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În articolul Viitorul diplomaþiei, Hans J. Morgenthau, profesorul de relaþii
internaþionale de la Harvard University al lui Henry Kissinger, afirma, între
altele, cã „Diplomaþia poate face pacea mai sigurã decât este ea astãzi“. Totodatã,
el avertizeazã, însã, cã „Succesul continuu al diplomaþiei în menþinerea pãcii
depinde... de calitãþile extraordinare, morale ºi intelectuale pe care trebuie sã le
posede „toþi participanþii de frunte la procesul diplomatic din interiorul comuni-
tãþii internaþionale.1

La rândul sãu, Douglas Hurd, un ilustru ºef al diplomaþiei britanice, într-un
articol dedicat nemijlocit diplomaþiei pãcii, afirma cã însãºi „comunitatea
internaþionalã este doar o expresie pe care o avem la îndemânã; înseamnã ea oare
ceva? O mare parte, probabil cea mai mare parte, a diplomaþiei internaþionale se
desfãºoarã acum în cadrul uneia sau alteia dintre instituþiile internaþionale....
Aceste instituþii adaugã ele valoare statelor – naþiuni din care sunt compuse, sau
sunt pur ºi simplu niste arene pe care statele membre îºi interpreteazã vechile lor
jocuri? Aºa cum se întâmplã adesea în viaþã, un rãspuns cinic la aceste între-
bãri nu mai este realist.“2

Aceste exigenþe ºi întrebãri privind rolul diplomaþiei revin automat în minte,
atunci când ne gândim la reprezentanþii de frunte ai diplomaþiei româneºti din
trecutul apropiat, cãrora istoria scrisã de contemporanii noºtri nu le-a recunoscut
încã rolul care li se cuvine de drept în cronica de onoare a celor care au luptat cu
armele spiritului pentru câºtigarea unui loc demn al României în concertul naþiunilor.

Aºa fiind, în aceste împrejurãri, iniþiativa Editurii Institutului de ªtiinþe Po-
litice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ de a publica volumul Valentin
Lipatti om de culturã ºi diplomat strãlucit în coordonarea profesionistã asiguratã
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de Paraschiva Bãdescu ºi George Corbu meritã sã fie salutatã cu viu entuziasm
ºi îndreptãþitã speranþã.3

Ambii coordonatori sunt familiarizaþi foarte bine cu activitatea diplomaticã
prodigioasã a lui Valentin Lipatti (1923-1999) ºi au reuºit sã înmãnuncheze în
volum contribuþii utile din partea unor autori care l-au cunoscut bine nu numai
pe Valentin Lipatti, dar ºi epoca tumultoasã strãbãtutã de România în relaþiile
internaþionale ale secolului trecut.

Structura cãrþii dezvãluie preocuparea coordonatorilor de a oferi o imagine cât
mai cuprinzatoare ºi mai nuanþatã privind personalitatea lui Valentin Lipatti. Astfel,
parcurgând ºase capitole, cititorii pot sã afle multe date despre Valentin Lipatti
ca universitar ºi om de culturã, sunt invitaþi sã viziteze cariera sa diplomaticã,
activitatea publicisticã, sã afle lucruri interesante despre fratele lui Valentin
Lipatti, genialul artist Dinu Lipatti, iar în final sã-si lãrgeascã cunoºtinþele din
domeniul relaþiilor internaþionale, strãbãtând un florilegiu din publicistica lui
Valentin Lipatti, reîntâlnit apoi în evocarea colegilor, colaboratorilor ºi priete-
nilor. Reperele bibliografice, ilustraþiile ºi documentele, precum ºi indexul din
partea finalã a volumului sporesc utilitatea acestuia ºi îndeamnã, aºa cum vom
vedea în aceste pagini, la noi cercetãri.

Aºternând aceste rânduri, ne raliem, dintru început, la caracterizarea din prefaþa
la volum, semnatã de ambasador Paraschiva Bãdescu, care ne reaminteºte, cu
deplinã convingere, cã „Valentin Lipatti este apreciat drept ambasador al spiri-
tualitãþii româneºti, cãrturar de elitã, ilustrã figurã a diplomaþiei române“ (p. 7),
calitãþi pe care le vom urmãri în mod prioritar în cele ce urmeazã.

Într-o perioadã în care, atât pe plan naþional, cât ºi la nivel global, diplomaþia
traverseazã o perioadã de regretabil declin, în special sub impactul negativ al
crizei multilateralismului, evocarea valoroasei contribuþii a unuia dintre cei mai
distinºi diplomaþi români ai secolului al 20-lea reprezintã un mobilizator îndemn
pentru regândirea modalitãþilor prin care diplomaþia ar mai putea cãpãta nu
neapãrat strãlucirea de odinioarã, ci mãcar capacitatea fireascã de a sluji cu de-
cenþã ºi succes interesele perene ale þãrii noastre, dincolo de vicisitudini tempo-
rare sau de lungã duratã.

Realizarea unui proiect prin care în 304 pagini este portretizatã sub înalt cali-
ficate semnãturi personalitatea lui Valentin Lipatti reprezintã un act de culturã
care meritã sã fie elogiat. Iar elogierea se justificã nu numai pentru darul valoros
fãcut tinerilor cititori de astãzi pentru care trecutul diplomaþiei româneºti rãmâne
blocat în sfera nebulozitãþii, cât mai ales pentru îndrumarea generaþiilor viitoare
de diplomaþi care vor avea de învãþat mult dintr-o experienþã dificilã, dar pildui-
toare, lãsatã de iluºtrii noºtri înaintaºi în arta negocierilor.

Negocierea este funcþia primordialã a diplomaþiei tuturor timpurilor, iar acest
adevãr permanent este statuat în cel mai important instrument juridic multilateral
al domeniului dreptului diplomatic ºi anume Convenþia de la Viena din 1961 pri-
vind relaþiile diplomatice.
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Întrebarea crucialã care se va pune întotdeauna va fi aceea de a ºti cum poate
fi folositã arta negocierii pentru promovarea intereselor þãrii noastre, astfel încât
sã se ajungã la situaþia de „câºtigãtor-câºtigãtor“ în toate procesele de negociere
care vizeazã viitorul imediat ºi de perspectivã al þãrii, slujite, sub semnul patrio-
tismului, de persoane îndrituite cu acest rol de forurile conducãtoare ale naþiunii.

În memoriile ambasadorului Valentin Lipatti, larg citate în paginile cãrþii de
care ne ocupãm, Conferinta de la Helsinki privind Securitatea ºi Cooperarea în
Europa ocupã un loc privilegiat din perspectiva negocierilor. Într-adevãr, aºa
cum noteazã însuºi ambasadorul Lipatti, aceastã conferinþã a fost un act de
creaþie care poate justifica viaþa unui om ºi marca în tot cazul apogeul carierei
unui diplomat negociator. (p. 70)

Nu pot sã nu menþionez în acest context cuvintele de caldã preþuire scrise de
Victor Yves Ghebali, profesor la Institutul Universitar de Înalte Studii Internaþio-
nale din Geneva, care, referindu-se la Valentin Lipatti, evidenþia faptul cã acesta
„s-a afirmat ca unul din cei mai buni negociatori, un analist desãvârºit al opini-
ilor conceptuale ºi un adept convins al metodei argumentelor în cãutarea ºi defi-
nirea soluþiilor... el era spiritul cel mai dinamic în dezbateri, el a iniþiat ºi a adop-
tat principii, norme ºi valori comune ale relaþiilor internaþionale la nivel euro-
pean ºi meritele sale în aceastã privinþã au fost recunoscute de partenerii sãi
chiar în timpul negocierilor... «Decalogul de la Helsinki» poartã amprenta Am-
basadorului Lipatti... Stabilirea regulei consensului pentru adoptarea deciziilor,
precum ºi ansamblul procedurilor de lucru care stau la baza Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa, mai târziu Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa, este opera Ambasadorului Valentin Lipatti“. (pp. 71-72)

În opinia lui George Macovescu, care, în calitatea sa de prim adjunct al mi-
nistrului, iar mai târziu ca ministru titular al Afacerilor Externe, a urmãrit timp
de decenii activitatea laborioasã a lui Valentin Lipatti, Actul Final de la Helsinki
(1975) „a fost un ceas luminos în istoria bãtrânului ºi zbuciumatului nostru con-
tinent, dupã cum a fost o piatrã de hotar în istoria diplomaþiei, aceastã artã,
aceastã profesie, aceastã meserie a transformãrii imposibilului în posibil.“ Refe-
rindu-se strict la Valentin Lippatti, George Macovescu afirma cã acest diplomat
român „a fost negociatorul principal, un negociator bine pregãtit, inteligent, cultivat,
tenace, abil, imaginativ, aºa cum trebuie sã fie un negociator de înaltã calitate“.
(p. 74) Aceastã caracterizare devine ºi mai convingãtoare dupã lectura tonifiantã
a articolului intitulat „Însemnari despre arta negocierii“ de la paginile 157-172.

Mai puþin reliefate apar în paginile acestui volum importanþa ºi amploa-
rea mandatului deþinut de ambasadorul Valentin Lipatti ca delegat permanent la
UNESCO (1965-1971).

Întrucât am avut privilegiul si onoarea de a fi adjunctul sãu în delegaþia ro-
mânã la cea de-a 16-a sesiune a Conferinþei Generale a UNESCO (12 octombrie
– 14 noiembrie 1970), îmi îngãdui sã adaug câteva elemente semnificative pentru
înþelegerea rolului esenþial pe care l-a avut Valentin Lipatti în consolidarea pozi-
þiei României la UNESCO ºi în creºterea reputaþiei acesteia în complexul proces
al diplomaþiei multilaterale, cu accentul specific, inevitabil, pus pe componenta
sa culturalã ºi educaþionalã.
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Anul 1970 s-a încheiat fructuos pentru România prin rezultatele obþinute
la cea de-a 16-a sesiune a Conferinþei Generale a UNESCO în cadrul cãreia au
avut loc noi dezvoltãri promiþãtoare ale programului de cooperare europeanã. La
propunerea României, conferinþa a adoptat prin aclamaþii rezoluþia 5.7 privind
cooperarea europeanã ºi a aprobat realizarea unor proiecte importante pentru
anii 1971-1972, printre care: crearea cu începere din anul 1972 a unui Centru
European de Învãþãmânt Superior, convocarea primei conferinþe a miniºtrilor
culturii din statele membre europene desfãºuratã la Helsinki în iulie 1972,
precum ºi a celei de a 6-a conferinþe regionale a comisiilor naþionale europene
pentru UNESCO, reunitã la Bucureºti în mai 1971.4

Punctul de pornire al delegaþiei române a fost acela de a contribui cu deplinã
hotãrâre la consolidarea concepþiei filozofice pe care îºi fundamenteazã acþiunile
sale UNESCO. Este o concepþie profund umanistã, iar dimensiunea eticã, de
puternicã rezonanþã, care strãbate înfãptuirile sale, îºi gãseºte o clarã expresie în
Actul sãu constitutiv, care proclamã cã „rãzboaiele nãscându-se în mintea oame-
nilor, tot în mintea oamenilor trebuie înrãdãcinatã ideea apãrãrii pãcii“.

În lumina acestui adevãr, delegaþia românã a subliniat importanþa deosebitã a
Declaraþiei Naþiunilor Unite referitoare la principiile de drept internaþional
privind relaþiile prieteneºti ºi cooperarea dintre state (1970) ºi a arãtat cã acest
document va trebui sã marcheze o etapã însemnatã în statornicirea unei filozofii
a pãcii ºi în cristalizarea unui sistem concret de norme juridice menite sã prezi-
deze conduita statelor în comunitatea internaþionalã. Ca parte integrantã a patri-
moniului spiritual al omenirii, principiile fundamentale ale dreptului interna-
þional au o valoare de prim ordin pentru stabilirea unor raporturi normale între
state, pentru menþinerea unui climat de securitate ºi cooperare menit sã creeze
cadrul indispensabil pentru o adevãratã reafirmare a naþiunilor în viaþa interna-
þionalã, pentru dezvoltarea civilizaþiei ºi progresul lor multilateral.5

La bogãþia de idei concentratã în paginile acestui volum în care Valentin Li-
patti este portretizat ca un orator ºi negociator de prim plan în sfera diplomaþiei
multilaterale, adaug un paragraf care uimeºte ºi astãzi prin prospeþimea sa
evidenþiatã de pledoaria vibrantã fãcutã la UNESCO de ambasadorul român în
favoarea cooperãrii europene. Reproduc acest paragraf în francezã pentru a nu
afecta prin traducere stilistica textului original.

„Les raisons qui guident notre action en faveur de la coopération européenne
sont claires et constantes: la Roumanie pense que les intérêts de l’humanité exi-
gent que l’Europe mette ses forces non pas au service d’une politique de guerre,
mais au service du progrès, de l’entente et de la coopération. L’immense potentiel
culturel et scientifique de l’Europe peut et doit contribuer au progrès de tous les
Etats de la région.Nous pensons aussi que la réalisation de la paix, de la sécurité
et de la coopération en Europe serait tout aussi bénéfique pour les autres régions
du monde et quelle favoriserait l’extension des rapports des pays européens avec
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les pays en voie de développement dans l’ordre du progrès matériel et des
conquêtes de l’esprit. La paix et la coopération en Europe sont, â nos yeux, des
dimensions essentielles de la paix du monde et du progrès de tous les peuples.“6

Valentin Lipatti a avut un rol determinant în negocierea ºi finalizarea princi-
palului document politico-juridic adoptat de cea de-a 16-a sesiune a Confe-
rinþei Generale a UNESCO cu privire la sarcinile organizaþiei în promovarea
pãcii. Rezoluþia pe aceastã temã a fost adoptatã la 7 noiembrie 1970, fiind ela-
boratã în ºedinþe cu uºile închise, de un grup restrâns de delegaþi din urmãtoarele
þãri: Afganistan, Chile, India, Olanda, România, Senegal, Tanzania, Trinidad ºi
Tobago, URSS, Arabia Sauditã ºi SUA.

Finalizatã sub titlul Contribuþia UNESCO la pace ºi sarcinile sale în elimi-
narea colonialismului ºi folosirea programului UNESCO ca instrument de con-
solidare a cooperãrii între statele europene în interesul pãcii ºi securitãþii în Eu-
ropa, aceastã rezoluþie cuprinde idei ºi concepte avansate de Valentin Lipatti
care îºi menþin valabilitatea ºi astãzi. Sunt demne de evocat în acest sens referi-
rile la idealurile pãcii ºi prieteniei între popoare, relaþiile paºnice ºi de bunã veci-
nãtate între state, influenþa pernicioasã continuã a colonialismului, neo-colonia-
lismului, rasismului ºi fascismului ºi a altor concepte antiumaniste asupra vieþii
intelectuale a popoarelor.

La propunerea delegaþiei române, în rezoluþie a fost inclusã ideea cã difuza-
rea largã a culturii ºi educarea omenirii în spiritul dreptãþii, libertãþii ºi pãcii sunt
indispensabile pentru demnitatea omului ºi constituie o datorie sacrã pe care
toate naþiunile trebuie sã o îndeplineascã într-un climat de asistenþã reciprocã ºi
responsabilitate.

A fost puternic sprijinitã ideea exprimatã de reprezentanþii africani potrivit
cãrora apartheidul este un afront la adresa omenirii, ceea ce a generat multã sim-
patie pentru delegaþia românã.

În acelaºi document programatic a fost reafirmatã convingerea cã una din sar-
cinile practice ºi esenþiale ale UNESCO constã în contribuþia sa activã la cauza
întãririi pãcii ºi securitãþii internaþionale, pentru a crea ºi consolida condiþiile
intelectuale de naturã sã lãrgeascã cadrul favorabil înþelegerii internaþio-
nale. Prin acest document s-a cerut Directorului General al UNESCO sã efec-
tueze studii ºi cercetãri interdisciplinare cu privire la pace ºi rasism ºi în legãturã
cu aspectele sociologice ºi economice ale acestora. În studiile ºi cercetãrile între-
prinse s-a apreciat ca fiind necesar sã se punã un accent deosebit pe teme cum
sunt: factorii social-economici, psihologici ºi etici ai conduitei indivizilor, colec-
tivitãþilor umane ºi naþiunilor; efectele transformãrilor sociale din lume asupra
relaþiilor dintre naþiuni ºi indivizi; interacþiunea dintre pace ºi dezvoltare, condi-
þiile sociale prealabile ale cooperãrii internaþionale între diferite þãri ºi popoare.7
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Meritã a fi evocatã, deasemenea, rezoluþia iniþiatã de delegaþia românã ºi pro-
movatã cu succes pânã la adoptarea ei prin consens, publicatã sub cota ºi ti-
tlul 5.7 Cooperarea europeanã. Potrivit acestei rezoluþii, dezvoltarea cooperãrii
între naþiuni în domeniile educaþiei, ºtiinþei, culturii ºi comunicãrii, în confor-
mitate cu principiile statornicite în Constituþia UNESCO, joacã un rol esenþial în
promovarea pãcii ºi înþelegerii internaþionale.

Este reamintitã în acest context Rezoluþia 2129 (XX) a Adunãrii Generale a
Naþiunilor Unite, iniþiatã tot de România, care „salutã interesul crescând faþã
de dezvoltarea relaþiilor de bunã vecinãtate ºi a cooperãrii între statele europene
cu sisteme sociale ºi politice diferite“.

Într-un paragraf care face onoare României este subliniatã „valoarea conclu-
ziilor ºi recomandãrilor adoptate de Reuniunea rectorilor ºi pro-rectorilor uni-
versitãþilor europene (Bucureºti, aprilie 1970), potrivit cãrora însãºi “cooperarea
în domeniile care þin de competenþa UNESCO este un factor important pentru
consolidarea pãcii ºi securitãþii în Europa, precum ºi pentru pacea ºi dezvoltarea
generalã a omenirii“. Totodatã, este exprimatã convingerea cã trebuie depuse
„eforturi suplimentare menite sã promoveze ºi sã asigure o mai largã cooperare
europeanã, întemeiatã pe respectarea principiilor independenþei ºi suveranitãþii
naþionale, a drepturilor egale ale popoarelor, a neamestecului în treburile interne
ºi a avantajului reciproc“8.

Mesajul vibrant transmis de Valentin Lipatti prin instrumentarul diplomaþiei
multilaterale reflectã un profund umanism perceptibil la nivel individual ºi glo-
bal. Prin aceastã însuºire mesajul sãu dãinueºte ºi astãzi. Într-o declaraþie fãcutã
de Irina Bokova, în calitatea sa de Director General al UNESCO, se aratã: „În
esenþã, umanismul este un apel la solidaritate ºi convingerea cã aparþinem unei
singure ºi mari familii umane. Astãzi, aceastã solidaritate trebuie sã fie modelatã
prin noi forme de cetãþenie globalã într-o epocã a diversitãþii. Globalizarea, urba-
nizarea ºi diversitatea culturalã creeazã societãþi multiculturale cu identitãþi mul-
tiple. Aceastã diversitate ne obligã sã regândim dezvoltarea, dialogul, toleranþa,
coeziunea socialã ºi chiar pacea. Frontierele pãcii se deplaseazã în interiorul
societãþilor, în percepþiile pe care fiecare persoanã le are asupra propriei culturi,
precum ºi în perceptiile altora. A face pace cu ceilalþi presupune a face pace cu
noi înºine...“9

Din perspectiva diplomaþiei pãcii, îºi pãstreazã deplina actualitate apelul
umanist emoþionant adresat de Valentin Lipatti concetãþenilor sãi. În opinia sa,
noi trebuie „sã rãmânem, fãrã excese ºi fãrã servituþi, credincioºi iubirii de þarã
ºi valorilor naþionale, cu convingerea cã este singura modalitate care poate con-
feri vorbelor ºi faptelor noastre credibilitate ºi forþã. Patriotismul nu este nici o
excentricitate, nici un lucru de ruºine, nici un anacronism periculos. A ne lipsi de
el ar însemna pur ºi simplu sã ne automutilãm ºi sã nu mai valorãm mare lucru.
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Adicã sã nu mai fim noi înºine într-o societate ca a noastrã care are nevoie mai
mult decât oricând de oameni întregi ºi autentici“.10

Trecut-au anii. În decembrie 1993, într-un articol preluat în volumul Lumea
în tranziþie, Valentin Lipatti constata cu vãditã mâhnire cã cea de-a 27-a sesiune
a Conferinþei Generale a UNESCO, desfãºuratã la Paris, între 23 octombrie ºi 16
noiembrie, nu s-a bucurat de publicitate în România. „La noi, evenimentul a
trecut aproape neobservat, presa, radioul ºi televiziunea având probabil multe
alte nobile preocupãri.“ În acelaºi articol, el formula, totodatã, câteva gânduri
testamentare despre organizaþia pe care o slujise în numele României cu pil-
duitoare dãruire.

Referindu-se la dimensiunea umanistã a UNESCO Valentin Lipatti arãta în
acelaºi articol: „Dintre toate agenþiile specializate existente în sistemul Naþiu-
nilor Unite, UNESCO este în mod evident un centru de reflecþie asupra proble-
melor majore ale contemporaneitãþii. Ea trebuie însã sã fie un catalizator al vo-
inþei politice a statelor membre. O voinþã politicã în stare sã despovãreze ome-
nirea de suferinþele ºi servituþile actuale ºi sã-i asigure un viitor mai bun, prin
strãdania întregii comunitãþi internaþionale“11.

Acesta este de fapt mandatul actual al UNESCO, definit într-un mod clarvã-
zator de Valentin Lipatti în 1993. În anul 2017 UNESCO pledeazã pentru „O
foaie de parcurs privind conºtiinþa globalã“, în cadrul cãreia abordãrile tradiþio-
nale trebuie sã fie îmbogãþite cu noi perspective, ajutând oamenii sã cimenteze
pacea în secolul XXI. Este imperativ sã fie adoptatã o viziune mai largã asupra
lumii, sã fie recunoscutã universalitatea omenirii, multitudinea de opinii mon-
diale, sã fie depãºite fixismele, sã se ajungã la conºtientizarea necesitãþii de a
promova o culturã a pãcii ºi a dezvoltãrii durabile. În acest complex proces, di-
plomaþiei pãcii îi revine un rol semnificativ.12

În Cuvântul înainte la volumul de care ne ocupãm, Paraschiva Bãdescu
releva în mod realist cã moºtenirea lui Valentin Lipatti nu este suficient de cu-
noscutã ºi valorificatã. Propunerile formulate pentru recuperarea acestei valo-
roase moºteniri meritã toatã atenþia ºi sperãm ca ele sã fie luate în seamã de toþi
cei care pot contribui cu folos la materializarea lor. (pp. 7-8)

Îmi permit sã adaug o sugestie. Activitatea lui Valentin Lipatti la UNESCO
este puþin cunoscutã în România. Reunirea într-un volum a tuturor discursurilor
acestuia la conferinþele generale ale UNESCO ºi la alte reuniuni ale acestei
agenþii specializate a ONU, rezoluþiile iniþiate de România în timpul mandatului
sãu, precum ºi corespondenþa cu Directorul General al UNESCO ºi cu înalte per-
sonalitãþi culturale din Franþa ar avea drept rezultat o lucrare masivã care prin con-
þinutul ei ar deveni un preþios îndrumar pentru diplomaþii români dornici sã-ºi
desãvârºeascã propria carierã în sfera diplomaþiei multilaterale, cu accent pro-
fesional special pe educaþie, culturã, ºtiinþã ºi informaþie.
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10 Valentin Lipatti, Lumea în tranziþie – cronici de politicã externã, Bucuresti, Editura Globus, 1994,

pp. 123-124.
11 Op. cit, supra, pp. 182-183.
12 A se vedea documentele semnalate în pagina intitulatã A Roadmap on Global Consciousness:

„Thinking and Learning for the 21st Century“, disponibilã la http://en.unesco.org/cultureofpeace/flagship-
programmes/global-consciousness



Confesiunile orale fãcute în câteva împrejurãri de ambasadorul Pompiliu
Macovei, care, în 1972, i-a succedat lui Valentin Lipatti ca Delegat permanent la
UNESCO, au evidenþiat faptul cã în arhiva Delegaþiei permanente a gãsit o co-
moarã de mii de pagini reprezentând corpusul de corespondenþã dintre Dele-
gaþie ºi Secretariatul UNESCO.Aceastã comoarã, completatã cu documente din
arhiva Ministerului român al Afacerilor Externe, îºi aºteaptã cuvenita valori-
ficare, chiar ºi selectivã.

Diplomatia pãcii existã, dãinuie ºi se dezvoltã prin munca, abnegaþia ºi tena-
citatea slujitorilor ei.13 Fie ca acest volum care ne prilejuieste un incitant ºi
instructiv drum prin diplomaþia practicatã de Valentin Lipatti sã reprezinte un
prim pas angajant spre viitor, în direcþia redescoperirii moºtenirii valoroase lã-
sate de o pleiadã de diplomaþi români a cãror viaþã profesionalã s-a desfãºurat
sub un nobil îndemn, de la care nu s-au abãtut – slujirea permanentã ºi neobositã
a Patriei, cu devotament, profesionalism ºi inteligenþã.

Bangkok, 3 iulie, 2017
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13 În concluziile uneia dintre cele mai recente lucrãri privind evoluþia diplomaþiei se aratã: „În aceastã

nouã erã, diplomaþia nu va deveni perimatã. Ea va fi esenþialã în construirea unei lumi paºnice, prospere ºi
sãnãtoase. Tradiþiile sale vor fi îmbunãtãþite prin noi practici. Un viitor promiþãtor aºteaptã diplomaþia.“ A
se vedea Philip Seib, The Future of Diplomacy, London, Polity Press, 2016, p. 141.


