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Din multitudinea de scrieri ale academicianului Mircea Maliþa (vezi Lucian
Pricop, Mircea Maliþa. Biobibliografie, Bucureºti, Editura Comunicare.ro, 2012),
una este „lucrarea de suflet1 a acestuia, aºa cum mãrturiseºte colaboratorul sãu
apropiat, profesorul Dan Dungaciu într-un interviu publicat în Revista de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale în anul 2012: Cuminþenia pãmântului. Strategii
de supravieþuire în istoria poporului român. De ce? Pentru cã intelectualul Mircea
Maliþa (o combinaþie unicã în spaþiul public românesc de matematician, diplomat,
istoric al diplomaþiei, istoric al ideilor, eseist, specialist în relaþii internaþionale
sau avangardist al studiilor prospective) a fost întreaga sa viaþã preocupat de soarta
þãrii sale, pe care a cãutat sã o consolideze intern (vezi activitatea sa în fruntea
Ministerului Educaþiei) ºi sã o promoveze pe plan extern din toate funcþiile ºi calitãþile pe care le-a deþinut în capitalele lumii. Mircea Maliþa este un patriot autentic
atât în fapte cât ºi în vorbe, preocupat sã gãseascã rãspunsurile profunde referitoare la existenþa poporului român. ªi, poate cã cel mai evident exemplu scriitoricesc în acest sens este lucrarea la care ne-am oprit. Cuminþenia pãmântului. Strategii
de supravieþuire în istoria poporului român – una dintre cãrþile de referinþã ale
academicianului – a fost publicatã initial la Editura Corint, în anul 2010, pentru
a fi retipãritã doi ani mai târziu, într-o nouã ediþie la Editura Compania, în anul 2012.
Cartea este una incitantã chiar din prima ei paginã. Dacã-i citeºti titlul de pe
copertã te aºtepti sã ai în faþã o lucrare clasicã de istorie a românilor. Dar când
parcurgi primul rând al cãrþii afli cã, de fapt, ideea lucrãrii a plecat de la întrebarea
ce este un român?, care te duce cu gândul la o cercetare socio-psihologicã a profilului românilor. Iar pe mãsurã ce o citeºti, regãseºti în ea argumente din domenii
aparent paralele, precum fizica ºi cultura, genetica, biologia ºi religia, pe care
mintea academicianului le îmbinã atât de armonios în sprijinul demersului sãu
de a defini românul atât ca individualitate cât mai ales ca o colectivitate care a
dãinut în stilul propriu peste veacuri.
————————
* Cercetãtor ºtiinþific III, drd. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române.
1 Acad. Mircea Maliþa, „Rolul diplomaþiei în strategiile de supravieþuire a poporului românã, în Revista
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Nr. 3/2012, p. 5.
Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIV, 1, pp. 64–70, Bucureºti, 2017.
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Dupã ce Gheorghe Brãtianu a dezlegat enigma ºi miracolul existenþei populaþiei româneºti într-un întreg mileniu de tãcere, Mircea Maliþa desluºeºte miracolul
supravieþuirii micilor þãri româneºti înconjurate permanent de mari imperii, care
au reuºit sã-ºi realizeze idealul unei construcþii statate unice ºi unitare la finalul
primului rãzboi mondial.
Douã grile de descifrare a lucrãrii ne reþin acum atenþia. Prima este introducerea pentru prima datã a criteriului supravieþuirii/existenþei/dãinuirii în citirea
istoriei românilor, temã asupra cãreia academicianul revine ºi în alte lucrãri ale
sale (vezi de pildã, Mircea Maliþa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de
frãþie. Deceniul deschiderii, 1962-1972, Editura Compania, 2011 sau Mircea
Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Editura RAO, 2014).
„Supravieþuirea, ne spune Mircea Maliþa, e înscrisã de naturã pentru toate formele
vieþii, de la monocelulã la speciile animale ºi, apoi, la popoare ºi societãþi… e
un concept biologic care premerge, depãºeºte ºi dominã orice alt scop pe care
speciile îl urmãresc în acþiunile ºi comportamentul lor.2 Deci ºi popoarele ºi naþiunile ºi societãþile ºi statele se luptã pentru supravieþuire, iar istoria ne demonstreazã
din plin acest lucru. „Existã comunitãþi, limbi, etnii, identitãþi care au dispãrut
definitiv din istorie (exterminate fizic sau cultural, asimilate, topite în alte conglomerate identitare, convertite etc.) ºi nu vor mai reveni niciodatã. Competiþia
este durã…3 Românii au reuºit însã pe parcursul veacurilor sã reziste tuturor presiunilor externe. „Suntem, scria Constantin C. Giurescu, unul din cele mai vechi
popoare ale Europei ºi cel mai vechi din sud-estul european… Suntem singurul
popor din aceastã parte a Europei care a izbutit sã aibã o viaþã politicã fãrã întrerupere, de la întemeierea statului pânã astãzi.4
Supravieþuirea prin istorie a românilor s-a bazat pe un factor indispensabil ºi
anume memoria colectivã. Ea „asigurã continuitatea în timp, transmiterea experienþei ºi cunoaºterii dobândite de la o generaþie la alta.5 Iar în cazul românilor,
transmiterea informaþiilor de la o generaþie la alta poate fi reperatã prin identificarea unor tipare de comportament în momentele de primejdie. Existã un tipar
de comportament prezent în cele douã tipuri de strategii descrise de Mircea
Maliþa, strategii armate ºi strategii paºnice sau diplomatice, un tipar „care se
repetã, sub forme îmbogãþite ºi completate cu experienþe noi, pe scara unor întregi
secole. Mai mult decât atât, strategiile militare sunt înrudite ºi comparabile cu
cele diplomatice6.
Strategiile armate au fost utilizate de români încã de la începutul creãrii þãrilor
române. Noile formaþiuni statale au avut de înfruntat forþe militare externe care
urmãreau, cel puþin, supunerea dacã nu anihilarea lor. De la Basarab I, þãrile
române au folosit strategiile armate în faþa unor invadatori, de fiecare datã mai
numeroºi. Patru mari domnitori care au utilizat strategiile militare reþine Mircea
————————
2 Mircea Maliþa, Cuminþenia pãmântului. Strategii de supravieþuire în istoria poporului român, Bucureºti,
Editura Corint, 2010, p. 17.
3 Dan Dungaciu, Elemente pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului, Bucureºti, Editura Institutului de
ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2012, p. 11.
4 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, Bucureºti, Editura All, 2015, p. 10.
5 Mircea Maliþa, Cuminþenia pãmântului…, p. 24.
6 Ibidem, p. 25.
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Maliþa: Basarab I, Mircea cel Bãtrân, ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul, domnitori
de excepþie care au repurtat victorii importante în luptele cu armatele strãine ºi
despre care a vorbit întreg apusul european. Celor patru, Mircea Maliþa le creioneazã portrete unice, ca strategi de excepþie, ce au rãmas ca puncte de reper în
istoria existenþei românilor. Nu sunt, desigur, neglijate nici celelalte mari bãtãlii
din epoca medievalã, precum Adrianopole (1205), Ialomiþa (1369 ºi 1442), victoriile
lui Vlad Þepeº, Radu de la Afumaþi, Petru Rareº, Ioan Vodã cel Cumplit sau
Radu ªerban.
Punctul comun al tuturor luptelor purtate de români în aceastã perioadã este
inferioritatea netã a armatei lor faþã de cea invadatoare, care, de cele mai multe
ori, beneficia ºi de o înzestrare armatã superioarã. Astfel, Mircea Maliþa sintetizeazã care sunt principalele puncte ale strategiei unei armate mici, obligatã sã
lupte cu o forþã militarã mai mare: „1. neacceptarea confruntãrii directe în condiþiile desfãºurãrii armatei mari; 2. Obligarea acestei armate de a cãuta armata micã,
prin parcurgerea de itinerarii lungi, unde este supusã uzurii continue ºi epuizãrii
forþelor; 3. Atragerea armatei mari în locuri defavorizante, unde i se poate aplica
o singurã loviturã decisivã.7 În toate confruntãrile militare mari – confruntãri
asimetrice – ale timpului, aceastã strategie a fost aplicatã pe câmpul de luptã de
români, tiparul repetându-se de-a lungul secolelor.
Strategiile paºnice ale românilor au fost la rândul lor derulate în condiþiile de
asimetrie. Þãrile române au purtat negocieri cu preponderenþã cu entitãþi mai
mari decât ele. Astfel ºi acestea au trebuit sã exceleze, sã fie inovative ºi surpinzãtoare pentru partenerii de discuþii. Mircea Maliþa remarcã faptul cã strategiile paºnice sunt complementare celor militare ºi sunt bazate pe aceeaºi idee: fereºte-te
de confruntãri directe. Tiparul comun este identificabil ºi în strategiile diplomatice care sunt rezumate astfel: 1. neacceptarea agendei de discuþii în formulãri
nefavorabile; 2. Crearea unei agende în care cealaltã parte pierde iniþiative, poate
fi atrasã în alte direcþii… adicã o agendã cu întârzieri ºi prelungiri; 3. Atingerea
unui rezultat optim, când se produce o formulã acceptatã ce poate fi prezentatã
ca o miºcare de surprizã.8
În lista domnitorilor ale cãror strategii diplomatice sunt detaliate în lucrare îi
regãsim pe marii strategi militari ca ªtefan cel Mare ºi Mihai Viteazul, cãrora li
se adaugã alþi domnitori rãmaºi în conºtiinþa istoricã a românilor, ca sã-i numim
numai pe Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu
ºi Dimitrie Cantemir. Lor, academicianul Mircea Maliþa le alãturã domniile fanariote dar ºi transilvãnenii, fiind cu greu de gãsit „un exemplu atât de pertinent
pentru strategiile pe termen lung, ca acela al românilor transilvãneni9.
Domnitorii români au combinat cele douã tipuri de strategii de supravieþuire
care sunt „produsul aceluiaºi stil de gândire10. E o expresie a continuitãþii românilor,
strategiile utilizate, fie ele militare sau paºnice, fiind adaptate în mod continuu
în funcþie de provocãri ºi oportunitãþi. O a doua expresie a continuitãþii este uni————————
7 Ibidem, p. 29.
8 Ibidem, p. 51.
9 Ibidem, p. 87.
10 Ibidem, p. 52.
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tatea bazatã pe limbã, culturã ºi religie. Cele trei sunt elementele de bazã ale
unitãþii românilor, evidenþiate de toþi marii cãrturarii români. Mircea Maliþa trateazã acest aspect nu doar din „poziþia lor privilegiatã de constante în ecuaþia
unitãþii ºi a solidaritãþii ci ºi prin prisma bãtãliilor „de supravieþuire“11 pe care
sunt ºi ele nevoite, neîncetat sã le poarte ºi care sunt purtate peste veacuri de memoria colectivã. Toate cele trei sunt elemente esenþiale ale identitãþii românilor,
care nu pot lipsi din niciun demers de definire a românului. Mircea Maliþa cerceteazã însã ºi trei aspecte specifice civilizaþiei: instituþii, legi ºi tehnologii, traduse
pentru epoca medievalã în obºti, legi ºi meserii,12 ca forme de coagulare ºi exprimare specifice românilor din perioada medievalã.
Mircea Maliþa cerceteazã în ultimele douã capitole ale pãrþii întâi a cãrtii trecerea românilor de la „retragerea în istorie“ la intrarea pe „scena lumii“. Expresia
retragerea din istorie îi aparþine lui Lucian Blaga, în Trilogia culturii. Teorie
marelui filosof român referitoare la dezvoltarea culturii române este analizatã
aici în stilul propriu al diplomatului într-ale scrisului – o mai amendeazã sau o
completeazã. ªi aici academicianul gãseºte elemente reale ale strategiei de supravieþuire, sintetizate excelent într-o frazã referitoare la strategia utilizatã de populaþia care locuia în acest spaþiu: „renunþã la istorie, la viaþa de tip major, ºi se
salveazã în viaþa de tip organic, minor13.
Tot aici este introdusã o nouã teorie referitoare la perioadele dificile prin care
a trecut poporul român, „teoria petelor negre“. Dezvoltatã în contextul în care se
discutã despre teoria ciclurilor în istorie ºi al încercãrilor puþin credibile ale lui
Xenopol de a le aplica istoriei românilor, academicianul considerã cã în istoria
noastrã existã „etape relativ compacte, bune conducãtoare de supravieþuire sau
cele în care acest obiectiv se atinge greu ºi nesatisfãcãtor, succedându-se fãrã
reguli ºi durate precise“.14 Pe ultimele, Mircea Maliþa le considerã a fi „pete negre“
definite ca „un declin al unitãþii, o stare maladivã a culturii, pierdere a sensului
de identitate ºi o învolburare colectivã a minþilor individuale“.15 Prezente permanent în istoria noastrã, pânã în perioada contemporanã, ele au fost întotdeauna
depãºite, oricât de lungã le-ar fi fost durata, deoarece a dãinuit permament un
nucleu care a continuat supravieþuirea.
Intrarea „pe scena lumii“ are loc odatã cu generaþia revoluþionarilor de la 1848,
generaþia unificatorilor, aºa cum îi prezintã Nicolae Iorga în cel de-al nouãlea
volum al magistralei lui lucrãri Istoria românilor16. Aceastã generaþie care aderase la filosofia iluministã ºi rezona la ideile revoluþiei franceze a derulat o strategie complexã ºi de duratã, ce avea sã se finalizeze dupã primul rãzboi mondial.
Revoluþionarii exilaþi dupã 1848 au fost cei care au pregãtit mica unire a românilor,
prin educaþia pe care ºi-o continuã aici, dar mai ales prin legãturile pe care ºi le
————————
11 Ibidem, p. 96.
12 Ibidem, p. 114.
13 Ibidem, pp. 128-129.
14 Ibidem, p. 136.
15 Ibidem.
16 Vezi Nicolae Iorga, Istoria românilor, Vol. IX, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2010.
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creeazã în rândurile elitei decidente a marilor puteri ale timpului. Strategia diplomaticã pe care ei o deruleazã acum (de multe ori benevolã ºi neremuneratã) fac
cunoscutã cauza românilor în Occidentul european, astfel cã atunci când s-a pus
problema realizãrii unirii Þãrii Româneºti cu Moldova, la finalul rãzboiului Crimeei,
cele douã þãri au avut un suport în imperiile apusene, reuºind, în condiþiile atât
de vitrege ºi cu opoziþia imperiilor vecine, sã realizeze unirea. „Românii, afirmã
ºi academicianul Dan Berindei, n-au asistat pasiv la jocurile celor mari ºi puternici, deoarece s-au dovedit capabili sã fie prezenþi ºi activi, chiar ºi în situaþia de
inferioritate în care gãseau“.17
Strategia de supravieþuire este în continuare urmatã ºi dupã realizarea micii
uniri, aºa cum fusese „definitã de Mihai Viteazul la 1600: unirea celor trei principate“18. Idealul unitãþii pãstrat în minte de români este realizat la finalul primului
rãzboi mondial, dupã o nouã îmbinare a strategiilor militare cu cele diplomatice.
Ulterior perioadei interbelice, statul român a intrat într-o etapã a petelor negre,
cu succesiunea dictaturilor pe care le-a cunoscut, de la cea carlistã, trecând prin
cea naþional-legionarã, apoi cea antonescianã ºi cea comunistã.
Un subcapitol aparte este dedicat de Mircea Maliþa lui Nicolae Titulescu,
marele diplomat român pe care l-a admirat ºi într-o oarecare mãsurã l-a urmat în
activitatea diplomaticã. Portretul pe care i-l realizeazã celui considerat a fi unul
dintre cei mai mari diplomaþi ai timpului sãu – poate cel mai mare – este plin de
admiraþie pentru cel care a fost „total devotat supravieþuirii României în cele
douã rãzboaie mondiale ºi în intervalul care le desparte19, care avea o viziune
profeticã, confirmatã de evenimtele care au urmat dupã moartea sa, survenitã în
anul 1941.
Cum poþi defini românul fãrã a face referire la vârfurile pe care le-a dat în
diferite domenii, repere atât pentru naþia românã cât ºi pentru strãinãtate? Gãsim
aici ce-a de-a doua grilã de descifrare a cãrþii, cea care se concentreazã mai mult
asupra definirii românului, în esenþa sa proprie. Mircea Maliþa creioneazã în
partea a doua a cãrþii profilul românesc (mult mai amplu ºi mai extins decât Specificul românesc descris de exemplu, de George Cãlinescu în a sa Istorie a literaturii
române20) în viziune proprie. Iar aici include portrete uimitoare ale poetului naþional, Mihai Eminescu, al marelui umorist de la numele cãruia s-a nãscut un stil
unic – caragialesc – I . L. Caragiale, al celui care s-a preocupat sã gãseascã identitatea noastrã, în Din psihologia poporului român, Dumitru Drãghicescu, al marelui poet ºi filosof Lucian Blaga, al celui care s-a aplecat atât de profund asupra
spiritului românesc, Constantin Noica, al logicianului ºi filosofului Athanase
Joja, al celui atât de mult preocupat de sufletul românesc Constantin Rãdulescu
Motru, al lui Mihai Ralea – interesat de a gãsi explicaþii sociologice pentru

————————
17 Dan Berindei, Politicã externã ºi diplomaþi la începuturile României moderne, Bucureºti, Editura Mica
Valahie, 2011, p. 7.
18 Mircea Maliþa, Cumintenia pãmântului…, p. 154.
19 Ibidem, p. 168.
20 Vezi, George Cãlinescu, Capitolul „Specificul naþional“, în Istoria literaturii române de la origini pânã
în prezent, Bucureºti, Editura Minerva, 1985.
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profilul românului –, al lui Emil Cioran cu a lui filosofie a disperãrii (în care însã
Mircea Maliþa reuºeºte sã gãseascã partea luminoasã), al lui Nicolae Iorga, marele
istoric enciclopedist al românilor, al autorului inegalabilei Istorii a literaturii
române de la origini pânã în prezent, George Cãlinescu, al istoricului de artã,
Rãzvan Theodorescu; al geniului lui Constantin Brâncuºi, cel care l-a inspirat pe
Mircea Maliþa sã dea titlul cãrþii, dupã sculptura sa Cuminþenia pãmântului, al
creatorului Rapsodiei române ºi Poemei române, George Enescu. Toþi aceºtia în
stilul propriu sunt pe de-o parte expresia puterii de supravieþuire a poporului
român iar pe de altã parte reprezentanþi ai minþilor (inteligenþei ºi creativitãþii)
româneºti care, fiecare în domeniul sãu, a cãutat sã defineascã acest popor ºi sã-i
exprime identitatea.
Dacã toþi oamenii de culturã de mai sus sunt reprezentanþi de seamã ai culturii
ºi spiritului românesc, alte lecturi prezentate într-un capitol aparte sunt cele care
l-au inspirat pe Mircea Maliþa sã-ºi creeze propria teorie despre supravieþuirea
prin istorie. Este capitolul care relevã cultura enciclopedicã a academicianului:
de la mentalitãþi ºi psihologie pânã la geneticã, de la ºtiinþe cognitive pânã la cele
mai recente descoperiri în domeniul medicinii ºi al biologiei, de la studiile conºtiinþei ºi constientului pânã la fizicã ºi culturã, de la studiile ereditãþii pânã la
cele mai noi teorii referitoare la meme. Toate au ca scop descifrarea enigmelor
minþii, un domeniu atât de special, în care matematicianul îºi foloseºte logica
pentru a extrage esenþele, cele rãmân, cele care dãinuie. Aceastã pasiune pentru
studiile minþii este cea care, probabil, l-a inspirat sã gãseascã analogia atât de
sugestivã a titlului volumului, pe care o explicã el însuºi; cuminte/cu-minte, pentru
academician, românul fiind în acelaºi timp cu minte cât ºi cuminte. Pentru cã
orice strategie trebuie sã aparã mai întâi sub forma unei idei în mintea unuia sau
a mai multora înainte de deveni acþiune.
În fapt, întreaga carte este o esenþã a istoriei românilor, care are în centrul sãu
românul. Viziunea realistã prin care descifreazã misterul dãinuirii românilor este
proprie intelectualului ºi omului de culturã care a participat direct la crearea istoriei. Mâna diplomatului (care prin natura meseriei este preocupat de strategii) se
resimte pe tot parcursul cãrþii. Chiar ºi atunci când polemizeazã, o face cu înþelepciunea celui care ºtie cã orice doctrinã, orice ideologie, orice viziune din care câte
unii îºi extrag materialul pentru a ataca acest popor este trecãtoare, dar poporul
va gãsi întotdeauna modalitãþi ºi resurse de orice fel pentru a supravieþui, oricât
de grele ar fi încercãrile prin care ar trece.
Aproape fiecare frazã a cãrþii poate fi un citat în sine, plin de înþelepciune ºi
de iubire pentru neamul românesc. ªi nu doar atât. Pentru cã întregul demers este
scris cu privirea spre viitor. Iar ultima frazã din ultimul capitol al cãrþii în care
analizeazã criza actualã, proiecteazã o privire realist optimistã despre viitorul
românilor. E un mesaj profund care exprimã o dorinþã aprigã ca viitorul sã însemne
ieºirea din pata neagrã actualã, cu asumarea de cãtre generaþia sa a tot ceea ce
stã în calea intrãrii din nou pe scena istoriei, într-un mod demn de trecutul sãu:
„Sã fim optimiºti? Da, dar nu vorbind discursuri despre valori, ci cântãrind fapte.
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O parte din cultura contemporanã sunã a predici. Criza ia cu ea o generaþie care
iese la pensie ºi ale cãrei imagini s-au tocit ºi epuizat în pre-crizã ºi în perioada
ei îndelungatã.21
Cuminþenia pãmântului… este o carte care nu încearcã sã convingã pe nimeni,
ci demonstreazã ce sunt românii ºi cum au dãinuit prin istorie, aºa cum o vor face
ºi de acum înainte, cu-minte ºi cuminte.
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