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Dan Dungaciu: Domnule academician, vã invit sã discutãm astãzi despre peri-
oada interbelicã, din perspectiva diplomatului Mircea Maliþa. Aþi spus la un mo-
ment dat cã aþi fãcut diplomaþie sub Dej ºi Ceauºescu. Aºa au fost vremurile. Dar
cum ar fi fost dacã aþi fi fãcut diplomaþie în slujba Regelui? Cum a arãtat diplo-
maþia româneascã în perioada interbelicã? Cum o evaluaþi dumneavoastrã astãzi?

Mircea Maliþa: Dupã 1918, când se terminã primul rãzboi mondial, România
are de rezolvat, la Conferinþa de Pace, o problemã diplomaticã foarte complicatã,
care se rezolvã, din fericire, cu succes, dar care ameninþa poziþia noastrã în Con-
ferinþa de Pace din 1919. Totul începuse greu ºi tensionat. La început a fost ade-
ziunea românilor la despãrþirea de Puterile Centrale, dar Carol I voia sã rãmânem
alãturi de Germania ºi de Austro-Ungaria.

Dan Dungaciu: Aveam un tratat cu nemþii...
MirceaMaliþa: Tratatul acela secret, pe care Regele îl scotea sã-l arate fiecãrui

prim-ministru, spre marea spaimã a acestuia, din sertarul în care nu umbla nimeni.
Dan Dungaciu: Se spune cã Regele Carol, deºi conºtient cã românii se uitau

atunci doar înspre Transilvania, vroiau Unirea, deci nu putea sã fie de partea Pute-
rilor Centrale.Avrut chiar sã abdice. Dar a murit mai devreme de un asemenea gest.

Mircea Maliþa: Pânã la urmã au învins partizanii Antantei. Dar dupã intrarea
în Antantã, lucrurile nu au mers aºa cum bãnuise Brãtianu. El mizase pe reuºitã
în rãzboi.A fost de parteaAntantei — ceea ce era corect —, dar el ceruse în schim-
bul participãrii României cu trupe, sã aibã, la sfârºit, la Conferinþa de Pace, posi-
bilitatea sã se vadã reunitã cu regiunile locuite de români. Deci el visa la România
Mare. În momentul în care România a fost înfrântã de cãtre germani ºi a trebuit sã
cedeze Valahia ºi sã se retragã la Iaºi, ºi Rege ºi Guvern...
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Dan Dungaciu: ªi sã trimitã tezaurul la ruºi...
Mircea Maliþa: Da, sã trimitã tezaurul ca sã-l salveze...
Dan Dungaciu: ªi de atunci tot salvat a rãmas!
Mircea Maliþa: ... atunci aceastã înþelegere pe care a avut-o cu alþi oameni

care gândeau în termenii realismului diplomatic, adicã ai raportului de putere, în
care puterea conteazã, rãzboiul conteazã, contribuþia la rãzboi conteazã etc., începea
sã intre în crizã. Aici avem un francez, premierul francez Georges Clemenceau,
din aceeaºi ºcoalã a realismului diplomatic.

Dan Dungaciu: I se spunea „Tigrul“!
Mircea Maliþa: Da! Clemenceau se înþelege bine cu Brãtianu, dar Brãtianu

vede ameninþatã aceastã înþelegere. Nu atât pentru faptul cã s-a retras ºi a fost bãtut,
pentru cã avea scuza, împrejurarea plecãrii aliatului rus, prin dispariþia Imperiului
þarist. Atunci, frontul unde luptam noi s-a prãbuºit, nu pentru cã România n-ar fi
luptat sau ar fi pierdut unele lupte. ªi se putea obiecta cã înþelegerea nu mai are loc.

Dan Dungaciu: Problema a fost cã România a semnat o pace separatã cu
nemþii...

Mircea Maliþa: Deci Brãtianu s-a dus acolo cu o sarcinã foarte grea, aceea
de a obþine respectarea înþelegerii, chiar dacã România a semnat o pace parþialã cu
nemþii — Pacea de la Bucureºti.

Dan Dungaciu: Problema era deci semnãtura pe un document care nu era
prevãzut. Putea sã facã altfel România în momentul acela, putea de exemplu sã
facã precum sârbii, care nu au semnat niciodatã deºi au fost ºi ei înfrânþi?

Mircea Maliþa: Nu pot sã ºtiu. În orice caz, s-a corectat situaþia la Conferinþa
de Pace. ªi s-a corectat în felul urmãtor: în guvernul provizoriu de la Iaºi din refu-
giu, au conlucrat partidele mari — liberalii lui Brãtianu cu conservatorii lui Take
Ionescu. Acesta din urmã avea o altã abordare a problemei. Era ºi avocat ºi jurist
ºi el vedea totul nu în perspectiva doctrinei puterii ca Brãtianu, ci prin aceea a le-
gilor ºi a normelor internaþionale, a tratatelor care puteau fi invocate.

Dan Dungaciu: Avem deci douã ºcoli diplomatice, douã viziuni: una a
realismului diplomatic, alta a tratatelor.

Mircea Maliþa: Aºa este. Take Ionescu a plecat înainte la Conferinþa de Pace
de la Paris pentru a organiza ºi mobiliza opinia publicã în favoarea României ºi, în
paralel cu negocierile pe care le aveau realiºtii între ei, ca sã spunem aºa, adicã
Brãtianu cu Clemenceau, Take Ionescu avea prizã la reprezentantul Statelor Unite,
la preºedintele Wilson. Iar înþelegerea ºi sprijinul pentru Transilvania ºi pentru
Basarabia era aceasta — principiul naþionalitãþilor ºi al autodeterminãrii. Ori el
venea cu o demonstraþie excelentã ºi puternicã, care era MareaAdunare Popularã,
cu voturi ºi semnãturi strânse de la populaþie, cea de la Alba Iulia, din 1918. Asta
îi furniza un argument puternic ºi nu invoca nici obligaþii din trecut, nici rãzboiul,
ci aplicarea noilor principii ale lui Wilson. ªi el era bucuros cã se poate întruchipa
în ceva.

Dan Dungaciu: E pax americana.
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Mircea Maliþa: Da, e pax americana într-un fel. În ºcoala aceasta, a lui Take
Ionescu, a crescut Titulescu, care ºi-a fãcut ucenicia în aceastã perioadã de pre-
gãtire a Conferinþei. El a avut în consecinþã o mare încredere în formulele pe
care le-a elaborat Wilson pentru menþinerea pãcii ºi care erau constituirea Ligii
Naþiunilor. A devenit un fervent apãrãtor al Ligii Naþiunilor, în care ºi-a dus toatã
activitatea ºi ºi-a pus mari speranþe. Ce a fãcut în plus a fost consolidarea solida-
ritãþii post-Antantã cu þãrile din Occident, prin crearea a douã mici ligi regionale,
adicã Mica Înþelegere (cu Iugoslavia ºi Cehoslovacia, în 1921) ºi Înþelegerea
Balcanicã (cu Turcia, Grecia ºi Iugoslavia, în 1934).

Dan Dungaciu: ªi am mai avut noi, tot în 1921, un Tratat cu Polonia.
Mircea Maliþa: A încercat sã se apropie mai mult ºi de Polonia, care avea o

poziþie aparte. Acela a fost cadrul în care a lucrat Titulescu. În aceastã situaþie, a
obþinut la Ligã o recunoaºtere atât de mare, încât este singurul om care a fost preºe-
dinte de douã ori al Ligii, în douã sesiuni ale Adunãrii Generale a Ligii.

Dan Dungaciu: Ceea ce i-a asigurat un prestigiu pe care probabil nu l-au
avut alþii.

Mircea Maliþa: Chiar au fost multe voci care au spus cum poate o þarã micã
sã aibe un diplomat atât de mare. Cam aºa se spunea despre Titulescu atunci.Ade-
vãrul e cã el iubea puþin fastul ºi primirile...

Dan Dungaciu: Era un pic megaloman.
Mircea Maliþa: Da, stãtea la hotel ºi îi plãcea ca tot personalul sã vinã ºi sã

strige: Trãiascã Titulescu! Trãiascã România! ªi el scotea bani din buzunar ºi le
dãdea la toþi.

Dan Dungaciu: Se spune cã închiria ºi apartamentul de deasupra ºi pe cel de
dedesubt faþã de apartamentul propriu-zis în care stãtea ca sã aibã liniºte când îºi pre-
gãteºte acþiunile ºi faimoasele sale discursuri.

Mircea Maliþa: Asta se poate. Avea foarte multe ciudãþenii medicale, a avut
crize de paranoia, considerându-se mereu bolnav.

Dan Dungaciu: Cel mai elocvent gest a fost dupã tratatul pe care l-a semnat
cu Rusia, când scria într-o scrisoare cã mai are de împãcat Franþa cu Germania ºi
apoi se retrage.

MirceaMaliþa: Da... Dar dincolo de toate acestea, Titulescu era un om de vizi-
une mare. Dacã mi-aþi cere sã spun ce sau cum a fost diplomaþia românã în acele
vremuri, aº spune aºa: a fost strãlucitoare, dar a fost în acest cadru ºi cu aceste
personaje care þineau de nucleul Take Ionescu – Nicolae Titulescu.

Dan Dungaciu: Take Ionescu a fost o minte extraordinarã, este indiscutabil,
iar cel care l-a urmat, Nicolae Titulescu, l-a continuat, fiind ministru de Externe
dincolo de guverne, ocupând acestã poziþie din 1927 pânã în 1936. Se ºi considera,
de altfel, „ministrul Regelui“, nu al unui Cabinet. Aº vrea sã punctãm un aspect
foarte important pe care l-aþi spus ºi asupra cãruia trebuie sã revenim. În cazul
nucleului Take Ionescu – Titulescu e vorba de o ºcoalã, de o viziune asupra poli-
ticii externe ºi asupra relaþiilor internaþionale. O ºcoalã care merge mai degrabã
pe tratate, care se blindeazã prin tratate ºi care crede cã blindajul prin tratate poa-
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te sã fie salvator. Culmea acestor tratate ar fi trebuit sã fie Liga Naþiunilor. Exista
însã, pe de altã parte, aºa cum aþi spus ºi dvs., prin Ion. I. C. Brãtianu, un alt tip de
viziune. Asta a fost o tensiune care este probabil perpetuã în istoria diplomaþiei.
Este real politik versus tratate.

Mircea Maliþa: Da, dar vedeþi dvs., ele sunt capabile sã acþioneze în paralel,
aºa cum s-a întâmplat cu România la Conferinþa de Pace, când Brãtianu ºi Take
Ionescu s-au completat reciproc. Deci nu sunt chiar divergente ºi exclusive. Una
nu o dispreþuia complet pe cealaltã, ci era o chestiune de accent ºi de eficienþã.

DanDungaciu: De acord, dar vedeþi cã apãruserã douã forþe în momentul acela,
Germania ºi URSS, în primul rând, care nu prea fãceau parte din ºcoala aceasta
a tratatelor, ca sã zic aºa. Practicau un alt tip de diplomaþie...

Mircea Maliþa: Sigur cã s-a stricat atmosfera ºi contextul pentru cã tratatele
nu au fost suficient de eficiente ca sã le bareze ascensiunea. S-au fãcut greºeli
enorme faþã de Germania, care a fost lãsatã în mizerie ºi acoperitã de datorii, care
pânã la urmã au dus la criza economicã de acolo, la umilire ºi la venirea lui Hitler.
Deci nu s-a procedat bine pe partea diplomatico-pacifistã ºi tot cu pumnul dat în
masã s-a procedat dupã primul rãzboi— cel înfrânt e înfrânt, el trebuie sã plãteas-
cã pânã la capãt etc. Au fost erori mari, tonul acesta a fost ineficient, ºi mai ales
faptul sã nu s-a pliat toatã lumea pe noile metode ale Ligii care trebuia sã deschidã
o altã epocã. O mare problemã a fost creatã de neparticiparea Americii...

Dan Dungaciu: Chiar aºa, de ceAmerica nu a participat la Ligã? E niþel bizar,
Wilson o suþinea, chiar primise Premiul Nobel pentru Pace în 1919, dar America
nu se alãturã...

Mircea Maliþa: Asta a fost una dintre loviturile pe care republicanii au dat-o
democraþilor, dar în fond a fost o loviturã datã Ligii, care era o creaþie americanã.
Wilson a pierdut acasã, pentru cã nu ºi-a asigurat spatele bine.

DanDungaciu: Liga ajungea sã fie mai iubitã în Europa decât în Statele Unite?
MirceaMaliþa: Pur ºi simplu Partidul Republican, care vroia sã-l rãstoarne pe

Wilson, adoptase o atitudine, care, la urma urmei, îi este caracteristicã ºi astãzi.
Dan Dungaciu: Era mai reticent faþã de tratate.
Mircea Maliþa: Da, era mai reticent faþã de tratate ºi judecând totul în terme-

nii raporturilor de putere în lume.
Dan Dungaciu: Sã revenim acum în epocã.
Mircea Maliþa: Suntem în momentul în care diplomaþia româneascã are

autoritate, dar sfera este îngustatã, pentru cã presupune legarea exclusivã de pozi-
þiile Vestului ºi de eficienþa ºi vigoarea pe care acesta o avea. Titulescu s-a nime-
rit în situaþia în care, la începutul anilor ’30, prin venirea lui Hitler, lucurile s-au
schimbat dramatic. El a colaborat foarte bine ºi frumos cu germanii, în perioada
în care ei erau membri ai Ligii, iar ministrul de Externe de atunci l-a invitat sã þinã
un discurs în Parlamentul german, care a fost unul din marile lui discursuri. Deci
el era deschis pentru multe soluþii de tip paºnic º.a.m.d. Dar a vãzut cã Liga este
pe ducã... Eu eram copil atunci ºi am luat un ziar, Universul copiilor, publicat de
Nicolae Constantin Batzaria. Pe copertã, prin 1935-1936, avea o caricaturã mare
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în legãturã cu Liga Naþiunilor, decrepitã ºi slãbitã, ºi spunea „Liga Naþiunilor spai-
mã e nebunilor!“ Acesta era curentul...

Dan Dungaciu: Foarte interesant. Este primul text de politicã externã pe care
l-aþi citit?

Mircea Maliþa: Da, nu-l înþelegeam bine dar era bine rimat.
Dan Dungaciu: Adevãrul este cã nu prea a fost, din pãcate, o spaimã.
Mircea Maliþa: Pentru nebuni a fost întotdeauna, dar în general n-a fost un

obstacol pentru cei ce considerau cã nu a fost ultimul rãzboi posibil.
Atunci Titulescu a încercat prea târziu sã schimbe orientarea ºi sã facã urmã-

torul lucru. În primul rând el a lucrat pânã în ultimul moment la pregãtirea fina-
lului rãzboiului. Nu-l interesa aºa de mult evoluþia, el ºtia cã rãzboiul va izbucni,
ºtia cã Germania îl pierde ºi nu avea decât o singurã problemã: cum vom arãta noi
la Conferinþa de Pace, ce vom avea în mânã ºi pe cine vom avea alãturi? ªi atunci
a întrevãzut o apropiere, a înþeles cã România trebuie sã se asigure împotriva unei
alte mari puteri, care era Uniunea Sovieticã. A fãcut tot posibilul, atunci când ea a
fost primitã la Ligã, sã foloseascã aceastã oportunitate — a gãsit în asta un argu-
ment ca sã stabileascã relaþii diplomatice. Asta s-a fãcut la Bucureºti, cu oarecare
interes din partea Uniunii Sovietice.

Dan Dungaciu: Da, dar Titulescu credea cã URSS trebuie implicatã într-o
alianþã generalã, în tratatele generale pentru ca sã se asigure pacea cu ajutorul diplo-
maþiei, cã URSS poate fi solidarizatã cu eforturile de menþinere a statu-quo-ului
versaillez, mai ales dupã ce, în 1933, veniserã naziºtii la putere.

Mircea Maliþa: El considera cã dacã n-ar fi plecat ºi Uniunea Sovieticã, dacã
nu ar fi slãbit interesul pentru Ligã, situaþia era sã fie alta. Pânã în 1936, când a
fost demis, el a fãcut tot ce i-a stat în putinþã ca sã þinã diplomaþia românã deschisã
pentru relaþiile cu Uniunea Sovieticã. ªi acest moment se baza pe conversaþiile
începute cu Litvinov în 1934, la Geneva ºi în preajma Genevei, în localitãþile turis-
tice, pentru gãsirea unei modalitãþi de apropiere ºi politicã, nu numai diplomaticã.
Toþi ne izbeam de problema Basarabiei. Noi ceream ca Uniunea Sovieticã sã ne
recunoascã frontiera pe Nistru, iar ei spuneau niciodatã. De la Rusia nu veþi
izbuti sã obþineþi o asemenea declaraþie. E o chestiune de istorie, de sentimente,
deci nu se poate. Atunci, Titulescu ºi Litvinov au gãsit o soluþie care era foarte
interesantã: sã semnãm un acord de înþelegere între noi, de înþelegere mutualã,
dar mai slab decât cel militar. Era numai un fel de acord de vecinãtate amicalã, din
care sã fie exclus atacul unuia împotriva celuilalt ºi crearea de condiþii care sã
defavorizeze pe unul din cei doi. Era destul de general ca sã poatã fi aplicat ºi nu
era bun pentru Basarabia decât dintr-un singur punct de vedere: sovieticii acceptau
sã scrie undeva cã România deþine între hotarele ei acest teritoriu. Litvinov a semnat
cu România „Pactul de asistenþã mutualã între România ºi URSS“ în 1936, în care
de fapt este inclusã ºi Basarabia.

Dan Dungaciu: Era vorba de o recunoaºtere indirectã, pentru cã în documentul
parafat la 21 iulie 1936 scrie cã „trupele sovietice nu vor putea trece niciodatã
Nistrul fãrã o cerere formalã în acest sens din partea guvernului regal al României,
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la fel cum guvernul regal al României recunoaºte cã trupele române nu vor putea
trece niciodatã Nistrul în URSS fãrã o cerere formalã a guvernului URSS“. Era
deci o recunoaºtere implicitã a frontierei Nistru.

Mircea Maliþa: Da, o recunoaºtere indirectã a frontierelor, pentru cã nu mai
vorbim concret de ele, pentru cã sovieticii au spus cã noi cu voi vorbim, aºa cum
sunteþi acum. Acesta era sensul de rezolvare.

Dan Dungaciu: Cum avea sã scrie undeva Titulescu apropo de „chestiunea
basarabeanã“: „dupã mine, politica pe care România ar fi trebuit sã o urmeze în
ceea ce priveºte Basarabia, era cea a tãcerii“. Dar era realistã ideea aceasta a lui
Titulescu de obþinerea de garanþii de la URSS ºi îmblânzirea ei prin tratate? Nu
era puþin naivã?

Mircea Maliþa: Nu, nu. El se gândea în perspectivã — în 1936 mai credea
posibilã o formulã de neutralitate în viitorul conflict. Pactul cu Rusia din 1936
deja îl obliga sã nu facã nimic împotriva viitoarei alianþe sau ce urma sã fie, era
o asigurare. De cealaltã parte, avea înþelegeri mai bune cu Occidentul, dar, din pã-
cate, Occidentul nu se asigurase în niciun fel ºi nu rãspunsese — aceasta era
marea lui dezamãgire, nu doar cã slãbise Liga, nu numai cã nu s-a opus unui rãzboi
posibil în mod ferm ºi hotãrât ºi nici nu putea oferi garanþii. Dezamãgirea lui a
fost la reacþia generalã a Vestului. Asta s-a vãzut în comportamentul lor, când au
început sã facã concesii ºi Italiei ºi Germaniei. El considera cã asta era o încura-
jare a revanºismului ºi un fel de atitudine de pãrãsire a Occidentului faþã de noi.
Atunci, în 1936, el este încã puternic din punct de vedere diplomatic, chiar la
Conferinþa Strâmtorilor de la Montreux, ca sã caute din nou discuþii cu ruºii, sã li
se arate amical din punct de vedere diplomatic ºi al intereselor lor la Marea Neagrã
ºi sã se bazeze pe gazdele turceºti. Este interesat într-o soluþie care sã favorizeze
Turcia în viitor. A avut acolo un interlocutor extrem de puternic, pe ministrul de
Externe turc de atunci, cu care s-a sfãtuit tot timpul. De ce reconstitui acest eveni-
ment? Pentru cã apare în diferite scrieri o imagine a lui Titulescu care toatã ziua
stãtea de vorbã cu ruºii ºi cu turcii ºi stãtea foarte puþin cu englezii, pe care îi cri-
tica. Acolo s-au ciocnit douã puncte de vedere.

Dan Dungaciu: Douã viziuni asupra Mãrii Negre...
Mircea Maliþa: Douã viziuni asupra Mãrii Negre, în general. Una occidentalã,

una ºi aceeaºi dintotdeauna a imperiilor: libertate de circulaþie, fãrã restricþii,
deci mare internaþionalã cu regim internaþional. Titulescu, cunoscând ideile tur-
cilor ºi ale ruºilor, a mers pe calea lor, adicã aceea a încurajãrii unei soluþii care sã
respecte, bineînþeles, dreptul de circulaþie— pentru cã nu puteai sã opreºti circulaþia
pe mãri — dar susþinea o soluþie care ca principiu de bazã era o mare regionalã.

Dan Dungaciu: Deci ideea lui Titulescu era aºa: Marea Neagrã sã aparþinã
celor care o înconjoarã, având cheia strâmtorilor la turci.

Mircea Maliþa: Ceea ce reconstitui eu, din ceea ce am citit ºi sigur cã meritã
un studiu mai aprofundat: în acel moment turcii aveau o mare frãmântare privind
orientarea lor în viitor. Ce vor face ei mai departe? Cum se vor orienta?
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Dan Dungaciu: De aici ºi importanþa Montreaux-ului din 1936, care, sã
reamintim, a conferit Turciei dreptul de a militariza strâmtorile în situaþie de con-
flict armat.

Mircea Maliþa: Corect. ªi Turcia va trebui ºi sã se pronunþe ºi sã reziste la
încercãrile cele mari, care, chiar dacã vor fi din douã pãrþi, tot vor trebui sã rezis-
te. Or, Turcia în ultimul rãzboi mondial a fost alãturi de Germania ºi pierderile
sale au fost definitive. N-a mai existat Imperiul Otoman dupã acest rãzboi. Au
pierdut absolut tot ce aveau în Orient. Atunci s-au împãrþit ºi Siria, Iran, Irak etc.

Dan Dungaciu: ªi cu Grecia a fãcut schimb de populaþie dupã rãzboi ºi a
pierdut influenþa ºi acolo...

Mircea Maliþa: Deci, ei aveau ideea cã atunci au fãcut un pas greºit în acel
rãzboi, pe care îl puteau evita dacã ei treceau de cealaltã parte sau aveau alt statut.
ªi acum Titulescu le spunea: cu Montreux în mânã invocaþi ºi vã scuzaþi pentru
toatã lumea cã nu luaþi parte la o alianþã sau alta ºi cã rãmâneþi neutri. El avea cui
sã spunã o formulã pe care o iubea, de fapt, pentru România. Spera cã România
va face acest lucru, cã va rãmâne neutrã.A ºtiut precis cã este greu în acel moment
— când toate asigurãrile noastre, încã formale, ale Occidentului, existau — sã
vii cu ideea neutralitãþii ºi sã o cultivi pe solul românesc.

Dan Dungaciu: Dvs. spuneþi aºa: ideea fundamentalã a demersului de poli-
ticã externã a lui Titulescu, deºi nerostitã explicit, era neutralitatea României în
perspectiva unui nou rãzboi.

Mircea Maliþa: Exact. Aceastã chestiune ºi toate visurile lui le-a pus în capul
turcului, care aºa a fãcut. ªi e o explicaþie de ce este aceastã recunoaºtere fantas-
ticã a lui Titulescu în Turcia. A rãmas numele lui acolo printre marii oameni.

Dan Dungaciu: A fost fabulos cum a argumentat Titulescu la Montreaux jocul
sãu cu turcii: „Dacã þara mea a acordat o încredere nelimitatã loialitãþii Turciei,
ea nu face decât sã execute testamentul domnitorului ªtefan cel Mare, care în
secolul al XVI-lea spunea pe patul sãu de moarte: Dacã veþi fi vreodatã nevoiþi sã
cãdeþi la învoialã cu vreunul din duºmanii voºtri, alegeþi-i pe turci, pentru cã ei sunt
cei mai cinstiþi.

Mircea Maliþa: Dar el vorbea despre România. El a mai avut atunci o ches-
tiune esenþialã în minte. A pus problema neutralitãþii în felul urmãtor: indirect,
în scrierile lui, s-a ferit în general, el nu a scris cã România trebuie sã fie neutrã,
ci cã trebuie sã avem sigur argumente care sã ne favorizeze, nu altele care sã ne
defavorizeze.

Dan Dungaciu: Soluþia lui pentru Basarabia era în acelaºi ton?
Mircea Maliþa: Da. El a zis: chestiunea Basarabiei — dacã românii cred cã

o alianþã cu Germania le va da Basarabia prin conflict militar, atunci vor suna clopo-
tele pentru România. Acela va fi dezastrul. Acestea sunt cuvintele lui profetice.

Dan Dungaciu: Aici nu s-a înºelat!
Mircea Maliþa: A avut dreptate! Noi am pierdut cam 700.000 de tineri, vieþi

jertfite pe cele douã fronturi. ªi cu toatã aceastã jertfã enormã, existã o simpatie
pentru Antonescu care poate sã treacã prin capul unora ca un om de caracter ºi
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de onoare. Pãi, care a fost onoarea lui? Onoarea lui invocatã sus ºi tare a fost cã
trebuie sã respecte angajamentul faþã de Hitler. Deci angajamentul lui a fost:
Salut, sã trãiþi, voi face în aºa fel încât armata românã sã piarã pe frontul dum-
neavostrã. Sângerez odatã cu voi. Ce este asta? E o noþiune de onoare? Poþi sã
nu evaluezi etic o asemenea aventurã fantasticã a minþii unui om care nu poate
cântãri consecinþele a ceea ce face? Nici plãtind încã o datã, dupã ce am întors
armele, atâþia oameni ca sã ne reparãm greºeala întâia, n-am putut sã acoperim
vina pe care am avut-o mergând pânã în centrul Rusiei.

Dan Dungaciu: Dar dvs. vã referiþi la acþiunile pe care le-a fãcut Antonescu
în rãzboi sau la gestul lui dupã ultimatumul ºi dictatul din 1940? Ce-ar fi putut
sã facã România dupã ce a pierdut teritorii, dupã Pactul Ribbentrop-Molotov din
1939. Ce-ar fi putut sã facã România?

Mircea Maliþa: A, atunci chestiunea era disperatã. El nu putea sã facã nimic.
Nimeni nu putea sã facã nimic. Acolo am plãtit deja prostia de a ne fi bazat pe
— asta este — opera politicã a lui Carol al II-lea. A fãcut concesii pentru nemþi
în ultimul moment, foarte importante pe plan economic, dar insuficiente pentru
ca sã îi convingã cã te poþi baza pe România.

Dan Dungaciu: Ideea aceasta a lui Titulescu de a merge împotriva revizio-
nismului, care punea în aceeaºi oalã ºi Germania ºi Ungaria, era o idee bunã? I
s-a reproºat cã ar fi trebuit desigur sã acuze Ungaria, dar în acelaºi timp sã pãs-
treze relaþii bune cu Germania. Era teza istoricului Gheorghe Brãtianu. Era posibil
aºa ceva? Sau cã Italia nu trebuia sã fie atât de puternic antagonizatã.

MirceaMaliþa: Nu, nu cu un imperiu fascist — aici s-au lovit imperii. Vorbim
despre al treilea imperiu german, cu obiectivul de a cuceri lumea. Vorbim de im-
perii care au altã logicã. Cei mari nu se uitau la cei mici, îi vedeau doar ca ºi cu-
loare de acþiune, ca locuri de trecere, pentru ei nu exista aºa ceva, nu ne vedeau
ca aliaþi. Ei ziceau aºa: dacã ãºtia mici voiau sã se alãture, sã spunã sunt aliatul lor,
de acord dacã le face bine, dar nu mã intereseazã prea mult.Atunci le cer sã moarã,
sã plãteascã aceasta.

Dan Dungaciu: Dar Ungaria nu era mare imperiu, nici chiar Italia nu era
imperiu atunci. Vroiau sã fie, dar nu erau imperii.

Mircea Maliþa: Dar nu se discuta cu Ungaria deloc, se discuta numai cu
Germania. Germania este cea care a hotãrât ca Ungaria sã primeascã ce a primit.
Hitler deja îºi fãcuse planurile lui ºi se uita la Carol al II-lea ca la o maimuþã, care
stã acolo ºi nu ºtie pe ce chestiuni sã danseze ºi îi îngânã tot felul de lucruri ºi con-
diþii. El sã-mi punã mie condiþii? Dar cine e ãsta? Aºa îl trata Hitler.

Dan Dungaciu: La Consiliul de Coroanã din 27 iunie 1940, ce trebuia sã facã
România? Sã lupte sau sã cedeze?

Mircea Maliþa: Nu putea sã lupte.
Dan Dungaciu: Iorga spunea cã trebuie sã lupte.
Mircea Maliþa: Putea sã lupte dacã avea o acoperire oarecare, de undeva, dar

nu avea, pentru cã nu-ºi pregãtise o alianþã. ªi aºa sã lupte singurã împotriva cui?
A tuturor imperiilor care erau alãturi? Sã lupte pentru Germania sau sã ducã o luptã
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împotriva Germaniei? Era o chestiune pierdutã.Mãcinaþi þara, a spus-o Titulescu.
Este nenorocire dacã nu te asiguri pe toate liniile...

Dan Dungaciu: O neutralitate garantatã?
Mircea Maliþa: Nu, cã nu garantau. Au fost neutri care au fost cuceriþi de

cãtre Germania, dacã le convenea. Dar era o ocupaþie ºi atunci devii ºi erou la termi-
narea rãzboiului.

Dan Dungaciu: Pentru cã eºti ocupat, mai ales când câºtigã ceilalþi.
Mircea Maliþa: Da. Aici era o mizã. Dacã-þi fãceai socotelile de la început

cu capul limpede, vedeai cã Germania nu poate câºtiga, pentru cã nu avea resur-
sele necesare. Nu puteau fi învinse puterile de dimensiunile ºi cu resursele
Aliaþilor. Germania nu putea rezista à la longue. Ei erau cu blitzkrieg-ul. Dacã
blitzkrieg-ul nu reuºea ºi se lovea de un zid, ei pierdeau rãzboiul. ªi asta s-a ºi
întâmplat. ªi asta s-a întâmplat în 1941, la Moscova, când n-au putut lua Moscova
ºi Leningradul. Când s-au lovit de un zid, sistemul lor cu blitz-ul nu a mers. Ei
n-au ºtiut cã va fi un zid, n-au putut sã conceapã cã nu pot lua Moscova, datã fiind
plimbarea pe care au fãcut-o pânã acolo.

Dan Dungaciu: ªi prin Occident.
Mircea Maliþa: ªi prin Occident, dar prin Rusia, mai ales. Iar ruºii au avut

aceastã decizie. Era în 1941 ºi nu aveau resursele ºi ajutoarele care au venit ulte-
rior. Au fãcut aceste douã gesturi: Leningradul ºi Moscova sunt chestiuni de exis-
tenþã fundamentalã pentru Rusia ºi nu pot sã fie pierdute. Au fãcut niºte modifi-
cãri fantastice: au luat hranã din alte pãrþi ºi i-au înfometat pe ruºi ca sã poatã sã
îi menþinã în viaþã pe soldaþi. ªi numai un dictator ca Stalin putea sã facã ºi aceastã
inspiratã ºi nebuneascã chestiune. Totul pânã aici! Astea nu, altceva poate sã-mi
ia Germania, dar astea nu. Asta nu se cedeazã, indiferent de câte vieþi sacrificãm.

Dan Dungaciu: Întorcându-ne la Titulescu, perioada interbelicã aratã aºa: o
politicã sugeratã ºi ilustratã de Titulescu, pânã în 1936 — dupã aceea nu mai
conteazã— care vedea cã vine rãzboiul, vroia pentru România un statut de neutra-
litate ºi pentru asta începuse chiar sã þinã partea URSS-ului în raport cu occiden-
talii, cel puþin pe Marea Neagrã. Pe Marea Neagrã, atunci când susþinea poziþia
Turciei, susþinea de fapt ºi poziþia URSS-ului, care voia o mare închisã.

Mircea Maliþa: Da, sigur cã da.
Dan Dungaciu: Încã o chestiune: povestea cu Montreux-ul. Ceea ce a fãcut

Titulescu la Montreux ºi Tratatul de la Montreux, care s-a semnat ºi este ºi azi în
vigoare, ridicã încã semne de întrebare. Mai este validã moºtenirea lui Titulescu?

Mircea Maliþa: Nu, cã acum au venit ceilalþi sã îl facã internaþional din nou.
Tot Occidentul rãmâne imperialist. ªiAmerica ºi restul Occidentului au principiul
libertãþii totale.

Dan Dungaciu: Uitaþi-vã care e problema cu moºtenirea lui Titulescu, ca sã
îi spun aºa. Cu Litvinov avea un fel de gentlemen agreement, de prin 1934, ca
sã nu se mai foloseascã chestiunea Basarabiei, pânã când se va semna prin 1936
un fel de tratat. Revin cu aceeaºi întrebare: Nu era puþin naiv aici? Ruºii au vrut
vreodatã asta?Ar fi susþinut vreodatã România sau doar ar fi folosit-o? Nu a cãzut
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Titulescu în capcana lui Stalin — cum s-a spus — ºi a fost folosit pentru a arãta
cã URSS vrea pace ºi securitate colectivã?

Mircea Maliþa: În condiþiile acelea, ce voia Titulescu era posibil. Pentru cã
dacã ne uitãm chiar la perioada leninistã, Lenin a dat din posesiunile ruseºti tur-
cilor, în primul rãzboi mondial. El n-a avut încãpãþânarea asta teritorialã.

Dan Dungaciu: Dar ce concesii a fãcut Rusia României pentru a ne sugera
cã Titulescu nu era chiar naiv. Era tezaurul despre care nu se mai discuta.

MirceaMaliþa: Nu, a discutat ºi asta ºi a obþinut obiectele, nu a obþinut banii.
A obþinut multe din obiecte, picturi, sculpturi etc.

Dan Dungaciu: Dacã Titulescu putea sã-ºi ducã politica pânã la capãt, România
nu ar fi putut sã ajungã în situaþia în care s-a aflat la finele celui de-al doilea rãz-
boi mondial. Lui Titulescu îi era groazã de acest lucru: sã nu ne prindã rãzboiul
fãrã tratate sau fãrã pacte de alianþã cu germanii sau cu ruºii. El cam asta spunea:
dacã noi nu vom avea garanþii nici de la unii, nici de la alþii, România se va frânge.

MirceaMaliþa: Vedeþi cã, dupã rãzboi, sovieticii au plãtit cumva României, un
fel de datorie moralã, pentru faptul cã au luptat împreunã în Ungaria, Cehoslovacia
etc., ca sã reobþinã Transilvania.

Dan Dungaciu: Deci Transilvania a fost obþinutã numai aºa. Dacã România
n-ar fi întors armele ºi n-ar fi luptat, nu ar fi obþinut-o?

Mircea Maliþa: Nu se ºtie, situaþia era împãrþitã. Poate cã tot ar fi obþinut
ceva din ea, dar nu toatã, de exempluArad, Oradea puteau sã treacã dincolo. Ruºii
ºtiau cã este o mizã foarte mare pentru români ºi nu aveau îndoialã cã gestul va
fi apreciat. De asta stãtea aici pânã în ultimul moment adjunctul Comisarului Po-
porului pentru URSS, Andrei Vîºinski, ºi stãtea aici la Bucureºti, sã vadã dacã
vine Petru Groza la putere. Ei vroiau ca la Conferinþa de Pace din 1947 sã nu aibã
probleme cu România ºi România sã fie reprezentatã acolo de un regim politic
ales. Le trebuiau alegeri ºi Groza. ªi dacã Groza era la Conferinþa de Pace ne dãdea
Transilvania fãrã alte discuþii, aranjau puþin în culise ºi asta era. Era o schemã stra-
tegicã. Pentru români, la ora aia, decât nimic, tot ce se putea salva asta a fost; a fost
bine. ªi Groza era pãtruns de aceastã chestiune a Transilvaniei, încât i-a spus aces-
tui ministru de Externe: îmi promiþi tu ce-mi promiþi, dar eu vreau cuvântul lui
Stalin. S-a închis în casã ºi aºtepta telefonul de la Stalin. N-a venit, dar a venit secre-
tarul lui Stalin, care i-a spus cã Stalin l-a însãrcinat ca sã-i spunã cã totul este în
regulã.
ªi atunci noi putem sã spunem: toþi sunt vinovaþi, toþi cei care au fãcut con-

cesii. Dar ce-au pierdut, n-au pierdut pentru cã dãdeau ei, ci pentru cã se luase
mai înainte. Asta e una. A doua: se prefãceau cã fac concesii în unele lucruri ca
sã obþinã ceva în schimb ºi dãdeau ceea ce oricum se lua. Pãi asta este chestiunea
cea mare, de rãspundere istoricã la un moment dat. Cine poate sã facã asta?

Dan Dungaciu: Sã ne întoarcem la perioada interbelicã. Dvs. spuneþi cã poli-
tica externã a României în perioada interbelicã, în afarã de proiectul lui Titulescu,
care din pãcate nu a ieºit, n-a mai avut niciun alt proiect coerent?

14 MIRCEA MALIÞA 10



Mircea Maliþa: Nu, nu. România a vãzut cã este pierzãtor proiectul, cã Occi-
dentul nu este în stare sã ajute pe nimeni într-un conflict cu Germania ºi atunci
România a vrut sã treacã de partea lor, dar prea târziu. Regele Carol al II-lea a
vrut dar nu era personajul care sã meargã acolo ºi sã-i spunã ceva ºi sã-i dea ga-
ranþii. Hitler nu dãdea doi bani pe Rege. Se uita la el, oricum te macin ºi te fac
praf, n-am ce sã fac cu tine.
Antonescu a reuºit sã se strecoare ca interlocutor, de aceea sunt importante

discuþiile lui cu Hitler. Cele cu regele sunt un dezastru. Nu se cunosc toate, dar,
chiar ºi dupã memoriile lui Carol, relaþiile regelui cu nemþii erau un dezastru. El
vorbea, punea condiþii, cerea garanþii ºi Hitler se uita lung la el: cine eºti tu, mã!
Antonescu când a venit, a ºtiut ce sã spunã: suntem pentru alianþã cu voi ºi vrem
sã ne luãm Basarabia înapoi. ªi dacã trebuie sã marºez în chestia asta, merg ºi eu.
Asta a fost înþelegerea. ªi a mers pe asta. Când a terminat cu Basarabia, Hitler a
zis: nu, vino în continuare. Ei, aici omul de onoare trebuia sã se þinã de angaja-
mentul dat ºi naþiunii ºi lui Hitler, dacã era de onoare.

Dan Dungaciu: Dacã era de onoare faþã de România?
Mircea Maliþa: Faþã de România, dar ºi faþã de cuvântul lui dat. Trebuia sã-ºi

respecte cuvântul. Am terminat cu Basarabia, asta a fost promisiunea mea. Eu de
aia am venit cu voi. Acum eu mã opresc.

Dan Dungaciu: Dar el se va apãra la procesul din 1947 invocând argumente
militare ºi faptul cã inamicul trebuia înfrânt definitiv, la el acasã...

Mircea Maliþa: Nu, de fapt a zis: da, hai sã mergem, cã acum tot îi batem!
Asta a fost. A vrut sã fie alãturi de cei care vor învinge URSS. Toatã lumea credea
cã nemþii vor învinge. Dar nu a fost aºa. S-a înºelat, a dus tinerii la moarte, iar aven-
tura lui ne costã ºi azi.

Dan Dungaciu: Domnule academician, mai avem de lãmurit încã o chestiune:
Titulescu este un personaj respectat pentru ce a fãcut pentru Turcia, dar ruºii cum
au reacþionat? Cum percepeþi reacþia ruºilor la ce a fãcut Titulescu? Îl simþeau cã
este un personaj credibil cu care puteau discuta?

Mircea Maliþa: Pe el, da. În Titulescu au avut încredere. ªi la Montreux de
asemenea. Ei sunt conºtienþi cã la Montreux le-a fost prieten, iar în chestiunea
acelui acord, nu-i durea prea mult dacã România nu devenea pivot de lansare ger-
manã împotriva ei. Atunci, dupã cucerire, dacã se oprea România dupã Basarabia,
nu ºtiu, dar poate ar fi acceptat sã recunoascã ceva... Oricum, am fi putut negocia
altfel cu ei. Deºi e greu de spus aºa ceva. Uitaþi-vã ce experienþã am avut eu cu ei.
În 1990 am fost invitat în Uniunea Sovieticã, spre marea mea surprizã, la o

conferinþã. Eu, din cauzã cã cinci ani am fost dat afarã din toate locurile unde
lucrasem, dispãrusem din peisaj ºi au început sã curgã tot felul de invitaþii dupã
1990. ªi doamna Thatcher, care mã pierduse din vedere ºi care auzise numai gro-
zãvii despre mine (nu s-au justificat, pentru cã nu am fost torturat într-o închi-
soare subteranã) ºi care nu mai era nici ea prim-ministru, m-a invitat sã mai dis-
cutãm puþin. De la ea am învãþat foarte multe lucruri. Dupã aceea, am primit invi-
taþie ºi de la elveþieni, pentru cã am fost acolo ambasador ºi în amintirea faptului
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cã am fost ambasador ºi m-am purtat bine în relaþiile româno-elveþiene, m-au in-
vitat ºi ei sã fac o cãlãtorie de studii. ªi surpriza cea mare a fost cã sovieticii, cu
care mã luptasem în diferite negocieri, mi-au trimis o invitaþie. Ei au avut cu mine
toate experienþele voturilor negative de la ONU — nu eram bine privit de ei.
Încercam sã pãstrãm mereu tonul amical, pe care nu l-am pierdut niciodatã, ºi de
aceea erau foarte atenþi cu mine, în ultimã instanþã. Îmi amintesc cã, dupã o nego-
ciere sãlbaticã — a fost cea mai epuizantã din viaþa mea — când am fãcut comu-
nicatul comun de la Moscova, în care se prevedea viitorul Europei —, ruºii au
fost de acord cu o conferinþã europeanã pe problema securitãþii, chestie foarte
importantã, dar trebuia negociat cum sã o spunã public. ªi m-am luptat cu ei,
pentru cã am zis: dacã faceþi o propunere aºa de importantã, nu puteþi sã aveþi un
ton necorespunzãtor, insultãtor pentru cei pe care vreþi sã-i atrageþi. ªi Brejnev la
ora aceea nu cunoºtea nuanþe, dãdea cu pumnul în masã ºi tonul era foarte dur.
Nu voiam decât sã scoatem asperitãþile. Pentru ca la urmã sã-mi spunã negocia-
torul sovietic care m-a chinuit pânã la ora 2 noaptea, în ºedinþe de noapte în care
veneau toþi cu pastile ca sã rãmânã treji, când a ieºit comunicatul: am fãcut o
treabã foarte bunã împreunã. A fost aºa cum am voit eu, numai pe ici ºi pe colo
au mai rãmas niºte asperitãþi. Pânã la urmã a fost acceptatã ideea, iar noi am reu-
ºit. Dar chiar când nu se ºtia cã va fi acceptatã ideea, negociatorul rus mi-a spus
cã am fãcut treabã bunã împreunã. ªi în 1990 m-au invitat ca sã þin un curs, pe
care-l vreau eu, la ºcoala lor de relaþii internaþionale.

Dan Dungaciu: La care ºcoalã? La MGIMO?
Mircea Maliþa: Da, acolo, la Institutul de Stat de Relaþii Internaþionale din

Moscova. M-am dus acolo ºi am gãsit o mulþime de studenþi strãini. Am vorbit
în englezã ºi am þinut un curs. Eu am lucrat mult în diplomaþia multilateralã ºi am
fãcut un model pe care l-am predat acolo despre calitãþile speciale de care are
nevoie un negociator într-o negociere internaþionalã, în organizarea chiar a unei
consfãtuiri internaþionale sau a unei conferinþe internaþionale.
La momentul acela eu eram în relaþii bune cu mulþi din tabãra lui Gorbaciov,

pe care îi întâlnisem în organismele internaþionale, ºi mã mirase extraordinar
deschiderea lor. Era ºi unul cu care am fost la conferinþa mondialã de ºtiinþe poli-
tice — era un institut internaþional care þinea congrese în Scoþia. Era prin anii ’70
ºi mã uimeau încercãrile lui de a avea dialog cu occidentalii prin institutele de
ºtiinþe politice marxiste. Mi se pãrea aºa, un fenomen. Lucrase la partid, la secþia
internaþionalã ºi venise cu ideea chiar sã aducã o reuniune la ei ºi chiar a reuºit
sã o þinã pe urmãtoarea în Uniunea Sovieticã. Mi s-a pãrut o încercare de deschi-
dere, exact de tipul celor pe care încercasem noi sã le facem prin anii ’60-’70,
pentru noi înºine.
Pe acesta îl regãsesc chiar consilier al lui Gorbaciov, la întrunirea mare de la

Praga. Am rãmas în discuþii cu el ºi mi-a mãrturisit cã niciodatã relaþiile sovieto-
americane nu au fost mai cordiale ca cele care s-au decis la Malta, în decembrie
1989, la reuniunea dintre Bush ºi Gorbaciov. ªi cã acolo au primit garanþii cã ameri-
canii nu se amestecã în procesul de schimbare ºi cã doar asta au cerut de la ei,
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sã nu se amestece, sã nu fie pentru, sã nu le sprijine, sã lase lucrurile cã le aran-
jeazã ei în direcþia noilor evoluþii. Adicã or sã se ocupe ei, adicã ruºii lui Gorbaciov,
de noi ºi de alþii. Cam asta ar fi fost atunci.

Dan Dungaciu: Deci la Malta se decisese ca americanii sã nu se ocupe de
noi, cei din fostul lagãr socialist?

Mircea Maliþa: Aºa ziceau ei. Ceea ce e complet nefiresc. Pãi americanii tot
timpul s-au ocupat de noi, de eliberare. Da, se amestecau, cum sã nu se amestece.
Când se fãcea un spaþiu gol, ei intrau. ªi la Malta le-au spus: lãsaþi cã ne ducem
noi, intrãm încet-încet, în timp ce noi încercãm sã facem perestroika ºi glasnostul
la noi.

Dan Dungaciu: ªi americanii au respectat asta?
Mircea Maliþa: Nu, cã au cãzut alegerile ºi atunci s-a nãruit totul. Atunci a

fost arestat ºi Gorbaciov. S-a produs atunci o ruputã care n-a mai fost reparatã...
Dan Dungaciu: Bun, deci aþi ajuns la Moscova...
Mircea Maliþa: Când am fost în Uniunea Sovieticã, el era deja consilierul lui

Gorbaciov. M-a chemat la el. Am constatat la el ºi la toþi interlocutorii mei o sin-
gurã mare obsesie: ce faceþi în România, ce-i cu chestia Basarabia?

Dan Dungaciu: Asta se întâmpla la începutul anilor ’90? Dar ei ce spuneau?
Se temeau cã România se reunificã?

Mircea Maliþa: Da. Se temeau cã România se reunificã, cã facem demersuri
ºi cã noul regim din România ºi-a pus în gând sã facã reunificare.Asta îi îngrijora.

Dan Dungaciu: Atunci începuserã Podurile de flori peste Prut, se deschiseserã
graniþele URSS-ului...

Mircea Maliþa: Dar începuserã ºi acþiunile partidelor istorice. Toate acþiunile
erau înflãcãrate pe linia þãrãniºtilor, mai ales cu Corneliu Coposu în frunte. El
era un om foarte cumsecade, ne-am cunoscut, am stat de vorbã. Se organizau mani-
festãri în faþaAmbasadei Rusiei, a intrat într-o cuºcã, el ºi alþii, sugerând cã ei repre-
zintã Basarabia, care e în cuºcã...

Dan Dungaciu: Da, erau manifestãrile din faþa Ambasadei de susþinere a lui
Ilie Ilaºcu, închis la Tiraspol...

Mircea Maliþa: Atunci mi-am dat seama cã, pentru ei, la nivel internaþional,
indiferent de ce culoare erau — ãºtia sunt din cei care rãstoarnã comunismul ºi
reformeazã. Era imposibil sã spunã cuvântul Basarabia. ªi undeva era aceastã
nedumerire, cã noi am fãcut poate o prostie cã i-am dat drumul la independenþã?
Cam acesta era tonul, un fel de uimire. Nu înþelegeau ce fel de politicã e asta. Poate
cã e numai ca sã ne aþâþe pe noi, adicã sã se facã ceva împotriva noastrã. Aºa se
întrebau ei.

Dan Dungaciu: Dar poate de aceea v-au chemat la Moscova, ca sã vã spunã
aceste lucruri?

Mircea Maliþa: Nu cred. Pentru cã primirea a fost deschisã. M-au lãsat sã fac
acolo ce vreau. Nu am simþit cã era invitaþia determinatã de ceva. Dar am înþeles
altceva, ce mi-au dat de înþeles. Cã ei discutã aceastã chestiune ca o mare problemã.

Dan Dungaciu: Adicã ei plecau de la ideea cã putea sã se întâmple. Asta e
chiar interesant. Oare la noi se gândea aºa?
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Mircea Maliþa: Da, ºi cã putea sã se întâmple ºi cã nu înþelegeau ºi n-ar fi
acceptat acest lucru, adicã în virtutea aceleaºi gândiri: Basarabia nu este a voastrã.
Acum nu e nici a noastrã, deci hai sã o lãsãm aºa. Adicã asta nu vã satisface?Am
spus ºi eu: Dar acum nu este schimbare ºi la noi ºi la voi? N-aþi ieºit voi cu glas-
nostul, n-aþi pus voi principiul glasnostului sã se exprime? Dar nu putem sã sufo-
cãm. ªi sunt acolo mulþimi, în Basarabia, care se exprimã. Mai ales umaniºtii,
istoricii. Ce putem sã facem noi cu aceºtia. Se exprimã liber, limbã, alfabet, iden-
titate... Bine, nici nu aveam nicio autoritate, pentru cã nu mã amestecam în trebu-
rile oficiale.

Dan Dungaciu: Deci sugeraþi cã la vremea respectivã nu au existat discuþii
cu ruºii pe aceste chestiuni? Mã gândesc cã dacã îºi exprimau îngrijorarea, s-ar fi
putut sã nu fi fost... Întrebarea este de ce nu au fost?

Mircea Maliþa: Nu ºtiu asta... Dar toate intervenþiile pe care le-am fãcut noi
în aceastã direcþie, mai ales cele voluntariste, necoordonate, ne-au atras din partea
sovieticilor neplãceri. Le-am plãtit scump, dupã pãrerea mea.

Dan Dungaciu: Domnule academician, vã mulþumesc!
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