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Mãrturisesc cã în apariþiile publice – din pãcate tot mai rare – ale Acad.
Mircea Maliþa, mã interesa reacþia noii generaþii faþã de trecutul recent, dacã ºi
cum este înþeleasã politica externã a României din a doua jumãtate a secolului
XX ale cãrei obiective au fost recâºtigarea independenþei ºi consolidarea suvera-
nitãþii. Chestiune de interes sociologic major cãci în acel timp, din motive care
nu au depins de români, þara era integratã într-o alianþã militarã, Tratatul de la
Varºovia, ºi într-o organizaþie economicã, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc,
ambele impuse ºi conduse de la Moscova de ideologi comuniºti. Noul secol, cel
al generaþiei tinere, a început cu o Românie integratã, de asemenea, într-o alianþã
militarã, NATO, ºi în alta economicã, Uniunea Europeanã, ambele fondate pe
valori ale democraþiei occidentale. Douã ere politice diferite în care Mircea Maliþa
s-a remarcat ca sfetnic important al politicii externe româneºti.
Intelectual cu o deschidere vastã ºi o intuiþie superioarã a sensurilor politicii,

diplomatul îºi explicã opþiunile, atunci ºi acum, ca datorie faþã de þarã, nu faþã de
o ideologie. În trecut, cariera sa are destul de multe disonanþe ºi disconfort pro-
duse de proletarii comunismului: „Ce îmi rãmânea de fãcut, dupã ce constatam
condiþiile improprii ºi constrângerile abuzive de care mã înconjuram? Nu aveam
decât sã-mi fac datoria faþã de interesele reale ale þãrii pe care o reprezentam,
care spera într-o lume mai bunã. Când se scuturã sita, rãmân boabele viabile“.
(Secolul meu scurt). Crezul acesta împreunã cu harul pentru prima sa profesie,
cea de matematician, i-au permis lui Mircea Maliþa sã aºeze diplomaþia pe prin-
cipiile logicii. Este, îmi place sã cred, o lãudabilã recompensã a apropierii sale
timpurii de gândirea lui Richelieu care a consacrat ideea supremaþiei ºi prioritãþii
intereselor statului asupra oricãror opinii ºi prejudecãþi sentimentale, doctrinare
sau ideologice. Performanþa în diplomaþie se obþine dacã înþelegi ambianþa poli-
ticii globale ºi valorifici avantajele oferite de esenþialul acesteia. Pe Mircea Maliþa
l-au interesat ambele. Actor al unei piese jucatã în mediul marilor discordii din
vremea Rãzboiului Rece, diplomatul a scãpat victorios din capcanele rigidi-
tãþilor, nu de puþine ori paranoice, ºi s-a aºezat inteligent, salvator în unele
cazuri, la baza piramidei pe care a fost ridicatã politica externã a României în a
doua jumãtate a secolului trecut, cea prin care a putut fi recâºtigatã o limitatã
libertate de acþiune. Depãºind ambiguitãþile ºi paradoxurile politicii, Mircea
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Maliþa a tratat „ºtiinþa diplomaþiei“ (din câte ºtiu, nu împãrtãºeºte ideea cã diplo-
maþia este artã) de pe un „Zid de pace, turnuri de frãþie“, cum inspirat spune
preluând, cu poezie cu tot, vorbele lui Dosoftei.
Ce ar putea stârni interesul noilor generaþii în contactul cu Mircea Maliþa ºi

opera sa? Primul ºi cel mai sigur rãspuns este: adevãrul. Oricât de tributari rã-
mânem ideilor în mers, trecutul nu poate sã ne rãmânã strãin. Trãim drama prã-
buºirii industriei româneºti? Nimic nou. Prin astfel de momente am mai trecut.
Într-o discuþie, din 1963, cu Mircea Maliþa, proaspãt numit adjunct al ministrului
de externe, pe Crawford, ambasador al SUA la Bucureºti, îl interesau discordiile
din CAER ºi neplãcerile provocate României de Moscova. Mircea Maliþa a evitat
sã dramatizeze situaþia. ªtia cã nicio politicã nu este doar virtuoasã, cã „toate
crizele sau conflictele din lume se nasc pentru cã, uitând mãsura ºi moderaþia,
cineva exagereazã ºi întinde coarda“ (Zid de pace, turnuri de frãþie. Deceniul
deschiderii: 1962-1972, în colaborare cu Dinu C. Giurescu, 2011). Cine întindea
coarda? Rãspunsul dat lui Crawford: „...scandalul din CAER a început dintr-o
înfierbântare a minþii lui Hruºciov. Avem ºi noi, socialiºtii, organizaþie ca
europenii? Avem. Integreazã ei economiile þãrilor membre? Sã ne integrãm ºi
noi, tuna ºi fulgera acesta. Peste un an, comuniºtii români adoptau Declaraþia de
independenþã, produs al acumulãrii nemulþumirilor faþã de Moscova“.
Confruntarea cu timpul, proba supremã a validitãþii unui ideal, justificã locul

în diplomaþie ºi crezul în politicã al lui Mircea Maliþa prin înãlþimea ideilor,
calitatea intelectualã a susþinerii lor, devotamentul pentru cauzele mari ale
politicii de intrare a României în orizonturi fireºti. Recâºtigarea independenþei
era o primã condiþie a existenþei noastre ca popor. Sensul frãmântãrilor care
agitau secolul trecut, cel scurt, cum îl numeºte, l-a interesat pe diplomatul
Mircea Maliþa în mãsura în care îi rãspundea nevoii de descifrare a semnifi-
caþiilor primordiale ale evoluþiilor de pe scena lumii. Cercetãtorii operei vor fi,
bãnuiesc, interesaþi sã confrunte fidelitatea diplomatului cu mediul în mijlocul
cãruia a trãit. Înlãturarea lui din viaþa activã, care are un precedent în cazul
Titulescu, spune mult în aceastã privinþã: a fost eliminat în plinã glorie în ser-
viciul þãrii pentru vina de a nu mai satisface vanitatea conducãtorilor. Nedreptatea
ºi insolenþa celor de deasupra l-au rãnit puternic, dar nu l-au învins. Victimei îi
repugna rãzbunarea. Ar fi putut pãrãsi România. Nu a fãcut-o, deºi avea nu
numai motive, ci ºi condiþii sã o facã. A preferat sã suporte exilul în propria þarã,
refugiindu-se în scris: a valorificat experienþa diplomaticã în Jocuri pe scena
lumii, Conflicte, negocieri, diplomaþi ºi în Secolul meu scurt. Mircea Maliþa a
recurs la alternativã folosindu-se de preceptul mentorului sãu, matematicianul
Grigore Moisil, potrivit cãruia în muncã existã cicluri marcate de limitele atinse
într-un domeniu. În acest caz, limita o da ostilitatea mediului politic din care
provenise.
Ascultându-l ºi mai ales citindu-i opera, înþelegem de la Acad. Mircea Maliþa

cu ce forþe intrã generaþiile în bãtãlia cu istoria, cum se produce metamorfoza
idealurilor acestora. Existã succese ºi victorii, existã deziluzii ºi prãbuºiri. Iatã
un exemplu de eºec. În 1964, la Geneva este convocatã Conferinþa pentru comerþ
ºi dezvoltare care ar fi trebuit sã ofere soluþii pentru o nouã ordine economicã.
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A eºuat, aºa cum a eºuat ºi Conferinþa pentru dezarmare. În Secolul meu scurt
gãsim explicaþia: „Este demn de remarcat cã Noua Ordine Economicã nu a fost,
din motive de principiu, acceptatã de SUA (noua ordine existã ºi e capitalismul!),
ºi de URSS (noua ordine existã ºi e socialismul!)“.
Când te trezeºti într-un sistem controlat militar, ideologic ºi politic, cum era

cazul României în a doua parte a sec. XX, devine imperios necesar sã cauþi cãi
de supravieþuire. „O generaþie întreagã, cu oameni ale cãror minþi vedeau prin
ceaþã ºi acþionau cu câteva raze de luminã, a lucrat tãcut ºi iscusit la luminiºul
deschiderii. Zid de pace împrejur, dorinþã de colaborare semnalatã mai larg în
exterior“. Aºa sugereazã, poetic, Mircea Maliþa momentul iniþial al construcþiei
deschiderii României spre Occident în deceniul cuprins între 1962-1972. Strategia
a implicat prudenþã pentru a nu stârni mânia Moscovei, argumente în susþinerea
schimbãrii, fidelitate faþã de crez. Ea s-a bucurat de sprijinul democraþiilor occi-
dentale atâta timp cât Bucureºtiul a fãcut gesturi curajoase sã se desprindã de
URSS. Când forþele centrifuge ºi-au gãsit o piesã mai importantã pe tabla de ºah,
Polonia, ºi un lider comunist mai puternic, util prãbuºirii regimurilor comuniste,
Gorbaciov, România a fost abandonatã. Aºa se explicã replierea în dogmatism,
o întoarcere din drum aflatã la originea violenþei prin care a fost rãsturnatã dicta-
tura lui Ceauºescu în decembrie 1989. În Secolul meu scurt Mircea Maliþa pre-
zintã astfel recompunerea forþelor care au modificat cursul istoriei: „Eroii noºtri
în cei cinci ani de schimbãri masive pânã în 1990 sunt, în primul rând, Reagan
ºi Bush pentru Vest, cu sfetnici europeni ca Thatcher ºi Mitterrand, iar din Est
Gorbaciov, vorbind pentru Rusia sovieticã, dar având ochiul asupra sateliþilor
vecini, toþi cu busole stricate ºi încercaþi de presiuni interne rãu prevestitoare“.
Aceºti eroi ºi nu „corectitudinea politicã“ a idealului lor au schimbat lumea.
Diplomatul a ridiculizat gogoriþa lui „politically correct“, obiect de encomion
sulfuros folosit pentru impunerea unei noi ordini mondiale.
ªi acum, un amãnunt pitoresc. Cândva, pe vremea când era adjunct al minis-

trului de Externe, m-a frapat modul în care Mircea Maliþa semna corespondenþa
diplomaticã: pe acte majore folosea semnãtura dezvoltatã, pe restul aºternea un
zig-zag, un fel de MM legat. Învãþãceii de atunci înþelegeam cã semnãtura era un
prim indiciu al importanþei documentului. Fascinaþia noastrã faþã de persona-
litateaAcad. Mircea Maliþa este îndreptãþitã de crezul sãu umanist. Din labirintul
„comediei umane“, un înþelept ca domnia sa ne scoate oricând la luminã.
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