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Mãrturisesc cã mã cuprinde o emoþie aparte de a pune pe hârtie câteva
gânduri privind personalitatea domnului Acad. Mircea Maliþa, sub directa îndrumare a cãruia am avut onoarea ºi o ºansã deosebitã sã lucrez în M.A.E. în anii
’60-’70, perioadã care, în sondajele de opinie ºi nu numai, este apreciatã pe bunã
dreptate drept începutul epocii de aur a diplomaþiei româneºti. Am fost ºi am
rãmas fascinatã de inteligenþa sa scânteietoare ºi de gândirea fertilã, reflectatã în
acþiuni curajoase de politicã externã din acea perioadã.
Activitatea d-lui Acad. M. Maliþa s-a desfãºurat în condiþii internaþionale
complexe din anii Rãzboiului Rece, ceea ce a determinat reformarea Ministerului
de Externe, accentul fiind pus pe trezirea naþionalã, afirmarea pe plan internaþional, evitarea pierderii identitãþii naþionale în cadrul „blocului socialist“. Toate
acestea reclamau o analizã profundã a evenimentelor ºi a evoluþiilor pe plan internaþional, reacþii prompte, urmãrirea interesului naþional ºi identificarea de aliaþi
în promovarea obiectivelor urmãrite. Eforturile s-au îndreptat spre evidenþierea
unor elemente deosebite precum apartenenþa României la „latinitate“, a unor
aspecte geopolitice, precum relaþiile balcanice, dezvoltarea cooperãrii cu þãrile
„Lumii a treia“ – þãri nealiniate ºi în curs de dezvoltare, accentuând necesitatea
reducerii decalajelor economice, oprirea cursei înarmãrilor, democratizarea raporturilor dintre state º.a. Este cunoscut, totodatã, sprijinul constant acordat de România
reocupãrii locului legitim de cãtre China la O.N.U. ºi în Consiliul de Securitate.
În întreaga sa activitate, domnul Acad. M. Maliþa pãrea sã aibã o lege nescrisã,
cãpãtatã din copilãria sa în nordul Ardealului, de a gândi mereu în perspectivã,
preocupat de promovarea intereselor de bazã ale þãrii – independenþa, suveranitatea ºi integritatea teritorialã. A fost actorul principal ºi activ al formãrii diplomaþiei române, iar conduita profesionalã a acestuia a devenit un mod de viaþã.
Semnificativ este chiar titlul tezei sale de doctorat – „Modele matematice pentru
negocieri“ –, susþinutã în 1972, care spune totul despre vocaþia ºi cariera sa. Un
vizionar ºi un reformator, Acad. Mircea Maliþa a scris, a cãlãtorit, a negociat, a
conferenþiat, a crezut ºi a promovat interesele þãrii în concertul naþiunilor. Am
fost ºi am rãmas fascinatã de inteligenþa sa scânteietoare ºi de gândirea fertilã.
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Îmi permit sã menþionez câteva momente semnificative din perioada respectivã. În aprilie 1962, dl. Mircea Maliþa a fost numit adjunct al ministrului de
externe, având în directã responsabilitate ONU ºi alte organizaþii internaþionale.
În toamna aceluiaºi an, 1962, am însoþit delegaþia românã la sesiunea Adunãrii
Generale O.N.U., delegaþia, condusã la început de ministrul de externe Corneliu
Mãnescu, care la scurt timp, a trebuit sã pãrãseascã New York-ul, primind o altã
misiune. Conducerea delegaþiei a fost asumatã de adjunctul sãu, Mircea Maliþa.
A început perioada, pe bunã dreptate denumitã „suprema academie diplomaticã“.
România deþinea postul de vicepreºedinte al Adunãrii Generale ºi era membru
nepermanent în Consiliul de Securitate. Pe agenda internaþionalã figurau probleme care prevesteau conflicte potenþiale – criza Berlinului, criza rachetelor din
Cuba – pe fundalul unei perioade tensionate între cele douã mari puteri ºi alianþe.
Îndeosebi în legãturã cu „criza rachetelor“, exista un sentiment de panicã faþã de
perspectiva declanºãrii unui conflict nuclear. Pe baza unei analize lucide a situaþiei, domnul M. Maliþa era încrezãtor cã lucrurile se vor liniºti. Ca ºef al delegaþiei române, lipsit temporar de instrucþiuni de acasã, a luat decizii curajoase
într-o situaþie deosebit de complexã din toate punctele de vedere, distanþându-se
de poziþia aliaþilor, fãrã a subscrie, însã, la propunerea occidentalã. Poziþia României
în Consiliul de Securitate a fost receptatã cu foarte mare atenþie, deoarece, în discursul sãu din 24 octombrie 1962, Mircea Maliþa a evitat sã susþinã poziþia sovieticã de negare a prezenþei rachetelor în Cuba. Totodatã, nu a sprijinit, ci a criticat
blocada instituitã de SUA împotriva Cubei. Aceastã atitudine, la momentul respectiv, a stârnit o oarecare surprizã ºi nedumerire, atât pentru reprezentanþii din
alianþã, cât ºi, sau mai ales, din þãrile occidentale ºi chiar nealiniate.
A fost unul din fondatorii ºi promotorii rolului Asociaþiei de Drept Internaþional
ºi Relaþii Internaþionale, create în 1966, deþinând funcþia de Secretar General al
acesteia. ADIRI s-a afirmat ca un for ºtiinþific ºi de dezbateri de largã audienþã,
pe plan intern ºi extern, cu precãdere pe subiecte consacrate politicii externe,
devenind un laborator fecund ºi creator în domeniul dreptului ºi relaþiilor internaþionale, precum ºi în promovarea conceptelor, iniþiativelor ºi acþiunilor politice ºi diplomatice ale României. ADIRI a fost gazda unui numãr de manifestãri
ºi colocvii internaþionale importante, printre care menþionãm – Colocviul privind
relaþia organicã dintre securitate ºi cooperare (Bucureºti, 26-28 iunie 1969), urmat
de Colocviul privind problemele legate de Conferinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (Bucureºti, 4-6 iunie 1970) º.a. O notã distinctã a colocviilor a
constituit-o participarea unor personalitãþi ºi experþi din domeniul relaþiilor
internaþionale, precum ºi reprezentanþi de rang înalt ai unor importante foruri
internaþionale.
Eforturile constructive ale politicii româneºti, îndreptate spre o apropiere
între þãri aparþinând sistemelor social-politice ºi economice diferite s-au bucurat
de aprecierea înalþilor parteneri internaþionali, care au evidenþiat faptul cã România
a fãcut totdeauna eforturi sincere ºi importante pentru facilitarea cooperãrii efective între naþiunile lumii, în special în Europa. Iniþiativele sale în cadrul O.N.U.
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ºi a instituþiilor specializate fiind un exemplu elocvent în acest sens. Toate aceste
aspecte sunt reflectate în cãrþile domnului academician, cu analize ºi evoluþii
concrete, inclusiv dificultãþile întâmpinate, îndeosebi din partea aliaþilor.
Am avut o ºansã deosebitã sã fiu printre colaboratorii d-lui Academician în
acea perioadã, învãþând de la dânsul pe viu din tainele diplomaþiei. Totdeauna
am considerat cã experienþa acumulatã în acea perioadã a fost ca „o academie
diplomaticã“ – am fãcut parte din echipa României la 5 sesiuni ale Adunãrii
Generale ONU ºi aproape la toate consfãtuirile pe linia Tratatului de la Varºovia,
precum ºi alte reuniuni. Apreciez drept extrem de semnificative în acest sens
dedicaþiile acordate mie de dl. Acad. Mircea Maliþa pe volumele sale. Îmi permit
sã citez pe cea de pe volumul „Tablouri din Rãzboiul Rece – Memorii ale unui
diplomat român“: „Doamnei Ambasador Paraschiva Bãdescu, care a vãzut odatã
cu mine tablouri ale Rãzboiului Rece, trãind aceleaºi emoþii ºi nutrind aceleaºi
speranþe“. Într-adevãr, am fost membru al echipei domniei sale la reuniunile din
perioada Rãzboiului Rece, când România a jucat un rol important, printr-o diplomaþie activã ºi curajoasã. Inteligenþa, rigoarea, spiritul acut de observaþie ºi cultura solidã a d-lui Acad. Mircea Maliþa au fost determinante în consolidarea rolului
României pe plan internaþional, apreciate atât de colegii din þarã, cât ºi reprezentanþii strãini. Îmi stãruie ºi acum în memorie aprecierea d-lui ministru Corneliu
Mãnescu în perioada deþinerii preºedinþiei Adunãrii Generale a ONU – 1967-1968
– la adresa d-lui Acad. M. Maliþa, considerându-l „un adevãrat geniu“, iar ideile
sale trebuie notate, analizate ºi reþinute cu deosebitã atenþie. Era o perioadã complexã, marcatã prin distanþarea progresivã a României de „marele frate sovietic“.
În opinia mea, cele mai dificile negocieri ºi confruntãri, uneori deschise, au avut
loc tocmai între reprezentanþii României, pe de o parte, ºi aliaþii din cadrul Tratatului de la Varºovia, pe de alta. Diplomaþia românã în acea perioadã a reuºit sã
obþinã succese de netãgãduit, ceea ce au recunoscut ºi reprezentanþii altor þãri în
memoriile ºi analizele lor.
Dl. Mircea Maliþa acþiona ferm ºi curajos conform misiunii încredinþate de
conducerea superioarã privind dezvoltarea relaþiilor cu þãrile occidentale,
subliniind cã România nu pãrãseºte alianþa esticã, dar, când e cazul, va decide
altfel decât aliaþii, conform noilor orientãri din politica internã ºi externã a
României: afirmarea dreptului României la exprimare proprie în probleme politice, care poate fi diferitã, când e cazul, faþã de poziþia aliaþilor sãi. În 1963, a
fost primul vot al României la ONU care nu coincidea cu cel al aliaþilor – în favoarea rezoluþiei privind denuclearizarea Americii Latine. Votul a fost interpretat
drept manifestarea independenþei României.
În aproape trei decenii consacrate diplomaþiei, deceniul deschiderii din anii
’60, i-au imprimat Acad. Mircea Maliþa vii amintiri, datoritã evenimentelor în
care a fost martor ºi, deseori, actor, situaþiilor critice, dar mai ales proiectului vizând supravieþuirea României ca þarã independentã ºi suveranã. La 8 august 1963,
a fost împuternicit, în numele guvernului român, sã semneze, la Washington,
Tratatul de interzicere a experienþelor nucleare în atmosferã, spaþiul cosmic ºi
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sub apã, moment cu valoare istoricã pe care l-a apreciat în mod deosebit. Era,
totodatã, împuternicit sã abordeze cu partea americanã problema îmbunãtãþirii
relaþiilor bilaterale, rezultatele urmând sã fie prezentate personal lui Gh. Dej,
lucru surprinzãtor, dar care sublinia prudenþa faþã de reacþiile pe care le puteau
stârni demersurile româneºti în rândul aliaþilor, România ºi SUA acþionând pentru
o schimbare calitativã ºi de substanþã a relaþiilor bilaterale. Din discuþii au rezultat câteva constatãri foarte importante, una fiind faptul cã României urma sã i se
acorde „o atenþie deosebitã“, Administraþia SUA fiind impresionatã sã constate
cã România „se conducea dupã propriul sãu cap“, „independenþa manifestatã de
România creând o atitudine favorabilã în SUA“, a menþionat M. Maliþa în raportul sãu, fiind instruit sã sublinieze mereu cã „România a avut întotdeauna poziþia ei“, fiind un stat suveran care-ºi promoveazã propriile interese.
Declaraþia de la Bucureºti, din aprilie 1964 – a fost consideratã drept „încercarea precautã a elitei române de a schimba politica internã ºi externã în cadrul
alianþei, încercarea României de a se distanþa de influenþa sovieticã. A avut loc
o relaxare prudentã a controlului politic, prin eliberarea unui numãr de deþinuþi
politici ºi mai multã toleranþã în privinþa rãspândirii artei ºi culturii occidentale“1. „Declaraþia de independenþã“ din 26 aprilie 1964 – cum se mai numeºte
acest document – a afirmat „relaþiile de tip nou“, bazate pe principiile neamestecului în treburile interne, independenþei ºi suveranitãþii naþionale, al drepturilor
egale ºi avantajului reciproc, menþinerea integritãþii teritoriale, respingea în mod
explicit autoritatea supranaþionalã în relaþiile internaþionale ºi se pronunþa pentru
includerea în comunitatea socialistã ºi internaþionalã a Chinei, Iugoslaviei ºi
Albaniei. În fond, declaraþia viza nu numai principii generale, ci ºi sporirea gradului de independenþã a României, criticând dominaþia sovieticã asupra Europei
de Est ºi în cadrul comunitãþii socialiste, în general. Declaraþia din aprilie 1964
a reprezentat efectiv premise pentru creºterea autonomiei României, atât pe plan
economic (CAER), cât ºi pe plan politic în cadrul Tratatului de la Varºovia. Dupã
1964, România a acþionat pentru limitarea interferenþelor în treburile sale interne,
limitarea monopolului sovietic asupra miºcãrii comuniste internaþionale ºi evitarea
integrãrii economice.
În acei ani, un moment de vârf al activitãþii diplomatice a fost deþinerea de
cãtre ministrul de externe al României, Corneliu Mãnescu, a preºedinþiei celei
de-a XXII-a sesiuni a Adunãrii Generale a O.N.U. – rol deþinut pentru prima
oarã în istoria ONU de cãtre o þarã din Europa de Est. Un an mai târziu, în 1968,
la Bucureºti avea loc o reuniune la nivel înalt a O.N.U., sub conducerea Secretarului General, reunind ºefii executivi ai principalelor organisme financiare ºi
comerciale din sistem. Atunci au început primele discuþii ale autoritãþilor române cu ºefii Bãncii Mondiale, Fondului Monetar Internaþional ºi Acordului
General pentru Tarife ºi Comerþ (GATT) privind o posibilã asociere a þãrii
noastre la aceste instituþii. Obiectivul vizat era înscrierea României între þãrile
————————
1 Special Memorandum no. 10-65: Prospects for Independence in Eastern Europe, CIA Office of National
Estimates (1965), p. 16.
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beneficiare de asistenþã tehnicã nerambursabilã, oferitã prin programele ºi fondurile specifice ale O.N.U. ºi instituþiile specializate. Dintre cele mai importante
proiecte, promovate la iniþiativa ºi sub patronajul d-lui M. Maliþa, finalizate la
sfârºitul anilor ’60 ºi începutul deceniului urmãtor, sunt de menþionat: staþiapilot de irigaþii – Bãneasa; Centrul de pregãtire a cadrelor pentru conducerea întreprinderilor – Otopeni; dezvoltarea ºi modernizarea Institutului de cercetãri pentru
cereale ºi plante tehnice – Fundulea ºi a Institutului Politehnic – Bucureºti.
Efortul diplomaþiei române de a identifica „punþi de dialog“ cu Occidentul s-a
îndreptat în acea perioadã spre gãsirea de soluþii pentru a se depãºi dificultãþile
impuse de apartenenþa României la Tratatul de la Varºovia ºi CAER, dominate
de Moscova, care deveneau tot mai împovãrãtoare.
Promotor al unei diplomaþii active, imaginative, care beneficia de aportul
unor oameni politici ºi diplomaþi profund ataºaþi valorilor ºi intereselor naþionale, de un înalt profesionalism, dl. Mircea Maliþa a avut un rol determinant în
integrarea diplomaþiei române în contextul diplomaþiei europene ºi mondiale.
Este, fãrã îndoialã, incontestabilã contribuþia sa la definirea ºi afirmarea diplomaþiei, ca profesiune. Participând la evenimente importante pentru þarã ºi umanitate, diplomatul intrã în istorie, împreunã cu acele evenimente, fiind parte a unui
sistem legat de actul de politicã externã. A fost parte din laboratorul de concepþie
în materie de politicã externã care funcþiona în þarã – îndeosebi în M.A.E., ºi
pârghiile de execuþie a acesteia. În aceastã calitate, a participat la un numãr
important de sesiuni, conferinþe ºi întâlniri diplomatice pe teme de actualitate.
Erau anii Rãzboiului Rece, iar O.N.U. ºi instituþiile sale, ca ºi numeroase organizaþii internaþionale, erau singurele locuri unde Estul ºi Vestul aveau dialog pe
probleme de interes universal. M.A.E. era iniþiatorul ºi executantul acþiunilor
diplomatice, coordonatorul asigurãrii coerenþei politicii ºi poziþiei României pe
plan extern, comunicator cu opinia publicã, formator de profesioniºti în materie
de politicã externã. Rolul sãu era important nu numai prin prezenþã la dialog
internaþional, dar mai ales de a asigura o participare de calitate pentru promovarea
intereselor þãrii. Acad. Mircea Maliþa a þinut la M.A.E., i-a apãrat statura instituþionalã, s-a implicat direct în selecþia ºi pregãtirea personalului.
Este foarte elocventã contribuþia sa la prezentarea complexitãþii ºi specificului profesiei diplomatice, evidenþierea diferenþelor între istorici ºi diplomaþi,
în viziunile ºi prezentarea unor evenimente marcante, diplomaþii fiind, de regulã,
martori ºi participanþi la evenimente. De aceea, dupã cum a subliniat Acad. M.
Maliþa, nu considerã cãrþile sale de amintiri, ci de mãrturii, cu fapte ºi oameni,
caracterizate prin subiectivism. Cãrþile sale, în general, evocã perioada în care
diplomaþia româneascã era deosebit de activã – deceniul anilor ’60 ºi începutul
anilor ’70, – evidenþiind cât de important este ca o þarã sã aibã o diplomaþie activã,
calificatã ºi curajoasã
În volumul sãu „Diplomaþia – ºcoli ºi instituþii“, elaborat pe baza expunerilor
sale în faþa studenþilor din Cursul postuniversitar de relaþii internaþionale (anii
1963-1964), care au fost iniþial distribuite studenþilor, iar ulterior completate ºi

6

UN SEMN DE OMAGIU ªI ÎNALTÃ PREÞUIRE

33

stilizate, strãbate ca un fir cãlãuzitor convingerea autorului cã diplomaþia este o
profesiune distinctã, cu exigenþe specifice, având la bazã un sistem de principii
ºi reguli, care-i conferã dreptul de a fi consideratã o profesiune complexã.
Ulterior, Acad. M. Maliþa a elaborat un numãr impresionat de lucrãri consacrate
teoriei ºi practicii relaþiilor internaþionale. La iniþiativa sa, în 1966, alãturi de
Virgil Cândea ºi Dinu C. Giurescu, este coautor la volumul „Pagini din trecutul
diplomaþiei româneºti“, apãrut în 1966. Cartea reflectã experienþa diplomatului,
competenþa în prezentarea istoriei multimilenare a poporului nostru, dezvãluind
gândirea ºi acþiunea politicã conºtientã în împrejurãri favorabile sau nefavorabile, dar întotdeauna inspirate de interesele vitale ale þãrii. Începând cu acþiunile
diplomatice ale conducãtorilor poporului dac, cartea reflectã existenþa unei concepþii de diplomaþie româneascã de-a lungul veacurilor, scoþând în evidenþã caracterul ei permanent – de a fi servit constant interesele supreme ale þãrii; pãstrarea fiinþei acesteia; apãrarea libertãþii sale în cadrul unor state independente ºi
egale în drepturi, mari sau mici – sublinia acad. C. Daicoviciu în prefaþa la volumul menþionat. Îmbinând forþa armelor ºi a diplomaþiei, reprezentanþii poporului român n-au urmãrit niciodatã cotropirea altora, ci, dimpotrivã, militând
pentru libertatea ºi egalitatea tuturor popoarelor, au slujit ideile înaintate ale dezvoltãrii paºnice.
Bucureºtiul îi datoreazã foarte mult Acad. M. Maliþa pentru contribuþia sa la
transformarea Capitalei într-un centru internaþional prin vizite la nivel înalt ale
unor oficialitãþi strãine, stabilirea la Bucureºti a sediului CEPES (Centrul European
pentru Învãþãmântul Superior) – instituþie UNESCO, deschiderea Centrului de
Informare al ONU de la Bucureºti, a Reprezentanþei Programului Naþiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ºi a unei Reprezentanþe a Oficiului ONU pentru
Refugiaþi. Bucureºtiul era solicitat frecvent sã gãzduiascã reuniuni internaþionale
pe diferite teme.
Începutul carierei mele în M.A.E. a coincis cu numirea, în primãvara anului
1962, a domnului M. Maliþa ca adjunct al ministrului afacerilor externe, însãrcinat cu problematica organizaþiilor internaþionale, cu precãdere O.N.U. Din
echipa alcãtuitã treptat în M.A.E., sub îndrumare lui Corneliu Mãnescu, proaspãt
numit în funcþia de ministrul de externe, lipseau cadrele vechi, cu afiliaþie sovieticã notorie. Formarea noilor diplomaþi era axatã pe tradiþii ale ºcolii româneºti,
promovarea intereselor naþionale ºi afirmarea pe plan internaþional.
Profesionalizarea M.A.E. ºi a personalului diplomatic a fost o preocupare
constantã a domnului Mircea Maliþa. Dupã revenirea domniei sale în minister, în
1961, s-a pus cu multã exigenþã problema întineririi personalului cu cadre cu
pregãtire profesionalã adecvatã. La iniþiativa ºi sub directa implicare a domniei
sale, a fost organizat Cursul postuniversitar de relaþii internaþionale, a avut loc
trimiterea la studii, masterat sau doctorat a tinerilor, care, ulterior, au preluat
activitãþile atât în Centralã, cât ºi în strãinãtate cu simþul de demnitate ºi responsabilitate pe care o reclamã profesia de diplomat.
Domnul M. Maliþa s-a dedicat fãrã rezervã promovãrii intereselor þãrii, s-a
distins cu contribuþii substanþiale în afirmarea independenþei ºi suveranitãþii
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României, aportul sãu teoretic ºi practic la aprofundarea problemelor relaþiilor
internaþionale, edificarea pãcii ºi securitãþii internaþionale, edificarea pãcii ºi
securitãþii internaþionale, la dezvoltarea relaþiilor multilaterale ale României cu
toate statele lumii. Prin întreaga sa activitate, a sprijinit ºi sporit afirmarea diplomaþiei româneºti, slujind cu devotament interesele vitale ale þãrii.
Îi datorãm contribuþii inestimabile la apãrarea ºi promovarea principiilor
dreptului internaþional, redactarea unor documente istorice ale ONU ºi altor
organizaþii internaþionale, formularea iniþiativelor vizând întãrirea rolului ONU,
promovarea conceptului bunei vecinãtãþi pe plan regional ºi la nivel global, participarea cu profesionalism la acþiunile de politicã externã ale României, prin
demersuri bilaterale ºi multilaterale.
În aceste momente solemne, sã-i mulþumim Domnului Academician Mircea
Maliþa pentru contribuþia sa esenþialã la afirmarea României prin diplomaþie pe
plan internaþional, promovarea independenþei, suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a þãrii ºi sã-i urãm, din inimã – La Mulþi Ani! Cu sãnãtate, iar energiile sale
sã se întruchipeze în noi cãrþi de memorii ºi analize diplomatice!

