanie de presã
denigrantã care sã verse asupra duºmanului cantitãþi de defãimãri, atacuri ºi
acuzaþii de o asemenea magnitudine ºi intensitate, încât þara vizatã sã nu poatã
replica suficient de bine, de repede ºi de convingãtor. Cum sã numim acest fel
nou de agresiune care lipseºte din repertoriul clasic»? Pânã la urmã a scris
cartea Pacea fragilã în care îºi punea probleme de acest fel, de conflicte dese
cu arme noi furnizate de progresul tehnic“. (p. 538 din volumul citat)
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Anul 2017 ne demonstreazã relevanþa incontestabilã a celor douã puncte de
vedere în zilele noastre, când polemicile publice, manipulãrile prin mass-media
ºi proliferarea ºtirilor false bat toate recordurile prin intensitatea lor.
Din perioada 1982-1984, când Mircea Maliþa se afla ca ambasador al României
la Washington, amintesc întâlnirile avute la New York, unde participam la sesiunile Adunãrii Generale a ONU. Am purtat mai multe convorbiri individuale
cu distinsul ambasador, care continua sã se intereseze în profunzime de evoluþia
dezbaterilor onusiene pe teme privind dezarmarea, dezvoltarea, protecþia mediului înconjurãtor, ocrotirea drepturilor omului, problematica tineretului etc.
Nu pot sã nu evoc din acea perioadã satisfacþia profesionalã pe care o încercam
citind, în centrala MAE, unele telegrame secrete la care aveam acces, semnate
de Mircea Maliþa care analiza de la Washington cu o pilduitoare luciditate starea
relaþiilor româno-americane ºi avansa propuneri constructive pentru dezvoltarea
ºi amplificarea acestora, în ciuda faptului cã unele propuneri nu erau luate în
considerare ºi nu erau aprobate de „conducerea superioarã“ din acea epocã.
Un fapt public, dar puþin cunoscut, din timpul mandatului lui Mircea Maliþa
la Washington este iniþiativa acestuia de a-l determina pe marele scriitor ºi istoric
al religiilor Mircea Eliade sã doneze României o parte din biblioteca sa personalã.
Un impresionant lot de cãrþi din toate domeniile ºi mai ales din sfera filosofiei ºi religiei a sosit la noi ºi le-am putut consulta în clãdirea MAE, înainte ca
aceste volume sã fie transferate la Biblioteca Centralã Universitarã, aºa cum,
probabil, era dorinþa donatorului Mircea Eliade. Soarta acestei donaþii nu este,
însã, pe deplin elucidatã pânã astãzi.
M-am reîntâlnit cu Mircea Maliþa în 1991 la New York, unde eram însãrcinat
cu afaceri a.i. la Misiunea Permanentã a þãrii noastre pe lângã ONU. Nu voi uita
niciodatã fermecãtoarea nostalgie manifestatã de Mircea Maliþa în timp ce cutreieram coridoarele clãdirii ONU, oprindu-ne din când în când pentru ca distinsul
vizitator sã-mi indice sãlile în care luase cuvântul la diferitele sesiuni ale ONU
ºi mai ales sala în care, în 1963, România a exprimat, pentru prima oarã, un vot
disident faþã de celelalte þãri membre la Tratatul de la Varºovia în problema
denuclearizãrii Americii Latine.
Regret ºi acum faptul cã în anii 1994-1999, când m-am aflat la Bangkok, în
calitate de ambasador în Thailanda ºi observator permanent pe lângã organizaþiile
internaþionale cu sediul în Orasul Îngerilor, nu am reuºit sã îl am drept oaspete
pe Mircea Maliþa, în ciuda invitaþiilor adresate prin ambasada românã de douã
universitãþi thailandeze care doreau sã-l aibã ca guest speaker pe o temã aleasã
de domnia sa din domeniul relaþiilor internaþionale. Am aflat doar în 1999 cã
aceste invitaþii trimise de mine la MAE român nu i-au parvenit niciodatã destinatarului.
Mai târziu, mi s-a relatat cã Mircea Maliþa a vizitat China ºi Malaezia, iar la
reîntoarcerea în þarã a þinut la ADIRI o splendidã conferinþã despre cãlãtoria sa
în Asia, pronunþându- se profetic pentru dezvoltarea relaþiilor României cu þãrile
asiatice ºi explicând de ce numeroºi analiºti considerã cã secolul 21 va fi secolul
Asiei. Aceasta ne duce cu gândul la Mihai Eminescu care scria: „Ca s-explic a
ta fiinþã, de gândiri am pus popoare,/ Ca idee pe idee sã clãdeascã pân-în soare,
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/ Cum popoarele antice în al Asiei pãmânt/ Au unit stâncã pe stâncã, mur pe mur
s-ajungã-n ceruri,/ Un grãunte de-ndoialã mestecat în adevãruri/ ºi popoarele-mi
de gânduri risipescu-se în vânt“.
M-am simþit onorat sã contribui la revista Millennium condusã de Mircea
Maliþa, publicând articole în care am evidenþiat rolul Asiei pe arena mondialã în
actualul secol ºi oportunitatea unor relaþii mai strânse între Europa ºi continentul
asiatic.
Am urmãrit cu atenþie activitatea scriitoriceascã a lui Mircea Maliþa în sfera
relaþiilor internaþionale ºi sunt impresionat sã constat cã a izbutit sã ducã la bun
sfârºit numeroase proiecte valoroase. Stau mãrturie în acest sens 42 de cãrþi publicate în limba românã ºi 26 de volume publicate în limbi strãine pânã în 2015.
Am scris o amplã recenzie la cea de a doua ediþie (1975) a cuprinzãtorului
volum Diplomaþia, apãrut iniþial în 1970 la Editura Didacticã ºi Pedagogicã.
Autorul cãrþii mi-a multumit cu multã cãldurã pentru aceastã recenzie publicatã
în numãrul 8/1976 al Revistei de Istorie.
Într-o notã anecdoticã mi-a relatat cã numãrul acestei reviste în care figura
recenzia mea a fost luat cu dânsul la o ºedinþã cu înalþi demnitari ºi a pus revista
în mod vizibil pe masã pentru a atrage atenþia celor prezenþi asupra acestei publicaþii, reuºind astfel sã „popularizeze“ textul recenziei mele.
Consider ca fiind valabile ºi astãzi aprecierile mele inspirate de cartea lui
Mircea Maliþa, formulate în recenzia publicatã în 1976. Diplomaþia care ar trebui
practicatã în acest secol nu poate ignora realismul ideilor dezvoltate în cartea sa
de Mircea Maliþa. Astfel, referindu-mã la prima funcþie a diplomaþiei, la primordialitatea negocierilor, analizate magistral de Mircea Maliþa, arãtam cã autorul
procedeazã la o argumentatã pledoarie pentru o diplomaþie deschisã ºi învedereazã cã validitatea programului politicii externe a unei þãri postuleazã drept
condiþie ca acesta sã întruneascã adeziunea popularã, iar prevederile sale sã fie
rezultatul unor dezbateri dintre cele mai largi, cu respectarea dreptului maselor
populare de a participa la procesul complex al elaborãrii politicii externe.
Reflecþii dintre cele mai pertinente exprima Mircea Maliþa în cartea sa ºi pe
tema calitãþii negocierilor. Este subliniatã cu judiciozitate necesitatea spiritului
de cooperare, încrederea, constructivitatea, elasticitatea ºi alte condiþii de naturã
sã înlesneascã desfãºurarea negocierilor în scopul realizãrii unui acord. Totodatã,
se demonstreazã cât de importante sunt ºi alte calitãþi ºi anume intransigenþa, fermitatea ºi demnitatea în purtarea negocierilor.
Pe drept cuvânt, Mircea Maliþa conchide cã studiul negocierilor nu se rezumã
la o îndeletnicire teoreticã fãrã aplicaþii practice însemnate. În opinia sa, perfecþionarea metodei negocierilor conþine promisiunea unei mai eficiente tratãri a situaþiilor conflictuale ºi a crizelor din viata internaþionalã, cu efecte pozitive asupra
relaþiilor interstatale.
Printr-o coincidenþã fericitã, aniversarea academicianului Mircea Maliþa în
februarie 2017 are loc într-o perioadã în care se desfãºoarã la New York sesiunea
Comitetului special pentru Carta ONU ºi creºterea rolului Organizaþiei.
Comitetul examineazã, între altele, documentul intitulat „Propunerea Miºcãrii
de Nealiniere privind soluþionarea paºnicã a diferendelor ºi impactul acesteia
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asupra menþinerii pãcii“. Acest document, prezentat în numele a 120 de state
nealiniate, afirmã cã existã diferende în relaþiile internaþionale actuale, care pot
pune în pericol pacea ºi securitatea internaþionalã. Se reafirmã cã pãrþile la orice
diferend a cãrui prelungire ar putea primejdui pacea ºi securitatea globalã trebuie
sã caute, în primul rând, o soluþie prin negocieri.
Recent, António Guterres, cel de-al nouãlea Secretar General al ONU, declara:
„Vedem în prezent cum erup conflicte devastatoare, în timp ce vechile conflicte rãmân greu de rezolvat. De aceea, am reliefat necesitatea creºterii rolului
diplomaþiei (surge in diplomacy) pentru pace.“
Diplomaþia devine cu adevãrat vizibilã ºi credibilã prin negocieri bilaterale ºi
multilaterale menite sã ducã la acorduri acceptabile pentru toate pãrþile implicate
într-un diferend sau conflict.
Într-o perioadã de vulnerabilitãþi ºi perplexitãþi planetare, de incertitudine ºi
de anxietate fãrã precedent pentru cele 193 de state membre ale ONU, succesul
diplomatic în promovarea propunerii avansate de statele nealiniate ar putea contribui la consolidarea capacitãþii organizaþiei mondiale de a rãspunde serioaselor
provocãri globale la care este supusã umanitatea în acest secol.
Monografia lui Mircea Maliþa intitulatã Teoria ºi practica negocierilor, apãrutã la Editura Politicã în 1972, este o carte de pionierat în literatura româneascã.
Densã ºi inspiratoare, îmi este de folos ºi astãzi, ca lucrare de referinþã, la Bangkok,
unde, în cadrul Universitãþii Assumption, predau, între altele, un curs facultativ
despre negocieri ºi rezolvarea conflictelor.
Recomand cu încredere celor interesaþi de ansamblul vastei opere a lui Mircea
Maliþa consultarea unei foarte serioase lucrãri intitulatã Biobibliografie, cu
prefaþã de Lucian Pricop ºi Remus Pricopie, publicatã la editura Comunicare.ro,
Bucureºti 2012, 263 pp. Apãrutã în 2012, aceastã bibliografie nu consemneazã
însã trei noi cãrþi importante pe care doresc sã le amintesc în aceste pagini memorialistice. Am în vedere Istoria prin ochii diplomatului, elaboratã împreunã
cu Dan Dungaciu, Editura Rao, Bucureºti 2014, 380 pp.; Apa, focul si jocul.
Metafora, o noua filosofie a realului, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, Bucureºti, 2014, 328 pp. ºi XXI. Totul pe scurt, în aceeaºi
editurã, Bucureºti, 2015, 121 pp.
Am cunoscut epoca zugravitã cu maiestrie de academicienii Mircea Maliþa
ºi Dinu C. Giurescu în „Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul deschiderii:
1962-1972“, volum publicat în 2011 în Editura Compania din Bucuresti (248
pp.) La lansarea acestei cãrþi la ADIRI ºi Fundaþia Europeanã Titulescu am avut
onoarea sã-i felicit în scris pe cei doi autori pentru patosul evocãrii personalitãþilor ºi evenimentelor care au marcat anii 1962-1972.
Istoria generalã a diplomaþiei româneºti nu va putea fi scrisã fãrã lectura atentã
ºi conspectarea riguroasã a cãrþilor lui Mircea Maliþa a cãror valoare este sporitã
de credibilitatea naraþiunii ºi echilibrul analizei.
În ansamblui ei, uriaºa operã a lui Mircea Maliþa, fãrã egal printre diplomaþii
români, inclusiv textele sale eseistic-confesive, se recomandã ca un puternic antidot la o posibilã înceþoºare a minþii colective în materie de diplomaþie româneascã.
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Tânãra generaþie de diplomaþi ar trebui sã studieze în profunzime cãrþile
lui Mircea Maliþa ºi sã asimileze adevãrul cã ºansele istoriei pot trece aproape
neobservate pe lângã noi ºi nu existã pierdere mai gravã decât sã ratezi iremediabil un moment favorabil, care dispare ca o nalucã.
Diplomatul nu poate fi imaginat ca un reporter fotografic al realitãþilor internaþionale, dar cine îi aprinde acestuia aspiraþiile spre creativitate, spre a schimba
destinul neprielnic al þãrii pe care o reprezintã, mai ales atunci când trebuie sã
negocieze cu reprezentanþii a 192 de þãri mari, mijlocii, mici, sau chiar minuscule?
Lectura atentã a operei diplomatice a lui Mircea Maliþa aduce incitante elemente de rãspuns care meritã sã fie cãutate în volumele semnate de acesta, lucrãri
concepute într-un stil evocator ºi instructiv, apt sã genereze meditaþii utile din
perspectiva prezentului ºi sã îndemne la acþiune hotãrâtã pentru promovarea intereselor perene ale patriei.
Dacã diplomatul exceleazã în evenimente trãite, iar istoricul în documente
dezgropate, unindu-ºi în mod fertil eforturile, ei pot dãrui tineretului debusolat
de astãzi repere luminoase spre ieºirea din bezna ºi fãurirea fraþiei fãrã de care
ne riscãm în chip primejdios propriul viitor în concertul naþiunilor lumii. Aºa
fiind, nu trebuie sã ignorãm reflecþia lui Mircea Maliþa care ne învaþã cã „… în
sufletul unui popor trebuie sã intre atâta trecut cât sã-i dea sentimentul propriei
identitãþi ºi atâta viitor cât sã-i ascutã gustul ºi promptitudinea inovãrii…“
George Cãlinescu afirma cã alegerea unui citat este un act estetic. Închei aceste
modeste ºi selective gânduri cu un citat din ultimul paragraf al volumului Secolul
meu scurt în care Mircea Maliþa se confeseazã cã a urmãrit cu obsedantã încãpãþânare „ce putea sã viseze pentru þara lui un diplomat: „cât mai mulþi prieteni“.
Am deplina convingere cã numeroºii prieteni ai academicianului Mircea
Maliþa de pe toate continentele sunt în autentic consens pentru a-i ura la unison:
„Fie-vã cea de-a 90-a primãvarã zãlogul tinereþilor viitoare în plan spiritual ºi
creator, spre bucuria tuturor celor care vã iubesc ºi vã admirã cu statornicã prietenie ºi cu mândria de a vã fi fost contemporani.“

