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A încerca sã gãseºti cuvinte potrivite pentru a desluºi personalitatea com-
plexã a unui gânditor de anvergura lui Mircea Maliþa, acum când împlineºte 90
de ani de viaþã, mi se pare aproape o necuviinþã pentru cei care s-au format pro-
fesional în anturajul Maestrului. Atât sunt de profunde ºi statornice sentimentele
de respect ºi preþuire ale celor care i-au fost ºi îi rãmân aproape.

O mai bunã situare a sa în cultura acestui neam, dintr-o perspectivã amplã,
integratoare, ºi, îndeosebi, în istoria diplomaþiei moderne ºi a practicii relaþiilor
internaþionale postbelice rãmâne încã un deziderat pentru istorici, politologi, diplo-
maþi. Evocãrile omagiale gãzduite sub auspiciile prestigioase aleAcademiei Române
pot da impulsul dezirabil.

Din aceastã perspectivã îmi îngãdui câteva evocãri de suflet.
L-am cunoscut începând cu anul 1962. Participam la Cursul postuniversitar

de relaþii internaþionale din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice din Bucureºti
menit sã pregãteascã o nouã generaþie de diplomaþi formaþi în þarã din tineri ab-
solvenþi universitari cu variate profesii. Nu ºtiam atunci cã aceastã inspirata ini-
þiativã pe care Ministerul Afacerilor Externe trebuia sã o ducã la îndeplinire fãcea
parte dintr-o strategie mai amplã de modernizare a serviciului diplomatic românesc
în perspectiva unei reorientãri a politicii externe.

Din partea conducerii M.A.E. unde fãcea o excelentã echipã cu ministrul
Corneliu Mãnescu, Mircea Maliþa a patronat acest Curs ºi a prezentat timp de doi
ani prelegeri despre bazele diplomaþiei moderne ºi tehnicile sale. ªtiam cã ºi el
venise în diplomaþie din cercurile universitare unde profesa cu pasiune matema-
ticile, cu aplicare spre studierea teoriei jocurilor ºi modelelor, a ºtiinþelor pros-
pectãrii viitorului, cercetãri care la un moment dat vor fi folosite cu succes ºi în
practica negocierilor diplomatice. În anii premergãtori obþinerii prerogativelor
ministeriale, se remarcase printr-o activitate laboriosã ºi imaginativã în prima
echipã diplomaticã trimisã de România la New York dupã primirea sa în ONU,
în1955, devenind un bun cunoscãtor al mecanismelor ºi personalitãþilor din con-
ducerea instituþiilor internaþionale din familia Naþiunilor Unite.

Lecþiile de diplomaþie ale profesorului Mircea Maliþa, care aveau sã stea la
baza primului tratat românesc de diplomaþie, însufleþeau teoriile clasice din do-
meniu cu experienþa sa diplomaticã nemijlocitã de zi cu zi, devenind, prin ele-
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ganþa prezentãrii ºi elocinþa argumentãrii, centrul de interes al cursanþilor. În
aceste împrejurãri, profesorul ni s-a dezvãluit ca un intelectual de largã deschi-
dere umanistã care prin cunoºtinþele ºi experienþa dobândite reuºise sã îºi for-
meze o viziune integratoare asupra lumii. Impresiona printr-o uimitoare capacitate
de sesizare a esenþelor ºi sintetizare a fenomenelor, fiind dintre cei puþini la care
atât discursul liber cât ºi exprimarea în scris pãstrau întotdeauna consistenþa ºi
un inconfundabil farmec. De atunci am rãmas cu percepþia, care se va adânci ºi
confirma în anii urmãtori, cã Maliþa era purtãtorul unui mesaj de înnoire ºi mo-
dernizare a serviciului diplomatic român care sã serveascã pentru o nouã repozi-
þionare a României pe plan internaþional. Cursanþii au aderat spontan la acest
mesaj ºi la absolvire, nu puþini au fãcut din personalitatea Înaltului diplomat un
model în noua profesie.

Profesorul mi-a oferit cu generozitate ºansa sã lucrez o perioadã, sub directa
sa supraveghere, la cabinetul sãu de la externe, apoi ca expert în problemele
ONU.Aºa mi-am descoperit o a doua vocaþie, de negociator în diplomaþia multi-
lateralã ºi am parcurs patru decenii de la postura de expert pânã la onoranta po-
ziþie de a reprezenta þara la ONU, la Geneva ºi New York.

În anii ‘60, cât am lucrat la cabinetul adjunctului de ministru rãspunzãtor
pentru problematica ONU ºi altor organizaþii internaþionale ºi apoi în delegaþiile
pe care le-a condus la numeroase dezbateri ºi negocieri multilaterale, Mircea
Maliþa s-a dovedit a fi un protagonist cheie în promovarea unei repoziþionãri
strategice a României în raporturile sale internaþionale, stabilitã la nivelul politic
de cel mai înalt nivel (Dej-Maurer), plecând de la interesele sale specifice pe
termen lung, în sensul cãutarii destinderii ºi reluãrii colaborãrii cu Occidentul din
care fãcusem parte pânã la rãzboi. Declaraþia din aprilie 1964 reflecta mesajul
unei gândiri proprii, independente în politica externã.

Trãiam atunci în condiþiile divizãrilor Est-Vest postbelice ºi instaurãrii poli-
ticilor de la bloc la bloc, când pericolul unei confruntãri atinsese cote maxime în
1962 când s-a declanºat criza provocatã de instalarea rachetelor sovietice în
Cuba, depãºitã cu mari dificulãþti prin intense negocieri de culise la ONU, când
România a dat un prim semnal de gândire politicã independentã, apreciat de
SUA. O asemenea strategie româneascã de destindere presupunea cãutarea ºi
experimentarea unor punþi de legãturã pentru dialog ºi conlucrare cu þãrile occi-
dentale, depãºind izolarea, limitãrile impuse de apartenenþa þãrii noastre la gru-
pãrile politico-militare ºi economice închise dominate de Moscova. Meritul lui
Maliþa a fost sã sesizeze ºi sã foloseascã potenþialul diplomatic ºi de imagine
oferit de sistemul ONU pentru promovarea noii strategii politice româneºti. În
acest uriaº efort diplomatic, el a ºtiut sã recurgã la diplomaþi experimentaþi ºi la
tineri dornici de afirmare (unii trimiºi la specializare în drept internaþional la
Geneva) care s-au format ca experþi pe probleme, sã facã apel la serviciile unor
prestigioase personalitãþi ºi instituþii româneºti din domeniile dreptului, educaþiei,
economiei, ºtiinþelor sociale. S-a distins ca un eficient coordonator ºi generator
de idei ºi proiecte care sã stimuleze dialogul între þãri cu orânduiri social-politice
diferite ºi conlucrarea lor în proiecte concrete care sã le poatã solidariza în obþi-
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nerea unor avantaje reciproce. Aceastã filozofie româneascã a dialogului ºi pro-
iectelor comune s-a impus ºi a obþinut rezultate notabile care au schimbat fizio-
nomia României ca partener pe plan internaþional ºi au adus avantaje ºi beneficii
materiale þãrii pe plan economic ºi tehnico-ºtiinþific.

Sã ilustrãm doar prin câteva exemple în care Maliþa a jucat un rol proeminent.
În 1965, Adunarea Generalã a ONU adopta o rezoluþie iniþiatã de România,

la care s-au asociat alte 8 þãri europene care lansa un prim apel în favoarea unor
acþiuni pe plan regional în vederea îmbunãtãþirii raporturilor între þãrile europene
având regimuri social-politice diferite. Miniºtrii de externe ai celor 9 þãri coau-
toare vor forma un grup de consultãri periodice la ONU. Doi ani mai târziu, în
1967, când România stabilea relaþii diplomatice cu RFG ºi se afirma în procesul
de negocieri în conflictul arabo-israelian, ca þarã care pãstrase relaþiile sale cu
Israelul, un reprezentant român, ministrul Corneliu Mãnescu va exercita cu mult
succes preºedinþia Adunãrii Generale. În vara lui 1968, înainte de invazia sovie-
ticã în Cehoslovacia, la invitaþia guvernului român, Secretarul General al ONU
convoca, la Bucureºti, reuniunea anualã de lucru cu ºefii instituþiilor speciali-
zate ºi a principalelor organisme din sistem. Atunci au avut loc primele contacte
între oficialitãþile române ºi conducãtorii unor instituþii financiare (FMI, BIRD)
ºi comerciale (GATT) mondiale în vederea începerii de negocieri de aderare a
României, proces care va fi finalizat în urmãtorii 4 ani. Preocupatã de conse-
cinþele invaziei sovietice în Cehoslovacia, România va obþine acordul pentru
deschiderea la Bucureºti a unui Centru de informare/documentare al ONU,
prima instituþie onusianã pe sol românesc.

Pe plan economic, în 1964, România va începe demersurile pentru intrarea în
Grupul „celor 77“ de þãri în curs de dezvoltare, grupare de solidarizare econo-
micã în vederea obþinerii de preferinþe comerciale din partea þãrilor dezvoltate ºi
de asistenþã tehnicã ºi în formarea de cadre din partea ONU, proces care se va
finaliza în 1976 la Manila. De menþionat cã, prin eforturi diplomatice stãruitoare,
punând în valoare relaþiile de încredere pe care le avea cu personalitãþile in-
fluente din cadrul ONU ºi al Instituþiilor sale Specializate, Maliþa va obþine încã
din 1965 acordarea de programe de asistenþã tehnicã în favoarea României (Staþia
de irigaþii de la Bãneasa, Institutul pentru cereale ºi plante tehnice de la Fundulea,
centru pentru pregãtirea de cadre pentru conducerea întreprinderilor, dotarea
Institutului Politehnic Bucureºti cu calculatoare de ultimã generaþie). Era vorba
de acces liber la echipamente, tehnici ºi documentaþie în sectoare de vârf ºi posi-
bilitatea specializãrii gratuite în þãri avansate a sute de experþi români.

În acei ani de vizibilitate maximã a României pe plan internaþional, s-a reuºit
ºi o conectare a instituþiilor româneºti la schimbul de informaþii ºi dezbaterile
asupra fenomenelor regionale ºi globale, la punerea în aplicare a unor programe
comune de cooperare internaþionalã în domenii cum au fost eradicarea sãrãciei
prin dezvoltare durabilã, reducerea cursei înarmãrilor, combaterea poluãrii pla-
netei, a foametei ºi ignoranþei, intensificarea schimburilor comerciale ºi coope-
rãrii în producþie, creºterea demograficã, folosirea ºtiinþei ºi tehnologiei mo-
derne, valorificarea în cadru naþional a resurselor umane. Pentru unele domenii
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de specialitate au fost create Comitete naþionale care sã conlucreze direct cu
Instituþiile Specializate ºi organismele de profil ale ONU, cum au fost cele
pentru UNESCO, FAO, UNICEF. Sub directa îndrumare a lui Maliþa a luat fiinþã
la Bucureºti un Centru european al UNESCO pentru învãþãmânt superior ºi s-a
deschis o Reprezentanþã a Programului Naþiunilor Unite pentru acordarea de
asistenþã tehnicã ºi formare profesionalã. A fost organizatã pe baze moderne
Biblioteca MAE; s-a înfiinþat Asociaþia de Drept Internaþional ºi Relaþii Interna-
þionale care a stabilit legãturi lucrative cu prestigioase Academii diplomatice ºi
Institute de relaþii internaþionale din þãri cu tradiþie. Sunt doar câteva mãrturii
despre cele înfãptuite din viziunea unui mare gânditor de cuprindere globalã ºi
diplomat de excepþie, Mircea Maliþa.

La cei 90 de ani din „secolul sãu prea scurt“, cu „aurul sãu cenuºiu“ în plinã
forþã de creaþie, Mircea Maliþa oferã o pildã vie cã o diplomaþie de calitate se
poate face doar de un profesionist, împãtimit de culturã ºi iubitor de þarã. Omagiul
nostru se exprimã prin asigurarea cã am încercat sã îl urmãm.
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