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Articolul îºi propune sã reliefeze contribuþia Ambasadorului Mircea Maliþa
la profilarea ºi concretizarea marii strategii a Deceniului Deschiderii. Ideea pivot
a articolului este cã sintagma Deceniul Deschiderii, sintagmã plãsmuitã de
Academicianul Mircea Maliþa, reprezintã de fapt eticheta sau expresia concentratã a unei doctrine de securitate, respectiv a doctrinei Dej-Maurer. Dintr-o perspectivã ideal tipicã, Deceniul Deschiderii poate fi interpretat ca vectorul extern
al doctrinei Dej-Maurer manifestã în deceniul ºase al secolului trecut, în vreme
ce componenta internã a acesteia a constituit-o strategia de neutralizare a controlului economic, militar ºi politic exercitat de Uniunea Sovieticã asupra României,
strategie ce a produs efecte în anii ’50. Articolul îºi propune deci sã evidenþieze
liniile de forþã ale doctrinei de securitate Dej-Maurer, fãrã însã sã se transforme
într-un panegiric la adresa acesteia. În definitiv, ceea ce conteazã la orice mare
strategie, dincolo de asertivitatea politicilor specifice ºi de inovaþiile doctrinare,
este surplusul de securitate politicã, economicã ºi socialã creat pentru cetãþean.

Pe scurt, despre marea strategie1

Deceniul Deschiderii este îndeobºte cunoscut ca perioada de maximã strãlucire
a diplomaþiei româneºti în perioada Rãzboiului Rece. Dar diplomaþia nu acþioneazã per se. „Diplomaþia nu elaboreazã politica; ea este o tehnicã în slujba unei
anumite politici“2. Ca atare, ipoteza articolului este cã acþiunea diplomaticã concentratã în sintagma Deceniul Deschiderii este de fapt efectul unei mari strategii
sau a unei doctrine de securitate, respectiv doctrina Dej-Maurer.
Prin doctrinã prezidenþialã sau doctrinã de securitate se înþelege sintagma
care „distileazã strategia de politicã externã a unui preºedinte“3. Great Society
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* Cercetãtor ºtiinþific III, dr., la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române.
1 Pentru o discuþie pe larg despre marea strategie vezi Lucian-ªtefan Dumitrescu, „Bilanþul Doctrinei
Obama. Marea strategie americanã în perioada 2009-2016“ în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale,
Nr. 4/2016, pp. 37-58.
2 Mircea Maliþa, Diplomaþia ªcoli ºi instituþii, Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1970, p. 37.
3 Colin Dueck, The Obama Doctrine. American Grand Strategy Today, New York, Oxford University
Press, 2015, p. 1.
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constituie sintagma specificã doctrinei Lyndon Baines Johnson, iar Détente sau destindere strategicã este un alt nume pentru doctrina Nixon. Democratic Enlargement
a constituit esenþa doctrinei Clinton, War on Terror a doctrinei George W. Bush,
iar Leading from Behind a reprezentat eticheta doctrinei Obama. De asemenea,
coexistenþa paºnicã este sintagma ce desemneazã doctrina Hruºciov, iar suveranitatea limitatã constituie eticheta doctrinei Brejnev, pentru ca doctrina Gorbaciov
sau doctrina Sinatra sã fie cunoscutã prin expresia I Do It My Way. Articolul
argumenteazã cã Deceniul Deschiderii este de fapt sintagma ce evidenþieazã
vectorul extern al doctrinei Dej-Maurer. Alte etichete posibile pentru doctrina
Dej-Maurer ar putea fi doctrina diminuãrii rãului, a disidenþei limitate ori a
coabitãrii cu Uniunea Sovieticã.
Fãcând diferenþa dintre geopoliticã, care se referã la importanþa strategicã a
resurselor ºi a rutelor cãtre aceste resurse, ºi marea strategie, care înseamnã
capacitatea statului de a controla resurse ºi rute de comunicare pentru a-ºi extinde
sau a-ºi menþine poziþia de putere4, Jakub Grygiel identificã tipurile de acþiune
specifice pentru marea strategie. Este vorba despre acþiuni diplomatice ºi militare orientate spre anumite zone geografice, motiv pentru care Grygiel considerã
cã relaþia dintre geopoliticã ºi marea strategie este de regulã una simbioticã. Sfera
marii strategii este însã mai largã. Ea include de regulã ºi politici economice ºi
acþiuni geoeconomice, specifice mai ales statelor autocrate, ce stimuleazã dezvoltarea capitalismului de stat5. Dincolo însã de aceastã omisiune, altceva este
important la Grygiel. El echivaleazã doctrina prezidenþialã, ce distileazã acþiunea
de politicã externã a unei administraþii, cu marea strategie a acelei administraþii.
Dintr-o perspectivã realistã, marea strategie se referã la „teoria statului despre
cum poate produce cel mai eficient securitate pentru sine însuºi“6. Se poate discuta pe larg despre neajunsurile viziunii realiste, care reificã masiv statalitatea,
nu defineºte convingãtor puterea ºi, în general, pierde din vedere importanþa
ideilor, normelor ºi oamenilor în explicarea schimbãrilor apãrute în politica
mondialã. În pofida acestor neajunsuri, am ales coridorul paradigmatic al realismului pentru lectorul care cautã sã înþeleagã conceptual marea strategie. ªi m-am
axat pe definiþia lui Hal Brands, care vede marea strategie drept „un cadru integrat de interese, ameninþãri, resurse ºi politici publice. Este cadrul conceptual
care ajutã naþiunile sã stabileascã unde vor sã ajungã ºi cum ar trebui sã ajungã
acolo; este o teorie sau o logicã care ghideazã liderii ce cautã securitate într-o
lume complexã ºi nesigurã“7. Cadrul conceptual la care se referã Brands e de
regulã un cadru identitar ºi este manifest în cultura strategicã sau în cultura de
securitate a unui stat. Suporterii paradigmei constructiviste susþin cã acest cadru
conceptual este vital pentru înþelegerea marii strategii. Neancorat identitar, interesul este fluctuant, motiv pentru care, susþin constructiviºtii, cele mai impor————————
4 Op. cit., p. X.
5 Joshua Kurlantzick, State Capitalism. How the Return of Statism Is Transforming the World, New York,
Oxford University Press, 2016.
6 Christopher Layne, The Peace of Illusions. American Grand Strategy from 1940 to the Present, London,
Cornell University Press, 2006, p. 6.
7 Hal Brands, What Good is Grand Strategy? Power and Purpose in American Statecraft from Harry S.
Truman to George W. Bush, London, Cornell University, 2014, p. 3.
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tante aspecte ale securitãþii sunt de fapt cele intangibile sau emoþionale, precum
„prosperitate economicã, o ideologie particularã, unificare naþionalã, iar ocazional
drepturile omului“8.
Cea mai micã dependenþã posibilã faþã de Uniunea Sovieticã, ca esenþã a doctrinei Dej-Maurer, a presupus implicarea României îndeosebi într-un exerciþiu
soft de contrabalansare strategicã. Christopher Layne precizeazã cã statele care
aleg conduita contrabalansãrii strategice în raport cu un hegemon regional au la
dispoziþie trei tipuri de comportamente. O contrabalansare de tip soft, cu accent
pe activitatea diplomaticã menitã sã creeze ancore de securitate alternative, o
contrabalansare opacã, care presupune axarea pe dezvoltare economicã ºi tehnologicã în acord cu principiul clasic de la bogãþie la putere, sau, ca ultimã variantã, contrabalansarea de tip hard power temperat (semi-hard balancing),
exemplul edificator în acest sens fiind acela al Uniunii Europene care contruieºte
o politicã externã ºi de securitate comunã, dublatã de iniþiative pentru înfiinþarea
unei armate europene9. Articolul avanseazã deci ipoteza cã marea strategie a Deceniului Deschiderii a constituit un exerciþiu soft de contrabalansare a României în
raport cu Uniunea Sovieticã.

Marea strategie a Deceniului Deschiderii. Doctrina Dej-Maurer

De ce doctrina Dej-Maurer, în loc de doctrina Dej sau de doctrina Maurer?
De ce nu doctrina Maurer-Dej? Rãspunsul este relativ facil. Pragmatismul doctrinei Dej-Maurer nu este contrabalansat de componenta doctrinarã, puternic
antifonatã din punct de vedere identitar. Pentru mai multã precizie, se poate
spune cã, dintr-o perspectivã paretianã, doctrina Dej-Maurer a fost impulsionatã
(ºi) de un reziduu identitar local, dar acesta a fost slab profilat ca derivaþie. Cu
alte cuvinte, doar la prima vedere doctrina Dej-Maurer a fost o doctrinã de securitate fãrã doctrinã, în contextul hegemoniei doctrinare exercitate de internaþionalismul socialist. ªi mai este un argument. Care þine mai puþin de faptul cã Dej
a fost un practician al puterii, în vreme ce Maurer s-a dovedit a fi simultan un
practician ºi un doctrinar al puterii. Argumentul e reprezentat mai degrabã de
prietenia dintre cei doi, de încrederea reciprocã ºi de faptul cã împãrtãºeau
aceeaºi viziune strategicã: cea mai micã dependenþã posibilã a României faþã de
Uniunea Sovieticã. Viziunea se conturase în urma discuþiilor purtate în casa
viitorului Patriarh Justinian Marina, în vara lui 1944. Experienþa politicã a lui
Maurer era net superioarã aceleia deþinute de Dej. Maurer înþelesese încã de
dinainte de terminarea celui de al Doilea Rãzboi Mondial cã marxismul reprezenta doar o derivaþie într-o lume hobbesianã, avidã de putere ºi „fãrã repere
ideologice adevãrate“10. Maurer s-a încumetat sã îl citeascã critic11 pe Marx ºi
————————
8 Peter Gowan, A Calculus of Power. Grand Strategy in the Twenty-First Century, London, Verso, 2010,
p. 118.
9 Christopher Layne, The Peace of Illusions. American Grand Strategy from 1940 to the Present, London,
Cornell University Press, 2006, p. 147.
10 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 213.
11 Þinând cont de circumstanþele interne ºi internaþionale, o parcurgere criticã a lui Marx constituia nu
doar o performanþã intelectualã. Era în primul rând un gest de frondã politicã.
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constatase cã, deºi premisa marxismului o constituia libertatea omului ºi democraþia societãþii, Marx lãsase nelãmuritã problematica dictaturii de clasã. Astfel,
Maurer îi expune lui Dej încã din 1944 clivajul doctrinar ºi instituþional dintre
stalinism, înþeles ca dictaturã personalã, ºi marxism, tradus ca dictaturã de clasã.
În condiþiile în care traversarea instituþionalã de la capitalism la comunism nu se
putea produce rapid, acþiunea militar-politicã a Uniunii Sovietice în România
urma sã fie ghidatã mai degrabã de repere staliniste ºi mai puþin de repere marxiste. În atari condiþii, se impunea ca România sã se îndepãrteze de Uniunea Sovieticã. „Sarcina de a ieºi de sub stãpânirea lui Stalin – i-am spus – este obligatorie
pentru orice comunist care gândeºte în lumina elementelor fundamentale ale
marxismului“12. E greu de spus cât marxism ºtia Gheorghiu-Dej. Fiind preocupat
însã de accederea la putere, Dej înþelegea cã subordonarea totalã a României faþã
de Uniunea Sovieticã se traducea într-o felie strãvezie din tortul puterii pentru
grupul naþional. Spre deosebire deci de un Maurer dubitativ, care-ºi dorea rãgazul necesar pentru a scrie lucrarea Marx ºi lumea de astãzi, Gheorgiu-Dej a
fost un om de acþiune. „Dej era un spirit foarte pragmatic, îl interesau problemele: sã defineascã ce trebuie fãcut ºi apoi trecea la cum trebuie fãcut. Iar înainte
de asta trebuia sã se asigure cine va face“13. Corneliu Mãnescu zugrãveºte un
Gheorghiu-Dej suspicios, rãzbunãtor ºi afectat în orgoliul propriu de faptul cã,
deºi era secretar al partidului, pe pancartele propagandei era reprodusã ierarhia
„Ana, Luca, Teo, Dej“14. Mãnescu puncteazã totuºi preocuparea lui Gheorghiu-Dej
pentru politica externã ºi percepþia acestuia cã Uniunea Sovieticã se manifesta în
România precum o putere colonialã ce genera dezvoltarea sistematicã a subdezvoltãrii. De altfel, diminuarea controlului sovietic asupra economiei României
începea încã din 1953, când Gheorghiu-Dej solicitã consilierilor economici sã
predea funcþiile unor reprezentanþi locali. România a fost prima þarã membrã a
Pactului de la Varºovia care ºi-a rãscumpãrat Sovromurile. Procesul de reinstituire a controlului naþional asupra Sovromurilor debuteazã în 1954 ºi se încheie
în 1957, an în care erau rãscumpãrate Sovromurile din domeniul extracþiei de
petrol ºi uraniu15.
Indiscutabil, profilarea Deceniului Deschiderii a fost posibilã într-un context
internaþional specific. Ambasadorul Nicolae Ecobescu puncteazã cã decesul lui
Stalin, schisma sovieto-chinezã ºi retragerea trupelor sovietice din România în
1958 sunt ingredientele care au fãcut posibil Deceniul Deschiderii16. Nu trebuie
însã nesocotitã acþiunea internã, care valorificã aceastã fereastrã de oportunitate.
Larry Watts precizeazã cã din punct de vedere politic exista încã din anii ’50 o
strategie în trei paºi de neutralizare a omniprezenþei Uniunii Sovietice în România.
Strategia precizatã de Watts era în realitate un demers de recucerire a statalitãþii

————————
12 Lavina Betea, Partea lor de adevãr, Bucureºti, Ed. Compania, 2008, p. 237.
13 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 213.
14 Lavina Betea, Partea lor de adevãr, Bucureºti, Ed. Compania, 2008, p. 493.
15 Larry Watts, Fereºte-mã, Doamne, de prieteni. Rãzboiul clandestin al blocului sovietic cu România,
Bucureºti, Ed. Rao, 2011, p. 191.
16 Nicolae Ecobescu, „Distanþarea de Moscova – o opþiune strategicã ireversibilã a României“ în
Ambasador Nicolae Ecobescu (coord.), România supravieþuire ºi afirmare prin diplomaþie în anii Rãzboiului
Rece, Vol. I, Bucureºti, Fundaþia Europeanã Titulescu, 2013.

120

LUCIAN-ªTEFAN DUMITRESCU

5

de forþele politice locale din România. Pentru atingerea acestui obiectiv era nevoie
în primul rând de retragerea consilierilor sovietici ºi a Armatei Roºii. Urma neutralizarea influenþei exercitate de cetãþenii români aflaþi în poziþii cheie ºi care deþineau dublã cetãþenie. Urma, ca element important al diminuãrii controlului
Moscovei, eliminarea reþelelor de agenþi sovietici în România17. Din aceastã
perspectivã, un amãnunt este important. În mod obiºnuit, se considerã cã Deceniul
Deschiderii debuteazã în 1962, anul organizãrii în cadrul Universitãþii Bucureºti
a unui program post-universitar de specializare în relaþii internaþionale, respectiv
un master de studii de securitate avant la lettre, în cadrul cãruia urmau sã fie
admiºi ºi reprezentanþi ai meseriilor liberale. Interesant este cã tot în 1962
Gheorghiu-Dej decide crearea unui nucleu de ofiþeri de contraspionaj ºi informaþii,
al cãrui obiectiv consta în devoalarea ºi anihilarea reþelelor de agenþi sovietici18.
Strategia în trei paºi la care se referã Watts, cu înfiinþarea centrului de contraspionaj în 1962 ca punct culminant, reprezintã de fapt dimensiunea internã a doctrinei Dej-Maurer, care þintea la înlãturarea controlului economic, militar ºi politic
al Moscovei asupra României.
Ca strategie a coabitãrii sau a disidenþei limitate, doctrina Dej-Maurer nu a
excelat la nivel doctrinar. Pe scurt, nu a oferit o alternativã doctrinarã – prosperitate economicã, unificare naþionalã sau drepturi ale omului – la linia ideologicã
promovatã de Moscova, pe care a acceptat-o. ªi aceasta poate fi consideratã scãderea majorã a doctrinei Dej-Maurer. Sau chiar un motiv de a respinge existenþa
unei astfel de doctrine de securitate, care la prima vedere pare lipsitã de identitate. În realitate însã, promovarea unei alternative doctrinare s-ar fi dovedit sinucigaºã, de vreme ce axul central al marii strategii sovietice, chiar ºi dupã emergenþa doctrinei Hruºciov, continua sã fie masiv din punct de vedere ideologic.
„Accentuând importanþa preocupãrilor ideologice, (marea strategie sovieticã)
refuza sã diferenþieze între interesele Uniunii Sovietice ºi cele ale aliaþilor din
Pactul de la Varºovia. Privea interesele «naþionale» ale Uniunii Sovietice ca
extinzându-se dincolo de graniþele republicilor sovietice pentru a acapara inclusiv
statele est europene“19. Revoluþia maghiarã din 1956 relevã faptul cã doctrina
Hruºciov, a coexistenþei paºnice, se putea metamorfoza rapid într-o doctrinã Brejnev,
a suveranitãþii limitate. Ca atare, incapacitatea de a dibui un ax ideologic alternativ în doctrina Dej-Maurer ar trebui privitã mai puþin ca slãbiciune ºi mai
degrabã ca un exerciþiu de cumpãtare strategicã, în contextul manifestãrii unui
excepþionalism sovietic abraziv în raport cu orice iniþiativã identitarã a statelor
din „comunitatea socialistã“. Preluat de Stalin din scrierile militare ale lui Frunze,
excepþionalismul sovietic pleca de la premisa organizãrii sociale superioare a
Uniunii Sovietice. De aici, axioma. În confruntarea dintre blocul comunist ºi cel
capitalist, victoria avea sã-i revinã primului. Îngrijorãtor era faptul cã, transferat
la nivelul strategiei nucleare, excepþionalismul sovietic perora cã blocul socialist
————————
17 Larry Watts, Fereºte-mã, Doamne, de prieteni. Rãzboiul clandestin al blocului sovietic cu România,
Bucureºti, Ed. Rao, 2011, p. 201.
18 Ibidem, p. 216.
19 Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy, London, The
University of North Carolina Press, 2003, p. 4.

6

MIRCEA MALIÞA ªI MAREA STRATEGIE A DECENIULUI DESCHIDERII

121

avea sã supravieþuiascã chiar ºi unui rãzboi nuclear, din care ar fi ieºit deci
câºtigãtor, principiu inserat de altfel în doctrina militarã sovieticã elaboratã de
generalul Nikolai Talenskii în debutul anilor ’5020. În lumina acestui exceptionalism sovietic, doctrina Hruºciov era departe de a fi o veritabilã doctrinã a coexistenþei
paºnice. Era mai degrabã o doctrinã a coexistenþei competitive21 ce se putea
metamorfoza rapid într-o doctrinã Brejnev avant la lettre, aºa cum a demonstrat
episodul din 1956, soldat cu înnãbuºirea revoluþiei ungare. În acest context, disidenþa doctrinarã nu ar fi fost cea mai inspiratã cale de a apropia România de Occident
ºi de a o îndepãrta simultan de Uniunea Sovieticã. Din acest motiv, Maurer a
asigurat sistematic partea sovieticã de loialitatea României în cadrul blocului
socialist. Realismul politic al lui Ion Gheorghe Maurer transpare, de pildã, din
convorbirea avutã în 1965 cu A. I. Mikoian, preºedinte al Prezidiului Sovietului
Suprem. „Vreau sã vã asigur de pãrerea noastrã, a tuturor, a membrilor Biroului
Politic ºi ai Comitetului Central cã pentru noi prietenia cu URSS este temelia
politicii noastre externe. Aceasta este nu numai o chestiune sentimentalã, dar ºi
raþionalã, de interes. Noi nu concepem dezvoltarea unei þãri socialiste în afara
comunitãþii lagãrului socialist“22. Orice abatere doctrinarã în raport cu soteriologia
luptei de clasã ar fi fost socotitã o erezie, aspect surprins ºi de Academicianul
Mircea Maliþa, care ilustreazã, pe de o parte, disidenþa recomandatã de Maurer
faþã de URSS, iar, pe de altã parte, absenþa vectorului doctrinar din doctrina DejMaurer. „Nu pãrãsim alianþa esticã, dar, când e cazul, decidem altfel decât grupul.
Nici ideologia n-o schimbãm“23. Tot academicianul Maliþa evidenþiazã ºi supleþea
doctrinarã doveditã de Maurer, în condiþiile în care disidenþa relativã a României
producea idiosincrazii severe la Moscova24. Spre deosebire însã de Ceauºescu,
Maurer nu a cauzat niciodatã încordãri ireconciliabile între Bucureºti ºi Moscova.
Academicianul Mircea Maliþa povesteºte despre recomandarea fãcutã de
Maurer diplomaþilor români ºi, în general, intelighenþiei vremii, de a nu ataca
Uniunea Sovieticã la nivel doctrinar ºi de a se abþine de la aplicarea de etichete
minimalizatoare Kremlinului, aºa cum procedase o parte a presei cehoslovace în
1968, când se insistase asupra radãcinilor asiatice ºi asupra spoielii civilizaþionale
europene a Uniunii Sovietice. Interesant este cã recomandarea lui Maurer devine
un reper al culturii de securitate a momentului. „Se pare cã acea frazã, acel ziar
cu aceastã informaþie, a fost pe masa celor care au luat decizia de invadare a

————————
20 R. Craig Nation, Black Earth, Red Star. A History of Soviet Security Policy, 1917-1991, London,
Cornell University Press, 1992, p. 211.
21 Ibidem, p. 203.
22 Nicolae Ecobescu, „România la Naþiunile Unite în anii ’60 ºi ’70: Prezenþã activã, creatoare,
constructivã“ în Ambasador Nicolae Ecobescu (coord.), România supravieþuire ºi afirmare prin diplomaþie în
anii Rãzboiului Rece, Vol. IV, Bucureºti, Fundaþia Europeanã Titulescu, 2014, pp. 539-540.
23 Mircea Maliþa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul deschiderii: 1962-1972,
Bucureºti, Ed. Compania, 2011, p. 40, s.m.-L.D.
24 Larry Watts precizeazã cã Cehoslovacia ar fi sugerat Uniunii Sovietice sã permitã retragerea României
din Pactul de la Varºovia în 1964. Sugestia a fost categoric respinsã de Hruºciov din motive strategice. Ieºitã
din Pactul de la Varºovia, România s-ar fi putut alia cu Iugoslavia ºi Albania ceeea ce ar fi redus semnificativ
proiecþia geopoliticã a Uniunii Sovietice asupra Balcanilor. Larry Watts, Fereºte-mã, Doamne, de prieteni.
Rãzboiul clandestin al blocului sovietic cu România, Bucureºti, Ed. Rao, 2011, p. 261.
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Cehoslovaciei. Mai ales ruºii sunt foarte sensibili ºi e o sensibilitate în special la
ideea de prietenie, respect mutual, dacã nu ºi de admiraþie. Credeþi cã în deceniul
deschiderii a apãrut vreodatã vreun rând în vreun ziar sau revistã tipãritã în
România cu ceva negativ la adresa Uniunii Sovietice? Niciodatã. Acum sigur cã
putea fi totul controlat prin faptul cã se practica cenzura. Nu numai asta, cred cã
era ºi o cenzurã colectivã sau o autocenzurã a celor care scriau ºi care ºtiau
foarte bine cã nu este abordabil acest lucru“25. Aceastã autocenzurã reliefatã de
Academicianul Mircea Maliþa pare sã fi avut valoare de doxã de securitate în
vreme de, altfel spus, reflex strategic mai mult sau mai puþin conºtient, ceea ce
înseamnã cã iniþiativa formalã a lui Maurer, de a nu inova doctrinar în procesul
de coabitare a României cu Uniunea Sovieticã, cãpãtase un corespondent pe
palierul informal al culturii de securitate a momentului.
De regulã, doctrinele de securitate se contureazã prin declaraþii prezidenþiale
ºi/sau prin intermediul unor documente strategice specifice, cel mai bun exemplu în acest sens fiind strategia de apãrare sau de securitate a unui stat. În cazul
doctrinei Dej-Maurer expresia formalã a acesteia a fost aºa-numita Declaraþie de
Independenþã din aprilie 1964. Textul în discuþie, a cãrui denumire completã a
fost Declaraþie cu privire la poziþia Partidului Muncitoresc Român în problemele
miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti internaþionale, a fost adoptat în plenara lãrgitã
a CC a PMR ºi a generat aºa-numita Primãvarã de la Bucureºti. Deloc surprinzãtor, identitatea doctrinarã a textului lipsea cu desãvârºire. „Terminologia folositã era una conformã cu dogmele, utopiile ºi stereotipurile ideologiei comuniste.
Era evitat astfel riscul acuzaþiilor de deviaþionism, revizionism, particularism ºi
naþionalism exacerbat, afirmându-se însã, în mod abil, dar cu toatã claritatea,
punctele de vedere proprii, tezele ºi considerentele promovate de Partidul Muncitoresc Român“26. E mai puþin important pentru acest articol dacã Declaraþia de
Independenþã a fost o replicã politicã la Planul Valev27, a cãrui existenþã este
contestatã astãzi de unele voci28. Semnificativ este cã documentul reproducea
fidel linia lui Gheorghe Maurer de a nu ºarja doctrinar Uniunea Sovieticã. În
ceea ce priveºte conþinutul, cele mai multe dintre prevederi sunt extrem de
sugestive pentru asertivitatea doctrinei Dej-Maurer. Bunãoarã, se stipula dreptul
exclusiv al fiecãrui partid de a-ºi rezolva problemele organizatorice ºi de a-ºi
desemna conducerea politicã. Era respins deci principiul ierarhiei între partidele
comuniste, precum ºi practica etichetãrii altor partide socialiste ca antimarxiste,
atunci când apãrea incongruenþa de perspectivã politicã. Respingerea ierarhiei
dintre partidele comuniste echivala cu respingerea ierahiei (geo)politice între
statele membre ale Pactului de la Varºovia.

————————
25 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 195, s.m.
- L.D.
26 Nicolae Ecobescu, „Distanþarea de Moscova – o opþiune strategicã ireversibilã a României“ în
Ambasador Nicolae Ecobescu (coord.), România supravieþuire ºi afirmare prin diplomaþie în anii Rãzboiului
Rece, Vol. I, Bucureºti, Fundaþia Europeanã Titulescu, 2013, p. 369.
27 Ion Avram, „Secvenþe din politica externã a României“ în Pagini din diplomaþia României, Iaºi, Ed.
Junimea, 2012, p. 147.
28 (http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/inexistenta-unui-plan-valev-1964).
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Dincolo de apropierea de Occident ºi de diplomaþia multilateralã disidentã în
raport cu Uniunea Sovieticã, doctrina Dej-Maurer viza obþinerea unei ancore de
securitate pentru România în „comunitatea socialistã“. Aºa se profila axa Bucureºti-Pekin, nucleu al unui potenþial centru socialist concurent, care mai includea
Iugoslavia ºi Albania, ºi care stârnea îngrijorare la Moscova. O altã þintã a doctrinei
Dej-Maurer a fost apropierea României de þãrile nealiniate, cu consecinþa unui
mini-colonialism economic care permite României, pentru scurtã vreme, sã facã
saltul din periferia în semiperiferia sistemului mondial modern. Astfel, componenta geoeconomicã a doctrinei Dej-Maurer se concretiza într-o expansiune economicã – foarte probabil unicã – a României în Orientul Mijlociu ºi în Nordul
Africii. Erau construite rafinãrii de petrol în Siria ºi în Iordania, fabrici de ciment
ºi uzine chimice în Egipt ºi în Irak, depozite de petrol ºi combustibil în Sudan ºi
în Yemen29. De asemenea, România era implicatã în prospecþiuni pentru descoperirea de zãcãminte petrolifere în Algeria, Maroc, Libia, Somalia ºi Irak.
Obiectivul strategic al lui Ion Gheorghe Maurer a fost unul precis. „Reperul
lui maximal era sã facã în România viaþa cât mai suportabilã“30. De altfel, reuºita
marii strategii a Deceniului Deschiderii sau a doctrinei Dej-Maurer ar trebui apreciatã tocmai în raport cu acest reper. Adicã în raport cu efectele pe care doctrina
Dej-Maurer le-a avut asupra securitãþii social-politice a cetãþenilor României în
deceniul ºase al secolului XX. E nu numai o abordare de bun simþ, ci ºi una academicã. James D. Boys precizeazã cã atunci când este discutat succesul sau, dimpotrivã, eºecul unei administraþii, conteazã mai puþin gabaritul doctrinar al marii
strategii ori caracterul novator al conceptelor utilizate31. Ceea ce conteazã în
ultimã instanþã este plusprodusul de securitate pe care acþiunea politicã, diplomaticã, militarã sau economicã subsumatã unei mari strategii l-a creat pentru
cetãþenii unui stat.

Mircea Maliþa ºi Deceniul Deschiderii

Prin acþiunea sa politico-diplomaticã, Mircea Maliþa a fost unul dintre protagoniºtii Deceniului Deschiderii. Din punct de vedere conceptual însã, Academicianul Mircea Maliþa este chiar creatorul Deceniului Deschiderii, ca inventator
al acestei sintagme devenitã deja clasicã. O sintagmã care, din perspectiva acestui
articol, constituie de fapt eticheta unei Mari Strategii, respectiv a doctrinei de securitate Dej-Maurer. Secþiunea prezintã mai întâi perspectiva conceptualã a Academicianului Maliþa asupra Deceniului Deschiderii, pentru a detalia apoi activitatea
diplomaticã care l-a avut drept protagonist.
„Cel care a impus sintagma «deceniul deschiderii» este academicianul Mircea
Maliþa, care defineºte intervalul 1962-1972 din istoria româneascã postbelicã cu
————————
29 Mircea Maliþa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul deschiderii: 1962-1972,
Bucureºti, Ed. Compania, 2011, p. 57.
30 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 213.
31 James D. Boys, Clinton’s Grand Strategy. US Foreign Policy in a Post-Cold War World, New York,
Bloomsbury, 2015, p. 272.
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acest nume“32. Semnificativ este cã Academicianul Mircea Maliþa defineºte
Deceniul Deschiderii nu doar ca pe un segment temporal. Deceniul Deschiderii
este prezentat mai degrabã ca un proces cu trei etape. Obþinerea, într-o primã
fazã, a unei minime deschideri tacite, infomale deci, din partea Occidentului,
pentru cã nu putea fi vorba despre un pact sau de o alianþã formalã. România exprima, într-o a doua fazã, nevoia de a fi consultatã pentru orice intervenþie militarã, fiind refuzat astfel orice automatism sau inerþie impusã de cultura strategicã
a Pactului de la Varºovia în privinþa operaþiunilor militare. Pentru ca în ultima
fazã a procesului, România sã adopte poziþii diferite la ONU faþã de Uniunea
Sovieticã ºi de ceilalþi membri ai blocului comunist. Aceastã perspectivã procesualã este un argument pentru teza centralã a articolului: Deceniul Deschiderii
constituie manifestarea vectorului extern al doctrinei Dej-Maurer, o strategie de
securitate al cãrei principal obiectiv viza, în interacþiunea geopoliticã BucureºtiMoscova, „cea mai micã dependenþã posibilã, adicã scãderea continuã a gradului
de dependenþã, aproape pe neobservate“33.
Mircea Maliþa a fãcut parte din echipa de profesioniºti care a contribuit direct
la realizãrile Deceniului Deschiderii. A fost adus în Ministerul de Externe în
1961, ca adjunct al ministrului pentru Naþiunile Unite, în cadrul unei acþiuni de
reprofesionalizare a ministerului, ce a presupus înlocuirea personalului loial
Anei Pauker. Consecinþa injecþiei cu expertizã fãcutã în 1961 în diferite instituþii
ale statului a fost demararea, în 1962, a procesului reprezentat de Deceniul Deschiderii. Ar trebui amintit aici, pe scurt, rezultatul epurãrii personalului din Ministerul de Externe – instituþia se numea Ministerul Afacerilor Strãine la vremea
aceea – din anii 1947-1948. La data de 1 decembrie 1948, în cadrul Ministerului
Afacerilor Strãine activau 513 salariaþi bugetari ºi 91 diurniºti. „Din cei 513
bugetari, 42 reprezentau «personalul bugetar vechi», iar 471 «personalul bugetar
nou». Cea mai mare parte a noilor veniþi nu avea însã nicio legãturã cu diplomaþia“34.
Deceniul Deschiderii ar fi putut începe în 1961, odatã cu numirea lui Ion
Gheorghe Maurer în funcþia de prim-ministru al României, poziþie pe care o va
deþine pânã în 1974. Debutul Deceniului Deschiderii este amânat însã cu un an
de zile, întrucât lipsea logistica necesarã declanºãrii unei acþiuni diplomatice de
disidenþã limitatã în raport cu Uniunea Sovieticã ºi ceilalþi membri ai Pactului de
la Varºovia. Potrivit lui Mircea Maliþa, declanºatorul deceniului deschiderii în
plan intern l-a constituit ceea ce poate fi socotit primul program de master de
relaþii internaþionale din România. Era de fapt un curs post-universitar de doi ani
în domeniul relaþiilor internaþionale organizat la Universitatea din Bucureºti, ce
avea menirea de a spori nivelul de expertizã a diplomaþilor români ºi, un aspect
semnificativ, de a lãrgi aria de selecþie a viitorilor diplomaþi. Pentru cã dacã ar fi
fost organizat de Ministerul de Externe, filtrul de selecþie ar fi fost obturat puter————————
32 Dan Dungaciu, „Deceniul deschiderii“ în Enciclopedia Relaþiilor Internaþionale. Teorii, doctrine,
instituþii, Bucureºti, Ed. Institutului de ºtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2015, p. 99.
33 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 180.
34 Andrei Alexandru Cãpuºan, Diplomaþi români de elitã, Bucureºti, Ed. Ars Docendi, Vol. II, 2009,
p. 192.
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nic de grila politicã aplicatã de o ºcoalã de cadre, care, printre alte specializãri,
producea ºi diplomaþi în regim intensiv, în urma unor cursuri cu o duratã de
aproximativ ºase luni. Organizarea acestui curs postuniversitar a cãzut în sarcina
lui Mircea Maliþa la iniþiativa lui Corneliu Mãnescu, numit ministru de externe
cu un an înainte, în 1971. Mãnescu a înþeles rapid deficitul major de personal cu
care se confrunta Ministerul de Externe atât din punct de vedere cantitativ, dar mai
ales din punct de vedere calitativ. Cursul post-universitar amintit mai sus, care
iniþia practic procesul de modernizare a diplomaþiei din România a secretat profesionalismul în abenþa cãruia Deceniul Deschiderii s-ar fi profilat probabil altfel.
Dar reproducerea acestui profesionalism pe termen lung s-a dovedit imposibilã
din punct de vedere instituþional. „Secþia externã a partidului i se plânge lui
Ceauºescu cã oamenii pregãtiþi de Externe nu au o corespunzãtoare conºtiinþã
partinicã. Parcã ar fi profesori sau doctori, ºi nu activiºti de partid, cum trebuie sã
fie diplomaþii“35. Drept urmare, cursul postuniversitar de relaþii internaþionale
era mutat de Ceauºescu, în debutul deceniului ºapte, de la Universitatea Bucureºti
la universitatea de partid „ªtefan Gheorghiu“. Erau sãdiþi astfel germenii instituþionali ai deceniului închiderii. Este vorba despre anii ’80.
De remarcat cã Mircea Maliþa nu doar cã s-a implicat activ în organizarea
acestui curs post-universitar de doi ani de zile în cadrul Universitãþii Bucureºti.
Mircea Maliþa este concomitent ºi semnatarul unui reper al producþiei intelectuale prilejuitã de acest program educaþional. Este vorba despre lucrarea Diplomaþia.
ªcoli ºi instituþii în debutul cãreia se precizeazã faptul cã este rezultatul travaliului intelectual depus de autor la Cursul postuniversitar de pe lângã Universitatea Bucureºti. Ce e interesant la aceastã lucrare, dincolo de perspectiva enciclopedicã asupra diplomaþiei, e viziunea de tipul marii strategii articulatã de autor.
„Diplomaþia nu elaboreazã politica; ea este o tehnicã în slujba unei anumite politici. Aparatul diplomatic nu fixeazã scopurile politicii externe ale unui stat. (...)
El este chemat ca prin toate mijloacele, prin activitatea lui ºi folosind specificul
domeniului diplomatic, sã punã în valoare ºi sã realizeze în cele mai bune condiþii politica statului“36. Teoretic, cartea în discuþie poate fi parcursã de oricine.
În realitate, cartea se adreseazã unui numãr relativ restrâns de cititori. Este vorba
în special de personalul diplomatic ºi de un public educat, preocupat de problemele legate de statalitate, securitate ºi politicã externã37. Având în vedere conþinutul ºi publicul lucrãrii, Diplomaþia. ªcoli ºi instituþii relevã un Mircea Maliþa
în rol de gânditor al marii strategii (intellectual of statecraft), aspect care completeazã fericit calitatea de practicant al marii strategii a Deceniului Deschiderii.
Academicianul Maliþa afirmã însã cã altul a fost cel mai important moment
al anului 1962. Startul Deceniului Deschiderii este dat în realitate de scrisoarea
trimisã de Corneliu Mãnescu Statelor Unite ale Americii la scurt timp dupã criza
rachetelor. Se preciza în aceastã scrisoare cã România nu va fi niciodatã implicatã într-un conflict sau într-o alianþã îndreptatã împotriva Statelor Unite. Scriso————————
35 Mircea Maliþa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul deschiderii: 1962-1972,
Bucureºti, Ed. Compania, 2011, p. 46.
36 Mircea Maliþa, Diplomaþia. ªcoli ºi instituþii, Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1970, p. 37.
37 Perry Anderson, American Foreign Policy and Its Thinkers, London, Verso, 2015, p. 156.
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area în discuþie marcheazã de altfel prima etapã a strategiei Deceniului Deschiderii, respectiv obþinerea unei deschideri tacite din partea Occidentului. Care
începe sã se manifeste de altfel un an mai târziu, dupã ce Mirea Maliþa se întâlneºte cu Averell Harriman, fost ambasador al Statelor Unite în Marea Britanie ºi
în Uniunea Sovieticã, cãruia i se aduce la cunoºtinþã dorinþa României de a avea
raporturi normale cu Statele Unite. Pe scurt, România nu dorea sã fie tratatã ca
ceilalþi membri ai Pactului de la Varºovia, ci dorea „sã fie scoasã din coº“38.
Consecinþele acestei discuþii nu s-au lãsat aºteptate. România devine parte a operaþiunii PACKERS ºi mediazã comunicarea dintre Washington ºi Pekin în vederea
negocierilor pentru încetarea Rãzboiului din Vietnam în timpul administraþiei
Johnson. Interesant este cã România putea obþine deschiderea necesarã din partea
Statelor Unite pentru a media comunicarea cu China ºi în mandatul administraþiei
Nixon. Relevantã în acest sens este vizita lui Richard Nixon la Bucureºti din
1967, când viitorul preºedinte american este întâmpinat chiar de Mircea Maliþa,
adjunctul ministrului român de externe. Nixon ºi Maliþa au discutat despre relaþiile politice cordiale dintre China ºi România ºi despre modul în care se produce
interacþiunea dintre Pekin ºi Bucureºti. „Voi lucraþi cu ei, dar lucreazã normal
chinezii, vorbesc normal sau se pronunþã aºa enigmatic cu voi, ca în relaþiile cu
noi? ªi atunci sigur cã era un moment de oportunitate ca ºi la noi sã se dezvolte
o asemenea linie de intermediere americano-chinezã, în cazul în care Nixon
câºtiga alegerile. Dar la acea orã, în 1967, n-aº putea sã spun cã toatã lumea a
fost egal pregãtitã pentru ºansa enormã care s-a ivit, aºa cum au fãcut pakistanezii, de pildã“39. Eforturile direcþiei coordonate la acea vreme de Mircea Maliþa, o
direcþie care nu avea în competenþã China ºi Vietnam, apropie România de procesul intermedierii americano-chineze. Din pricina unor încurcãturi birocratice,
deschiderea obþinutã de Mircea Maliþa nu este însã valorificatã, aºa încât reconcilierea dintre China ºi Statele Unite, al cãrei climax îl constituie vizita Preºedintelui
Nixon la Pekin în 1972, este atribuitã lui Henry Kissinger ºi sursei pakistaneze
a acestuia.
Potrivit Academicianului Maliþa, în ultima etapã a Deceniului Deschiderii
înþeles drept crescendo strategic, România urma sã adopte poziþii diferite la ONU
faþã de Uniunea Sovieticã ºi de ceilalþi membri ai blocului comunist. Ceea ce s-a
ºi întâmplat. România a repurtat o serie de victorii diplomatice la ONU în perioada deceniului deschiderii. În 1962, anul crizei rachetelor din Cuba, România
se eschiva de la linia dictatã de Uniunea Sovieticã ºi condamna, în acord cu
dreptul internaþional, blocada maritimã impusã de Washington Havanei. Opoziþia
fãþiºã avea însã sã aparã un an mai târziu, în 1963, când în Comitetul Politic al
ONU urma sã se voteze rezoluþia privind decizia þãrilor latino-americane de a
crea o regiune denuclearizatã. Uninunea Sovieticã ºi blocul comunist urmau sã
se abþinã, iar Cuba sã voteze împotriva deciziei menþionate. Toate aceste episoade de disidenþã politico-diplomaticã, a cãror magnitudine e greu de perceput
astãzi la adevãrata lor intensitate, l-au avut în prim-plan pe Mircea Maliþa. Care
————————
38 Mircea Maliþa, Dan Dungaciu, Istoria prin ochii diplomatului, Bucureºti, Ed. Rao, 2014, p. 219.
39 Ibidem, pp. 255-256.
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pomeneºte, pentru episoadele de mai sus, referenþialul forjat de Gheorghe
Maurer pentru raporturile României cu Uniunea Sovieticã. Bucureºtiul nu putea
sã comunice direct Moscovei cã nu împãrtãºeºte poziþia sovieticã. Cu toate acestea,
Mircea Maliþa a primit instrucþiuni de la Bucureºti sã voteze favorabil iniþiativa
þãrilor latino-americane. Cu o menþiune însã. Sã discute în termeni favorabili
despre votul de blam dat de Cuba în raport cu decizia în discuþie. „Când eu am
zis da la votul nominal, preºedintele olandez a fost atât de mirat, încât mi-a cerut
sã repet: Romania, please repeat! Era, într-adevãr, primul vot diferit de cel al
blocului estic exprimat într-o chestiune politicã“40. Deceniul Deschiderii s-a
concretizat ºi în alte succese majore pentru România în arealul diplomaþiei
multilaterale. Bunãoarã, în 1965, România insera pe agenda celei de a XX-a
sesiuni a Adunãrii Generale a ONU punctul referitor la Acþiuni pe plan regional
privind îmbunãtãþirea relaþiilor de bunã vecinãtate dintre state europene cu sisteme social-politice diferite, iniþiativã susþinutã inclusiv de anumite state membre NATO. Rezoluþia adoptatã la iniþiativa României era prima de acest tip din
istoria ONU care reliefa importanþa procesului de destindere din Europa, anticipând cu cel puþin cinci ani doctrina détente proiectatã de Washington ºi Moscova
în debutul anilor ’70. În 1969, Adunarea Generalã a ONU declara anii ’70 ca
deceniu al dezarmãrii. România participa încã din 1960 la dezbaterile privind
dezarmarea ºi controlul armamentului, fiind un factor activ în negocierea Tratatului
privind neproliferarea armelor nucleare în comitetul celor 18 state, tratat pe care
îl semna în iulie 1968. Ambasadorul Nicolae Ecobescu considerã cã România a
avut ºapte iniþiative majore la ONU în perioada Rãzboiului Rece. Dintre acestea,
patru au fost formulate în deceniul deschiderii, la finalul cãruia, în 1972, România
introducea pe agenda Adunãrii Generale a ONU punctul intitulat Creºterea rolului
Organizaþiei Naþiunilor Unite în menþinerea ºi întãrirea pãcii ºi securitãþii internaþionale, în dezvoltarea cooperãrii între toate naþiunile ºi în promovarea normelor dreptului internaþional în relaþiile dintre state. În 2001, la aproape trei
decenii distanþã, Ambasadorul Liviu Bota iniþia reforma OSCE din poziþia de
Preºedinte al Consiliului Permanent. Prima mãsurã de modernizare a OSCE,
legatã direct de iniþiativa României la ONU din 1972, se intitula Întãrirea rolului
OSCE ºi sporirea importanþei organizaþiei pentru statele participante.
Dar probabil cã cea mai importantã victorie repurtatã de România la ONU a
constituit-o desemnarea ministrului de externe Corneliu Mãnescu ca Preºedinte
al celei de a XXII-a Sesiuni a Adunãrii Generale în 1967-1968. Numirea lui
Mãnescu încununa disidenþa politicã a României în cadrul blocului comunist, o
expresie a acestei disidenþe de catifea constituind-o ºi poziþia generalã a României
faþã de conflictele din Orientul Mijlociu. Faptul cã România refuza dupã Rãzboiul
arabo-israelian din 1967 sã rupã relaþiile cu Tel-Avivul ºi sã condamne Israelul,
aºa cum procedaserã Uniunea Sovieticã ºi sateliþii aceºtia, nu era un fapt izolat.
Încã din 1956, în contextul primului conflict arabo-israelian, România fusese
solicitatã de Israel ca mediator în tratativele de pace cu Egiptul. Angrenarea în
tratativele de pace se datora anvergurii pe care România o avea în zona Orien————————
40 Mircea Maliþa, Dinu C. Giurescu, Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul deschiderii: 1962-1972,
Bucureºti, Ed. Compania, 2011, p. 4.
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tului Mijlociu la începutul anilor ’60, când se clasa pe locul secund la nivel mondial în materie de export de utilaje pentru foraj ºi rafinãrii ºi pe locul trei în lume
în ceea ce priveºte producþia de astfel de echipamente41. De altfel, cu ocazia
întâlnirii dintre Maurer ºi Lyndon Baines Johnson din iunie 1967, când primului
ministru român i se solicitã deschis implicarea diplomaticã pentru obþinerea unui
acord între Pekin ºi Washigton, cei doi oameni de stat au discutat situaþia geopoliticã din Orientul Mijlociu, ocazie cu care Maurer a precizat cã România nu se
putea ralia poziþiei Uniunii Sovietice, exponenta unei politici intruzive în afacerile interne ale þãrilor arabe. De altfel, administraþia Johnson avea sã se bazeze
masiv, începând cu anul 1968, pe asistenþa României în deschiderea unui canal
de comunicare între Statele Unite ºi China. Demersul, ce purta numele de cod
PACKERS, dupã numele echipei câºtigãtoare a NFL în 1967, a fost unul încununat de succes, Maurer reuºind sã convingã partea chinezã sã admitã negocierile
directe dintre Washington ºi Hanoi. Pentru a recunoaºte importanþa României,
administraþia Johnson a propus Bucureºtiul drept capitala europeanã în care sã
debuteze negocierile oficiale de pace dintre Washington ºi Hanoi. Moscova a
propus Varºovia, soluþia de compromis fiind Parisul. „Deºi Johnson a continuat
sã facã presiuni pentru ca negocierile de pace din mai 1968 sã se desfãºoare în
România, Moscova ºi Hanoi au dat un ultimatum comun, insistând ca locaþia sã
fie Varºovia sau Parisul, fiind ales acesta din urmã deoarece reprezenta varianta
rãul cel mai mic“42.
Dupã vizitele din China ºi din Coreea de Nord din 1971, Nicolae Ceauºescu
declanºa mini-revoluþia culturalã, ale cãrei teze reafirmau realismul socialist care
tocmai fusese abandonat de partid43. Realismul socialist reproducea un „comunism
accentuat care nu mergea bine mânã în mânã cu apropierea de restul lumii“44.
Deloc paradoxal, revoluþia culturalã îi epura tocmai pe cei care se strãduiserã sã
elaboreze o politicã externã independentã pentru România. În capul listei, potrivit
lui Mircea Maliþa, erau Maurer, Bodnãraº ºi Mãnescu. Cu toate cã Deceniul
Deschiderii se terminã în 1972, România a mai beneficiat ºi în anii ’70 de inerþia
strategicã a doctrinei Dej-Maurer care a continuat sã propulseze politica externã
a Bucureºtiului. Repudierea doctrinei Dej-Maurer sau a marii strategii a Deceniului
Deschiderii a dat naºtere, în anii ’80, deceniul închiderii.
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