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Avem, astăzi, privilegiul de a aduce un înalt omagiu academic uneia dintre cele mai
proeminente personalităţi politice acreditate vreodată în calitate de ambasador în România.
Din poziţia de protagonist al diplomaţiei moderne, Excelenţa Sa Michael E. Guest, a fost
implicat în evenimentele istorice ale atât de frământaţilor ani din urmă. Îndrăznesc să afirm
că este o ocazie cu totul specială să te afli faţă în faţă cu unul dintre actorii nemijlociţi ai
diplomaţiei contemporane, cu un adevărat făuritor al istoriei.
Dl. Guest şi-a inaugurat mandatul de ambasador al Statelor Unite ale Americii în
România la 24 septembrie 2001. La data aceea, Excelenţa Sa se bucura de o experienţă de 20
de ani în serviciul diplomaţiei americane, fiind specializat în spaţiul european şi, cu
precădere, în cel est-european. Cunoscut, în aceeaşi măsură, drept o autoritate de prim rang în
politica securităţii, inclusiv în filosofia NATO, dl. Guest este expert şi în problemele
comportamentului societăţii civile şi în cele privind legislaţia, respectul şi aplicarea legii.
În vârstă de 44 de ani, sărbătoritul nostru de azi este Master în Afaceri Externe al
University of Virginia (Charlottesville, Virginia) şi licenţiat în Ştiinţe Istorice şi Politice al
Universităţii Furman (Greenville, Carolina de Sud). Pentru a putea aborda serviciul
diplomatic la un nivel superior, a urmat studii postuniversitare de economie internaţională în
Europa, la Universitatea din Toulouse.
Astfel înarmat teoretic şi beneficiind de excepţionale calităţi native, Dl. Guest începe
o carieră diplomatică pe care o va duce, într-un ritm neobişnuit de rapid, spre succese cu totul
şi cu totul remarcabile. Începutul se petrece la Consulatul General American din Hong Kong,
de unde, după doar doi ani, se găseşte în serviciul Oficiului pentru Securitate Europeană şi
Afaceri Politice. Între 1981 şi 1983, dl. Guest face parte din delegaţiile Statelor Unite care au
negociat controlul armamentului cu oficialităţile sovietice. Cei ce am trăit acele vremuri, ne
aducem cu toţii aminte de rolul uriaş avut de acele negocieri pentru salvgardarea păcii, într-o
perioadă când războiul rece risca să se transforme în noi conflagraţii. Datorită abilităţii sale
diplomatice dovedite, domnul Guest a fost trimis în 1987 să se ocupe de problemele politice
chiar în capitala sovietică, la Moscova.
În 1989, se întoarce la Washington. Înarmat cu practica relaţiilor directe, este plasat în
posturi cheie privind securitatea europeană şi afacerile politice. A fost momentul care i-a
permis să-şi dovedească măiestria în abordarea responsabilităţii politice în cadrul discuţiilor
despre viitorul NATO. Simt nevoia să mai repet o dată anul când se petreceau aceste
tratative: 1989, momentul când lumea de atunci, având încă două centre de putere, se
transforma radical, iar convulsiile acelor modificări majore trebuiau calculate cu grijă, spre a
se bara drumul spre o catastrofă planetară oricând posibilă.
Implicat în noua geometrie europeană, Excelenţa Sa a fost cel ce a asigurat
participarea Statelor Unite la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE),
moment crucial al devenirii contemporane.
Un episod extrem de spectaculos, într-o carieră diplomatică excepţională, l-a
constituit participarea, în calitate de membru al delegaţiei americane, a omagiatului nostru de

azi la reuniunea “Doi plus Patru”, reuniunea ce a pregătit reunificarea paşnică a Germaniei.
Secolul XX a fost un secol în care progresul ştiinţific folosit în scopuri malefice a
permis numeroase genociduri pe diferite meridiane ale mapamondului. Modificările politice
s-au succedat cu o repeziciune nemaiîntâlnită, iar pericolele pentru însăşi supravieţuirea
umanităţii au devenit tot mai îngrijorătoare. Actor activ în asemenea momente extraordinare
de istorie, evenimente greu imaginabile pentru cetăţeanul european de rând cu doar puţin
înaintea desfăşurării lor, dl. Michael E. Guest face parte dintre puţinii oameni care au reuşit
să contribuie la o spectaculoasă schimbarea în bine a lumii, a destinelor a sute de milioane de
oameni, în fond, a omenirii întregi. Preocupat de instaurarea raţiunii, în locul furiei oarbe, a
legii şi a respectului legii, în locul anarhiei bine dirijate, a democraţiei în locul tiraniei
arbitrarului, adevărat diplomat american, membru al unei echipe de elită, Excelenţa Sa şi-a
făcut din plin datoria într-o perioadă crucială pentru istoria omenirii.
În continuarea acestui C.V. prestigios, după marile transformări din jurul anilor ’90,
dl. Guest a devenit consilier politic al Ambasadei SUA din Paris, iar între 1996 şi 1999,
adjunct al şefului misiunii americane la Praga. Aici a colaborat cu guvernul ţării acreditante
în implementarea unor măsuri care au permis Republicii Cehe să fie invitată la integrarea în
structurile europene. Faptul acesta nu este deloc lipsit de importanţă din punctul de vedere al
României, întrucât la Praga, Excelenţa Sa s-a întâlnit cu multe probleme asemănătoare celor
cu care ne confruntăm noi astăzi, iar experienţa cehă i-a permis să identifice mai repede şi
mai exact nivelul paşilor pe care i-am parcurs noi în aceeaşi direcţie.
Dl. Guest nu şi-a făcut cu prisosinţă datoria doar în misiunile din lumea largă şi, în
special, din Europa. Oaspetele nostru a avut însărcinări de cea mai mare competenţă şi în
aparatul politic al propriei ţări. În 2001 a îndeplinit funcţia de prim adjunct al Secretarului
pentru Afaceri Legislative în Departamentul de Stat (Ministerul American al Afacerilor
Externe). A fost perioada în care a căzut în sarcina sa istovitoarea muncă de a gestiona, zi de
zi, dialogul între Minister şi Congres pe probleme politice punctuale. Înainte de aceasta, în
1999, dl. Guest a îndeplinit şi funcţia de adjunct al secretarului de presă al Casei Albe. Dar
încă în 1994-1996, la o vârstă foarte tânără, a fost Adjunctul Secretarului Executiv al
Departamentului de Stat.
Pe lângă atâtea vedete cu care suntem zilnic bombardaţi de mass-media, nu pot decât
să repet că există puţine prilejuri în viaţă de a te afla faţă în faţă cu o personalitate cu adevărat
dominantă, cu un personaj care face parte din elita restrânsă a celor ce se află la originea
devenirii istorice. De aceea, ziua de azi va rămâne întipărită drept un mesaj pentru pace şi
raţiune, democraţie şi prosperitate pentru studenţii noştri, pentru invitaţii noştri, pentru
întreaga noastră comunitate academică. O lecţie practică de diplomaţie lucidă, un curs de
istorie, un seminar de economie politică.
Pentru realizările unei cariere diplomatice exemplare dedicate păcii şi progresului,
democraţiei în ţara sa şi în lume, pentru prezenţa întotdeauna îmbinată cu certe trăsături
umaniste, pentru locul pe care şi l-a asumat în primele rânduri ale luptei pentru instaurarea
unui climat al legii şi al respectării acesteia, pentru serviciul său loial în slujba adevărului, a
raţiunii şi a libertăţii, Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad acordă titlul DOCTOR
HONORIS CAUSA Excelenţei Sale Michael E. Guest, ca semn al preţuirii unui făuritor al
prezentului lumii şi creator de speranţe pentru viitorul planetei.
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