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Omagiem astãzi o mare personalitate a diplomaþiei române, academicianul
Mircea Maliþa. Ca diplomat, Mircea Maliþa ºi-a consacrat talentul ºi energia ser-
virii poporului din care face parte.

El s-a afirmat ca diplomat în perioada pe care el însuºi o numeºte „deceniul
deschiderii“, anii 1962-1973. Graþie unei diplomaþii abile, România reuºea sã
fructifice într-un context internaþional dominat de tensiunile dintre URSS, SUA
ºi China, ºi sã obþinã o relativã independenþã politicã în cadrul blocului comunist,
fãrã însã a-l pãrãsi ºi fãrã a provoca iritarea ideologicã a Moscovei. Era vorba de
afirmarea unor principii care corespundeau aspiraþiilor românilor – de apãrare a
independenþei ºi suveranitãþii naþionale, a integritãþii teritoriale ºi neamestecul în
treburile interne ale altor state. Ministerului de Externe i se acorda un rol impor-
tant în realizarea acestei orientãri a politicii externe.

Terenul de precãdere pentru afirmarea acestor principii a fost cel al diploma-
þiei multilaterale, ONU si organizaþiile interguvernamentale. Þara noastrã parti-
cipa la marile dezbateri pe probleme centrale ale vieþii internaþionale cum ar fi
dezarmarea, pacea ºi securitatea internaþionalã, bunãvecinãtatea dintre state, dez-
voltarea. Ea avea iniþiative, iar vocea sa era auzitã ºi ascultatã. România ducea o
politicã globalã pentru cã din punctul ei de vedere orice violare a principiilor care
trebuiau sã guverneze raporturile dintre state, aducea atingere intereselor statului
român ºi trebuia sã reacþionãm în consecinþã. Mircea Maliþa s-a aflat pe prima
linie a acþiunii României. Memoriile sale publicate în ultimii ani ca ºi scrierile
altor contemporani stau mãrturie.

Deceniul deschiderii reprezenta apogeul diplomaþiei române din perioada
postbelicã. Performanþa excepþionalã a diplomaþiei române este evidentã ºi incon-
testabilã. O politicã externã de o asemenea amploare reclama existenþa unui corp
diplomatic la nivelul ambiþiei obiectivelor sale. În aceastã sferã, deficitul era
evident. Aºa se face cã Mircea Maliþa, la cererea ministrului de externe Corneliu
Mãnescu, a organizat un curs postuniversitar de relaþii internaþionale cu durata
de doi ani la Universitatea din Bucureºti. Cursul acesta avea menirea de a spori
nivelul de expertizã al diplomaþilor români ºi în acelaºi timp de a lãrgi aria de
selecþie a viitorilor diplomaþi ca ºi modernizarea ºi renaþionalizarea diplomaþiei
române. Mircea Maliþa a fost sufletul ºi inima acestui program.
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Cum am spus, performanþa excepþionalã a diplomaþiei româneºti din perioada
respectivã este incontestabilã. Problema însã apare atunci când parcursul diplo-
matic al României de dupã 1989 se raporteazã nemijlocit la reperul reprezentat
de deceniul deschiderii, de cele mai multe ori prin ignorarea contextului vremii.
Atâta vreme cât rezultatele diplomaþiei româneºti contemporane sunt cernute
printr-o sitã specificã rãzboiului rece, efectul va fi unul pervers: asupra unor
instituþii importante, oameni valoroºi ºi performanþe diplomatice notabile se va
proiecta o imagine contorsionatã si nedreaptã. Neajunsul major al unei dezbateri
decontextualizate si nefericite este ca evenimente recente de o importanþã deose-
bitã pentru România, precum intrarea în NATO ºi în Uniunea Europeanã, nu mai
sunt apreciate la adevãrata lor valoare.

Diplomaþii profesioniºti ai deceniului deschiderii, în marea lor majoritate, ºi-au
servit cu devotament în primul rând þara. Am colegi diplomaþi care sunt nostalgici,
care ar dori ca România sã fie ca odinioarã. Acestora le spun cã nu este posibil,
contextul internaþional este diferit si trebuie sã ne orientãm spre proiecte, obiec-
tive ºi politici care sã corespundã condiþiilor de azi ºi de mâine.

Nu mitizãm ºi nici nu demitizãm deceniul deschiderii. Din pãcate aceastã
deschidere nu a schimbat mare lucru în viaþa de zi cu zi a românului. Ea nu a fost
însoþitã de schimbãri echivalente pe planul politicii interne. Ea a avut însã spri-
jinul tuturor românilor cãrora le-a dat un sentiment de mândrie ºi speranþã.

Mircea Maliþa a fost la ONU una dintre prezenþele care nu treceau neobservate.
Avea si talentul de a stabili ºi dezvolta relaþii personale. La conferinþele interna-
þionale era în contact ºi se întreþinea cu toþi cei care contau în desfãºurarea lucrã-
rilor, era consultat ºi ascultat.

Discursurile ºi intervenþiile sale sunt modele de studiat. Vorbind în cercul mai
restrâns al colaboratorilor apropiaþi, Mircea Maliþa ne dãdea ca exemplu de urmat
discursurile delegaþiilor nordice, scurte ºi la obiect. Dar discursurile pronunþate
sau scrise de Mircea Maliþa erau altfel, erau opere literare.

Orator talentat, Mircea Maliþa era prezent în dezbaterile academice din multe
þãri pe teme de politicã externã a României ºi nu numai. Una dintre aceste ocazii
mi-a lãsat amintiri de neuitat:

Aflat la New York, sãrbãtoritul nostru de astãzi a primit o invitaþie din partea
lui Lincoln Bloomfield, cunoscutul profesor de la MIT, pentru a fi principalul
vorbitor la un dineu cu participarea marilor nume ale cercetãrii ºi analizei în do-
meniul relaþiilor internaþionale de la MIT ºi Harvard. L-am însoþit pe Mircea
Maliþa la Boston, am fost invitat ºi eu sã particip la dineu. La sfârºitul dineului
i se dã cuvântul. Mircea Maliþa vorbea cu vervã despre acþiunile României pe
plan internaþional, despre fundamentul teoretic al acestor acþiuni, practic o doc-
trinã. Era strãlucit. Mã simþeam mândru cã sunt român, cã fac parte din acelaºi
corp diplomatic cu oratorul.

Mircea Maliþa are un rol important în conºtientizarea apartenenþei noastre la
o tradiþie diplomaticã: una mai apropiatã despre care citim în cartea „Zid de
pace, turnuri de frãþie“ ºi alta mai îndepãrtatã, despre care citim între altele în
„Cuminþenia pãmântului“.
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Eu am un mare respect pentru înaintaºii noºtri. Mã deranjeazã de aceea când
constat cã deasupra perioadei de dinainte de decembrie 1989 s-a aºternut un strat
de ceaþã. Este adevãrat cã în România se instaurase o dictaturã, cã regimul comu-
nist sãrãcea ºi oprima poporul cãruia nu-i respecta nici drepturile fundamentale.
Dar a fost ºi deceniul deschiderii. Nu vrem sã ne recunoaºtem valorile ºi sã le
punem în luminã? Trebuie sã facem ceea ce au fãcut regimurile totalitare ºi
dictaturile dinainte de 1989? Vreau numai sã reamintesc în acest context cã ma-
rele nostru diplomat Nicolae Titulescu a fost exilat, cã nu i s-a permis sã se întoarcã
în þarã, iar la moartea sa, regimul Antonescu nu a permis unei delegaþii a Partidului
Naþional Þãrãnesc sã plece ºi sã participe la funeralii în Franþa. Nu mai vorbesc
de regimul comunist care a distorsionat istoria noastrã. Ataºatul de astãzi, trebuie
sã ºtie cã scaunul lui din birou a fost ocupat în trecut de români care ºi-au iubit
þara, unii dintre ei nume ilustre ale diplomaþiei ºi culturii române.

Cu 5 ani în urmã, am pregãtit o scrisoare pe care intenþionam sã o înaintez
Ministrului de Externe de atunci. Nu am fãcut-o. Propuneam ca în curtea din faþa
clãdirii Ministerului de Externe sã se aºeze un bust al lui Ion Gheorghe Maurer,
ca una dintre sãlile de protocol ale Ministerului sã poarte numele lui Corneliu
Mãnescu, iar Institutul Diplomatic Român sã poarte numele lui Mircea Maliþa.
Acum când, dacã înþeleg eu bine, Ministerul de Externe se va muta într-un alt
sediu, asemenea idei ar putea fi considerate.

Domnule ministru Mircea Maliþa, pentru mine aþi fost ºi rãmâneþi un model
de urmat. Doresc sã vã felicit cu ocazia aniversãrii dumneavoastrã ºi vã rog sã
acceptaþi expresia gratitudinii mele pentru ce aþi fãcut pentru diplomaþia românã
ºi pentru fiecare dintre noi. La mulþi ani!
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