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La ocazii aniversare, nu de puþine ori, avem probleme în a gãsi ceva calitãþi
celor aflaþi în atenþie sau, dacã este în cauzã un singur domeniu, ne chinuim sã-i
gãsim un loc acolo mai în faþã, mai sus. Acum, în cazul sãrbãtoritului de astãzi,
Academicianul MIRCEA MALIÞA, ne situãm, din contrã, într-o altã mare dificultate, întrucât ne aflãm în faþa unei personalitãþi cu adevãrat polivalente într-o
lume liniarã, cu realizãri ce nu pot fi negate de cei din variile domenii vizate, ci,
dimpotrivã, ar trebui sã fie mândri.
Încerc aici, acum, schiþarea câtorva interferenþe cu Domnia-Sa, benefice evident pentru mine, motiv pentru care îi rãmân profund îndatorat. Ce ºansã am putut
avea?!
Cu smerenie, o plecãciune în faþa Domniilor-Voastre, Domnule Profesor!
REFERINÞE. Îl cunosc direct, personal, pe Domnul Profesor Maliþa, de exact
42 de ani. Mai înainte îl ºtiam din unele cãrþi („Sfinxul“, „Cronica anului 2000“,
„Aurul cenuºiu“, „Idei în mers“ ºi altele), care mi se pãreau incredibile pentru
acele vremuri, ne deschideau mintea încãtuºatã de dictatura comunistã (deºi era
perioada în care se simþea o oarecare relaxare, care însã nu a durat), precum ºi
din, sã zicem, „vorba lumii“..., un intelectual de clasã.
Practic, în 1975, tânãra speranþã matematicã ºi „viitorologicã“ Mihai C. Botez
(dizidentul de mai târziu) ne-a introdus la Domnia-Sa, pe mine ºi pe Horia C. Matei
(viitorul mare istoric), cu manuscrisul cãrþii ce urma sã devinã prima ediþie a
lucrãrii care anul trecut a vãzut a XIV-a ediþie, Enciclopedia statelor lumii.
Rugãmintea noastrã a fost sã ne scrie o Prefaþã, ceea ce a acceptat, spre
marea noastrã surprindere, aproape instantaneu, rãsfoind manuscrisul, urmãrind
structura articolelor pentru state, anexe etc., etc. Nu contenea cu aprecierile mãgulitoare ºi, noi, care deja cunoscusem sãgeþile rãuvoitoare ale unor colegi, eram
fericiþi peste poate. Ba, mai mult, la un moment dat a spus cã o va prezenta la
ONU drept model de tratare corectã a tuturor statelor lumii, indiferent de culoarea
politicã ºi a adãugat, însoþindu-ºi vorbele de acel zâmbet aparte pe care nu ºi l-a
pierdut niciodatã: „Culmea, din partea unui stat comunist!“. Nu-i mai puþin
adevãrat cã noi, Horia ºi cu mine, vedeam în semnãtura Dânsului ºi o „umbrelã“
în acele vremuri de restriºte...
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Trei ani mai târziu am avut curajul sã apelez din nou, de data aceasta de unul
singur, cu multã teamã, mãrturisesc, cu rugãmintea de a-mi prefaþa cartea Un
singur Pãmânt. Omul ºi mediul înconjurãtor, pe care o scrisesem la îndemnul
unui prieten, Cãlin Dimitriu, care apreciase cã articolele pe care le publicasem
erau foarte accesibile publicului larg, fãrã sã facã rabat de la caracterul ºtiinþific.
Pe vremea aceea, la noi, problematica mediului figura mai mult pe hârtie... Îmi
amintesc de faptul cã, deºi deja ne cunoºteam, ca sã zic aºa, mi s-a pãrut cam circumspect ºi, spre deosebire de prima datã, mi-a spus cã trebuie sã las manuscrisul,
cã este foarte ocupat etc., ºi cã voi primi un rãspuns de la secretarã. Sincer sã fiu,
constatând rãceala diplomaticã a Domnului Profesor, am plecat abãtut, convins
cã rãspunsul va fi sub o formã sau alta, negativ. Convingerea mi s-a întãrit chiar
a doua zi, când m-a sunat secretara Dânsului. Numai cã, spre marea mea surprindere, mi-a spus cã mã aºteaptã prefaþa ºi cã sã rãmân pe fir ca sã vorbesc cu
Tovarãºul Profesor, care avea sã mã gratuleze mai mult decât meritam. Scuzatã
fie-mi lipsa de modestie, dar reproduc aici paragraful final din respectiva Prefaþã:
„O carte care încurajeazã reflecþia e o carte bunã. Aº vrea sã relev faptul cã
autorul ºi-a exersat meticulozitatea, spiritul de rigoare ºi acurateþe în lucrãri de
mare anvergurã cum ar fi Enciclopedia statelor lumii. Aceste calitãþi le-a transferat în sinteza ce ºi-a propus-o, realizând acel stil modern în care textul este un
comentar al tabloului de date ºi care omagiazã inteligenþa cititorului, dându-i
câmp liber de inferenþã. Dar la ele a adãugat un stil cuceritor ºi plin de poezia pe
care natura în orice ipostazã, chiar când e disecatã ºtiinþific, nu înceteazã sã o
inspire“ (mai 1978).
CURSANT. Domnul Profesor þinea un fel de cursuri-conferinþe axate pe
teoria jocurilor ºi probabilitãþilor într-un amfiteatru al Facultãþii de Matematicã
din Universitatea Bucureºti. Cum eu, precum pãsãrile sinucigaºe, mã aventurasem
într-o tezã de doctorat cam pretenþioasã, privind utilizarea metodelor statisticomatematice în studiile de geografie umanã, ºi din dorinþa de a recupera câte ceva
din pregãtirea mea matematicã precarã, am devenit un audient asiduu, ºi mi-a
prins bine. Participau persoane, chiar personalitãþi, din varii domenii ºi întâlnirile se încheiau cu dezbateri extrem de interesante, uneori fascinante. I-am zis,
cu acest prilej, despre subiectul tezei mele de doctorat ºi m-a încurajat. Ba, mai
mult, mi-a oferit cu dedicaþie lucrarea Matematica organizãrii, scrisã împreunã
cu Corneliu Zidãroiu, care abia apãruse.
REVISTA MILENIUL III. Peste timp, dincolo de întâlnirile mai mult sau mai
puþin ocazionale, în ultimii ani ai secolului trecut, Domina-Sa a pus bazele unei
reviste aparte, de mare anvergurã ºi complexitate, MILENIUL III, la care m-a
invitat sã-i fiu colaborator. Greu m-a convins. Era, e-adevãrat, o mare onoare,
dar ºtiam, de la alþi colaboratori ai Dânsului, cã e mai bine sã-i fii „apropiat de
departe“, pentru cã dacã intri în echipa sa ºi nu eºti în prizã 24 de ore din 24, ori
nu ai reacþie intempestivã, mai bine dai bir cu fugiþii încã de la început. Aºa stãteau lucrurile. Era, aºa a fost dintotdeauna ºi la fel a rãmas, un om care preþuia
enorm timpul ºi nu-ºi permitea luxul de a-l irosi. Trebuia sã fii în permanenþã
atent, pe fazã, sã ai reacþie rapidã, sã gãseºti rãspunsuri la întrebãrile/problemele
în cauzã. Nu exista „mã mai gândesc“, „vom vedea“ etc. N-aveai rãspuns,
n-aveai idei (nu degeaba a scris Idei în mers!), n-aveai replicã etc., ei bine,
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n-aveai ce cãuta acolo!... În plus, era de o eficienþã incredibilã, era însãºi întruparea ergonomiei! Îmi aduc aminte ºi acum modul exemplar în care s-a fãcut
sumarul la primul numãr, ºi revista nu era o fiþuicã, era o adevãratã carte (peste
200 de pagini). S-a fãcut în numai douã-trei ore, interval de timp în care a ºi
sunat câteva personalitãþi, atât româneºti, cât ºi strãine, între acestea din urmã pe
Paul-Marc Henry, fost înalt funcþionar ONU ºi OCDE, „Ambasadeur de France“,
autor al mai multor cãrþi de succes, pe care l-a convins sã dea pentru revistã eseul
Reflecþii privind globalizarea, pe care îl pregãtise, în fapt, pentru lucrarea
„L’Empire des Limites“... Tot Domniei-Sale i s-a datorat ºi atragerea, în Comitetul ªtiinþific, a unor nume de prestigiu mondial, precum Federico Mayor, Jean
d’Ormesson, Ilya Prigogine, Sergey Kapitsa, Ernst Ulrich Weizsäcker ºi alþii.
Pãcat cã revista nu a avut o viaþã mai lungã.
CURSUL DE DIPLOMAÞIE. Am avut marea inspiraþie de a-l invita sã þinã
acest curs la Masterul de Geopoliticã ºi Relaþii Internaþionale pe care îl fondasem
ºi îl pãstoream la ASE, Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale. Cine,
oare, putea sã fie mai indicat pentru aºa ceva decât Profesorul Mircea Maliþa,
omul care s-a identificat nu numai cu istoria diplomaþiei moderne, ci ºi cu practicarea acesteia!! A þinut un curs magistral, un adevãrat spectacol, actorul fiind
desãvârºit. Da, am zis bine, actorul, pentru cã, în fapt, juca roluri variate, funcþie
de personajele istorice, politice ºi diplomatice ori de evenimentele pe care le
evoca. ªi, tolba era plinã! Prezenta, interpreta, participarea la dezbaterea din
Adunarea Generalã ONU privind dezarmarea nuclearã, la dezbaterea privind
criza rachetelor din Cuba, deasemenea asistase, pe viu, la penibila manifestare a
conducãtorului sovietic Nikita Hruºciov, când, deranjat de o replicã a ministrului
britanic al afacerilor externe, ºi-a scos pantoful ºi a bãtut cu el în pupitrul de la
care îºi þinea alocuþiunea. Simultan, membrii delegaþiei sovietice bãteau cu pumnul în masa la care erau aºezaþi, numai unul doar mima, acesta fiind nimeni altul
decât Andrei Gromîko, faimosul ministru de externe sovietic, evident un adevãrat diplomat... Sau, de ce nu, umorul cu care relata dialogul (în fapt tocmai
lipsa de dialog!) cu ºeicul Dubaiului, Rashid bin Said Al-Maktuur, ori scena de
la înmormântarea lui John F. Kennedy, cu înaltul preºedinte francez Charles de
Gaulle ºi micuþul împãrat etiopian Haile Selassie I, care purta o sabie foarte
lungã, cu care la fiecare miºcare îl deranja pe conducãtorul Franþei. Ori relatarea
primirii Dânsului de cãtre preºedintele Ronald Reagan cu ocazia prezentãrii scrisorii de acreditare în calitate de ambasador al României la Washington. O derulare
atipicã a ceremonialului. Oricare altul ºi-ar fi fãcut un titlu de glorie din primirea
de cãtre cel mai puternic om al planetei ºi n-ar fi suflat o vorbã despre modalitatea
pur colocvialã a „procesiunii“... Dincolo de aceste exemple mai exotice, sã le
zic, trebuie sã precizez excelenta relatare a momentelor cu adevãrat semnificative
ºi memorabile din istoria diplomaþiei româneºti ºi mondiale.
Deºi îl ascultasem de nenumãrate ori mai înainte – nu mai vorbesc de cãrþile
pe care le citisem –, participam ºi eu la cursuri, aproape cu regularitate. Nu
încheia niciodatã cursul fãrã episodul întrebãri ºi dezbateri. Vedeam, simþeam, cã
este încântat. De altfel, zic eu, nu întâmplãtor cartea Mintea cea socotitoare le-a
închinat-o lor, masteranzilor de la Geopoliticã ºi Relaþii Internaþionale, mãrtu-
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risind cã aceºtia, l-au „provocat, în sensul cel mai frumos al cuvântului“, cum
scrie în Cuvântul înainte. La acelaºi master am lansat multe din cãrþile DomnieiSale, dezbaterile care urmau fiind adevãrate spectacole.
SIMION MEHEDINÞI. Printre altele, ne apropie, ne uneºte pe cei doi, admiraþia „fãrã limite“ faþã de o altã personalitate polivalentã de talie mondialã, Simion
Mehedinþi, cunoscut mai ales ca geograf, dar având contribuþii esenþiale în multe
alte domenii (etnografie, filosofia ºtiinþei, educaþie, pedagogie, geopoliticã,
fondator ºi/sau conducãtor de reviste de þinutã etc.). Nu întâmplãtor Domnul
Profesor l-a ales pe Mehedinþi drept unul dintre cei doi subiecþi ai miºcãtorului
discurs de recepþie la primirea în Academia Românã: Opuºi inseparabili (în
oglindã cu Eugen Lovinescu).
FUMN. Domnul Profesor a avut amabilitatea de a mã invita sã colaborez cu
Dânsul în cadrul unor comisii, asociaþii ºi organizaþii, precum Comisia de Studii
Prospective a Academiei Române (prima comunicare pe care am prezentat-o, în
Aula Magna, fiind intitulatã Jocuri geopolitice pe scena lumii), ARCOR (Asociaþia Românã pentru Clubul de la Roma) ºi, mai ales, Fundaþia Universitarã a
Mãrii Negre, în cadrul cãreia am fost membru în Comitetul Director, director
general ºi, din 2013, sunt vicepreºedinte. A pus ºi pune mult suflet în acest ONG
aparte în peisajul românesc, care este, evident, copilul sãu de suflet.
„SECOLUL MEU SCURT“. Am avut onoarea sã fiu invitat la lansarea cãrþii
cu acest titlu la Bookfest (22 mai 2015), ocazie cu care am spus, printre altele,
urmãtoarele:
„Aceastã carte este scrisã parcã dintr-o suflare, o poveste spusã la gura sobei,
o poveste ca în «O mie ºi una de nopþi»: când crezi cã se terminã, din nou
începe... Cu un har ieºit din comun, Domnul Profesor condenseazã, între coperþile
uneia ºi aceleiaºi cãrþi, în fapt, trei destine: al Domniei-Sale, al României ºi al
Lumii. Domnia-Sa are o viaþã, o biografie fabuloasã, pe care o povesteºte, o deapãnã, cu un farmec aparte, nu de puþine ori în stilul marilor naratori români:
Creangã, Sadoveanu, Rebreanu. Am citit cartea tot timpul însoþit de ... vocea
Domnului Profesor. Îmi imaginam cã îmi citeºte Dânsul, ºi îmi rãsuna în urechi
glasul sãu inconfundabil!!
Domnia-Sa ne demonstreazã, încã o datã, dacã mai era nevoie, cã este o personalitate atât de complexã încât este greu s-o fixezi într-un tipar anume. Este,
fãrã îndoialã, un renascentist al timpurilor noastre. Un om care ºi-a pus amprenta
în varii domenii de mare suprafaþã ºi relevanþã: matematicã, filosofie, logicã,
istorie, viitorologie, eseisticã, relaþii internaþionale, diplomaþie etc., etc. În plus
este un orator de excepþie!
Toate aceste domenii menþionate mai sus, am avut posibilitatea sã le justific
ºi sã le detaliez în Laudatio pe care l-am susþinut cu ocazia acordãrii Domnului
Profesor a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice
(4 aprilie 2012), la propunerea mea în calitate de decan al Facultãþii de Relaþii
Economice Internaþionale.
Închei acum, ca ºi atunci, apelând la marele Goethe: „În faþa marilor calitãþi
ale altcuiva, nu existã altã salvare decât ... IUBIREA!“
Vã iubesc Domnule Profesor ºi aºtept sã fiu prezent ºi la lansarea volumului
Secolul meu ... lung!

