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NEAGU DJUVARA

Neagu Djuvara (n. 18 august 1916,
Bucureºti) este un istoric, diplomat ºi
filolog român, s-a nãscut într-o familie de
originã aromânã, aºezatã în þãrile române
la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi care a
dat mulþi oameni politici, diplomaþi ºi
universitari. Tatãl sãu, Marcel Djuvara,
ºef de promoþie la Politehnica din
Berlin-Charlottenburg în 1906, a murit
cãpitan de Geniu în armata românã în
cursul marii epidemii de gripã spaniolã din 1918. Tinca
Grãdiºteanu, mama sa, aparþinea ultimei generaþii dintr-un
neam de mari boieri munteni.
Neagu Djuvara ºi-a fãcut studiile la Paris, licenþiat în litere
la Sorbona (istorie, 1937) ºi doctor în drept (Paris, 1940).
Participã la campania din Basarabia ºi Transnistria ca
elev-ofiþer de rezervã (iunie - noiembrie 1941), fiind rãnit
aproape de Odesa.
Intrat prin concurs la Ministerul de Externe în mai 1943,
este trimis curier diplomatic la Stockholm în dimineaþa zilei de
23 august 1944, în legãturã cu negocierile de pace cu Uniunea
Sovieticã, reprezentatã de doamna Kollontai. Numit secretar
de legaþie la Stockholm de guvernul Sãnãtescu, va rãmâne în
Suedia pânã în septembrie 1947, când comuniºtii preiau ºi
acest minister.
Implicat în procesele politice din toamna lui 1947, hotãrãºte
sã rãmânã în exil, militând pânã în 1961 în diverse organizaþii
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al exilului românesc (secretar general al Comitetului de
Asistenþã a Refugiaþilor Români, la Paris; ziaristicã; Radio
Europa Liberã; secretar general al Fundaþiei Universitare
Carol I).
În 1961, pleacã în Africa, în Republica Niger, unde va sta
douãzeci ºi trei de ani în calitate de consilier diplomatic ºi
juridic al Ministerului nigerian al Afacerilor Strãine ºi,
concomitent, profesor de drept internaþional ºi de istorie
economicã, la Universitatea din Niamey.
Între timp, reluase studiile de filosofie la Sorbona. În mai
1972, obþine doctoratul de stat (docenþa) la Sorbona cu o tezã
de filosofie a istoriei; mai târziu, obþine ºi o diplomã a
prestigiosului Institut naþional de limbi ºi civilizaþii orientale de
la Paris (INALCO).
Din 1984 este secretar general al Casei Româneºti de la
Paris, pânã dupã decembrie 1989, când se întoarce în þarã.
Din 1991 în 1998 este profesor - asociat la Universitatea din
Bucureºti. E membru de onoare al Institutului de Istorie A.D.
Xenopol din Iaºi ºi a Institutului de Istorie N. Iorga din
Bucureºti.
A fost decorat cu Marea Cruce a Ordinul naþional Serviciul
Credincios.
Lucrãri publicate: Le droit roumain en matière de
nationalité, Paris, 1940, Démétrius Cantemir, philosophe de
lHistoire, în Revue des études roumaines, Paris, 1973,
Civilisations et lois historiques, Essai détude comparée des
civilisations, Mouton, Paris - Haga, 1975 (carte premiatã de
Academia Francezã), Între Orient ºi Occident. Þãrile române
la începutul epocii moderne, Humanitas, 1995, Aromânii:
istorie, limbã, destin, ed. Fundaþiei Culturale Române, 1996,
O scurtã istorie a românilor povestitã celor tineri, seria Istorie,
Humanitas, 1999, Cum s-a nãscut poporul român, seria
Humanitas Junior, 2001, Mircea cel Bãtrân ºi luptele cu turcii,
seria Humanitas Junior, 2001, De la Vlad Þepeº la Dracula
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vampirul, Humanitas, 2003, Scrisorile spãtarului Nicolae
Milescu, roman, Humanitas, 2004, Existã istorie adevaratã?,
Humanitas, 2004, Amintiri din pribegie, Humanitas, 2005,
Thocomerius - Negru Vodã. Un voivod cuman la începuturile
Þãrii Româneºti, Humanitas, 2007, Rãzboiul de ºaptezeci ºi
ºapte de ani ºi premisele hegemoniei americane (1914 - 1991),
Humanitas, 2008
1. Consideraþi cã România de azi este diferitã de cea
anterioarã anului 1989? Din aceastã perspectivã, se poate
vorbi, din perspectiva dumneavoastrã, de o magistraturã
de dinainte de 1989 ºi de una de dupã 1989?
Fãrã îndoialã, existã o magistraturã de dupã decembrie
1989, nu însã pe toatã linia. Mai întâi, mulþi dintre magistraþii
promovaþi cum spuneþi dumneavoastrã mai sus pe criterii
politice au rãmas în funcþiune, majoritatea celor mai vârstnici
continuând sã fie, foarte probabil, îmbibaþi de mentalitatea
comunistã ºi deci incapabili de a fi nepãrtinitori în procese în
care sunt implicaþi foºtii (nenumãraþi) adversari ai fostului regim
ºi nedreptãþiþi în acea vreme. În al doilea rând, trebuie subliniat
cã cele trei mari instanþe ale magistraturii Consiliul Superior
al Magistraturii, Curtea Constituþionalã ºi Curtea Supremã
(fosta Casaþie) au fost împãnate de Ion Iliescu (om învinuit de
crime în decembrie 1989 ºi pentru mineriadele din 1990-1992)
cu o majoritate de magistraþi devotaþi grupului sãu politic ºi
care blocheazã astfel toate încercãrile temeinice de reformãri
ale sistemului judiciar.
2. Ar trebui trecutã cu vederea colaborarea unor
magistraþi cu serviciile Securitãþii, datã fiind experienþa
ºi competenþa acumulatã (ºtiut fiind cã un bun specialist
se formeazã în mulþi ani) sau ar trebui ca aceste persoane
sã fie expuse ºi îndepãrtate din profesie? Soluþia din
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Germania de Est, unde, dupã cãderea zidului ºi
reunificare, judecãtorii din perioada comunistã au fost
îndepãrtaþi, este cea mai bunã?
Fãrã nicio îndoialã, magistraþii dovediþi de colaborare cu
fosta Securitate sau de strânse legãturi cu fosta nomenclaturã
comunistã trebuie sã fie îndepãrtaþi din profesiune. N-ar fi nicio
nedreptate ºi nici riscul sã fie reduºi la sãrãcie. Le este, în tot
cazul, larg deschisã profesiunea de avocat, în care ar excela.
3. Consideraþi cã ºi în prezent, în lume ºi în România,
puterea politicã exercitã influenþã sau control asupra
magistraþilor? În ce modalitate? Prin ce pârghii?
Nici aici nu e nicio îndoialã. Faptul cã de 20 de ani nu s-a
putut începe procesul celor care au inventat teroriºtii lui
Ceauºescu ºi au provocat moartea a 1.000 de tineri numai la
Bucureºti este numai ºi numai din cauza unei categorice
opreliºti de la guvern sau de la preºedinþie. A recunoscut-o
însuºi preºedintele Bãsescu în cursul ultimei sale confruntãri
cu cei doi candidaþi adversari.
4. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei instanþe din
România, pentru a vã ocroti un drept, aþi avea încredere
în sistem, în general, ºi în judecãtor, în special? Existã
vreo diferenþã între ceea ce ar trebui sã fie un judecãtor
ºi ceea ce el este, în realitate?
N-aº avea încredere. Mi-am dat deja seama la începutul
anilor 1990 ce greu mi-a fost sã redobândesc cele zece hectare
la care o nouã lege îmi dãdea dreptul. Se gãseau fel de fel de
tertipuri, pentru a întârzia sau chiar refuza cererea mea. De
pildã, legea spunea cã dovada se poate aduce ori printr-un
document oficial în scris ori prin doi martori. Dar când m-am
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prezentat la prima convocare la tribunalul din Brãila cu un
certificat de la arhiva oraºului, cã posedam în 1948 50 de
hectare, mi s-a cerut sã vin la o nouã convocare ºi cu doi
martori. Ceea ce am fãcut, dupã ce i-am cãutat în satul unde
avusesem moºia. De ce fusese nevoie de dubla dovadã, când
legea vorbea numai de una sau cealaltã?
Dar nu e singura dovadã pe care o am. De la rude ºi
cunoscuþi de-ai mei, ºtiu nenumãrate exemple de piedici care
s-au pus de judecãtori în mod abuziv. Aºadar, existã o
diferenþã afarã de cazul în care mai tinerii magistraþi de câþiva
ani încoace, ar avea cu totul altã mentalitate, ceea ce eu sper.
5. Ce socotiþi cã ar trebui sã facã membrii acestui corp
profesional pentru întãrirea independenþei ºi sporirea
încrederii publicului în actul de dreptate? Cum ar trebui
sã se comporte un judecãtor? S-a nãscut oare judecãtorul
ideal?
Dacã ar fi îndepãrtaþi magistraþii maculaþi, cum am spus
mai sus, nu atât de la judecãtori ar veni problemele ci de la
politicieni. În corpul profesional, singurul element care ar spori
încrederea publicului în actul de dreptate ar fi stârpirea oricãrei
corupþii. Unul dintre mijloacele pe care le-aº preconiza, pe
lângã educaþia moralã, ar fi o substanþialã mãrire a lefurilor
întregului cap judiciar, aºa cum a procedat de veacuri Marea
Britanie. E aberant sã vii cu argumentul egalitãþii între toþi
funcþionarii statului; un judecãtor nu e un contabil sau un
conþopist de primãrie, e un om care trebuie, întâi de toate,
ferit de ispitã de înavuþire necinstitã.
Judecãtorul ideal nu s-a nãscut pânã acum, nici la
noi, nici altundeva. Dacã citim bine Biblia, aflãm cã ºi
Solomon, la bãtrâneþe, s-a prostit!

