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9-NEAGU DJUVARA dixit 

 
T.D. (Tainicul Dinu)  – Un material trimis de Dinu. 
 

Sînt cîteva idei remarcabile.....  
1. Uitîndu-mă în istorie, descopăr că, pe măsură ce eşti mai lăudat cînd trăieşti, cu atît eşti 

mai uitat după moarte.  
  2. Mă întristează că noi nu avem ceea ce scandinavii, după multe secole de educaŃie, au 
deja în sînge – chestia cu cinstea.  

La noi, lucrul ăsta nu există de veacuri.  
De ce?  
Pentru că am avut o istorie a Ńării atît de vitregă, că într-adevăr nu puteam să supravieŃuim 

fără să şmecherim… ca să subzişti, nu-i aşa?  
În timpul comunismului era (dintr-o perspectivă) justificat să şmechereşti ca să subzişti. 
Dacă nu, erai turtit!  
Masele au ieşit din 50 de ani de comunism cu o mentalitate inconştientă că şpaga, 

şmecheria sînt un mijloc indispensabil de supravieŃuire. 
3. Pe Emil Cioran l-am iubit, ce mai tura-vura!  
Tipul e genial!  
De aceea mă supără că în România e mai puŃin venerat decît Mircea Eliade.                  

  4. AmbiŃia mă Ńine tînăr.  
Din nefericire, nu poŃi recomanda cuiva să fie ambiŃios, pentru că asta e o trăsătură pe care 

o ai sau nu o ai.  
Dar ca să faci ceva în viaŃă e musai să fii ambiŃios, să vrei să faci ceva, altfel te prăbuşeşti 

psihic.  
5. Am fost un student permanent.   
6. Unul dintre beneficiile celor care învaŃă pe parcursul întregii vieŃi este capacitatea de a fi 

cît mai rar depăşit de situaŃie – acolo unde muncim sau acolo unde ne aduce istoria.  
7. Primul lucru pe care trebuie să îl facem pentru brandul nostru de Ńară e să scriem istorie 

 cinstită!                                               
  8. Îndîrjirea mea a fost de a fi un bun student toată viaŃa.  

Şi cînd am plecat la pensie la vîrsta de 68 de ani am venit la Paris şi m-am inscris la şcoala 
de limbi orientale, am făcut o licenŃă în sîrbo-croată.  

Între 68 şi 72 de ani!  
9. NaŃionalismul ăsta exacerbat l-au avut şi comuniştii, dar şi alŃii – Iorga, de exemplu, care 

era un supra-dotat: ştiŃi că deŃine recordul mondial al scrisului: a scris 1.300 de cărŃi şi 13.000 de 
articole, pe lîngă editorialul zilnic din ziarul lui politic.  

Asta nu există în toată istoria universală!  
Dar din păcate avea o prejudecată de exaltare a neamului românesc care nu e rentabilă în 

străinătate! 
Să ştiŃi că nu sîntem respectaŃi nu din cauză că n-am jucat un rol important în istorie, ci 

fiindcă minŃim!  
De aceea nu sîntem preluaŃi de către istoricii din occident.  
De îndată ce vom fi cunoscuŃi cu o istorie veridică, să vedeŃi ce repede ne ocupăm locul 

cuvenit.  
No le umflăm aşa de mult, că ajungem să nu fim luaŃi în serios.  
10. Adevărata zi de independenŃă a Romîniei este pe 10 mai 1877.  
Întotdeauna m-am pronunŃat cu furie împotriva alegerii zilei de 1 decembrie ca zi naŃională 

pentru că nu este ziua cînd s-a făcut România mare, e doar ziua cînd două provincii au cerut să fie 
primite în regatul român.  

Adevărata dată cînd România s-a făcut mare, juridic vorbind, e 24 decembrie decretul 
Regelui că acceptă cele trei, patru cereri de asociere la micul Regat al României.  

Adevărata zi de independenŃă este pe 10 mai 1877. 
11. Necinste nu este doar că furi – e că nu te Ńii de cuvînt, că nu eşti la ora la care spui că 

eşti, că nu-Ńi faci treaba care trebuie.  
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O.I. (Opincarul Ionic ă) –  

Răspuns 
 

Urît mai îmbătrînesc unii.  
Este cazul şi al domnului Neagu Djuvara.  
Domnia sa consideră că bătrîneŃea este o virtute, dar îi spun eu, că este o stare, ca şi tinereŃea, iar 

amintirile domniei sale nu Ńin loc istoriei, ci sînt pur şi simplu amintirile sale, deoarece istoria este o ştiinŃă 
care studiază trecutul umanităŃii şi al societăŃilor omeneşti cu scopul de a le reconstitui pe baza unor 
documente.  

Aşadar, ar trebui să aibă mai mult respect pentru istoricii cu aplecare în acest domeniu. 
Dar să le luăm pe rînd cele afirmate, doar afirmate, de domnul Neagu Djuvara.  
Prin urmare la treabă. 

NEAGU DJUVARA  – 1. Uitîndu-mă în istorie, descopăr că, pe măsură ce eşti mai lăudat cînd 
trăieşti, cu atît eşti mai uitat după moarte.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Aici nu am nimic de obiectat, este doar o afirmaŃie care poate fi adevărată sau nu 
în funcŃie de persoana la care se referă. 
 Nu este chiar o axiomă. 
NEAGU DJUVARA  – 2. Mă întristează că noi nu avem ceea ce scandinavii, după multe secole de 
educaŃie, au deja în sînge – chestia cu cinstea.  

La noi, lucrul ăsta nu există de veacuri.  
De ce?  
Pentru că am avut o istorie a Ńării atît de vitregă, că într-adevăr nu puteam să supravieŃuim 

fără să şmecherim… ca să subzişti, nu-i aşa?  
În timpul comunismului era (dintr-o perspectivă) justificat să şmechereşti ca să subzişti. 
Dacă nu, erai turtit!  
Masele au ieşit din 50 de ani de comunism cu o mentalitate inconştientă că şpaga, 

şmecheria sînt un mijloc indispensabil de supravieŃuire. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Normal, bine că a venit domnia sa din occident şi acum ne luminează ce este aia 
cinste, că altfel ce ne făceam noi!? 
 Dar este domnia sa cinstit în ceea ce afirmă! 
 EducaŃia este un fenomen social fundamental de transmitere a experienŃei de viaŃă a generaŃiilor 
adulte şi a culturii către generaŃiile de copii şi tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate. 
 Consideră domnia sa că acest popor nu are aşa ceva?  

Cred că se înşeală amarnic. 
 Domnia sa foloseşte anumite cuvinte în locul altora şi le dă un sens peiorativ, de exemplu: 
„ şmecherim”   în loc de diplomaŃie.   

De asemenea se observă că totul este pus pe seama unei ideologii, respectiv ideologia comunistă, dar 
se uită un aspect că în acea perioadă ulită de domnul Neagu Djuvara s-a făcut o alfabetizare de masă şi care 
era foarte deficitară în perioada de dinainte celor 50 de ani amintiŃi de către domnia sa. 
 Dar ce uşor este de afirmat şi de denigrat o perioadă a poporului tău doar pentru a ieşi tu în evidenŃă. 
 Asta e. 
NEAGU DJUVARA  – 3. Pe Emil Cioran l-am iubit, ce mai tura-vura!  

Tipul e genial!  
De aceea mă supără că în România e mai puŃin venerat decît Mircea Eliade.   

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Nici această afirmaŃie nu are acoperire, deoarece amîndoi sînt la fel de apreciaŃi, 
bineînŃeles de cei care îi cunosc, le cunosc opera, nu de cei care nu au habar de existenŃa lor. 
NEAGU DJUVARA  – 4. AmbiŃia mă Ńine tînăr.  

Din nefericire, nu poŃi recomanda cuiva să fie ambiŃios, pentru că asta e o trăsătură pe care 
o ai sau nu o ai.  

Dar ca să faci ceva în viaŃă e musai să fii ambiŃios, să vrei să faci ceva, altfel te prăbuşeşti 
psihic.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Da este adevărat, dar ambiŃia dumneavoastră nu vă dă dreptul să judecaŃi şi să 
scrieŃi o istorie din amintiri şi să manipulaŃi tinerii din ziua de azi care la şcoală nu mai fac, mai de loc, 
istorie. 
NEAGU DJUVARA  – 5. Am fost un student permanent. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Cinste dumneavoastră ... nu am ce comenta.  
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NEAGU DJUVARA  – 6. Unul dintre beneficiile celor care învaŃă pe parcursul întregii vieŃi este 
capacitatea de a fi cît mai rar depăşit de situaŃie – acolo unde muncim sau acolo unde ne aduce 
istoria.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Da, dar aşa cum am spus mai sus nu are nici o legătură cu a scrie o istorie din 
amintiri, ci pe documente. 
NEAGU DJUVARA  – 7. Primul lucru pe care trebuie să îl facem pentru brandul nostru de Ńară e să 
scriem istorie cinstită!                                               
O.I. (Opincarul Ionic ă) – I-auzi domnule, să scriem o istorie cinstită! 
 Din punctul cui de vedere al dumneavoastră sau al istoricilor autentici? 
 VreŃi să spuneŃi că de exemplu următorii istorici: Nicolae Bălcescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu, Dumitru Almaş, Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, Mihai Retegan şi mulŃi 
alŃi pe care nu-i mai amintesc, nu au scris o istorie cinstită? 
 Bine că aŃi venit dumneavoastră în Ńară şi ne-aŃi scris o istorie din amintiri că aşa rămîneam cu o 
istorie neautentică şi vai de capul nostru. 
 Cîtă ură aveŃi împotriva acelor istorici care nu au fost şi nu sînt de acord cu dumneavoastră. 
 Păi de, aşa le trebuie, dacă s-au luat după documente. 
NEAGU DJUVARA  – 8. Îndîrjirea mea a fost de a fi un bun student toată viaŃa.  

Şi cînd am plecat la pensie la vîrsta de 68 de ani am venit la Paris şi m-am inscris la şcoala 
de limbi orientale, am făcut o licenŃă în sîrbo-croată.  

Între 68 şi 72 de ani!  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – „Laudă-mă gură (că, de nu mi-i lăuda, să vezi ce palmă Ńi-oi da!)”.  

„Lauda de sine nu miroase a bine”. 
Păi de, bine sună acest ultim proverb, aşa că luaŃi aminte. 

NEAGU DJUVARA  – 9. NaŃionalismul ăsta exacerbat l-au avut şi comuniştii, dar şi alŃii – Iorga, de 
exemplu, care era un supra-dotat: ştiŃi că deŃine recordul mondial al scrisului: a scris 1.300 de cărŃi 
şi 13.000 de articole, pe lîngă editorialul zilnic din ziarul lui politic.  

Asta nu există în toată istoria universală!  
Dar din păcate avea o prejudecată de exaltare a neamului românesc care nu e rentabilă în 

străinătate! 
Să ştiŃi că nu sîntem respectaŃi nu din cauză că n-am jucat un rol important în istorie, ci 

fiindcă minŃim!  
De aceea nu sîntem preluaŃi de către istoricii din occident.  
De îndată ce vom fi cunoscuŃi cu o istorie veridică, să vedeŃi ce repede ne ocupăm locul 

cuvenit.  
No le umflăm aşa de mult, că ajungem să nu fim luaŃi în serios.  

O.I. (Opincarul Ionic ă) – Totul vă pute. 
Auzi tu!  
Chiar dacă „ a scris 1.300 de cărŃi şi 13.000 de articole, pe lîngă editorialul zilnic din ziarul lui 

politic. (...) Dar din păcate avea o prejudecată de exaltare a neamului românesc care nu e 
rentabilă în străinătate! ”  

Cîtă tupeu! 
Normal, o să vă preia pe dumneavoastră istorici din occident. 

NEAGU DJUVARA  – 10. Adevărata zi de independenŃă a Romîniei este pe 10 mai 1877.  
Întotdeauna m-am pronunŃat cu furie împotriva alegerii zilei de 1 decembrie ca zi naŃională 

pentru că nu este ziua cînd s-a făcut România mare, e doar ziua cînd două provincii au cerut să fie 
primite în regatul român.  

Adevărata dată cînd România s-a făcut mare, juridic vorbind, e 24 decembrie decretul 
Regelui că acceptă cele trei, patru cereri de asociere la micul Regat al României.  

Adevărata zi de independenŃă este pe 10 mai 1877. 
O.I. (Opincarul Ionic ă) – Lume, lume şi iar lume, citiŃi şi vă cruciŃi!  

CredeŃi că este singurul? 
Vă înşelaŃi! 
Sînt o turmă. 
CitiŃi! 
Un articol scris de unul mai documentat decît mine şi un autentic istoric, domnul prof. univ. dr. Ioan 

Scurtu.  
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Împotriva falsificării istoriei - 10 mai, Sărbătoare NaŃională a României?  

                                                                             de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R. 
  

Plenul Camerei DeputaŃilor a adoptat miercuri, 22 aprilie 2015, cu 294 voturi „pentru”, unul 
împotrivă şi 6 abŃineri propunerea legislativă privind proclamarea zilei de 10 Mai sărbătoare naŃională. 

DiletanŃii şi sfertodocŃii istoriei au marcat o victorie bazată pe fals.  
Vă prezentăm o opinie avizată a unui istoric de marcă, domnul prof. univ. dr. Ioan Scurtu. (RedacŃia 

ART-EMIS). 
Anul 2015 a oferit din nou ocazia unor diletanŃi şi unor politicieni întârziaŃi (ca mentalitate) să 

susŃină că Ziua NaŃională a României trebuie să fie 10 mai.  
Asemenea luări de atitudine au fost transmise la radio şi TV, acreditându-se ideea că la 10 mai s-a 

proclamat IndependenŃa de Stat a României şi că tot într-o zi de 10 mai Ńara noastră a devenit Regat. 
Asemenea afirmaŃii sunt făcute prin ignorarea sau falsificarea grosolană a istoriei.  
De aceea se impun precizările oferite de documentele vremii.  
1. IndependenŃa de Stat a României a fost proclamată de Parlamentul Ńării, şi nu de domnitorul Carol 

I, iar data exactă este 9 mai.  
Evenimentele s-au desfăşurat astfel: în acea zi, din însărcinarea grupării liberal-radicale şi cu 

asentimentul miniştrilor, deputatul Nicolae Fleva a adresat o interpelare, solicitând guvernului să răspundă 
dacă a adus la cunoştinŃa Puterilor Garante ruperea relaŃiilor de dependenŃă faŃă de Poartă şi, prin urmare, 
„independenŃa absolută a României” [1].  

Răspunzând, ministrul Afacerilor Străine, Mihail Kogălniceanu, a declarat: „În starea de răsbel, cu 
legăturile rupte ce suntem? Suntem independenŃi; suntem o naŃiune de sine stătătoare [...] Aşadar, domnilor 
deputaŃi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faŃa ReprezentanŃei NaŃionale că noi suntem o 
naŃiune liberă şi independentă” [2].  

După dezbateri, Adunarea DeputaŃilor a votat următoarea moŃiune: „Camera, mulŃumită de 
explicările guvernului asupra urmărilor ce a dat votul ei din 29 aprilie curent, ia act că răsbelul între 
România şi Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi independenŃa absolută a României au primit 
consacrarea lor oficială” [3].  

O moŃiune cu un conŃinut identic a fost adoptată, în aceeaşi zi, şi de Senat, în urma interpelării lui Al. 
Orăscu şi a răspunsului ministrului Afacerilor Străine, Mihail Kogălniceanu.  

Astfel, 9 mai a devenit ziua IndependenŃei de Stat a României.  
MoŃiunile adoptate nu aveau caracterul unor legi, care - pentru a intra în vigoare - trebuiau semnate şi 

deci promulgate de domnitor.  
Ele exprimau voinŃa ReprezentanŃei NaŃionale, adică a poporului român. 
2. Legea pentru proclamarea Regatului datează din 13/25 martie 1881, şi nu din 10 mai.  
Ea a fost adoptată într-un context intern tensionat.  
La 13/25 martie în Adunarea DeputaŃilor au avut loc dezbateri furtunoase, în timpul cărora Titu 

Maiorescu a acuzat guvernul liberal şi pe partizanii săi că „nutresc în fundul inimii idealuri republicane şi că 
niciodată nu vor putea fi un partid de ordine şi de sprijin al dinastiei”.  

Pentru a dovedi netemeinicia acuzaŃiei, liberalii au propus proclamarea imediată a Regatului.  
Aflând de această iniŃiativă, Carol a acceptat, deşi - după opinia sa - trebuia să se aştepte până după 

înmormântarea lui Alexandru al II-lea, ucis în urma unui atentat la 1/13 martie 1881.  
Din cuvântul generalului D. Lecca se observă limpede mobilul politic imediat al acestei hotărâri: 
„ReprezentanŃa poporului trebuie să ia iniŃiativă pentru proclamarea Regatului spre a nimici astfel 

insinuările de ieri ale opoziŃiei, cum că dinastia e încă în România o plantă fragedă. Acesta nu e adevărat” [4].  
În consecinŃă, el a depus proiectul de lege prin care Parlamentul, în puterea dreptului de suveranitate 

a naŃiunii, „Proclamă de rege al României pe AlteŃa Sa Regală prinŃul Carol I”.  
Propunerea fiind primită în unanimitate, s-a depus proiectul de lege care prevedea: 
„Articolul I. România ia titlul de Regat. Domnitorul ei, Carol I, ia pentru sine şi moştenitorii săi titlul 

de Rege al României.    
Articolul II. Moştenitorul tronului va purta titlul de principe regal” [5]. 
Proiectul a fost adoptat în unanimitate de ambele Corpuri legiuitoare.  
Apoi, parlamentarii, având în frunte pe principele Dimitrie Ghica (preşedintele Senatului) şi C.A. 

Rosetti (preşedintele Adunării DeputaŃilor) au prezentat legea lui Carol I.  
În ziua de 14/26 martie 1881 a avut loc ceremonia la Palat, în cadrul căreia a fost promulgată legea 

privind proclamarea Regatului. 
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Datorită funeraliilor pentru Ńarul Aleksandru al II-lea (desfăşurate la 15/27 martie 1881), festivităŃile 

consacrate proclamării regatului au fost amânate pentru 10/22 mai, când se împlineau 15 ani de la urcarea lui 
Carol pe tron [6].  

3. În timp, cele trei momente istorice diferite - 10 mai, 9 mai, 15 martie - au fost contopite în unul 
singur pentru omagierea dinastiei.  

Unui act real (începutul domniei lui Carol I) i s-au adăugat două licenŃe istorice: proclamarea 
IndependenŃei (votată la 9 mai 1877) şi a Regatului (legea fiind promulgată, deci aflată în vigoare de la 15 
martie 1881).  

Ele erau determinate de necesitatea politică de a-l omagia pe Carol I, devenit primul rege al României 
moderne.  

Odată cu scurgerea timpului şi într-un regim republican falsificarea datelor istorice nu numai că nu 
este necesară din punct de vedere politic, dar se impune respectarea adevărului istoric, inclusiv de către 
mass-media şi formatorii de opinie. 

[1] „Monitorul oficial”, nr. 118 din 27 mai 1877, p. 3 449. 
[2] Mihail Kogălniceanu, Texte social-politice alese, p. 315-316. 
[3] „Monitorul oficial”, nr. 118 din 27 mai 1877, p. 3 453. 
[4] „D.A.D”, nr. 60, şedinŃa din 14/26 martie 1881, p. 1 815. 
[5] „Monitorul oficial”, nr. 60 din 15 martie 1881.  
[6] Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. I Carol I, Bucureşti, 

Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 2001, p. 121. 
 
DiletanŃii şi sfertodocŃii din Parlament poate doresc acum să anuleze şi tabla înmulŃirii, deoarece dă 

dureri de cap, dar şi cheltuieli prea mari pentru buget.  
Ei consideră că adunarea şi scăderea sînt suficiente. 
Ar fi culmea, nu credeŃi?  
Poate i-ar place şi domnului Neagu Djuvara!?   

NEAGU DJUVARA  – 11. Necinste nu este doar că furi – e că nu te Ńii de cuvînt, că nu eşti la ora 
la care spui că eşti, că nu-Ńi faci treaba care trebuie.  
O.I. (Opincarul Ionic ă) – I-auziŃi ce adînc şi profund gîndeşte domnul Neagu Djuvara, merită să o mai 
repetăm: 

„Necinste nu este doar că furi – e că nu te Ńii de cuvînt, că nu eşti la ora la care spui că eşti, că nu-Ńi 
faci treaba care trebuie”.  

Vai de capul nostru! şi noi care credeam contrariu. 
   
În concluzie: 
Ipse (Magister) dixit (lat.) el însuşi (magistrul) a spus:  
Scolasticii, în lipsă de alte argumente, recurgeau în discuŃiile lor la autoritatea necondiŃionată a 

magistrului lor Aristotel.  
Aşa şi cu domnul Neagu Djuvara. 
Adică, „Neagu Djuvara dixit”.  

 


