


NEAGU M. DJUVARA s-a nãscut la Bucureºti în 1916, într-o familie
de origine aromânã aºezatã aici la sfârºitul secolului al XVIII-lea, care
a dat þãrii mai mulþi oameni de seamã. 
Licenþiat  la Sorbona (istorie, 1937) ºi doctor în drept (Paris, 1940).
Participã la campania din Basarabia ºi Transnistria (iunie–noiembrie
1941); rãnit în apropiere de Odessa. Intrat prin concurs la Minis-
terul de Externe în 1943, este trimis curier diplomatic la Stockholm
în dimineaþa zilei de 23 august 1944, în legãturã cu negocierile de
pace cu Uniunea Sovieticã. Numit secretar de legaþie la Stockholm,
va rãmâne aici pânã în septembrie 1947, când comuniºtii preiau ºi
Externele. Implicat în procesele politice din toamna anului 1947,
rãmâne în exil, militând pânã în 1961 în diverse organizaþii ale diasporei
româneºti. În 1961 pleacã în Republica Niger, unde va sta 23 de
ani în calitate de consilier diplomatic ºi juridic al Ministerului francez
al Afacerilor Strãine ºi, concomitent, profesor de drept internaþional
ºi de istorie economicã la Universitatea din Niamey.  Între timp, reia
studiile de filozofie la Sorbona. În 1972, obþine doctoratul de stat la
Sorbona cu o tezã de filozofie a istoriei; mai târziu, obþine ºi o diplo-
mã a Institutului Naþional de Limbi ºi Civilizaþii Orientale de la Pa-
ris. Din 1984 este secretar general al Casei Româneºti de la Paris,
pânã dupã revoluþia din decembrie 1989, când se întoarce în þarã.
Din 1991 este profesor-asociat la Universitatea din Bucureºti ºi mem-
bru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol“ din Iaºi.
Principalele publicaþii: Le droit roumain en matière de nationalité (tezã
de doctorat); Civilisations et lois historiques. Essai d’étude comparée
des civilisations (carte premiatã de Academia Francezã); în româneºte,
Civilizaþii ºi tipare istorice. Un studiu comparat al civilizaþiilor ; Le
pays roumain entre Orient et Occident. Les Principautés danubiennes
dans la première moitié du XIXe siècle ; în româneºte, Între Orient ºi
Occident. Þãrile române la începutul epocii moderne ; O scurtã istorie
a românilor povestitã celor tineri; Cum s-a nãscut poporul român;
Mircea cel Bãtrân ºi luptele cu turcii; De la Vlad Þepeº la Dracula Vam-
pirul; Însemnãrile lui Gheorghe Milescu (roman); Amintiri din pri-
begie; versiune francezã: Bucarest–Paris–Niamey et retour ou Souvenirs
de 42 ans d’exil (1948–1990); Existã istorie adevãratã?; Thocome-
rius–Negru Vodã, un voivod de origine cumanã la începuturile þãrii
româneºti; Rãzboiul de ºaptezeci ºi ºapte de ani (1914–1991) ºi premi-
sele hegemoniei americane. Eseu de istorie-politologie.
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Fiecare carte, asemenea fiecãrui om, are o poveste a
ei. E-adevãrat însã cã, în timp ce poveºtile oamenilor ies
mai uºor la luminã, poveºtile cãrþilor sunt doar arareori
cunoscute. ªi Poveºtile mai deocheate ale lui Neagu
Djuvara au o… poveste a lor. Într-o bunã zi, venit la
editurã sã discute sumarul unei viitoare cãrþi despre
boierimea românã, autorul a lãsat ºi un manuscris pe
a cãrui primã filã era scris (cu roºu!) pentru dupã moar-
tea mea! Imposibil de trecut peste o asemenea hotã-
râre! ªi totuºi cum sã le întârzii cititorilor bucuria de
a se reîntâlni cu un povestitor atât de plin de har cum
e Neagu Djuvara! Aºa cã, dupã nu puþine ºi nici uºoare
exerciþii de persuadare, Neagu Djuvara s-a lãsat îndu-
plecat ºi ne-a îngãduit sã adunãm în volum cele patru
poveºti risipite în Plai cu boi. Mai mult chiar, acum,
dacã tot aveau sã devinã carte, poveºtile s-au îmbogãþit
cu noi, spumoase ºi irezistibil istorisite întâmplãri. 

Ca ºi Amintirile din pribegie, aceste Amintiri ºi
poveºti mai deocheate sunt un prilej minunat de a cãlã-
tori în timp, cãci memoria lui Neagu Djuvara, ajutatã
de fermecãtoarea sa limbã românã, e cea mai bunã
cãlãuzã – ºi, de astã datã, o cãlãuzã mai pusã pe ºotii
ºi dispusã la indiscreþii ca oricând.





12.07.09

Dragã ºi stimatã Doamnã Directoare de pres-
tigioasã Editurã! Iatã al patrulea articolaº din
Play-Boy-ul românesc. Încã o datã, dacã credeþi
de cuviinþã sã le publicaþi, nu vã voi face proces.
Rãmâne însã înþeles cã notaþi undeva prima
dorinþã a istoricului – filozof al Istoriei – memo-
rialistului N. Dj., de a se publica dupã moarte.
Cum însã testamentele e fãcute ca sã fie stricate
(vezi Ludovic al XIV-lea, Brâncuºi et alii), faceþi
cum credeþi.

Ordinea trebuie sã fie cea cronologicã a „ieve-
nementelor“, nu a apariþiei în P. cu B., adicã

1. Mamaia-sat în 1922
2. Liceul francez (cu nepotul sultanului, petoman)
3. Popovici-galoº
4. Ardeleni cu boieroaice regãþene ºi viþã vercea.

Cu drag,
Moº Neagu







În vremea aceea, nu prea ºtia mama pe

unde sã ne ducã vara la mare, pe frate-meu,

Rãzvan, de nouã ani, ºi pe mine, de ºase.

Vãduvã de rãzboi cu „renumãraþie de la

buget micã“, n-o ducea prea bine cu finan-

þul. Avusese doar o bucatã de moºie rãmasã

dupã marea expropriere din 1918–1921.

Taicã-su, generalul Grãdiºteanu, mort îna-

inte de rãzboi, deplorabil gospodar al averii

moºtenite, dupã rãzboiul din 1877 la care

participase ºi dupã dobândirea Dobrogei, se

grãbise sã vândã ce brumã de moºie strã-

moºeascã mai avea în Muntenia ca sã cum-

pere la preþ de pomanã 5 000 de pogoane

la Taºaul, sã aibã fiecare copil o mie de pogoane
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la moartea lui, dar dupã expropriere, din
mia de pogoane, din cele 500 de hectare ale
mamei rãmãseserã doar 50. Mama le vân-
duse ca sã cumpere o cãsuþã în Bucureºti,
pe fundãtura Dr. Sergiu, în cartierul Buzeºti,
considerat uºor periferic.

Atunci a aflat de la prietena ei Marioara
Prodan, soþia unui consilier la Casaþie ºi vaj-
nicã directoare a unei fundaþii pentru copii,
cã se putea închiria ieftin o casã de þãran la
Mamaia-sat. Gata, s-au dus acolo cele douã
familii, luând fiecare o cãsuþã în sat.

Proprietarul nostru sta biniºor, – câteva
zeci de pogoane, vie, vite, douã case. Într-una
din ele am stat noi. El era turc, nevastã-sa,
nemþoaicã, fiul, Garabet, român get-beget.
Înalt, chipeº, avea fo 20 de ani; tat-su dupã
el ziulica întreagã, tot þipând la el (parcã-l
aud): „Pezevenghi!… ªarlatan!…“

Numai noi aceºtia eram turiºti pe acolo.
La câþiva kilometri spre plajã, cicã ar fi avut
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ºi Dinu Brãtianu o vilã, dar nu i-am întâlnit
niciodatã ocupanþii, dacã vor fi fost. În sat,
bineînþeles, nici o maºinã, ºi chiar pe dru-
mul care strãbãtea satul abia dacã trecea un
camion pe zi, ridicând un nor de praf,
împrãºtiind gãinile înnebunite ºi asmuþind
câinii. În schimb, în curtea turcului nostru
zãcea carcasa destrãmatã a unei maºini agri-
cole. Asta era maºina pe care ne bãteam fra-
te-meu ºi cu mine ca s-o conducem pe rând!

Mama, cu toatã relativa strâmtorare, mai
þinea o guvernantã la copii. De, greu te
deprinzi cu economia. „Nemþoaica“ noastrã
era atunci o tânãrã unguroaicã. Trebuie cã
era tare frumoasã, cã prea îmi plãcea sã stau
la fustele ei ºi s-o þin de mânã. În fiecare searã,
dupã zãduful zilei, mã lua la plimbare prin
cãrãrile din vie ºi eu îi ceream sã-mi cânte
mereu acelaºi cântec, „Volga-Volga“. Mai
am vocea ei melodioasã în urechi dupã…
(fac repede socoteala, da, dupã 86 de ani): 

13





Cuprins

Nota editurii / 5

La Mamaia-sat în 1922 / 9

Cum m-a învãþat ºcoala francezã sã scriu 
mai bine româneºte / 33

O figurã a Bucureºtiului interbelic: 
Popovici-galoº, diplomat de carierã / 61

Cãsãtorii între ardeleni ºi boieroaice regãþene 
ºi viceversa / 83




