
DE LA PAX ATOMICA LA GLOBALIZARE.
ISTORIA PRIN CUVINTELE DIPLOMATULUI

DARIE CRISTEA

Istoria prin ochii diplomatului are trei subiecte majore: supravieþuirea prin diplo-
maþie, deceniul deschiderii (1962-1972) ºi crizele lumii globale. Succesiunea subiectelor are
o logicã temporalã dar ne înfãþiºeazã în paralel ºi trei perspective diferite ale lui Mircea
Maliþa asupra materiei în discuþie: prima parte ne dezvãluie un Mircea Maliþa istoric al
diplomaþiei, a doua un Mircea Maliþa diplomat participant activ la evenimente ºi a treia
pe Mircea Maliþa academicianul, care simte nevoia sã caute sens în relaþiile interna-
þionale actuale. Este deci o carte în egalã mãsurã despre o veritabilã „teorie“ a supravie-
þuirii prin diplomaþie a poporului român, despre o mãrturie unicã ºi privilegiatã asupra
diplomaþiei deschiderii din anii ’60, dar ºi o serie de reflecþii de înaltã þinutã ºtiinþificã despre
lumea „globalizatã“, societatea informaþionalã ºi relaþiile internaþionale post-rãzboi rece. Sã
le discutãm, deci, pe rând.
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Supravieþuirea prin diplomaþie

„Elogiile ºi memoria publicã merg spre militar. De ce? Pentru cã el îºi sacrificã viaþa
ºi el are acea calitate foarte preþuitã, care e vitejia. (...) Or, diplomatul nu are niciuna
din aceste calitãþi. El nu trebuie sã-ºi etaleze forþa ºi vitejia, din contrã, el trebuie sã-ºi
ascundã resursele. El trebuie sã tacã foarte mult ºi sã asculte. El are numai mijloace de,
sã zicem aºa, persuasiune.“ (p. 31)

Din start trebuie spus, poate de aceea e nevoie sã existe ºi o istorie prin ochii diplo-
matului. Lumea diplomaticã, admiratã ºi chiar râvnitã dinspre marele public, rãmâne
însã o lume închisã. Mai mult, performanþele acestui corp profesional (ºi, de ce nu, ºi ga-
fele) rãmân în detaliile lor reale strãine aceluiaºi public. De multe ori, ºi istoricilor. Isto-
ria ne este livratã în general prin evenimente spectaculoase, glorioase ºi „la vedere“. In-
tervenþiile diplomatice nu prea intrã în aceste categorii – în primul rând cã doar o parte
a publicului are eventual „gust“ pentru a înþelege fenomenul. În al doilea rând, o diplo-
maþie care ar da prea uºor ºi prea repede detalii despre negocieri presei sau istoricilor ºi-ar
pierde credibilitatea ºi ar dezvolta, în timp, o eficienþã zero – atât în obþinerea de in-
formaþii relevante, cât ºi în capacitatea de a îºi atinge obiectivele.
Pornind de la aceste adevãruri evidente, academicianul Maliþa conceptualizeazã o ve-

ritabilã teorie a supravieþuirii prin diplomaþie, acoperind un spaþiu definit prin variabilele
relevante din punct de vedere istoric: etnie, religie, statalitate, supravieþuire, acomodare.
Cel puþin duetul supravieþuire – acomodare aplicat pe cazul þãrilor române meritã o teore-
tizare proprie, fenomenul supravieþuirii prin diplomaþie reuºind sã „subîntindã“ istoria
þãrilor române într-o manierã pe care istoria nu reuºeºte sã o evidenþieze. Faptele ne spun
însã cã þãrile mici înconjurate de imperii nu strãbat epocile în pas de defilare militarã, ci
mai degrabã dozeazã factorul militar în aºteptarea poziþiei sau momentului diplomatic
prielnic. Cum ne spune Mircea Maliþa, între diplomaþia celor mari ºi a celor mici sunt di-
ferenþe colosale. Marile puteri fac geopoliticã totuºi „cu atlasul pe masã“ în timp ce sta-
tele mici „o studiazã numai pentru a se feri de ea“ (p. 23).
Per total, intrarea mai bunã în discursul public a ideii supravieþuirii prin diplomaþie

ºi conºtientizarea rolului istoric ºi cotidian al diplomaþiei este un câºtig cert al unei cãrþi
precum cea de faþã, cu atât mai mult cu cât mesajul este livrat de douã voci autorizate.

Deceniul deschiderii

„Nu voiam sã întreþinem cu URSS neînþelegeri de duratã. Atitudinea noastrã inde-
pendentã i-a deranjat întotdeauna, dar au început sã ne considere un subiect aparte,
adicã unii care le fac dificultãþi, dar s-au ferit sã ne devinã duºmani. Dar acþiunile
noastre nu au fost în favoarea lor, nu le-au îmbrãþiºat, nu le-au susþinut. Toate au su-
pãrat, dar nivelul de supãrare era atât de bine calculat de cãtre Maurer, încât niciodatã
nu conducea la încordãri.“ (p. 167)

Ca ºi despre supravieþuirea prin diplomaþie, ºi despre deceniul deschiderii (1962-1972)
s-a discutat în ultimii ani în literatura ºi presa de specialitate. Mircea Maliþa, Dinu C.
Giurescu, Larry Watts sunt printre cele mai cunoscute nume care au abordat în mod avi-
zat problema relativei independenþe a României în cadrul complicatului joc de diplo-
maþie ºi intelligence din timpul rãzboiului rece.
Tema este în sine evident sensibilã. Cei mai mulþi încã privim epoca prin intermediul

polarizãrilor excesive ºi operãm cu simplificãri inacceptabile. Mircea Maliþa reuºeºte sã
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facã ordine în memorie dar într-un mod paradoxal, evitând etichetãrile ºi categorisirile
schematice, fãrã nuanþe, lipsite de context. Diplomatul nu încearcã, cum s-ar spune, nici
sã scuze, nici sã acuze, nici sã simplifice contextul care a dus la deceniul deschiderii.
Lasã complexitatea ºi dificutãþile epocii sã se deruleze ºi spune, brut dar cu delicateþe,
ce s-a întâmplat. Ca sã folosim expresia, împrumutatã de la Grigore Moisil, sub care prima
frazã din volum aºeazã discuþiile, Mircea Maliþa nu cautã „sã convingã“, ci „demon-
streazã“. Cazuistica invocatã este copleºitoare ºi semnificativã (vorbim despre misiuni
diplomatice la ONU sau în capitala Statelor Unite) – pasionatul de teoria relaþiilor
internaþionale primeºte, citind aceastã secþiune a discuþiei, un „duº rece“ privind cât de
mult a însemnat asumarea ºi voluntarismul diplomatului în funcþionarea mecanicii apa-
rent atât de obiective a acelei pax atomica specifice rãzboiului rece.

Lumea post-rãzboi rece ºi societatea informaþionalã

„Minþile cetãþenilor au toate un sâmbure vechi, ireductibil ºi profund, al unei aparte-
nenþe durabile, al unei identitãþi intangibile. Cultura îi þine la un loc. Poþi da drumul la
orice curent dizolvant poþi promova orice curent decadent, supramodern, postmodern,
dar sâmburele rãmâne tot acolo.“ (p. 379).

Deºi poate nu este secþiunea volumului cea mai fructuoasã pentru amatorul de istorie,
ea dã acces celor interesaþi ºi la alte faþete ale activitãþii academicianului Maliþa: cea de
matematician (ºi implicit de teoretician al societãþii informaþionale), cea de preºedinte al
Fundaþiei Univeritare a Mãrii Negre (gestionând în acest fel ºi o paradigmã titulescianã
asupra spaþiului în discuþie) sau contribuþia la instituþionalizarea studiilor prospective în
þara noastrã.
Desigur, comentatorul avizat al ideilor academicianului Maliþa poate simþi, cel puþin

în cazul discuþiei privind relaþiile internaþionale postbelice ºi complexul de securitate din
zona Mãrii Negre, o nuanþã de regret. Dacã privim ºi prin prisma perioadei pe care o
traversãm, diplomatul care a þinut în aer „bila“ rãzboiului rece este cumva dezamãgit de
cursul luat pânã la urmã de istorie. Incertitudinea post-rãzboi rece pare mai greu de ges-
tionat decât bipolarismul. Postmodernitatea nu ºi-a þinut promisiunile. Rãmâne însã pre-
ocuparea pentru viitor, pe care direcþia prospectivã a studiilor iniþiate de Mircea Maliþa
a înzestrat-o cu un optimism aproape matematic.

Despre carte

Nu în ultimul rând, trebuie atrasã atenþia asupra reþetei de realizare a volumului. For-
matul discuþiilor „între erudiþi“, în cuvintele unui ilustru comentator al cãrþii de faþã, nu
este neobiºnuit pentru exerciþiile de istorie socialã, istorie politicã sau, de ce nu, istorie
diplomaticã recentã. Nu ne aflãm însã în faþa unui produs tipic al unei asemenea abordãri
– respondentul, academicianul Mircea Maliþa, iese des din pielea martorului ºi a parti-
cipantului la aceastã istorie recentã ºi teoretizeazã. Aceasta fãrã a se pierde din oralitatea
savuroasã ºi dinamicã a volumului, nu de puþine ori încadratã în tuºe de umor geopolitic
fin. Intervievatorul, Dan Dungaciu, are de asemenea câþiva aºi, cum s-ar spune, „în mâ-
necã“. Îºi asumã rolul expertului ºi de pe poziþiile cunoaºterii istoriei ºi normelor diplo-
matice întreþine discuþia. În plus însã avem de-a face cu un excelent cunoscãtor al ideilor
lui Mircea Maliþa care reuºeºte sã îl provoace pe înþeleptul diplomat cu propriile „arme“
intelectuale, în aºa fel încât nimic relevant sã nu rãmânã neabordat.
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DESPRE ISTORIE ªI DIPLOMAÞIE

CRISTINA ARVATU VOHN

Despre istorie s-a scris ºi se scrie dintr-o multitudine de perspective mai mult sau mai
puþin obiective, mai mult sau mai puþin argumentate. Dincolo de literatura istoricã pro-
priu-zisã, toate domeniile de cercetare fac apel la istorie, indiferent de teoriile ºi ºcolile
de gândire care predominã, la un moment dat, într-un domeniu sau altul de cercetare.
Probabil cã existã un numãr insignifiant de lucrãri de specialitate în care sã nu gãsim ºi
referiri istorice, mãcar prin compararea unor personaje, evenimente, fenomene etc. cu
altele din trecutul mai recent sau mai îndepãrtat dar mai ales pentru cã în istorie se pot
gãsi argumente pentru a susþine orice punct de vedere, orice teorie sau ideologie nouã.
Istoria este aºadar nelipsitã din analizele sociologilor, economiºtilor, filosofilor, spe-
cialiºtilor în ºtiinþe politice sau relaþii internaþionale ca ºi ale politicienilor.
Care este însã viziunea unui diplomat asupra istoriei? Diplomatul este cel care cu-

noaºte foarte bine istoria, dar ºi cel care o face, prin activitatea lui de zi cu zi. Un rãspuns
avizat îl gãsim în cartea Istoria prin ochii diplomatului, un dialog de o calitate in-
telectualã deosebitã între un diplomat – Mircea Maliþa – ºi un sociolog – Dan Dungaciu.
Mircea Maliþa nu este însã numai un diplomat, ci ºi academician, un intelectual cu o
culturã enciclopedicã, matematician, eseist, autor al unor lucrãri în domeniul cercetãrilor
prospective, care-i permit sã aibã o viziune proprie asupra istoriei naþionale. De toate
aceste calitãþi a „profitat“ sociologul ºi specialistul în relaþii internaþionale, Dan Dun-
gaciu, atunci când a iniþiat dialogurile cu Mircea Maliþa despre istoria naþionalã ºi lumea
de astãzi. Dialogurile rememoreazã astfel, „pagini de istorie, episoade proeminente de
relaþii internaþionale, dar ºi, fatal, scene autobiografice, cu episoade inedite ºi interpretãri
care poartã marca diplomatului ºi cãrturarului Mircea Maliþa“, aºa cum subliniazã Dan
Dungaciu în prefaþa lucrãrii (pp. 11-12).
Structurate în 16 capitole, dialogurile dintre cei doi intelectuali se desfãºoarã sub cu-

pola unui cuvânt esenþial în analizele diplomatice ale academicianului: strategie – stra-
tegii de supravieþuire, strategii ale marilor puteri, strategii ale micilor puteri, strategii po-
litice, strategii culturale etc. Istoria României îºi gãseºte un fir explicativ logic prin stra-
tegiile pe care conducãtorii acestui popor le-au aplicat în diferite perioade istorice – aºa
cum Mircea Maliþa a demonstrat într-o lucrare anterioarã, Cuminþenia pãmântului. Stra-
tegii de supravieþuire în istoria poporului român -, iar lumea actualã poate fi mai uºor
înþeleasã dacã percepi strategiile pe termen scurt sau lung ale actorilor scenei internaþio-
nale dar, eventual, poþi ºi sã prevezi unele evoluþii ulterioare (vezi aici analiza acade-
micianului, sceptic asupra viitorului Uniunii Europene, în principal din cauza strategiei
eronate privind integrarea culturalã a Europei, imposibil de realizat în viziunea lui Mir-
cea Maliþa).
Ca orice lucrare academicã, cartea are douã capitole ce conþin în cea mai mare parte

consideraþii metodologice, „despre istorie, imperii ºi state“, despre „logica celor mari ºi
logica celor mici“, despre „strategiile de supravieþuire“, despre „ce face un diplomat“ ºi
care este „statutul diplomatului ºi rolul diplomaþiei în perioadele de crizã“. Pentru Mir-
cea Maliþa, istoria nu se rezumã numai la cazuisticã, la evenimente ºi personalitãþi, ci are
o dinamicã proprie care explicã de ce se întâmplã lucrurile în istorie ºi care sunt conse-
cinþele lor ºi care te ajutã sã ajutã sã vezi „dincolo de aparenþe“ (p. 22).
Plecând de la aceastã credinþã, Mircea Maliþa, iscodit cu subtilitate de Dan Dungaciu,

oferã demonstraþiile proprii (conform butadei lui Grigore Moisil, adoptatã de Mircea
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Maliþa, „Eu nu conving pe nimeni, eu demonstrez“ (p. 21), asupra etapelor majore ale is-
toriei româneºti ºi evoluþiilor complexe din relaþiile internaþionale de astãzi. Se explicã
astfel „enigma ºi miracolul“ supravieþuirii populaþiei româneºti timp de un mileniu în
acest spaþiu, consemnãrile despre ea fiind puþine, comparativ cu ale altor populaþii din
acele timpuri. Strategia defensivã pe care a adoptat-o pentru a supravieþui invaziilor bar-
bare s-a bazat pe anonimat ºi pe împãrþirea în grupuri mici, dar bine organizate ºi disci-
plinate, mult mai greu de cucerit ºi de supus în totalitate decât o entitate statalã.
Dialogurile dintre cei doi intelectuali parcurg apoi perioadele istorice ºi momentele

importante care le-au marcat. Aducerea monarhiei în România, prin decizia marilor pu-
teri reunite în Congresul de la Paris „pentru a lega România de realitãþile europene“ (p. 55),
ca ºi modernizarea þãrii (amintim aici opera lui Spiru Haret care a aplicat o lege nescrisã,
„o lege simplã care sunã astfel: cine investeºte în educaþie, în pasul unei generaþii – 30
de ani – culege bunãstare ºi progres“ (p. 63), efectele acestei legi nescrise fiind vizibile
în perioada interbelicã, când s-a afirmat o elitã intelectualã româneascã de nivel euro-
pean; realizarea Unirii din 1918 ºi întreaga strategie diplomaticã care a fost pusã în
slujba acestui deziderat; activitatea lui Nicolae Titulescu, omul „total devotat supra-
vieþuirii României în cele douã rãzboaie mondiale ºi în intervalul care le desparte“ (aºa
cum îl caracterizeazã Mircea Maliþa în volumul, Cuminþenia pãmântului. Strategii de su-
pravieþuire în istoria poporului român, Bucureºti, Corint, 2010); acþiunile României în
cel de-al doilea rãzboi mondial sunt câteva dintre temele ce compun volumul de faþã.
Cea mai mare parte a interviurilor este desigur dedicatã perioadei comuniste, cea în

care Mircea Maliþa ºi-a desfãºurat activitatea de diplomat în slujba României. El dez-
vãluie, din perspectiva personajului aflat în cercurile puterii, strategia care a permis sta-
tului român sã se afirme pe plan internaþional în perioada comunistã. Înþelegem cã, dintr-o
perspectivã diplomaticã, în perioada în care România s-a aflat cu totul sub controlul
sovieticilor – prin prezenþa armatei ºi a consilierilor ruºi – poporul „a fost pus între pa-
ranteze“, iar liderii politici au luptat doar pentru menþinerea la putere (ºi aceasta nu este
singura perioadã din istoria naþionalã când populaþia a fost „sacrificatã“ în detrimentul
altor interese). Numai dupã plecarea Armatei Roºii s-a putut pune în aplicare un plan de
afirmare internaþionalã a statului român, care sã aibã o poziþie proprie în relaþiile interna-
þionale, cu scopul „uºurãrii presiunii þãrii ocupante, a Uniunii Sovietice“ (p. 191), cu re-
percusiuni asupra economiei ºi a întregii societãþi româneºti.
Strategia „deceniului deschiderii“ pleca de la ideea urmãtoare: „în condiþiile ideolo-

giei sovietice, se pot realiza câþiva paºi de ameliorare a situaþiei, de îndepãrtare a presiu-
nilor inutile, enervante, abuzive, care aveau loc pe toate planurile, în special pe cel eco-
nomic.“ (Ibidem). Iar România, spre deosebire de Cehoslovacia, de exemplu, nici mãcar
nu a încercat sã iasã din sfera ideologiei sovietice, din contrã teoriile marxist-leniniste
erau permanent folosite ca un fel de scut de apãrare, cu scopul de a nu provoca reacþii
armate din partea URSS. Mircea Maliþa combate aici ºi teoria „calului troian“, potrivit
cãreia România a fost doar folositã de Uniunea Sovieticã pentru propriile interese în de-
mersul ei de apropiere de statele occidentale. Iar argumentul sãu este unul simplu ºi lo-
gic: România nu a fost singurul canal de comunicare al occidentalilor cu þãrile comu-
niste, deci ruºii ºi americanii n-ar fi avut nevoie de români pentru ca sã discute ori sã ne-
gocieze. Din contrã, România a fost cea care a fãcut în aºa fel încât sã devinã un astfel
de canal de comunicare util, sigur ºi eficient.
Din amintirile autobiografice ale lui Mircea Maliþa, aflãm aici amãnunte deloc sau

mai puþin ºtiute despre momente importante ale diplomaþiei româneºti, precum vizitele
lui Nixon la Bucureºti ºi relaþiile româno-americane, misiunile diplomatico-economice
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în þãrile arabe, despre perioada în care a fost ambasador în Elveþia, dar ºi despre con-
textul în care a fost îndepãrtat din cercurile puterii.
Criza profundã pe care o traverseazã omenirea în momentul de faþã este un ultim su-

biect al interviurilor dintre cei doi intelectuali. Spre deosebire de cauzele economice, spi-
rituale etc. care au fost gãsite pânã acum, Mircea Maliþa gãseºte cauza primã a situaþiei
în care se aflã lumea de astãzi ºi pe care o identificã în... mintea umanã. Preocupat de
studiile prospective, academicianul ºtie cã în mintea umanã se produc procesele de în-
vãþare. Iar „dacã mintea umanã nu este bine formatã, atunci avem devierile ºi rãtãcirile
de orice formã“ (p. 359). Pentru cã, în fond, în mintea umanã apar ideile care dau naºtere
apoi culturii materiale ºi tehnologice ºi-n acelaºi timp ele creeazã, schimbã sau întãresc
mentalitãþi, credinþe, ideologii etc. Iar de aici rezultã importanþa primordialã pe care
orice societate ar trebui sã o acorde educaþiei.
Cartea de faþã este o demonstraþie a ceea ce înseamnã un dialog funcþional între doi

intelectuali din douã generaþii diferite, preocupaþi de a oferi societãþii rãspunsuri la dile-
mele cu care se confruntã. Pentru cã acest volum este mai mult decât o carte despre isto-
rie, mai mult decât una biograficã, mai mult decât una despre relaþii internaþionale. Este
ºi o carte despre condiþia umanã, despre valorile culturale, despre valorile româneºti ºi
despre valoare în general. Iar aceasta este o altã cheie în care poate fi cititã de cei care
cautã valoarea realã, cea care se aflã dincolo de „modele“ care predominã la un moment
dat în societatea româneascã.
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