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Domnule Preºedinte,

Încep cu o mãrturisire. Este o mare zi pentru mine. Nu mã gândesc la
ecourile zilei de 10 mai pentru români sau pentru europeni. Eu vorbesc
despre dumneavoastrã. Prezenþa dumneavoastrã în România este marele
eveniment. ªi pentru mine ºi pentru prietenii mei aici prezenþi, sã vã as-
cultãm, sã vã vedem, sã vã sãrbãtorim înseamnã sã ne îmbogãþim spiritul.
Cunoaºterea problemelor internaþionale, a direcþiei în care merge civili-
zaþia, care sunt obstacolele ºi capcanele ei, sfârºitul crizei ºi seche-lele ei,
totul se clarificã ºi are o semnficaþie, atunci când vã citim sau când asis-
tãm la clarele dumneavoastrã expuneri.

Mai întâi, dumneavoastrã sunteþi pentru noi Franþa. O bogatã tradiþie
istoricã este suportul fidel pentru sentimentele românilor faþã de Franþa
ºi pentru cooperarea amicalã a celor douã þãri. Astãzi aþi adus noi mãr-
turii prin cartea dumneavoastrã ºi prin noile proiecte comune. Suntem în-
crezãtori cã Institutul nostru de Relaþii Internaþionale al Academiei —
care cu profesorul Dungaciu este în plinã înflorire — vã va fi un partener
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viabil. Ambasadorul Liviu Botta conduce de asemenea ºi o Fundaþie im-
portantã pentru studiul Mãrii Negre, aflatã sub egida Academiei Române.

Pentru noi sunteþi lumea. În mod regulat, studiile dumneavoastrã ºi ra-
portul Ramses prezintã globul terestru actual, cu problemele sale, cu ero-
rile sale, cu dificultãþile sale, cu o notã de optimism seren. Studiaþi istoria
contemporanã fiind unul din arhitecþii ei. Interlocutorii dumneavoastrã
sunt personalitãþile-cheie ale epocii noastre, iar dumneavoastrã le reuniþi
în Areopag. Þineþi cursuri pentru politicienii sus-puºi, iar ei au nevoie de
ele, aºa cum nimeni nu se îndoieºte. Putem vedea cã Franþa joacã un rol
important în evoluþia familiei umane. ªi putem spera cã o þarã micã precum
România ar putea ºi ea sã contribuie la îmbunãtãþirea condiþiei de viaþã
ºi a ºanselor de supravieþuire, promovând înþelegerea ºi evitând rãzboaiele.

Permiteþi-mi, domnule Preºedinte, sã rememorez momentele în care
am putut sã mãsor forþa personalitãþii dumneavoastrã ºi tezaurul uriaº de
resurse intelectuale pe care îl aveþi. Totul a început în anii care ne-au reu-
nit în munca de la Centrul Est-Vest, o organizaþie internaþionalã, fie în
Statele Unite, fie în þãrile din Europa. Eraþi pe atunci marele expert, sursã
permanentã pentru ucenicia colegilor dumneavoastrã. Am profitat din
plin. Îmi spuneam mereu: învãþ deci exist. Nu aþi aparþinut unei singure
discipline. Eraþi deopotrivã profesor, savant, economist, filosof, diplo-
mat, scriitor. Am admirat mereu stilul dumneavoastrã elegant ºi clar, stil
care alãtura spiritul de fineþe ºi spiritul de geometrie care vã era propriu.

Cred cã pânã ºi persoanele ce au opinii opuse faþã de cele ale dum-
neavoastrã se simþeau în largul lor în prezenþa dumneavoastrã. Pentru cã
aþi implantat în ºtiinþa politicã moravurile etosului ºtiinþific, moderaþia,
tonul civilizat ºi obiectivitatea, dialogul civilizat. Având în vedere con-
fruntãrile sãlbatice dintre doctrinele politice, era un rezultat remarcabil.

ªi cum sã uitãm ziua din 1999 în care Academia Românã v-a ales
membru de onoare. Trei ani mai târziu ea publica în românã Acþiunea ºi
sistemul moralului o carte de referinþã pentru noi toþi.

Pentru aceastã zi de 10 mai în care amintirile noastre însoþesc acþiu-
nile amicale, atât de promiþãtoare, va mulþumesc cu recunoºtinþã.

Academician Mircea Maliþa
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