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CUVÂNT ÎNAINTE
Lucrarea De la diplomația tradițională la diplomația publică
elaborată de Gabriel Micu, un apreciat diplomat și cadru didactic
universitar, se înscrie într-o serie de valoroase contribuţii
editoriale ale autorului în materia relaţiilor internaţionale,
diplomaţiei și promovarea drepturilor omului, de fapt, o
concretizare a unui crez știinţific al său privind necesitatea și
utilitatea dialogului și reglementării la nivel internaţional.
Însuși titlul monografiei are semnificaţia sa, lansând ideea
evoluţiei diacronice a diplomaţiei, de la apanajul unor categorii
selecte în vechime la vremurile moderne, în care diplomaţia s-a
extins din punctul de vedere al celor implicaţi și cu privire la
gama celor interesaţi.
Demersul autorului capătă semnificaţie deosebită atunci
când raportăm concluziile sale la lumea contemporană, în
general, și la România ca actor internaţional la nivel global și
regional. Și aceasta pentru că nu întotdeauna luările de poziţie și
acţiunile concrete ale diplomaţiei românești au fost foarte
convingătoare în promovarea intereselor specifice sau/și nu au
fost convingător motivate inclusiv pentru publicul larg, fapte
absolut necesare pentru a fi asimilate ca atare.
În structura lucrării, un capitol iniţial este dedicat trecerii în
revistă a unor Repere istorice în formarea şi dezvoltarea practicilor
diplomatice. Din acesta reiese că, încă din Antichitate, s-au
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structurat aspecte fundamentale ale diplomaţiei, cum sunt
tratatul internaţional, conceptul de subiect de drept internaţional,
principiile fundamentale ale dreptului internaţional. Perioadele ce
au urmat au contribuit și acestea cu concepte și principii
esenţiale, cum sunt echilibrul de puteri, mijloace pașnice de
reglementare, drepturile omului.
Autorul constată că, în prezent, ştiinţa dreptului internaţional, ca temei al relaţiilor diplomatice, „se dezvoltă cantitativ şi
calitativ, prezentând o diversitate de tendinţe, prin care analizează complexitatea normelor şi instituţiilor existente ale
acestuia”. În plus, „Specializarea dreptului internaţional determină
o tendinţă spre fragmentare a ştiinţei juridice, formând uneori
anumite instituţii ale sale ca ramuri distincte, prin evidenţierea
unor diferenţe faţă de alte instituţii juridice, şi nu în raport cu
elementele fundamentale care asigură nucleul dur şi unitatea
dreptului internaţional”. Fenomenul specializărilor multiple este
benefic în măsura în care se asigură astfel o mai utilă adecvare la
diversele aspecte ale vieţii politice și sociale.
Capitolul dedicat Suveranității ca fundament al diplomației
tradiţionale capătă o semnificaţie specială în contextul în care, la
nivel internaţional, există organizaţii internaţionale cu caracter
integraţionist, inclusiv Uniunea Europeană, iar delegările de
atribuţii de suveranitate suscită puternice discuţii și dispute
teoretice și principiale între suveraniști și integraţioniști.
În același sens, reţinem și ideile referitoare la principiul
egalităţii în drepturi a popoarelor şi al dreptului de a dispune de
ele însele, principiu care, așa cum se subliniază în text, se referă
la popoare, la naţiuni în ansamblul lor, nicidecum la minorităţi
naţionale sau alte grupuri minoritare.
Un capitol distinct vizează Organizarea activităților de
politică externă. Din acest punct de vedere, nu se omite a se
sublinia necesitatea reorganizării activităţii ministerelor de
8

De la diplomația publică la diplomația tradițională

externe în concordanţă cu evoluţiile tehnicii și tehnologiei, precum
și cu interesele globale, politicile de mediu, exploatarea resurselor
din zonele polare, utilizarea spaţiului cosmic. O diplomaţie cât mai
activă și cât mai pragmatică, cu deosebire pe linie economică, pare
să fie cuvântul de ordine al contemporaneităţii.
Conceptul de diplomație publică reprezintă, în opinia
autorului, o formă specifică adoptată de un stat naţional în
practica comunicării guvernamentale, în a doua jumătate a
secolului al XX-lea. De asemenea, autorul subliniază existenţa
unei recunoașteri unanime a relevanţei pe care o au trei noţiuni
fundamentale, care stau la baza conceptului de diplomaţie publică,
și anume: opinia publică, societatea civilă și informatizarea,
cărora autorul le va dedica o analiză ulterioară.
De asemenea, făcând apel și la doctrina internaţională, se
definește diplomaţia publică drept ansamblul interacţiunilor care
au loc între subiectele de drept intern dintr-o ţară, persoane fizice
sau juridice (oficialii guvernamentali, liderii de opinie, persoanele
individuale din varii categorii socio-profesionale) și publicul, în
sensul larg al noţiunii, din altă ţară. Aceasta, spre deosebire de
diplomaţia tradiţională clasică, care avea ca interlocutori liderii
altor guverne sau ai altor entităţi politice.
Dacă ar fi să adăugăm ceva definiţiei propuse de autor, neam referi la lărgirea acestei definiţii cu ideea conform căreia, în
condiţiile în care există aceste evoluţii semnificative ale mijloacelor de comunicare și al liberei circulaţii care pulverizează
delimitări administrative, ar urma să înţelegem că diplomaţia
publică antrenează ipso facto și persoanele cu altă cetăţenie din
ţara de origine a mesajului diplomatic, iar în unele condiţii chiar
cu publicul propriu.
După clarificarea aspectelor legate de noţiunea de
diplomaţie publică în general, urmează în lucrare o serie de
consideraţii privind Diplomația publică în perioade de război și
9

