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Astăzi, 30 ianuarie 2009, noi, profesorii şi elevii acestei unităţi şcolare, avem o dublă 
motivaţie pentru a sărbători. Aşa cum ştiţi din invitaţiile primite, azi, de Sfântul Grigorie 
Teologul, liceul nostru îşi onorează patronul spiritual, academicianul, istoricul, arheologul, 
epigrafistul şi folcloristul Grigore Tocilescu. 

Sub egida acestei sărbători, aflate la a III-a ediţie, a avut loc Concursul Naţional de 
poezie şi epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil”, aflat la a II-a ediţie. Festivitatea de premiere a 
concursului va avea loc tot astăzi, cu prilejul sărbătorii liceului. 

Concursul a început în 2008, în luna octombrie, lună în care s-au născut atât Ranetti, 
cât şi Tocilescu, şi s-a finalizat, iată, azi, pe 30 ianuarie, când sărbătorim şi 156 de ani de 
la naşterea lui Caragiale. Aceste trei personalităţi sunt şi vor rămâne „giranţii” concursului 
„Romeo şi Julieta la Mizil” – Ranetti, Tocilescu şi Caragiale.

Iată că data de 30 ianuarie 2009, ca şi 30 ianuarie 2008 sau 2007 şi toate datele de 
30 ianuarie care vor urma de acum înainte, au avut, au şi vor avea aceeaşi importantă 
încărcătură religioasă şi culturală, atât din perspectivă locală – sărbătoarea liceului nostru şi 
premierea Concursului „Romeo şi Julieta la Mizil”, dar şi naţională – aniversarea marelui 
dramaturg român, născut în Haimanale, lângă Ploieşti, I.L. Caragiale.

Despre concurs şi şcoala noastră veţi afla mai multe din mapa evenimentului.  Pot să 
vă spun doar că acesta, aflat la a 2-a ediţie, a avut concurenţi din 64 de localităţi şi 30 de 
judeţe, având aşadar o reprezentare quasi-naţională. Juriul a fost alcătuit din personalităţi 
remarcabile ale vieţii noastre culturale şi sociale. 

În final ţinem să mulţumim tuturor celor care s-au implicat cu competenţă şi mult 
suflet pentru finalizarea acestui demers cultural. Mulţumim atât colegilor, cât şi celor din 
afara şcolii, numeroşilor sponsori care, chiar în vreme de criză, au găsit cu generozitate 
resurse pentru susţinerea financiară a cestui concurs. Ne dorim ca „Romeo şi Julieta la 
Mizil” să devină, încet-încet, o sărbătoare de care noi, mizilenii să fim mândri. Aşa să ne 
ajute Dumnezeu! 

  Remember ediţia a II-a, 2008-2009Discursul 
directorului Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” 

prof. Victor Minea 
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Juriului, pentru efortul făcut în 
stabilirea ierarhiei concursului. 

Poezie: prof.univ.dr.Constantin Titus 
Vîjeu, conf.univ.dr. Daniel Cristea 
Enache, Emil Proşcan, Nicolae 
Dragoş

Epigrame: prof.univ.ing. Corneliu 
Berbente, Corneliu Leu, George 
Corbu, Ion Busuioc

Dlui. primar Emil Proşcan şi Dlui. 
viceprimar Nicolae Paşol

Domnilor consilieri din Primăria Mizil
Băncii Raiffeisen, filiala Mizil
Drei. Alina Pencu

Dlui. dir. gen. Constantin Cazacu 
Dlui. dir. gen. Călin Panait
Dlui. dir. gen. Justin Paraschiv
Dlui. dir. gen. Dumitru Vârgă
Dlui. Corneliu Buzu
Dlui. Cornel Dinicu
Dlui. director Gabriel Ţaga
Ministerului Educaţiei Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, Doru 
Dumitrescu şi Daniela Călugăru, 
inspectori

Inspectoratului Şcolar Judeţean, dlui. 
inspector şcolar general Nicolae 
Angelescu

Dnei. inspectoare Anelore Scorpan
Ca de obicei, Dlui. prof. Gheorghe 

Matei
Preotului Gheorghe Croitoru
Casei Corpului Didactic, Mariana 

Cazacu
Casei de Cultură a oraşului Mizil, 

doamnei directoare Adi Mandalac
Palatului Copiilor din Ploieşti, dnei. 

dir. Constanţa Vică
Clubului Copiilor Mizil, dlui. dir. 

Marian Frangulea

Ţinem foarte mult să adresăm mulţumirile şi recunoştinţa noastră atât celor care ne-au susţinut financiar 
cât şi partenerilor sau colegilor care au fost alături de noi.

Aşadar adresăm mulţumirile noastre:
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S-a născut pe 26.10.1850 în Mizil şi a murit pe 18.09.1909. 
Tocilescu a fost istoric, arheolog, epigrafist, folclorist român, din 1890 

membru al Academiei Române. A fost profesor de istorie antică şi de epigrafie la 
Universitatea Bucureşti, director al Dicţionarului Geografic al României, secretar 
general la Ministerul Învăţământului şi senator conservator de mai multe ori. 

Tocilescu este unul din primii istorici care s-a ocupat de studiul civilizaţiilor de pe teritoriul fostei Dacii. 
Ca folclorist a publicat în colaborare o vastă culegere folclorică.

După terminarea şcolii primare şi a gimnaziului la Ploieşti, Tocilescu pleacă întâi la Bucureşti unde termină 
liceul la „Sf.Sava” după care urmează studiile superioare la Praga şi Viena. Obţine titlul de doctor în filosofie 
şi se licenţiază în drept. Întors în ţară, ocupă în 1881 postul de profesor de istorie antică şi de epigrafie la 
Universitatea din Bucureşti.

(Conform www.wikipedia.com)

Sfântul Grigorie Teologul este 
sărbătorit în calendarul ortodox la 
25 ianuarie singur şi la 30 ianuarie 
împreună cu ceilalţi doi Sfinţi Ierarhi 
din secolul al IV-lea, Vasile cel Mare şi 
Ioan Gură de Aur. 

La intervenţia Sfântului Sinod şi a 
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, 
racla cu moaştele Sfântului Grigorie 
Teologul (328-389) a fost readusă 
la 12 februarie 2001 la mânăstirea 
„Schimbarea la Faţă” - Slatina, din 
judeţul Suceava, după mai bine de 55 
de ani, timp în care s-a aflat la Muzeul 
Naţional de Artă din Bucureşti. […]

Sfintele moaşte – o parte din capul 
Sfântului – au fost aduse în Moldova 
de domnitorul Alexandru Lăpuşneanu 
(1552-1561, 1564-1568). În timpul 
primului război mondial, mai multe 
racle cu moaşte de sfinţi au fost puse 

la adăpost în Rusia ţaristă, o dată cu 
tezaurul României. Însă ele nu s-au 
mai întors în ţară decât în 1954, când 
României i s-a restituit şi o mică parte 
din tezaur. Numai că podoabele şi 
raclele cu moaşte luate de la mânăstiri 
nu au mai reintrat în posesia acestora, 
ci au fost depozitate la Muzeul Naţional 
de Artă din Bucureşti. 

În 1975, Nicolae Ceauşescu 
intenţionase să concentreze în acest 
Muzeu cele mai valoroase piese de 
patrimoniu din diferite zone ale ţării, în 
principal cele aflate în posesia bisericilor. 
Numai intervenţia Mitropolitului de 
atunci al Moldovei, viitorul Patriarh 
Justin Moisescu, care a întrebat retoric 
ce s-ar întâmpla în cazul unui cutremur 
devastator care ar lovi Bucureştiul, l-a 
făcut pe dictator să-şi schimbe planul.

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 132 „Grigore 
Tocilescu” Bucureşti 
Adresa: Str. Grigore Tocilescu, nr. 20
Director: Ciotarnel Doina 
Director cu munca educativă: Venera Ene 
Secretar şef: Pârvulescu Georgeta 
Administrator: Cecilia Mircu 
Telefon: (021) 423.11.40 

Cine a fost 
GRIGORE TOCILESCU?

Moaştele Sfântului Grigorie Teologul

Sora lui… TOCILESCU 
din Bucureşti
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1958 - 1963 prof. Stan Petre (lb. şi lit. română)
1963 - 1965 prof. Popescu Cristina (geografie)
1965 - 1978 prof. Drăjneanu Constantin 
   (lb. şi lit. română)
1978 - 1986 prof. Uruc Gheorghe (biologie)
1986 - 1990 prof. Coravu Marta (matematică)
1990 - 1991 prof. Vasile Emil (matematică)
1991 - 1996 prof. Alexandru Elena (istorie)
1996 - 2001 prof. Minea Victor (matematică)
2001 - 2006 prof. Divoiu Maria (biologie)
2006 - …… prof. Minea Victor (matematică)

Directori:

1 nov. 1919, prin decretul lege nr. 3864, din 4 IX 1919, 
emis de Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor se 
constituie gimnaziul din Mizil cu 2 clase de 70 de elevi 
(băieţi).

1922, se înfiinţează gimnaziul de fete.
25 iulie 1925, prin adresa nr. 70, Directorul gimnaziului 

Gheorghe Jugureanu cere transformarea gimnaziului 
în liceu pe considerentul existenţei unui mare număr 
de elevi – 240 de băieţi în 4 clase şi 103 fete în 3 
clase ale gimnaziului de fete. Şcoala avea 10 profesori 
titulari cu titluri academice.

18 iulie 1925, începe construirea noului local de şcoală 
(clădirea în care funcţionează azi Grupul Şcolar „Tase 
Dumitrescu”. Fondurile sunt strânse prin subscripţie 
publică, cei mai importanţi donatori fiind Tase 
Dumitrescu şi Constantin Condeescu.

28 iulie 1925, prin ordinul nr. 78058 al Direcţiei Secun-
dare Generale din Ministerul Instrucţiunii Publice se 
aprobă constituirea clasei a V-a (clasa I de liceu).

1929, se dă în folosinţă noul local al şcolii cu 8 săli de 
clasă, sală de festivităţi, cancelarie, laboratoare şi 
anexe.

1938, Liceul Teoretic se transformă în Liceul Comercial 
Mizil, directori: preot Jugureanu Gheorghe, prof. 
Ciunganu

1940 – 194l, ultima promoţie a Liceului Teoretic
1948, Liceul îşi încetează activitatea, este transformat în 

„Grup Şcolar Agricol” ce cuprinde Şcoala Tehnică de 
Contabilitate şi Şcoala Profesională Agricolă.

septembrie 1958, Ministerul Învăţământului şi Culturii 
aprobă reînfiinţarea la Mizil a Liceului Teoretic, Şcoala 
Medie Mixtă, în localul ce aparţinuse înainte de război 
Şcolii de Meserii de Băieţi (pe strada N. Bălcescu. 131, 
terenul unde este astăzi clădirea nouă a liceului). 
Clădirea încorprează şi clasele I – VII ale fostei şcoli 
elementare de fete, preluînd şi localul acesteia (localul 
atelierului şcoală, pe şoseaua Mihai Bravu).

1960, şcoala este dotată cu o construcţie nouă, modernă, 
pe St. Erou Radu Nicolae (localul Şcolii Generale nr. 
3) cu 22 săli de clasă, atelier, 2 laboratoare, un muzeu 
de istorie, bibliotecă (în 1969 avea circa 10000 de 
volume) şi internat pentru 100 de elevi.

1968, în baza noii legi a învăţământului, Şcoala Medie 
Mixtă se transformă în Liceu Industrial, având clasele 
I – XII curs de zi şi curs seral IX – XIII. Profilul liceului: 
Mecanic şi Industrie Uşoară.

1980, prin reorganizarea liceelor, Liceul Industrial se 
constituie ca unitate şcolară separată de Şcoala 
Generală nr. 3.

1983, se dă în folosinţă localul Liceului Industrial din 
St. Nicolae Bălcescu, nr. 131, cu 8 săli de clasă, două 
laboratoare, cancelarie, bibliotecă şi anexe.

1990, în urma transformărilor reformatoare ale sistemului 
de învăţământ ce au avut loc, liceul redevine Liceu 
Teoretic.

27 mai 1995 – au fost aniversaţi 75 de ani de existenţă.

DE ALALTĂIERI ŞI IERI PÂNĂ AZI
Istoricul şcolii noastre
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15 septembrie rămâne în memoria fiecăruia în 
mod aparte, dar o notă comună va exista întotdeauna, 
aceasta fiind  speranţa... Fiecare dintre noi va aştepta 
de la noul an şcolar să realizeze măcar o parte din 
ceea ce trecutul său confrate nu i-a adus. Speranţele 
sunt individuale, probabil cele mai multe, dar suntem 
frunze ale aceluiaşi mare arbore, ŞCOALA, iar aceste 
egoisme fac arborele puternic, mai verde, mai mare, 
mai vizibil de departe, iar liceul nostru este, an de an, 
astfel, atât datorită frunzelor mici, care şi-au propus 
OBIECTIVE şi le-au atins, cât şi datorită ramurilor 
mari, care au avut şi au IDEALURI de care sunt tot 
mai aproape...

Fiecare an şcolar devine astfel o aventură, aşa 
cum subliniam şi la Cercul coordonatorilor de proiecte, 
o aventură a unor Ulise ce şi-au găsit Ithaca iar acum 
devin de o simbioză sufletească evidentă, pentru că 
şcoala suntem noi, iar chipul nostru se oglindeşte în 
ea, îi dă personalitate, dă zidurilor ceva din sufletul, din 
spiritul nenumăraţilor Ulise ce i-au călcat pietrele.

Proiectele şcolare, dar mai ales cele extraşcolare 
sunt o parte a aventurii noastre, prin care reuşim să ne 
sincronizăm şi cu spiritul comunităţii din care facem 
parte, apoi să ne raportăm orizontul spiritual local 
la cel naţional şi european, ajungând astfel o parte 
a lumii moderne aflate într-o perpetuă transformare, 
dar care nu-şi reneagă rădăcinile, nu şi le uită şi ştie 
să se întoarcă acasă...

Unul dintre cele mai importante proiecte 
este „Romeo şi Julieta la Mizil”, aflat acum la a III-
a ediţie. Însemnătatea lui este dată atât de impactul 
pe care îl are asupra organizatorilor, cât şi asupra 
întregii comunităţi cunoscute astfel din punct de 
vedere cultural, istoric şi social. Concursul de poezie 
şi epigrame permite instituţiei să se facă remarcată 
an de an, să-şi valorifice potenţialul, să comunice cu 
alte instituţii, să strângă oameni de cultură în şcoală 
şi să ofere elevilor, şi nu numai, modele de conduită 
morală şi profesională, modele de autentică trăire prin 
şi pentru spirit.

Un alt proiect, care în viziunea noastră este 
marcant prin ceea ce reprezintă ca mesaj, ca parte 
din noi, este „Ziua Şcolii”, legată iniţial de concursul 
menţionat, dar care în 2009 a avut şi o derulare 
distinctă, deoarece am reuşit să creăm o punte între 
generaţii, să readucem în prezent valorile trecutului şi 
să ne dezvoltăm personalitatea ca instituţie, celebrând 
cei 90 de ani de la înfiinţare.

Alte proiecte au vizat realităţi negative cu care 
şcoala noastră nu s-a confruntat, tocmai pentru că 
am reuşit să le prevenim. „Alcoolul nu te face mare”, 
„România încotro?”, „Spune nu discriminării!”, 
„Violenţa în şcoală”, „Spune nu drogurilor” , „O viaţă 
sănătoasă”, „Paralela45-Paralela Verde”, „Hrană 
pentru toţi”, Balurile de Crăciun, de primăvară, Balul 
Bobocilor, toate sunt activităţi ce implică activ pe elevi 
şi profesori, permit colaborarea cu instituţii ca IŞJ 
Prahova, CCD, Consiliul Local, Poliţie, Liga Tineretului 

Creştin Ortodox, asociaţii şi agenţii naţionale precum 
Asociaţia „Viitorul tinerilor” sau Agenţia Naţională 
Antidrog. 

Aventurile noastre au cuprins şi cunoaşterea 
altor locuri, a altor Ulise mândri de Ithaca lor. Am 
trăit aventuri pe pământul Greciei, al Croaţiei, am 
călcat pe urma vitejilor la Troia, dar şi pe urma 
vitejilor noştri la Bran, la Sibiu, la Târgovişte. În ţara 
noastră, turistul va fi întotdeauna încântat de ceea ce 
observă, dar Bucovina rămâne una din preferinţe. Nu 
este vorba doar de peisajele absolut deosebite, ci de 
toată încărcătura de mit, istorie, cultură şi civilizaţie 
pe care o cuprinde şi pe care o simţi cu fiecare pas. 
Am mers pe urmele lui Nică la Humuleşti, ale lui 
Mihai şi ale bădiei Creangă în Iaşi, ale Veronicăi la 
Văratec, am atins teiul sfânt şi dulce din Copou, am 
zâmbit lui Sadoveanu din portretele de familie şi ne-
am cutremurat de privirea lui Ştefan, a cărui imagine 
e încă vie în ruinele Cetăţilor Suceava şi Neamţ.

Aceste rânduri sunt o sărăcăcioasă trecere în 
revistă a câtorva dintre peripeţiile noastre, ale celor 
care ne-am încumetat să depăşim spaţiul îngust al 
şcolii şi am vrut să trăim altfel de experienţe, unele ale 
sufletului, altele ale spiritului dornic de cunoaştere a 
unor semeni de-ai noştri sau a unor locuri ce poartă 
amprenta unor evenimente memorabile sau a unor 
personalităţi de marcă.

Aventura va continua, an de an, generaţie de 
generaţie, iar meritul cel mai mare al şcolii va rămâne 
acela că a reuşit să facă din fiecare om al ei un Ulise, 
din fiecare proiect o aventură şi din fiecare aventură o 
TRADIŢIE...

Tur prin Ithaca lui... 
„Grigore Tocilescu” Mizil 

                                        Aura Frusinoiu  -  ghid de ocazie
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Corneliu Leu 
scriitor, jurnalist

Mi s-a propus aici de către superbul organizator, Laurenţiu Bădicioiu, să 
fac un laudatio înainte de festivitatea de premiere, tocmai mie, care-i înjur pe 
toţi [...] Să fac un laudatio azi, şi de ziua lui Caragiale. De dimineaţă am făcut 
revista presei, şi despre acest eveniment nimic, dar despre al doilea amant 
al Mihaelei Rădulescu da. Laudatio am făcut încă de anul trecut, când am 
participat la prima ediţie şi am alocat în „Albina românească” două pagini în 
care se lăuda iniţiativa dumneavoastră. Anul trecut, acest festival-concurs a 
început la un nivel foarte înalt, cu încununarea operei profesorului Berbente, 
de o extraordinară valoare intelectuală.[…] Din păcate, îndrăznesc să spun că 
nu mai stăm la fel de bine cu producţiile de umor prezentate la concurs. 

Ţin să subliniez că eu mă simt angajat faţă de dumneavoastră, faţă de 
acest oraş, faţă de liceul „Tocilescu”, aşa că vă stau la dispoziţie să găsim 
formule de stimulare, ca la anul producţia umoristică a concursului, care 
devine şi un brand al oraşului, să fie de un alt nivel. Numai faptul că acest 
festival-concurs se petrece la Mizil, nu e o sămânţă de umor? Mizilul, indiferent 
de orânduire, indiferent de orientare politică, de doctrină politică, merge înainte 
în politica şi cultura românească. De aici putea ieşi o undă de umor. Eu, în 
locul domnului Adrian Năstase, vă spun numai ca glumă, deoarece îl respect, 
este un intelectual superior, în scrisoarea pe care i-aş fi trimis-o lui Laurenţiu, 
scriam aşa: „Vă mulţumesc că m-aţi invitat la manifestarea Dvs, dar nu pentru 

că nu pot să vin vă scriu, ci pentru nu mai are rost, devreme ce tot m-aţi ales.” Şi, în locul şefului cancelariei 
prezidenţiale (n.r. Cătălin Avramescu), de care mă leagă o mai veche şi plăcută colaborare profesională, aş fi 
scris: „Aş veni, dar şeful meu (n.r. preşedintele Băsescu) mi-a îngheţat salariul.” 

În încheiere ţin să mulţumesc primarului Emil Proşcan pentru sprijinul necondiţionat pe care ni l-a 
acordat, alături de încă 40 de primării şi consilii locale pentru ca, în viitorul apropiat, să serbăm Ziua Limbii 
Române pe 29 august.

La ediţia anterioară au participat 85 de concurenţi din 64 de localităţi şi 30 de judeţe.
Iată câteva impresii:

Unui invitat de seamă, Maestrul 
Corneliu Leu

dezamăgit că nu a avut succes la soprană 
(Daniela Vlădescu)

S-aducă diva la Mizil,
Se zice c-au plătit din greu.
Atunci pricepe şi-un copil
Că nu s-ar mulţumi c-un LEU! 

Corneliu Berbente
Bucureşti, 

epigramist, 

profesor universita
r, in

giner

Lecţia de liceu
Deşi cu facultate, eu – 
Declar deschis, cinstite feţe –
Luai azi lecţii de liceu:
De stimă şi de tinereţe.

Mult mai mult decât o sărbătoare obişnuită. Eveniment de înaltă ţinută 
care, prin prestanţa şi prestaţia invitaţilor, a produs, aproape pe tot parcursul 
desfăşurării, emoţii, vibraţii, trăiri, parcurgându-se, prin adevărul şi lumina 
celor spuse, întregul areal dintre zâmbet şi lacrimă. Felicitări, felicitări, felicitări 
celor care au făcut să fie acele momente!

Emil Proşcan
primarul oraşului Mizil

Daniel 
Cristea-Enache
prof. univ., 

critic literar, scriitor

De multe ori concursuri ca acesta au un iz provincial. Texte mediocre 
sunt notate pozitiv şi ridicate artificial la rang de literatură veritabilă. Aceasta 
fiind trista regulă statistică, concursul de la Mizil reprezintă o fericită excepţie. 
Mă refer în special la secţiunea poemelor de dragoste, de un foarte bun nivel în 
ansamblu, şi cu câteva individualităţi poetice deja conturate. Am citit cu reală 
surpriză şi cu efectivă încântare texte publicabile în orice publicaţie culturală 
centrală. Literatura actuală, scrisă de oameni tineri şi foarte tineri, dă semne 
de vitalitate (şi) la Mizil. Felicitări aşadar participanţilor şi organizatorilor, cu o 
menţiune specială pentru sufletul manifestării: Laurenţiu Bădicioiu.”
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Nicolae Ioniţă – Ploieşti
caricaturist, realizatorul şi coordonatorul paginii www.caricatura.ro
M-am întors de la Mizil cu senzaţia că am revenit din capitala culturală a judeţului Prahova. Va felicit 

pentru extraordinara performanţă, de a organiza, alături de colegii dumneavoastră, o manifestare culturală 
de excepţie. Sunt sigur că I.L. Caragiale, care a participat la manifestarea dumneavoastră prin COLECŢIA 
CARAGIALE, cea mai mare colecţie din lume de portrete ale unei personalităţi a culturii universale, ne-a privit, 
de acolo de sus, cu mândria că este prahovean.  În speranţa că ediţiile viitoare îmi vor întări această convingere 
vă felicit din nou.

Mihaela Luncă
profesor, Alba Iulia

Cred că ceea ce emoţionează la parametri înalţi 
este greu de prins în cuvinte, iar manifestarea de la Mizil 
a fost o întâlnire de suflet, încărcată de frumos şi nobile 
sentimente. Voi păstra pe retina memoriei momentele de 
excepţie, organizarea impecabilă, freamătul şi efervescenţa 
organizatorilor care parcă s-au multiplicat prin sine, fiind 
alături de fiecare invitat. Voi păstra în buzunarul inimii 
întâlnirea cu personalităţi marcante ale lumii culturale. 

Ce s-a întâmplat la Mizil a fost un act de curaj şi 
nobleţe sufletească manifestată în formele cele mai elevate... Într-o lume bulversată şi parcă lipsită de far 
călăuzitor, e un act de curaj, aducerea aminte şi polarizarea energiilor într-un elogiu adus IUBIRII.

  Cum s-a văzut ediţia a II-a?

Constantin Tudorache
inginer şi participant pretenţios

[…] La masa festivă am stat lângă o doamnă, participantă la 
concurs, care i-a reproşat subtil d-lui Laurenţiu Bădicioiu faptul că 
nu a fost onorată cu o distincţie la festivitatea de premiere. Am citit 
acasă lucrările dumneaei şi nu mi-am dat seama dacă a participat 
la secţiunea epigramă, calambur, poezie, proză scurtă, fabulă, 
enigmistică sau literatură SF, că scrierile respective sunt sub orice 
critică, de neînţeles, încât pot spune: ,,Mare e grădina Ta Doamne!” 
Acest tip de participant, cu tupeu, văzându-se azi publicat, la concursul viitor, dacă nu i se acordă Marele 
Premiu, face scandal şi este vai şi amar de organizatori. Vinovaţi sunt cei ce i-au tipărit inepţiile.

Vasile Larco
profesor, Premiul „Grigore Tocilescu”, Epigrame

Ajungând acasă mi-am dat seama că totul 
a fost un vis. Un vis frumos şi tot ce-i splendid, 
e puţin. Mizilul amintiri plăcute-mi lasă, / Umor şi 
voie bună cu toptanul- / Şi zău, că n-aş mai fi plecat 
acasă… / Dar am plecat să pot veni la anul! Sau altfel 
spus: Plecând spre Iaşi, atâta doar / Afirm, cu inimă 
curată: / Aşa Spectacol, zău, mai rar… / Păcat că-i la 
un an o dată! Cât despre Sărbătoarea Liceului „Gr. Tocilescu”, despre 
slujitorii de ieri şi de azi ai acestui renumit lăcaş de învăţământ, numai cuvinte 
frumoase. La „Tocilescu” să aflaţi / Şi nu sunt vorbe goale, seci / Că dascălii sunt 
toţi notaţi / Cu note doar de douăzeci! 

Liceul este demn de numele ce-l poartă, se mândreşte pe bună dreptate, cu 
înaintaşii: Grigore Tocilescu, George Ranetti, etc. şi cu actualii profesori: Victor 
Minea, directorul liceului, Milena Covaliuc, director adjunct, Aura Frusinoiu, 
Laurenţiu Bădicioiu şi tuturor celorlalţi le spun: La revedere în 2010. 

Nicolae Ioniţă
inginer, realizatorul proiectului Mari Personalităţi Româneşti în 

Grafica Mondială
M-am întors de la Mizil cu senzaţia că am revenit din capitala culturală 

a judeţului Prahova. Vă felicit pentru extraordinara performanţă de a 
organiza, alături de colegi, o manifestare culturală de excepţie. Sunt sigur 
că Ion Luca Caragiale, care a participat la manifestarea dumneavoastră prin 
COLECŢIA CARAGIALE, cea mai mare colecţie din lume de portrete ale 
unei personalităţi a culturii universale (s.n.), ne-a privit, de acolo de sus, cu 
mândria că este prahovean. În speranţa că ediţiile viitoare îmi vor întări această 
convingere vă felicit încă o dată.
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30 ianuarie 2009 - Sărbătoare la Mizil 

Ediţia a II-a a concursului 
„Romeo şi Julieta la Mizil” 

la Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”

Într-o stare de... criză, unii ar spune că „ţara arde şi 
baba se piaptănă”, dar ceea ce s-a întâmplat în ziua de 
30 ianuarie la Liceul Teoretic a fost cu adevărat deosebit 
şi a demonstrat că noi, mizilenii, putem fi sensibili şi 
dedicaţi cuvântului,  muzicii,  sufletului inteligent, care 
ştie să vibreze la vocabula iubirii, dar şi la cea care 
încondeiază tare ale societăţii sub forma ironiei fine a 
epigramei.

Cu ajutorul unor oameni fără de care urbea noastră 
ar fi mai săracă, precum inspectorul şcolar general 
Gheorghe Matei şi primarul Emil Proşcan, la iniţiativa  
profesorului Bădicioiu Laurenţiu, sub oblăduirea 
directorului liceului, Victor Minea, a avut loc a doua ediţie 
a concursului „Romeo şi Julieta la Mizil” demonstrând 
că acesta a devenit o certitudine a peisajului cultural. 
Cea mai bună dovadă în sprijinul celor afirmate este  
prezenţa unor personalităţi ca Nicolae Dragoş, Corneliu 
Leu, Corneliu Berbente, Daniela Vlădescu, directoare 
a Teatrului de Operă şi Balet “Oleg Danovschi” din 
Constanţa şi prim-solistă a Teatrului Naţional de Operetă 
„Ion Dacian”, Emil Proşcan, părintele cenaclului „Agatha 
Bacovia”, ploieşteanul Nicolae Ioniţă, caricaturist şi 
reputat grafician, creatorul extraordinarului site www.
caricatura.ro.

Cu această ocazie s-a inaugurat noul corp de clădire, 
panglica fiind tăiată de cei cărora le datorăm mulţumiri: 
domnul Gheorghe Matei şi domnul Emil Proşcan. De 
altfel, domnul primar Proşcan a fost şi unul dintre 
membrii juriului, alături de Daniel Cristea Enache, 
Corneliu Berbente, Corneliu Leu, Nicolae Dragoş, 
Constantin Titus Vîjeu, Ion Busuioc.

Nu putem încheia această modestă prezentare fără 
a-i aminti pe cei care au primit premii, la cele două 
categorii ale concursului. Astfel, la secţiunea de poezie, 
Marele Premiu „George Ranetti” a fost luat de Bucur 
Alexandra, 22 de ani, din Bucureşti, Premiul „Grigore 
Tocilescu” de Amza Bianca, 16 ani, Râmnicu Vâlcea iar 
Premiul „Agatha Bacovia” de către Ciobanu Ştefan , 30 
de ani, Bucureşti. La secţiunea epigrame s-au putut 
bucura de consideraţia juriului domnul George Corbu, 
preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România care a 
luat  Marele Premiu „George Ranetti”, Vasile Larco, din 
Iaşi – Premiul „Grigore Tocilescu” şi Ghiţă Laurenţiu, din 
Bucureşti – Premiul „Agatha Bacovia”. După premierea 
acestora, un deosebit moment a fost recitalul de operă şi 
operetă al doamnei Daniela Vlădescu.

Pentru tot ceea ce s-a petrecut pe 30 ianuarie, 
dar şi pentru perspectivele pe care acest proiect le-
a deschis liceului nostru şi nu numai, se cuvine să 
mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit, ne-au 
onorat cu prezenţa sau au fost cu sufletul alături de noi! 
Amănunte despre concurs şi festivitate, precum şi mostre 
de lucrări ale tuturor celor care au primit diplome de 
participare, puteţi găsi şi pe www.romeojulietalamizil.
ro.
(Articol preluat din publicaţia culturală Albina românească, 

on-line www.cartesiarte.ro)
Prof. Aura Frusinoiu

MARELE PREMIU 
„GEORGE RANETTI” 

Bucur Alexandra 
Bucureşti, 22 de ani, 

studentă anul I –  
Masterul de Comunicare şi 

Relaţii publice, SNSPA

PREMIUL
“GRIGORE TOCILESCU”
 
Amza Bianca
Rîmnicu Vâlcea, 16 ani, 
elevă a Colegiului Naţional 
„Mircea cel Bătrân”

PREMIUL „AGATHA 
BACOVIA”

 

Ciobanu Ştefan 
Bucureşti, 30 de ani

Premianţii ediţiei a II-a, 2008-2009
Secţiunea Poezie

Secţiunea Epigrame

MARELE PREMIU 
„GEORGE RANETTI”
 

Corbu George
Bucureşti, 69 de ani

PREMIUL 
„GRIGORE TOCILESCU”

 

Vasile Largo
Iaşi, 62 de ani

MARELE PREMIU 
„AGATHA BACOVIA”
 

Ghiţă Laurenţiu
Bucureşti, 43 de ani
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Înscrierile la Romeo şi Julieta la Mizil, ediţia 
a III-a, 2009-2010, s-au încheiat pe 31 decembrie 
2009. Sunt în concurs, înscrişi, 229 de concurenţi 
din România, 12 din Chişinău, Cernăuţi, Ukraina, 
Tel Aviv, Novi Sad şi Leeds. Comparativ cu cei 85 de 
concurenţi de la ediţia precedentă, 23 la epigrame şi 62 
la poezie, la această ediţie s-au înscris 58 de concurenţi 
la epigrame şi 171 la poezie. Considerăm că harta pe 
care o găsiţi în revistă este elocventă pentru amploarea 
naţională pe care a luat-o acest eveniment cultural 
care, la prima ediţie din 2007, aduna doar 34 de 
concurenţi. Evoluţia este asemănătoare Festivalului 
„Agatha Bacovia”, care a avut festivitatea de premiere 
la a III-a ediţie în toamna lui 2009 şi a avut peste 200 
de participanţi din întreaga ţară.

Anul trecut, să ne amintim, am avut o invitată 
care a emoţionat întreg auditoriul cu vocea ei atât 
de profundă, soprana Daniela Vlădescu, directoare a 
Teatrului Naţional de Operetă „Oleg Danovschi”, 
din Constanţa, solistă a Teatrului Naţional de Operetă 
„Ion Dacian”. Anul acesta invitat de onoare a fost 
pentru mult timp actorul şi oratorul Dan Puric. Din 
păcate, din cauza unui angajament artistic care a 
survenit (force majeure) pe 30 ianuarie, Domnia Sa nu 
va mai putea onora festivitatea de premiere. 

În noua structură de organizare invitaţi sunt Mihai 

Stănescu şi Mircea Ionescu Quintus. De asemenea, 
printre invitaţi se numără doamna Elis Râpeanu, 
doctor în epigrame, fost profesor universitar. Nu 
putea lipsi dimensiunea muzicală cu care am obişnuit 
publicul nostru la fiecare ediţie. Astfel, anul acesta, 
vor fi prezenţi doi cântăreţi de muzică folk, cunoscuţi 
în cenaclul Flacăra lui Adrian Păunescu ca Andante. 
Recitalul de muzică folk, susţinut de cei doi, Raul 
Cârstea şi Constantin Neculae, va avea loc la Casa 
de Cultură, între orele 12:30 şi 14:45. Tot la Casa de 
Cultură Teatrul de Revistă al Palatului Copiilor din 
Ploieşti va susţine spectacolul intitulat Pierduţi în 
spaţiu. 

În încheiere ţinem să subliniem că Festivitatea de 
premiere la Concursul Naţional de Poezie, Epigrame şi 
Calambururi „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a III-a, 
are loc în cadrul Sărbătorii Zilei Liceului şi începe la 
ora 10:30, în Sala de festivităţi a şcolii. 

De asemenea precizăm că, în cadrul Sărbătorii 
Zilei Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu”, 
şcoala, în colaborare cu Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, luni, 25 ianuarie 2010, va organiza un 
moment religios prilejuit de sărbătorirea Sfântului 
Grigorie Teologul, cuvântătorul de Dumnezeu, patronul 
spiritual al instituţiei de învăţământ.                  L.B.

Cuvinte obligatorii într-una dintre epigrame sau  unul 
dintre calambururi: Mizil, Ranetti, Julieta, Romeo. Ordinea 
în care sunt folosite cuvintele nu contează. În celelalte 
epigrame sau calambururi temele sunt la alegere. Poeziile/
epigramele/calambururile nu trebuie să fi fost publicate până 
la data concursului.Un moto trebuie adăugat în FIŞA DE 
ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul 
să poată fi identificat. 

N.B. Pentru a nu fi „mai catolici decât papa” şi pentru 
a destinde puţin prea rigida regulă a folosirii celor patru 
cuvinte obligatorii într-o singură epigramă sau într-un 
singur calambur, vă invităm să surprindeţi spiritul parodiei 
lui Ranetti „plasând” cuvintele Ranetti, Romeo, Julieta şi Mizil 
unde şi cum veţi dori în cele maxim patru epigrame cu care 
puteti participa la concurs. Astfel cuvintele obligatorii ar 
puea fi toate într-o epigramă - dar aţi remarcat, şi pe 
bună dreptate, că este prea constrângător -  sau în două, 
de exemplu Romeo şi Julieta într-una, Mizil şi Ranetti 
într-alta, sau în orice altă combinaţie. Drept urmare doar 
Dumneavoastră veţi stabili cum folosiţi cele patru cuvinte.

Precizăm că, pentru cei care nu au internet, materialele 
pot fi trimise prin poştă, semnate cu un moto, în acelaşi 

plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris 
acelaşi moto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere cu 
toate datele de identificare ale autorului. Materialele trebuie 
trimise în trei exemplare.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 
01.10.2009 – 31.12. 2009

TAXA DE PARTICIPARE: 20 LEI 
 

PREMIILE NU ŢIN CONT DE CRIZĂ!!!
PREMII TOTALE: 4000 DE RON

Taxa va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa liceului: 
prof. Bădicioiu Laurenţiu, Liceul Teoretic „Grigore 
Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 
105800; menţiunea: pentru Concursul „Romeo şi Julieta 
la Mizil”,  ediţia a III-a

Folosiţi caractere româneşti – aici stăm mai rău  – 
Times New Roman, 12.

ATENŢIE: materialele trimise după 31.12.2009 nu vor 
mai intra în concurs!

Jurizarea se va face în luna ianuarie, iar premierea pe 
30.01.2010, la Mizil.

Ediţia a III-aMozaic de informaţii

Regulamentul Concursului Naţional de Poezie, Epigrame şi Calambururi 

„Romeo şi Julieta la Mizil”
La concurs pot participa tineri de … orice vârstă!
POEZIE – maxim patru poezii
EPIGRAME ŞI CALAMBURURI – maxim patru epigrame sau calambururi

Conf. univ. dr. Daniel Cristea Enache – critic literar, scriitor
Prof. univ.dr. Titus Constantin Vîjeu – critic de artă, scriitor
Prof. univ.dr. Corneliu Berbente – epigramist
George Corbu – pres. Uniunii Epigramiştilor din România

Corneliu Leu – prozator şi jurnalist
Nicolae Dragoş – poet
Emil Proşcan – primarul oraşului Mizil
Ion Busuioc – epigramist

ATENŢIE! JURIU DE ELITĂ!
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George Ranetti s-a născut pe 19 octombrie 1875 la Mizil, 
Prahova. A decedat pe 2 mai 1928 la Bucureşti. Poet şi publicist, a fost 
părintele revistei Furnica, colaborator la Moftul Român, Zeflemeaua, 
România, Epoca, Lupta, Pagini Literare. A semnat cu pseudonime mai 
ales.(Le puteţi găsi pe copertă) 

A studiat la Liceul „Sf. Petru şi Pavel” din Ploieşti şi a început 
să scrie încă din clasa a 7-a, pentru Adevărul literar. După absolvire, a 
frecventat cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti. 

Între 1897-1898 a lucrat ca funcţionar la Poştă, după care s-a 
dedicat presei. A făcut gazetărie la Moftul Român, revista lui Ion Luca 
Caragiale. Între 1899-1901 a condus publicaţiile Moş Teacă, iar între 
1901-1904 Zeflemeaua. În anul 1904, împreună cu N. D. Ţăranu, a 
înfiinţat, condus şi scris revista umoristică Furnica. 

În timpul Primului Război Mondial, Furnica apare la Iaşi, sub 
titlul Greierul, trecând, după 1917, într-un evident declin. Ranetti a dus 
o viaţă în sărăcie, pe care a ironizat-o de nenumărate ori.

În ciuda lipsurilor materiale, scrierile sale sunt pline de umor şi 
de energie, dar pe alocuri superficiale, din cauza grabei cu care scria. 
A scris şi o piesă-parodie de teatru comic, Romeo şi Julieta la Mizil, în 
care ironizează moravurile politice româneşti. Dintre lucrările sale, vom 
menţiona cartea de debut De inimă albastră (1899), Strofe şi apostrofe 
(1900), Ahturi şi ofuri (1901), Eu râd, tu râzi, el râde... (1903), Fabule 
(1907), Săracu Dumitrescu (1907), romanul Miau (1926).

Spirit independent, cu o ţinută democratică şi consecventă, 
Ranetti face publicistică militantă de-a lungul a aproape trei decenii. 
Revista Furnica, scrisă în cea mai mare parte de el, critica guvernul, 
curtea regală, oamenii politici, moravurile şi instituţiile timpului.

Ranetti se autodefineşte ca umorist de profesie. Discipol al lui 
Caragiale, poetul practica un miticism voios, rememorând personajele 
scriitorului. Alegoria fabulelor sale se referea atât la animale cât şi la 
obiecte, iar improvizaţiile satirice ţintesc în Dom’ Paladu, avocat şi orator 
politic, tipul clasic al arivistului. Proza scurtă – tableta gazetărească 
sau schiţa – reia situaţii şi personaje caragialiene. Comediile în versuri 
speculează comicul facil, caricatura artificială şi deformarea lexicală. 
Unele situaţii din Romeo şi Julieta la Mizil sunt reluate de Victor Eftimiu în 
Omul care a văzut moartea. Ranetti improviza cu o rară uşurinţă, obţinea, 
prin extravaganţa imaginii şi rimele sale, miliardare efecte insolite. 

Scriitor prolific, scrie enorm, în grabă, ajungând, uneori, la 
superficialitate. Tehnica sa, întemeiată pe glumă şi o mare uşurinţă de a 
critica limbajul, nu atesta o conştiinţă artistică pe măsura fanteziei sale 
comice.

[...] Odată, Prinţul Ghiţă (care era George Ranetti), ieşind pe Calea 
Victoriei din Bucureşti, a exclamat: „Ce de-a lume, ce de-a lume! Şi nici 
un Om!”

Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost Ge orge Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        

„Ce de-a lume, ce de-a lume! 
Şi nici un Om!”

www.satiric.timpul.md

(George Ranetti)
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Unde-i bardul să repete, punând dreapta lui pe cruce,
Că eşti dulce şi că cine te-a băut nu se mai duce?

Un poet spune cam multe. Pentr-o rimă, pentr-un fleac,
El, senin, jertfeşte-o roză de hatâr’ unui dovleac,

Şi-o sonoră nerozie cu solemnitate-azvârlă!
Adevăru-i că-ntre gârle tu eşti cea mai proastă gârlă,

Dâmboviţă! şi Destinul a fost mare imbecil
Când în Bucureşti te puse şi nu te-a pus la Mizil!

Apa îndeobşte este prost lichid, nu mai e vorbă:
Scuza-i că din ea poţi face baie ori o acră ciorbã...

Însă niciodată apa nu s-a-nfăţişat mai prost,
Ca în Dâmboviţa! Lungă tocmai ca o zi de post,

Cenuşie şi murdară ca manşeta unui june
Pe care talentu’-l ’nalţã şi mizeria-l răpune;

Dâmboviţa parcă este un depozit secular
Unde s-a strâns toată braga Principatului Bulgar!

Sunt pe lume gârle care poartă-n undele lor peşte,
Altele p-a căror prunduri praf de aur străluceşte.

Mai sunt gârle ce au ţărmuri adumbrite de răchiţi
Sau de sălcii pe sub care plutesc bărci cu-ndrăgostiţi...

Dar pe malul Dâmboviţei cresc scaieţi şi pălămidă
Şi n-a produs pân-acuma decât... febrã tifoidă!

Toate gârlele din lume bune-s la câte ceva:
Spre a se scălda poporul, morile spre a mişca...

Însă-n Dâmboviţa noastră (dar-ar Dumnezeu să sece!)
Nu pot nici măcar nebunii din amor ca să se-nece!

Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost Ge orge Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        
Casa Ranetti, adresa....

„Ce de-a lume, ce de-a lume! 
Şi nici un Om!”

Rapsodia Dâmboviţei
D-rei Elena Vãcãrescu

Notă: 
Elena Văcărescu este 

autoarea volumului de 

versuri Le rapsode de 

Dambovitza (1892), 

premiat de Academia 

Francezã.
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Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost Ge orge Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        

„Arbitru în mahalale”

Epitaf unui Moş Teacă 
Viaţa ta a fost un haos 
De comande idioate. 
Ce-ţi rămâne-acum din toate? 
Vai, doar un “pe loc repaos!”

Cugetare 
Sunt şi-ntre viermi, în viaţă 
Deosebiri de clase: 
Sunt viermi ce fac... doar greaţă 
Şi viermi ce fac mătase!

Epitaful meu
Viermilor
Vă plâng, căci când o să intraţi
Flămânzi la mine în sicriu,
N-o să aveţi ce să mâncaţi
M-au mâncat oamenii de viu!

Văduvei X 
Ar dori-ntr-o mânăstire 
Deznădejdea să şi-o-ngroape, 
Numai dac-ar şti că este 
Vreo... cazarmă pe aproape!

Ei 
Eu te-aş blestema, iubito, 
Şi te-aş da voios la dracul, 
Dar mă tem că n-o să aibă 
El cui să te dea, săracul!

Scriitorului
Rădulescu - Niger, 
premiat de Academie 
Ţi-a dat cinci mii de lei peşin, 
Pentru-un volum, Academia... 
Chiar socotind un leu prostia 
Şi încă este prea puţin

Unui tânăr 
profesor de română 
Le-nveţi pe fete conjugarea 
Dar vai, cum una ţi-a plăcut, 
Să nu te prindă, deci, mirarea 
Când vei ajunge... atribut.

Ceasornicul meu 
Am un Longines. Ceas excelent! 
N-a stat un an nici un moment. 
Odată doar a stat - regret - 
A stat... la Marcu - amanet!

EPIGRAME de George Ranetti

O imagine postumă 
a lui George Ranetti

„Ca manieră a scrisului a fost printre cei mai distinşi discipoli 
ai lui Tony Bacalbaşa. Scăpărător de inteligent, avea la îndemână 
şi gluma care înveseleşte şi satira care îndreaptă, dar şi răneşte. 
A scris pagini de umor serios şi lucrări de comic grotesc. Foarte 
sprinten şi vioi ca om, era plin de vervă şi la grai şi la scris. Ca 
ziarist, George Ranetti avea felul lui de a vedea chestiunile zilei şi-
şi exprima această notă personală aşa de plăcut că, chiar dacă ţi 
se părea câteodată paradoxal, nu puteai să nu fii de acord cu el. 
Fondul prim sufletesc al lui Ranetti nu a fost de om hain. Era chiar 
un sentimental. Era un amant al florilor. Cum oare putea să fie 
rău un om care adora florile? Iubea florile cu o pasiune arzătoare 
şi se revolta împotriva celor cari insultau cu neîngrijire un parc 
public. Adora ghioceii ce apar sfioşi de sub zăpadă, se extazia 
în faţa unei garoafe parfumate, diviniza trandafirii ― toată suita 
dumnezeiască de îmbălsămare a primăverii de eternă frumuseţe 
şi de renăscător imbold la viaţă. Poate de aceea Ranetti a avut o 
îndreptăţire postumă pe care nu i-a   acordat-o nici oficialitatea, 
nici cei cari i-au admirat scrisul: George Ranetti a murit în luna 
florilor, în luna Mai 1928. 

[…]Deşi Prinţ (Prinţul Ghiţă) ori Conte (Contele de Techirghiol), 
George Ranetti a murit ca un Kiriac Napadarjan. Mai ales n’a pas 
d’argent !” 
 

George Ranetti a fost decorat cu Ordinul Steaua României 
în grad de cavaler, Medalia Bene Merenti şi Medalia franceză 

Palmele Academice în grad de ofiţer.

(Când era bunica fată, Ed.Universul, 1942, Câţiva scriitori şi mari 
umorişti, pag. 305)

George Călinescu despre George Ranetti

O euforie continuă stăpâneşte viaţa acestui spirit jovial. De 

la Constanţa, la 1 august 1909 trimite la berăria Gambrinus 

un mesaj lui Ulpiu Hodo: Tze mai fatzi? Ego sinto bine. 

Guvidele ke kefali de la Chrisicos sinto asemenea. 

Kalimera. Korikopolo. În 1917 la Iaşi, în refugiu, capătă, în 

calitate de redactor al ziarului România, voia de a cumpăra 

zilnic, de la orice debit de băuturi spirtoase, doi litri de vin.

(G. Călinescu, Istoria literaturii române, Ed. II, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1985)
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EPIGRAME de George Ranetti

Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost Ge orge Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        Cine a fost George Ranetti?        

de Ioana Pârvulescu
Revistele satirice sunt cele care au impus pseudonimele 

de gradul doi. Autori care deja şi-au luat un nume nou sau 
şi l-au modificat, fie şi numai cu o literă, pe cel adevărat, 
îşi semnează cât mai fantezist articolele muşcătoare. De 
obicei semnătura este parte integrantă a textului, un fel 
de mise en abîme, o reflectare, un comentariu la text. 
Pseudonimul aduce în pagină un personaj cârcotaş, adesea 
caraghios, din categoria bufonului sau a nebunului căruia i 
se permite să spună răutăţi întemeiate. Un mare creator de 
bonomi cârcotaşi este George Ranetti (de fapt Ranete), care se 
metamorfozează cu plăcere în: George Biciuşcă, Caiafa, Coco 
(cu mult înaintea lui Arghezi!), Ghiţă Delacoperativă, (Ghiţă) 
Delagambrinus, Jorj Delamizil, Ghiţă Delamizil, Don Ghiţos 
de las Gambrinos y Mizilos, Don Paladu, Lord Ghytza, Madam 
Mizil, Ghiţă Nifilistul, Prinţul Ghitza, Sarsailă, Spiriduş, Dr. 
Tarascon, Tarasconievici, Contele de Techirghiol, Tovarăşul 
Ghiţă etc.

http://www.romlit.ro/arta_pseudonimului

„Ochiul-boului”
Păcat că floarea ce cu lux se-mbracă 

Are un nume cam de mahala! 
Dar ochii boilor de-ar fi aşa, 

Chiar şi-o marchiză-ar vrea să fie vacă

Epitaf, părintelui Ilie 
Mai de mult, în cimitir, 

Peste tot creştea doar ştir; 
Dar de când, pentru vecie 

Zace-aici popa Ilie, 
E ceva nepomenit 

Cât pelin a răsărit!

Mai trebuie unul! 
Cântatu-ni-l-a... 

Cântul va rămâne. 
Cântatu-ni-l-a... Mureşanu... 

Şi românii încă dorm!
Ah, de-ar veni 

Un bard c-un nou
„Deşteaptă-te, române”.

Iubitei
Se poate-o lege mai stupidă - 

Să iasă fluturi din omidă, 
Din spin urât, roze şarmante, 
Dintr-un cărbune, diamante 

Şi dintr-o soacră - ce ruşine! - 
Să iasă-un îngeraş ca tine?!

Pe mormântul unui avar 
Mai groaznic decât Mărunţelu, 

În marea-i arghirofilie, 
Şi-a cumpărat un loc la Bellu 
Şi-i trist că nu-l dă cu chirie!

Arta pseudonimului 
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Morala noastră 
Ics e pungaş de buzunare, 
Crescut prin penitenciare, 
Dar dac-ar fi din cer să-i pice 
Vre-o cincizeci mii de lei venit, 
Contemporanii toţi i-ar zice: 
- Ce om de teabă şi cinstit!

Penei mele 
Meschină pană-a cinci parale, 
Mă-nchin smerit puterii tale. 
Din aripa de gâscă ruptă, 
Eşti cea mai bravă spadă-n luptă. 
Puterea ta este grozavă: 
Eşti şi balsam, eşti şi otravă!

Amicului meu, 
avocatul Chr....y, 
un mincinos şi jumătate 
Nu fac jocuri de cuvinte, 
Nici nu vreau să îl insult: 
Are cam puţină minte, 
Însă minte foarte mult.

Idilă 
Student. Proprietăreasă. 
El înalt. Ea durdulie... 
Mai la urmă ce ne pasă 
Dacă-l iartă din chirie?

Ghinion 
Pentr-un scriitor, ca fierea 
E amar ăst ghinion: 
Să-l vorbească de rău Gherea 
Şi să-l laude Caion!

Unei pianiste începătoare 
Domnişoara Miţa are, 
La clavir, răbdare mare; 
Dar socot că cei ce-ascultă, 
Au răbdare şi mai multă.

Croitorului meu
Pe croitorul meu Ilşie
Tot l-amânam cu-o datorie,
Până-ntrr-o zi, când, plictisit,
Pierzând răbdarea… m-a croit!

Moda de azi
(Unei doamne din „lumea mare”)

Rochia dac-o porţi prea scurtă,
Logica e foarte dreaptă:
Vrei şi rochiile şi mintea
Să le ai p-aceeaşi treaptă!

EPIGRAME de George Ranetti
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O personalitate în umoristica românească:

George Ranetti, incoruptibilul
Şi după atâţia ani dela trecerea-i în lumea drepţilor ― nu ştim dacă 

amintirea lui Ranetti printre cei pe cari i-a desfătat mai este tot atât de 
vie. Să fie aşa de mulţi acei cari nu-l iartă nici acum, fiindcă i-a pişcat? 
În tot cazul o mângâere se iveşte clar: şi cei cari au scris cum a scris el 
au fost puţini. 

Pe temeiul acesta am cercat să rememorez o personalitate care în 
umoristica românească a însemnat o valoare iar ca ziarist un condei 
de multă stimă, de multă corectitudine şi de deosebită mândrie. Da, de 
mândrie, fiindcă George Ranetti, nevrând să se folosească de protecţia 
mai-mărimilor politice cari îl onorau cu aprecierea lor, n-a fost nici măcar 
deputat. Deputat, cum se obicinuia, cu afaceri. Şi de aceea poate, deşi 
Prinţ (Prinţul Ghiţă) ori Conte (Contele de Techirghiol) George Ranetti a 
murit ca un Kiriac Napadarjan. Mai ales n’a pas d’argent ! 

(Din C. Cosco, Când era bunica fată, Editura Universul, 1942 
CÂŢIVA SCRIITORI ŞI MARI UMORIŞTI, p.305)

...era român din Mizil
În ciuda numelui său cu aspect grecesc, G. Ranetti era român din 

Mizil, de origine ţărănească, spunea el modest, în vreme ce generalul 
Năsturel îl credea coborâtor din paharnicul Hranite şi jupâneasa Safta, 
făcători de danii la mănăstirea domnească Râmnicu de Jos. 

Un act de la 1819 hărăzea fraţilor Stavăr şi Ranete, fii ai unui 
Dimitrie Căpitanu, privilegii fiscale de boiernaşi mazili. Bunicul lui G. 
Ranetti era negustor la Fefelei (nota Ileanei: Fefelei este un cartier al 
Mizilului). Tatăl, Vasile, căsătorit cu Lina Ioachimescu, avocat la Mizil. 
G. Ranetti (n. 19 oct. 1875-m. 2 mai 1928) , trăind într-o lungă căsnicie 
nelegitimă cu Cleopatra-Cleo Iamandi (m.1932) a urmat şcoala primară 
în urbea natală, liceul la Ploieşti şi a frecventat puţin Facultatea de drept. 
Prin 1896/1897  era funcţionar la Poştă. A scris la Lupta lui G. Panu, la 
Epoca. 

(Din C. Cosco, Când era bunica fată, Editura Universul, 1942 
CÂŢIVA SCRIITORI ŞI MARI UMORIŞTI, p.305)

... str. Carol, Mizil... str. Carol, Mizil

D. George Ranetti
Directorul Revistei „Furnica” literat şi autor 
dramatic, decorat cu „Bene Merenti” - cl. I-a 
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0 şi 1
Ţifra Zero, obosită, 
Gâfâind, cum e ea grasă, 
Vru-ntr-o zi să stea la masă, 
Căci era şi flămânzită 
(Pântecu-i e vecinic gol, 
Lângă Unu. Deci domol, 
Zero roagă să-l primească 
Un minut să s-odihnească 
Şi foamea să-şi potolească. 
Însă Unu, 
Ca nebunu, 
Insultă pe bietul Zero: 
- „Cum îndrăzneşti, hahalero, 
Lângă mine să te-aşezi? 
Nu te vezi 
În ce hal eşti, măi fârtate? 
Un nimic!... O nulitate! 
Eu, cu capul sus, semeţ, 
Şi drept ca un făcăleţ, 
Stau în fruntea tuturor, 
Stau în fruntea ţifrelor. 
Să stai tu la prânz cu mine?! 
Tu, pe care te-am văzut 
Încă cu-n altul ca tine, 
Tot aşa necunoscut, 
Stând pe uşi de la latrine? 
Marş d-aici!” 
- „Nu fi mândru cu cei mici, 
Unule, 
Nebunule! 
Îi răspunse Zero-ndată: 
Darnic n-ai fost niciodată, 
Nici bărbat, 
Probă că nici nu-mpărţeşti, 
Nici nu-nmulţeşti: 
Acest fapt e demonstrat.” 
Pe când cearta era-n toi 
Şi era să fie lată, 
Ţifra Două, înarmată, 
Porni dârză la război 
Împotriva ţifrei Unu, 
Şi l-ar fi distrus, cu tunu, 
Ori mai ştiu eu cu ce armă, 
Dacă Unu speriat, 
Pe Zero n-ar fi chemat 
Cu un strigăt de alarmă. 
Zero, iertând pe mişel, 
Veni-ndată lângă el, 
Silind pe Două să plece, 
Căci – vă jur că nu-i minciună – 
Unu şi Zero-mpreună 
Aveau putere cât Zece. 
 
Vechi de când cu tata Noe 
E-un proverb ce spune bine: 
„Totdauna ai nevoie 
De unul mai mic ca tine.”

...la Constantinopol

Un foarte politicos „sictir”
Cu un aer de pince-sans-rire scria reportaje de la Constantinopol: 

„Domnul prefect şi încă o duzină de subalterni ai D-sale se uitară urât 
rând pe rând la noi, bolborosiră nu ştiu ce către d. Adam, din care nu 
înţelesesărăm decât: dandana, bucluc matrapazlâc, şi apoi cu un foarte 
politicos „sictir”  ne invită să plecăm.

Cuvântul „sictir” la Constantinopol nu are accepţiunea vulgară ce i 
se atribuie la noi. E introdus chiar în limbajul oficial şi, zice-se, în gările 
turceşti, auzi zilnic acest dialog:

–    Marafet azâr ?
–    Azâr.
–    Sictir !”

...a debutat jurnalistic la 12 ani
„Atunci eram în clasa a treia a Liceului Sf. Petru şi Pavel de la Ploeşti 

şi, indignat că un ziar din Bucureşti atacă pe tatăl meu, avocat şi ajutor de 
primar din orăşelul meu natal, Mizil, ales în opoziţie, am apucat plaivazul 
cu o mână viguroasă, am mâzgălit o apărare revoltată de vreo câteva 
pagini de dictando, am iscălit cu pseudonimul Rolla (ceea ce însemnează 
că citisem deja pe Alfred de Musset) şi am trimis pşroza mea la Gazeta 
Buzăului, o mică foiţă săptămânală a partidului lui Marghiloman al cărui 
partizan era răposatul meu părinte.”

(Textul integral este reprodus în fotografie)
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S-au întâlnit un plug ş-un tun 
Pe drumul unui mic cătun. 
Şi drumul aşa strâmt era 
        Că nu putea 
Pe el să treacă decât unul. 
Să treacă Plugu-ntâi sau Tunul? 
În marea lor nedumerire 
        Şezură-n loc, 
Dar Tunul, ţanţoş, c-o privire 
        Plină de foc, 
Şi fulgere ţâşnind din ochi-adânci, 
Se repezi şi dete-un brânci 
        Plugului, zicând: 
— „În lături, ţopârlan de rând!” 
„Eu cel dintâiu să trec se cade”; 
Smerit iu urma să-mi mergi bade!” 
Dar Plugul spuse cu sfială: 
— „Prietene, fără-ndoială,” 
„Pesemne eşti smintit, ori... Krupp?” 
„Aş înţelege-o rugăminte;” 
„Dar să-mi ordoni să treci-nainte?!” 
- „Ordon! Iar de nu vrei, - te rup!” 
Ş-adaogă: „Nu mă cunoşti,” 
„Desigur dacă îndrăzneşti” 
„Porunci-mi să te-mpotriveşti” 
Eu-s fruntea falnicelor oşti,„ 
Şi nu s-a-ncumetat nici unul„ 
A umili pan-acum Tunul! 
      „Nemernic Plug,” 
      „Eu aş putea” 
      „Doar c-o ghiulea” 
      „Să te distrug!” 
„Ar fi să-ţi fac însă o farsă” 
„Nedemnă de puterea mea.” 
„Priveşte!” 
„Şi, spune-mi, nu te îngrozeşte” 
„Această gură ce foc varsă” 
„Ca un balaur din poveşti?” 
„Şi, spune-mi, nu te îngrozeşti” 
„Când glasu-mi suna mânios” 
„Ca trăznetul cel fioros?” 
„Să-nfrunţi, tu, forţa mea haină,” 
„Tu, vierme târâtor în humă?!” 
„O, Plugule, asta-i o glumă!” 
„Eu pot preface în ruină” 
„Cetăţi cu ziduri seculare” 
„Şi pot trimete la plimbare” 

...spirit generos
George Ranetti a risipit cu amândouă mâinile, în cotidiane, 

în reviste, în volume şi în teatru o inepuizabilă sursă de glumă.  
Glumea adesea numai ca să glumească. Câteodată gluma poate că 
era piperată. Dar niciodată n-a avut Ranetti intenţia de a răni sau de 
a compromite. Scăpăra în tot momentul. Prietenii lui la un păhărel 
(sau mai multe) de vin, îi făceau totdeauna gardă la „Cooperativa“ din 
piaţa Teatrului, la „Mercur“ sau la Radu lui Covaci. În anii războiului, 
la Iaşi, Ranetti era ca o înviorare cu scrisul lui patriotic la „România“ 
şi ca o fericită smulgere din greutatea vremii cu umorul lui din 
„Greerul“.

Risipea de asemenea deznădejdea multora cu verva lui la 
„Pavilionul“ din mahalaua Păcurari, sau la „Mucenicii“, unde frate-său 
(Picollo) făcea pe negustorul pentru ca refugiaţii să găsească uneori, 
pe lângă o fasole sau o mâncare de cartofi, şi câte un pic de Cotnar…. 
Se oprea aici şi Delavrancea, şi Corneliu Moldovanu, şi Sadoveanu, şi 
C. Gongopol, P. Locusteanu, toată redacţia „României“. Aici am făcut 
cu Ranetti un schimb de gentileţe : el mi-a dat mie o franzelă de care 
nu mâncasem dela Bucureşti şi eu i-am oferit, împreună cu nişte 
versuri, o cravată. În versuri, pe cât mi-aduc aminte, afişam speranţa 
că va fi superioară cravata, madrigalului. M-am convins de contrariu 
în curând, fiindcă versurile au apărut în „Greerul“.

(Din C. Cosco, Când era bunica fată, Editura Universul, 1942 
CÂŢIVA SCRIITORI ŞI MARI UMORIŞTI, p.305)

... de George Ranetti

Fabulă

„Scriitor umorist. A colaborat la diferite ziare şi reviste umoristice, 
a fondat (împreună cu N.D. Tzăranu) revista „Furnica” (1904). Primul 
său volum este „De inimă albastră”,1899, poezii care persiflează pe G. 
D. Pallade. Apoi „Strofe si apostrofe” (1900), „Ahturi şi ofuri” (1901), o 
colecţie de fabule (1907) şi două comedii: „Romeo şi Julieta la Mizil” 
şi „Săracu Dumitrescu”. Pentru multe din publicaţiile lui se servea de 
pseudonime: Cyrano ş.a. În timpul războiului a scris poezii patriotice 
în care străbate şi arta lui specială”.

(Candrea şi Adamescu, Dicţionarul encicopedic ilustrat, 
Cartea Românească, 1931)

Atanase Tase Picolo Ranetti,
 fratele scriitorului
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„Pe celălalt tărâm, o Plug,” 
„Zecimi de mii de inşi !... Toţi fug” 
„În faţa Tunului năpraznic!...” 
„Zău, recunoaşte: fuşi obraznic!” 
 
Sărmanul Plug rămase o clipă 
        Îngândurat. 
Unui puternic îngâmfat 
E greu să-i dai răspuns în pripă. 
Dar, după ce se chibzui, 
        Grăi: 
— „Mărturisesc cu resemnare:” 
„Puterea ta este mai mare,” 
        „O Tun” 
        „Nebun!” 
„Şi-şi închină faţa sa plânsă” 
„Mărturiseşte şi tu însă” 
„Ca şi eu deşi nu-s fălos” 
„Pe lumea asta-s de folos!” 
„Urgia ta pustiitoare” 
„Distruge sate si ogoare,” 
„Şi ori pe unde treci laşi gol,” 
„Ruina, jale şi pârjol!” 
„Ş-atunci vin eu, Plug oropsit,” 
„Şi dreg ce tu ai nimicit:” 
„Colibele nefericite” 
„Şi lanurile aurite,” 
„Ca-n urma brazdei Plugului” 
„Cresc spicele belşugului,” 
„Şi nu-i pamânt mai mult bogat” 
„Ca cel cu sânge îngrăşat!” 
 
Aşa vorbiră plug şi tun 
Pe drumul micului cătun. 
Dar, iată, după un tufau 
Le iese-n cale un ţăran, 
Care le zise: — „Pace vouă!” 
„Unelte sunteţi amândouă” 
„De o potriva de utile:” 
„Tu, mândre tun, eşti vitejia,” 
„Tu, plug umil, eşti hărnicia!” 
„Şi trebuie sa vă legaţi” 
„Ca fraţi!” 
„Şi, mai ales, să nu uitaţi” 
„Ca eu ţăranu-n veci jertfit,” 
„Ca mucenicul osândit” 
„Să piară pe aprinsul rug, —” 
„Eu mânuesc şi tun şi plug!”

Tabloul crud din 
Romeo şi Julieta la Mizil

Mai nimeni n-ar îndrăzni azi să confere lui G. Ranetti calitatea 
de literat. Cu toate acestea cronicile lui umoristice erau primite la 
Viaţa Românească, ce se speria totuşi, în numele abonaţilor săi prin 
G. Kernbach, de tabloul aşa de crud copiat de pe „natură” din Romeo 
şi Julieta la Mizil. Cu suficientă cultură după ureche, el continua 
pe Caragiale, Bacalbaşa şi Teleor ca „moftangii“ cu o mare bună 
dispoziţie.

Reedită din 1899 Moş Teacă, jurnalul ţivil şi cazon al lui Anton 
Bacalbaşa, apoi scoase Zeflemeaua (1901 – 1904) şi în fine cunoscuta 
Furnica (din 1904), împreună cu Nae D. Ţăranu (m. 17 dec. 1933).

Natural, nu se poate pretinde jurnalisticei lui să rămână, dar 
trebuie să recunoaştem că era ţinută la un nivel care nu s-a mai 
atins. Miticismele lui voioase presupuneau un public de o certă fineţă. 
Traducând vorbă cu vorbă idiotismele, G. Ranetti compunea poezii 
franceze în genul acesta:
 
J’aimais ton visage si charmant 
Ta voix si pure, si douce, si belle 
Tu m’as mangé roti enfant 
En me tirant sur la ficelle! 
 
Je sais, maintenant, combien 
D’argent te paie la peau, infame! 
 
Va-t-en, et que tu ne me vois 
Que quand tu verrais ton chingon; 
Tu ne me fais ni chaud ni froid, 
Va-t-en . . . Dommage en champignons!

... de George Ranetti

Mulţumim Bibliotecii Judeţene „N.Iorga”, 
domnului director Nicolae Boaru, 

pentru că ne-a dat permisiunea de a fotografia coperta primei 
ediţii „Romeo şi Julieta la Mizil”, din 1907, ediţie tipărită la 

Tipografia Curţii Regale, F GOBL FII, în 1907

(Din C. Cosco, Când era bunica fată, Editura Universul, 1942 
CÂŢIVA SCRIITORI ŞI MARI UMORIŞTI, p.305)
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Furnica a fost cea mai năbădăioasă revistă de satiră 
şi umor din câte au apărut la noi în trecut. A făcut, de-
a lungul existenţei sale de un sfert de secol (1904-1930), 
multe zile fripte – cum se spune şi multe nopţi de nesomn 
celor mai simandicoase figuri politice ale vremii, în frunte 
cu regele. 

Jorj Delamizil, Romeo, Tarascon, Gh. Biciuşcă, Kiriak Napadarjan, Contele de Tekirghiol, Prinţul Ghiţă, Coco, Cyrano, Sandernagor, Ghiţă Delagambrinus, Ghiţă de la Gambvinus, Trubadur, Nicollo Mascalzoni, Nea Iorgu, Bonvivant, Nae Saltimbancu, Sandy, Mitu Ologu, M.Dyk, A. Sc. Unsu, August Prostu, Fasonel, Mizoghin, Herr Profesor, Toby Ortodox, Farfara, Ghytză Lacoşon, Marchizul de Cogealak, G.Astronomu, Don Juan, Vendetta, Filfison Kilsifon, Kneaz Brat - Divan, Costache Sucitu, Gigică, Inimă Acră, V.V.Riţă, Midi, Mitică Keferescu, Dom’  Tănase, St. Georgescu, Un june, Miron O.Siţa, Sarsailă, Craiu de Ghindă,  Giumbuşescu, O Cătană, Generalul Ave Rex, General P.Zmeth, Make Cozonake, Năiţă Idiotu, Florica Florescovici, Herfonşpriţ, Antim F. Ministru, Dr. Esculapovici, Un bun Român, Karta - Boche, I.Grecu, Ghiţă Ghinion, Kiriak Napadăboa, Năiţă Idiotu, Şpriţman, G.R.

Pseudonimelelui Ranetti

Amintiri despre o mare 
Furnică

G.Ranetti şi N.D. Ţăranu au dus-o numai în procese intentate de cei 
ce se considerau calomniaţi; dar nu s-au lăsat intimidaţi. În primul an de 
apariţie, pentru a se face cunoscută, revista organiza şi diferite manifestări 
publice – şi acestea tot umoristice. 

În iulie 1905, bunăoară, a deschis o cârciumă în Cişmigiu. Durata 
întreprinderii a fost de 12 ore, o zi întreagă, seara cei doi directori 
declarându-se în stare de faliment, deoarece toţi invitaţii la inaugurare, în 
frunte cu actorul Ion Brezeanu, băuseră pe gratis.

(În fotografie: 
personalul redacţiei şi principalii invitaţi în faţa cîrciumii Furnica, 

înainte de faliment.)
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Nikipercea cenzurat
Primul ziar umoristic care figurează în istoria 

presei româneşti a fost “Ţânţaru” cu ale lui „Perdele 
de fier, Depeşe telefonice şi Ţânţarîmuri”, e drept cu o 
viaţă extrem de scurtă - 28 februarie - 15august 1859. 
A apărut sub conducerea lui C.A.Rosetti, în colaborare 
cu N.T.Orăşănu. Nikipercea, cunoscut ca fiind ca „cea 
mai însemnată revistă satirică românească”, era o 
publicaţie ce se pretindea „antidinastică” şi care avea 
să-şi schimbe des numele, din cauza cenzurii. 

A doua jumătate a secolului XIX şi începutul 
secolului XX a reprezentat epoca de aur a presei 
umoristice. Numai în Bucureşti existau 300 de reviste 
satirice. Şi numele ziarelor erau de aşa natura: Satyrul, 
Satira, Moş Teacă, Urlătoarea, Veselia.

În 1901 apare Zeflemeua, sub directia celebrului 
Giorgio Ranetti, care „îşi propune  să demaşte 
şarlatania, îmbracată în haine pompoase, sa combătă 
necinstea cocoţată sus”.

Atac la odraslele Guvernului
Giorgio Ranetti era cunoscut pentru articolele 

sale acide. Dar lovitura de presă a lui Ranetti rămâne 
celebra “Furnică”, revistă care avea să apară prima 
dată în 1904. Pe lângă articolele înţepătoare, agresive 
la adresa Guvernului, sarea şi piperul au fost date de 
caricaturile lui Ary Murnu. 

Să te ferească Dumnezeu să faci politică în 
România! Ţara noastră ar trebui poreclită nu Belgiea, ci 
Trichileştii Orientului, fiindcă adesea îmi face impresia 
unei mici mahalale a Europei civilizate”, asa începea 
Ranetti, tableta sa „Din mahalaua noastră politică”, 
publicată în octombrie 1913. Ţinta: conservatorul Petre 
Carp, fost prim-ministru şi preşedinte al Cosiliului de 
miniştri si Alexandru Bădăraău, ministrul Lucrărilor 
Publice de atunci. 

Personajele articolului sunt „progeniturile’ celor 
doi politicieni: Grigore Carp care a obţinut un post de 
administrator în Capitala si Mircea Badarau care s-ar fi 
„pricopsit cu o maşina de la ministerul lui taica-său şi 
încă 3000 de lei pentru că a făcut-o pe automobilistul 
în campania din Bulgaria”. 

Effendi Alecu Bey Davila Pasa
Este cert că subiectele preferate ale Furnicii erau 

politicienii, conservatori sau liberali, fără distincţie. 
Dar nici viaţa mondenă a oraşului nu era trecută 
cu vederea. Alexandru Davila, directorul Teatrului 
Naţional nu lipsea din paginile Furnicii. Zvonul ca 
Davila ar demisiona din cauza ca nu s-ar fi aprobat 
o mărire de buget la Teatru, irita curiozitatea lui 

Sarsailă (unul dintre pseudonimele lui Ranetti). 
Sarsailă explică motivul cererii neîmplinite a lui 
Davila? „Amicul, vechiul şi bunul nostru amic d. Alecu 
Davila, directorul Teatrului Naţional, a facut mai multe 
angajamente în vacanţă. Fireşte au fost angajate în 
special actriţe nostime, căci d.Davila e incorijibil: când 
nu’şi da arama, îsi da haremul pe fata”. Si continua 
atribuindu-i directorului o porecla orintala: Effendi 
Alecu Bey Davila Pasa.

Mita Biciclista exista!
Multe dintre poreclele date de Furnica anumitor 

personaje ale vremii persistă şi acum în limbajul 
urban. Stiaţi ca Mita Biciclista chiar a existat? Pe 
numele ei Maria Mihăescu, Miţa Biciclista ar putea 
fi asemuită ca frumuseţe, de ce nu, cu Elena Udrea. 
Diferenta consta in faptul ca Udrea era “apropiata” 
lui Băsescu prin natura funcţiei iar Miţa Biciclista de 
suspuşii vremii prin natura graţiei. 

Dintre cuceririle sentimentale ale Miţei se zvonea 
că făceau parte Grigorescu, Goga sau chiar regele 
Ferdinand si C.Disescu, “ministru de instructie”. Mita 
era “o materialista”. Dupa cum dezvăluie Furnica, în 
1914, Miţa se capătă cu un comision de 4000 de lei 
dupa ce ministrul Disescu a cumpărat o masina „cu o 
sumă mult mai mare decât valoarea sa reală, numai 
cedând dulcilor presiuni ale bunei sale amice”. Ce fel 
de presiuni? Gheorghe Biciuşcă - acelaşi Ranetti - ne 
dezvăluie: „Disescu se afla în momentul tranzacţiei 
chiar în budoarul Mitei. Atacurile la adresa sa o fac 
pe Mihaesca sa spună: „Ştii cine m-a botezat Miţa 
Bicliclista? Porcul de Ranetti, care se lua de toata 
lumea, nu l-ar rabda pământul”.

Amicii daţi la gazetă
Miţa Biciclista, Davila, Carp, Bădărău, Maiorescu 

sau Take Ionescu nu erau singurii care se simţeau 
ofensaţi de atacurile Furnicii. N.Fonton, reprezentantul 
rus în România în perioada 1897-1902, luat peste 
picior, s-a dus la Palat să se plângă. Carol I l-a calmat, 
arătându-i exemplare din aceeaşi Furnica în care şi 
el era badjocorit prin cuvinte şi caricaturi,  mult mai 
“t’ietoare”.

Faptul că membri Casei Regale nu au ripostat 
niciodată la articolele din Furnica nu este un caz 
singular. Actorul Iancu Brezeanu, a cărui reputaţie de 
mare băutor se datora aceluiasi Ranetti, continua să 
fie prieten apropiat al acestuia, petrecând împreună 
prin cafenelele Bucurestiului.

(Articol preluat din săptămânalul „Ieşeanul”) 08 
Noiembrie 2005  

CAŢAVENCII DE ALTĂ DATĂ
de Silvia CRAUS
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Nicolae Ioniţă s-a născut la Ploieşti în anul 1951 şi a urmat 
Studiile Superioare Tehnice. Este preşedintele departamentului 
pentru Europa de Est al organizaţiei internaţionale a caricaturiştilor 
“Cartoonists Rights Network”. 

A debutat în 1969 la revista „Urzica”. A publicat peste 3000 de caricaturi atât în publicaţii româneşti: 
„România Liberă”, „Curentul”,  „Ziarul Financiar”, „România Literară”, cât şi în străinătate: Serbia, Bulgaria, 
Croaţia, Franţa, Japonia, Moldova, Rusia, SUA etc. Ioniţă şi-a prezentat caricaturile în numeroase expoziţii 
internaţionale din Australia, Belgia, Brazilia, Canada, China, Croaţia, Cuba, Marea Britanie, Franţa, Grecia, 
Iran, Israel, Italia, Corea etc. I-au fost acordate 27 premii româneşti şi 24 internaţionale, printre care: “Special 
Prize”- Aksehir (1998-Turquia), “Honorary Award” (1995-Teheran Iran), “Excellency Prize”(1987-Tokyo), “Le 
Grand Prix d’Honneur”- Anglet (1984-Francia), Premiul “San Remo” (1980- Italia).

Dintre miile de caricaturi şi portrete pe care le-a adunat, se remarcă expoziţia de portrete ale marelui 
dramaturg Ion Luca Caragiale (1852-1912) care conţine 250 de desene din marea colecţie mondială de gen.

Ioniţă a primit peste 1.500 de portretizări ale lui Caragiale din partea unor artişti graficieni şi caricaturişti 
din 123 de ţări. Această colecţie a devenit un record Guiness Book omologat pentru cel mai portretizat autor 
din lume.              Preluat de pe:

www.stiatica.scienceline.ro/CARAGIALE___CEL_MAI_PORTRETIZAT_SCRIITOR_DIN_LUME_5363_590_1.html 

Volumul „O istorie a literaturii române desenată de marii graficieni ai 
lumii” are 417 pagini, a apărut în ianuarie 2009 la editura Muzeului Naţional 
al Literaturii Române, conţine 3477 de caricaturi şi grafică, fiind tipărit în 
condiţii grafice excepţionale.

Redăm mai jos o parte din prefaţa pe care Lucian Chişu, directorul 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, a scris-o pentru acest volum.

„Fără a avea sentimentul că greşesc în vreun fel, afirm că volumul de 
faţă poate fi considerat un omagiu al acestor artişti-desenatori adus culturii 
române, gest pentru care ar trebui să le mulţumim. 

Meritul cel mai însemnat îi aparţine lui Nicolae Ioniţă. Prin urmare 
poate să şi-l asume şi să-i fie recunoscut la nivel naţional. Spre deosebire de 
instituţiile  şi organismele culturale abilitate a promova imaginea literaturii 
noastre în străinătate – care apelează de obicei la aceiaşi turişti culturali, 
pe cheltuieli împovărătoarte şi, uneori, cu efecte criticabile, Nicolae Ioniţă a 
obţinut, fără costuri, dar cu imense beneficii, acelaşi efect. I-a antrenat pe 

graficienii şi caricaturiştii străini, mulţi dintre ei celebri în lumea 
graficii şi caricaturi din ţara lor şi de pretutindeni, într-un autentic 
dialog cu personalităţile literaturii române. Tot ceea ce la prima 
vedere au realizat în folosul lor se răsfrânge în avantajul literaturii 
noastre. Nu este deloc puţin, este absolut remarcabil.”

Recent lansat la editura Muzeului National al Literaturii 
Romane, acest album la realizarea căruia au contribuit peste o mie 
de artişti din 128 de ţări, de pe toate continentele, se constituie într-
o promovare fără egal a 
României, făcută de mari 
personalităţi ale culturii 
din fiecare ţară în parte, 
personalităţi care sunt şi 
importanţi formatori de 
opinie în ţările lor. Este o 

punte unică între România şi restul lumii creată de artişti din toată 
lumea. Volumul costă 65 de RON.

Cine este 
Nicolae Ioniţă?

EVENIMENT EDITORIAL ÎN LICEUL NOSTRU:

O istorie a literaturii române 
desenată de marii graficieni ai lumii

George şi Agatha Bacovia
în viziunea chinezului Wu Jianjun
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În arhivele anuale, care se deschid foarte uşor 
chiar din frontispiciul revistei noastre, s-au adunat 
douăsprezece numere. Două numere experimentale în 
anul 2008 şi zece, incluzându-l şi pe acesta, în anul 
2009[…]. 

Prin aceasta, încercăm să definim şi concepţia 
care ne-a condus la alcătuirea revistei noastre 
electronice ca una de dezbatere, fiecare dintre cele şase 
pagini  constituindu-se de fapt ca o publicaţie de sine 
stătătoare pe tematica pe care şi-o propune, începând 
cu primele care sunt dedicate politicilor de dezvoltare 
socială, cele ce urmează căutând afirmarea politicilor 
culturale şi susţinerea creaţiei artistice româneşti 
şi ultima, care este o miscelanee aplecată în special 
asupra impactului internetului cu creaţia artistică 
şi literară, creaţia modalităţilor noi de exprimare 
publicistică şi chiar creaţia anonimă, spontană, 
provenind în egală măsură din căutări tehnice sau 
din dorinţa de afirmare a unui anumit spirit de epocă 
adică, în ultimă instanţă, creaţia folclorică pe care 
o produce acest nou mod de comunicare. Şi, pentru 
că am pomenit mai înainte termenul „academic”, 
precizăm că nu e vorba de rigorile clasicizante ale 
ştaifului academic, ci de esenţa vie a comunicării şi 
dezbaterii în termeni cât se poate de sinceri, deschişi şi 
moderni, chiar iconoclaşti dacă provoacă prin aceasta 
o adâncire a discuţiei şi, în ori ce caz novatori, lărgind 
orizontul domeniului respectiv, găsindu-i elementele 
confinii cu alte domenii. Tocmai din acest motiv, cele 
şase pagini, ca şase publicaţii pe câte o anumită temă, 
nu păstrează titluri fixe; ci şi le adaptează conform 
părerilor, atitudinilor şi inovaţiilor pe care le primim 

de la cât mai mulţi colaboratori.
Deci, o revistă de dezbatere şi atitudine chiar şi 

prin creaţiile literare sau artistice pe care le publică, şi 
nu de consemnare. […]Portalul nostru are în centrul 
paginii principale meniurile intitulate „Flux de ştiri” 
şi „Harta culturală a României contemporane”, iar 
pentru punerea în valoare a creaţiei româneşti prin 
carte are, în coloana din dreapta paginii principale, 
„Vitrina editurii noastre on-line” care promovează „Un 
autor român pe săptămână” tocmai pentru ca, în lupta 
nedreaptă cu traducerile de tipărituri comerciale, să 
atragă atenţia asupra valorilor aflătoare în cultura 
noastră.

În acest mod, apariţia de zece ori pe an a revistei 
vine să completeze celelalte meniuri ale portalului 
www.cartesiarte.ro destinate informaţiei, lecturii, 
învăţământului şcolar şi învăţământului continuu, 
contactelor directe dintre autori şi cititori, popularizării 
literaturii contemporane româneşti, ca şi formei mai 
noi de exprimare  „pe blog” a gândurilor personale. 
Ţinem paginile noastre virtuale la dispoziţia oricui 
poate servi cu profesionalism aceste direcţii tematice 
dar, conştienţi de riscurile căderii în derizoriul lipsei 
de profesionalism publicistic pe care le prezintă 
libertatea tiparului ca şi această invenţie de scriere pe 
blog a tot ce-i trece oricui prin minte, ne propunem 
un filtru cât se poate de atent faţă de diletantism, 
amatorism, veleitarism (s.n) şi altor agresiuni la 
adresa creaţiei artistice, organizând chiar o dezbatere 
în sensul acesta.

Corneliu Leu

UN AN DE DEZBATERI ÎN PORT@LEU 
scurtă descriere a acestei reviste
www.cartesiarte.ro

FEMEIA, FIE EA REGINĂ...
- fragment dintr-un nou roman de Corneliu LEU –

După moartea copilei păru să-şi amintească de Brătianu. Şi-o fi amintit de el ca prieten, posibil aliat 
într-o viaţă politică pe care ea o privea, într-adevăr, cu nobila detaşare a nebuniei artistice? Sau ca bărbat, 
ca haiduc frumos spre cuceritorul declin încărunţit al vârstei, bărbatul experimentat ale cărui sensibilităţi 
sunt chiar antiromantice şi căruia îi mărturisise cea mai inelectuală admiraţie: cea livrescă, susţinută 
mai mult de imaginaţia ei incitată de lecturi, decât de porniri senzuale pe care nu i le-ar fi permis starea 
avansată a sarcinii. Bunul simţ - care la el era funciar în ciuda tuturor durităţilor pe care le învăţase în 
lunga carieră politică, iar ea, ca orice om sensibil şi bine cultivat, îl avea mai dezvoltat - dăduse tatonării 
lor trecute acel aer camaraderesc şi intelectual care lasă o amintire plăcută, ca o trecere pe lângă o iluzorie 
posibilitate de sublim pe care o înţeleg concomitent două suflete chiar şi fără să-şi mărturisească unul 
altuia acest lucru. 

Dar, în acelaşi timp, o plasase în planul trecutului care nu se mai reia niciodată cu aceeaşi intensitate, şi 
farmecul lui rămâne amintirea, ocazia ratată a unei apropieri, posibilul nedus până la capăt şi transformat 
într-o mică nostalgie aşezată  stângaci pe raftul cu suvenire, licărind de acolo dar ne mai având îndeajunsă 
lumină pentru a se răstălmăci în stare prezentă.

Romanul întreg, ca de altfel şi alte romane ale prozatorului Corneliu Leu, sau ale altor 
scriitori, le găsiţi pe www.cartesiarte.ro 
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Mizilul de 
IERI şi de ALALTĂIERI

1529 – prima menţiune documentară pare a fi cea din 
catastifele Braşovului

1585 – atestat documentar sub numele de Esteu
1591– consemnat ca Istău. Ulterior satul a fost al lui C. 

Brâncoveanu, care îşi construieşte case domneşti la 
via Corbeanca, Dealul Dumbrăvii şi înfiinţează un târg 
anual, ca acela al Drăgaicei

1790 – este contruită prima biserică
1830 – declarat oraş
XVIII – funcţionează o staţie a poştei de cai (menzil), de la 

care provine numele actual al oraşului
XIX – epoca de apogeu
1857 – prima şcoală construită de boierul Ion Crăciunescu
1902 – ia fiinţă, graţie primarului L. Condeescu, şcoala 

elementară de meserii, apoi liceu.

Mizilul, perspectivă generală
Mizilul este oraş de 178 de ani, având o istorie de mică urbe 

pitorească, plină de viaţă de peste 4 secole. Aşezat favorabil la graniţa 
dintre 2 judeţe, 2 regiuni, amplasat pe paralela 450 latitudine nordică, 
cu o istorie şi identitate aparte, are şansa de a deveni un model de 
comunitate urbană mică, oferind altceva decât tumultul marilor centre 
urbane sau  îndeletnicirile tipice mediului rural.

IERI şi de ALALTĂIERI

Mizilul în literatură
Mizilul şi figurile sale ca imagine tipică a 

micii urbe provinciale au fost portretizate în 
opera celui mai mare dramaturg român–Ion 
Luca Caragiale–O zi solemnă, dar şi în alte scrieri 
precum cea a lui Geo Bogza-O sută şaptezeci 
şi cinci minute la Mizil, George Ranetti – Romeo 
şi Julieta la Mizil, în relatările poetului Mihai 
Negulescu, din Fântânele, în amintirile poetului 
Petre Strihan, în povestirile lui Joachim Botez 
din volumul Însemnările unui Belfer, Minerva la 
Mizil, De la Piatra la Mizil şi Împuşcat la Mizil, sau, 

după 2000, în textele în proză ale mizileanului Cosmin Manolache, 
cum ar fi romanul Ce faţă cumplită am.
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Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de azi            Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de azi            Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de azi           Mizilul de ieri, de  alaltăieri şi de azi            Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de azi            Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de azi            Mizilul de ieri, de alaltăieri şi de 

Mizilul de 
AZI
2007 – populaţie de 16.376 locuitori, cu o proporţie de 48 % 

bărbaţi şi 52 % femei.
Suprafaţă totală – 1931 ha, din care 432 ha intravilan, 1499 

ha extravilan.
Localizat în SE judeţului Prahova, la graniţa cu judeţul 

Buzău, 35 km faţă de Ploieşti şi Buzău. 
Mizilul este singura localitat urbană din România aşezată pe 

paralela 450N.
Drumul European E 577 Ploieşti – Buzău – cea mai 

importantă artera rutieră care traversează Mizilul şi care 
se leagă capitala ţării, Bucureşti, de Moldova.

Situat în apropierea vestitelor podgorii ale Tohanilor, Istriţei 
şi Pietroaselor.

În oraş funcţionează fabrici de poliuretan, mobilă, saltele, 
armament, produse alimentare. Oraşul este şi centru 
viticol pentru podgoria Dealu Mare.

Personalităţile Mizilului
►Grigore Tocilescu (1850-1909), vicepreşedinte al Academiei 

Romane,secretar de stat, profesor universitar, directorul 
Muzeului Naţional de Istorie, epigrafist,autor al Marelui Dicţionar 
Geografic.

►George Ranetti (1875-1928), poet, publicist, editorul revistei satirice 
Furnica timp de aproape 30 de ani.

►Agatha Bacovia (1895-1981), născută Grigorescu, soţia lui George 
Bacovia; poetă simbolistă minoră. Are marele merit că a avut grijă 
de poet, s-a zbătut ca opera lui să fie valorificată pe deplin.

►Octav Mayer (1895-1966), matematician, membru titular al 
Academiei Române.

►Petre Strihan(1899-1990), poet, profesor universitar, subsecretar 
de stat, deţinut politic, a fost condamnat la 10 ani de temniţă 
grea, prin sentinţa nr. 27 din 6 Februarie 1948, în lot cu Mircea 
Cancicov, (a murit în închisoare).

►Cătălin Avramescu (n.1967), profesor universitar de filozofie, 
publicist, şef al cancelariei prezidenţiale din 2008.

AZI
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autoportret MIHAI STĂNESCU
(Dintr-o răsuflare în oglinda… retrovizoare)

În anul 1939 când a început al doilea război mondial m-am născut 
în Boldeşti pe 30 iulie dar mama s-a dus pe 23 să mă declare la primărie 
unde notar era bunicul meu iar mai târziu mama a devenit primar şi 
după revoluţie unchiul meu a fost primar timp de un an după care 
vărul meu primar a fost ales primar patru mandate la rând până în 
2008 când a fost învins de candidatul pedele cu aportul preotului 
din sat supărat că nu i se aprobaseră ore de religie din şcoală motiv 
pentru care a sfătuit enoriaşii să voteze contracandidatul pedelist 
care a câştigat alegerile în această comună de lângă Mizil […]

Cioran spunea că dictatura te fortifică iar democraţia te moleşeşte 
aşa cum sunt eu din cauza caniculei îmi imaginez peste ani un dialog 
pe aleile de la Bellu cine-i ăsta Stănescu un caricaturist care nu a 
fost apreciat la adevărata lui valoare e cel care a inventat semnul de 
carte autocolant în încheiere vă povestesc un desen din albumul Cod 
portocaliu în care patronul unei firme de servicii funerare îi spune 
unei reportere da ne afectează criza deja am concediat 4 lucrători nu 
mai moare lumea…

(Fragment preluat din volumul celebrului caricaturist prahovean, 
Mihai Stănescu, BEST OF STĂNESCU, articol publicat în Jurnalul 

naţional pe 22 iulie 2009)

Mihai Stănescu vânzătorul de idei
Înainte de ‘90 şi în perioada imediat următoare, ne dădeam în vânt după caricaturile sale. Acum, rar se 

mai găseşte cineva care să treacă pragul magazinului său – un fel de expoziţie personală permanentă. Acolo, 
într-o după-amiază toridă, am stat de vorbă cu Mihai Stănescu. Am plecat de la el mai mult înduioşată decât 
amuzată...

Mihai Stănescu s-a născut pe 23 iulie 1939, la Boldeşti, un sat din Bărăgan (lângă Mizil). Dacă unii au 
două facultăţi, Mihai Stănescu se laudă cu două licee: unul de cultură generală, în Buzău, şi Liceul de Arte 
Plastice din Iaşi. Ulterior, a absolvit Institutul de Arte Plastice din Bucureşti, Secţia de grafică publicitară, şi a 

fost angajat la Ministerul Turismului. 
După câţiva ani şi-a dat demisia, iar de atunci, din anii ‘80, este liber 

profesionist. Primele desene le-a publicat în 1960 în paginile revistei Urzica. 
Este cunoscut în toată lumea pentru caricaturile în care satiriza regimul 
comunist. În 1999 a publicat albumul autobiografic – Pe urmele mele, care 
include o selecţie a celor mai reuşite caricaturi ale sale.

Care au fost etapele carierei dvs.?
Nu ştiu dacă se poate considera carieră ceea ce mi s-a înâmplat. 

Înainte de Revoluţie am lucrat mult, am realizat albume care s-au tipărit, 
dar nu s-au difuzat. Am primit peste 40 de premii internaţionale, am 
tipărit desene în ziare importante din Franţa şi SUA, însă am devenit 
celebru pentru că am fost interzis, nu pentru că ştiam să desenez.  
E adevărat că atunci aveam idei mai multe. Când eşti sub dictatură, când 
trăieşti mai încrâncenat, ideile îţi vin mai uşor. Acum, libertatea m-a 
moleşit. 

N-am mai desenat la ziare decât sporadic.
Am preferat colaborările cu firme de publicitate, m-am implicat în 

campanii electorale, „am împachetat” clădirea Guvernului şi am deschis 
un butic, în care vând căni şi tricouri. Am făcut buticul acesta din dorinţa 
de a fi tot timpul în contact cu publicul, ca şi cum ai avea o permanentă 
expoziţie personală. A fost şi profitabil la început. Prin 1994 era mereu coadă 
la magazinul meu. Acum fac aprovizionarea o dată pe an. Cred că o să dau 
faliment în scurt timp.

 Vă lipseşte talentul managerial sau oamenilor le-a 
dispărut umorul?

Şi una şi alta. Dacă vii de afară, cu un ochi proaspăt, te uiţi pe stradă, 
şi vezi că oamenii şi-au pierdut simţul umorului, au alte probleme, cum ar 

CARICATURĂ - la vernisajul expoziţiei de desene şi 
fotografii din 2006 de la Galeria Simeza, din Bucureşti
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Mihai Stănescu a scris, în ultimii ani, istoria comică 
a unei tragedii. A reuşit să păstreze firescul râsului într-o 
lume smintită şi să supravieţuiască senin în plin dezastru. 
Ne-a ajutat pe toţi să supravieţuim. A fost prilejul unei 
permanente şi salutare subversiuni. În expoziţiile sale am 
învăţat să surâdem complice necunoscutului de-alături, să 
ne solidarizăm în jurul unei aluzii de revoltă, să ne păstrăm 
sănătatea lăuntrică în ciuda indigenţelor de tot felul la care 
eram constrânşi. Glumele sale deveniseră folclor, prezenţa sa 
– o garanţie de (oricât de precară) normalitate.

Mihai Stănescu nu e totuşi, un artist al satirei de 
circumstanţă. E, în desenele sale, un demon al actualităţii 
perpetue, un demon care ne face să râdem, indiferent de 
conjuncturi şi pe care conjuncturile – indiferent de culoarea 
lor politică – vor fi înclinate să-l interzică…

(Text preluat din volumul de caricaturi Acum nu e 
momentul, de Mihai Stănescu, publicat în ianuarie 1990, sub 

egida Uniunii Artiştilor Plastici din România)

Îmi e drag acest artist subversiv pe care nu l-am 
văzut niciodată sumbru, încruntat, revoltat; care te 
priveşte cu o inocenţă perfidă şi surâde mereu, de 
parcă şi-ar cere scuze pentru ironia lui nimicitoare. 
Dacă nu i-aş fi văzut desenele, n-aş fi crezut că e 
capabil de curajul unui kamikaze. Şi am impresia că 
norocul lui Mihai Stănescu, în anii din urmă, a stat în 
farmecul lui, capabil să „corupă”, să îmblânzească, să 
exorcizeze „vigilenţa” represiunii. 

Îmi aduc aminte cum umbla vara trecută la mare, 
prin holul Casei Scriitorilor de la Neptun, cu o sacoşă în 
care se afla, împachetată, o carte subversivă, aceasta, 
pregătită pentru a fi trimisă în Franţa să fie tipărită 
acolo, căci aici „nu nu era momentul”. De fapt nimeni 
nu bănuia că Mihai Stănescu avea impertinenţa 
să umble prin Neptun, la câţiva paşi de „rezervaţia” 
unei dictaturi care nu gusta ironia, cu corpul delict 
al intenţiei sale de recidivă: întrucât i se mai tipărise 
o carte în Franţa. Eu am aflat după ce mi-a întins 
pachetul, rugându-mă să mă uit, fireşte, de unul 
singur, la desenele sale. M-am dus în cameră şi am 
înţeles, de la copertă, că Mihai Stănescu se hotărâse 

să rămână el însuşi, să nu dea înapoi, să nu ia parte la 
ravagiile înţelepciunii, să fie incomod şi inoportun. De 
fapt marea valoare a a cestui artist cu alură de om de 
lume pleacă din inoportunitatea lui. Într-un moment 
în care prudenţa devenise o formă de complicitate, el 
şi-a luat admirabila libertate de a-i ridiculiza pe cei 
care mizau pe frica noastră. 

Şi mi-aş permite să atrag atenţia asupra unui 
amănunt. Acum toată lumea detestă în gura mare 
dictatura. Desenele lui Mihai Stănescu pot să pară, 
din acest punct de vedere, aproape conformiste. Dar 
priviţi-le cu ochii cu care le-am privit eu, în august 
1989, când nimeni nu ştia dacă se va termina vreodată 
coşmarul prin care orbecăiam, aşteptând un miracol 
care părea să se îndepărteze pe măsură ce-l aşteptam 
mai mult. Atunci veţi înţelege mai bine, cred, cât de 
gravă e seriozitatea de sub râsul lui Mihai Stănescu.

(Text preluat din volumul de caricaturi Acum nu 
e momentul, de Mihai Stănescu, publicat în ianuarie 

1990, sub egida Uniunii Artiştilor Plastici din 
România)

fi banii. Şomeri nu mai sunt, că au plecat la căpşune, manifestaţii şi greve – nu 
prea, că au intrat sindicaliştii în Guvern. Caricatura nu mai are nici un impact, 
acum poţi critica pe oricine. Şi totuşi, acum, ar fi atâtea surse de inspiraţie...

Prea multe. Atunci doar pe unul îl criticai. Acum sunt atâtea subiecte, că poţi 
să faci grămezi de cărţi de caricaturi, dar nu le cumpără nimeni. Am făcut două 
albume: Pe urmele mele şi Manual de publicitate - vol. II. Nu le-am vândut.

De ce aţi ales caricatura ca modalitate de exprimare?
Pentru că m-am gândit că nu trebuie să ştii să desenezi bine. Oricât de strâmb ai 

desena, tot caricatură iese.
(Interviu preluat din revista Avantaje. Data publicării: 19.10.2005)

Octavian Paler despre Mihai Stănescu

Farmecul şi cruzimea unui artist inoportun

Andrei Pleşu despre Mihai Stănescu
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ACTIVITATE ARTISTICĂ:
Cinema: co-producător al filmului 

„Tinereţe ruptă”, regia Mari Marek
Televiziune: Inregistrări pentru BBC-

Royal College, SAT 3, R.T.L., Televiziunea 
Română, Paramount  

Teatru: (roluri principale)
TRUFFALDINO în „Slugă la doi stăpâni” de 

Carlo Goldoni, regia Laurian Oniga
SIR ANDREW AGUECHEEK în „A 

douăsprezecea noapte” de W. 
Shakespeare, regia Andrei Şerban

RADU în „Cruciada Copiilor” de Lucian 
Blaga, regia Laurian Oniga

Umorul învie?
Băşcălia asasinează.
Umorul îndreaptă.
Băşcălia frânge!
Umorul nu râde de orice.
Băşcălia da.
Umorul nu se atinge de cele sfinte.
Băşcălia pe toate le murdăreşte.
Umorul la român este râs creştin,
Nu răneşte.
Băşcălia este râsul comunist,
Ce pe toate le terfeleşte.
Umorul lămureşte.
Băşcălia crează confuzie.
Umorul ne-a dat dăinuire

În timp ca neam.
Băşcălia ne distruge ca naţie.
Umorul românesc este copilul cel 

frumos al „râsului dacic” cel 
salvator de moarte.

Băşcălia este copilul râsului ateu, 
comunist, râsul asasin al rostului 
vieţii.

Fie ca voi să scoateţi apa vie din 
fântâna umorului românesc 
dăruind-o mai departe şi să zidiţi 
pentru totdeauna sub stâncile 
tari ale sufletului dumneavoastră 
frumos apa otrăvită a băşcăliei.

URMUZ în One Man Show-ul după 
textele lui Urmuz, regia Cătălina 

Buzoianu
ARLECHINO în „Doi gemeni veneţieni” de 

Carlo Goldoni, regia Vlad Mugur
EMINESCU în „Dragoste” de Cristian 

Tiberiu Popescu, regia Grigore Gonţa
KHLESTAKOV în „Inspector General/

Revizorul” de N. Gogol, regia Serghei  
Cerkasski

RICĂ VENTURIANO în „O noapte furtunoasă” 
de I.L. Caragiale, regia Felix Alexa

ION în „Idolul şi Ion Anapoda de G. M. 
Zamfirescu, regia Ion Cojar 

Spectacole scrise şi regizate: 
SECVENŢE – spectacol de dans şi pantomimă, 

PANTOMIMIA – spectacol de dans şi pantomină
TOUJOURS L’AMOUR – teatru vizual, 

COSTUMELE – teatru vizual, 
MADE IN ROMANIA – teatru vizual, VIS – one man 

show, teatru vizual
HIC SUNT LEONES – teatru vizual şi modă, DON 

QUIJOTE – teatru vizual
Turnee internaţionale împreună cu trupa TNB: Paris, 

Milano, Edinburgh, Sao Paolo
Turnee internaţionale cu spectacolele proprii de teatru 

vizual, dans şi pantomimă: 
Viena, Belfast, Berlin, Frankfurt, Leipzig, Oldenburg, 

Jena, St. Croix, Thun, Interlaken, Lusanne, Novi Sad, 
Veneţia, Phenian, Chicago, Paris, Sête, Lille, Tel Aviv, 
Gyor Skopje, Cairo

Turnee cu ”Pantomimia”: Lille, Gyor, Skopie, Cairo
Turnee şi festivaluri internaţionale cu „Toujours L’Amour”: 

Festivalul Internaţional de Pantomimă, Viena – Austria 
Festivalul Internaţional de teatru/pantomimă, Leipzeig 
–Germania, Festivalul Internaţional de mimă, St. Croix 
– Elveţia, Festivalul Internaţional de Comedie, Madrid 
– Spania, Festivalul Internaţional din Cetatea Suwon 
Hwasung – Coreea de Sud, Festivalul London Gate 
– Marea Britani, Turneu în Menden, Koln, Hanovra 
(Expoziţia Mondială) – Germania, Turneu în Franţa 
– Paris, Nisa, Marsillia (Toursky Theater) 
Turneu în Luxembourg, Turneu în El Escurial, 
Madrid, Fuenlabrada – Spania , Turneu în Varşovia 
– Polonia, Turneu la Melbourme, Sidney – Australia 

�� Romeo si Julieta la Mizil

Puric Dan-Liviu
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 

12 februarie 1959, Buzău

STUDII:1974-1978 – Liceul de Artă „Nicolae Tonitza”, Bucureşti

1981-1985 – Academia de Teatru şi Film, Bucureşti

1985-1988 – Actor al Teatrului „Mihai Eminescu”, 

Botoşani1988- Actor al Teatrului Naţional „Ion Luca Caragiale”, 

Buc.
Director artistic al Centrului Cultural European din Buc.
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Programul Teatrului National Radiofonic
Sâmbătă 19 iulie 2008, ora 00:00 – Teatru scurt: Romeo şi Julieta… bis!” – adaptare radiofonică de 
Alexandru Vişinescu după comedia „Romeo şi Julieta la Mizil” de George Ranetti. 
Regia artistică: Constantin Dinischiotu. 
În distribuţie: Mihai Mălaimare, Rodica Mandache, Radu Beligan, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, 
Rodica Popescu-Bitănescu, Dorina Lazăr, Constantin Băltăreţu. 
Regia de studio: Rodica Leu. 
Regia muzicală: Romeo Chelaru. 
Regia tehnică: Ion Mihăilescu. Înregistrare din anul 1982. 
Coordonator de proiect: Domnica Tundrea. 
Piesa audio  poate fi găsită la adresahttp://tnr.srr.ro/program/08iul14_20.htm

, Turneu la Irkutsk, 
Murmansk – Rusia, 
„Ultima expoziţie mondială a 
secolului”, Lisabona , „Programul 
Internaţional pentru Artişti – 
Chicago”, Chicago

Turnee internaţionale cu “Visul”:
Sête, Marsillia (Toursky Theatre), Paris (UNESCO) – Franţa, 

Berlin, Oldemburg, Oslo, Chicago,Tel Aviv, Chişinău, 
Belfast, Ljubljana, Zurich

Turnee internaţionale cu “Don Quijote”:  
Russiches Haus, Berlin, Cadogan Hall, Londo, Espace 
de Pierre Cardin, Bozar Salle M, Bruxelles Teatro 
Alcazar, Madrid ,Teatro Cervantes, Alcala de Henares, 
Akzent Theater, Viena.

Premii şi Medalii obţinute: 
1987 – Marele premiu al Festivalului Internaţional de Film, 

Costineşti – România, pentru one-man-show
1989 – Marele Premiu la Festivalul Naţional de Teatru din 

Bucureşti – România, pentru one-man show
1990 – Premiul Arena de Aur la Festivalul Internaţional de 

Film de la Pola – Yugoslavia
1992 – Premiul special la Festivalul de Pantomimă din St. 

Croix – Elveţia
1996 – Premiul special al Programului Internaţional pentru 

Artişti – Chicago pentru one-man-show
– Premiul Constantin Tănase la Festivalul de Umor pentru 

rolul Vagabondul din „Omul care a văzut moartea”
1997 – Marele premiu al Asociaţiei Internaţionale a 

Criticilor pentru „Toujours L’Amour”
– Ordinul Naţional Steaua României în gradul de Cavaler, 

pentru merite excepţionale în cultură, acordat de 

Preşedintele României
– Premiul pentru interpretare 

artistică în „Toujours L’Amour”, 
oferit de Fundaţia „Silvia 
Popovici” 

2002 – Premiul Ministerului Culturii 
şi Cultelor pentru Creaţie în teatru 
alternativ şi independent, pentru 
realizarea spectacolului „Made in 
România”

– Marele premiu oferit de fundaţia 
„Anastasia”

– Marele premiu UNESCO pentru 
promovarea culturii româneşti în lume 

2003 – Premiul revistei Flacăra pentru 
Importante Contribuţii în Arta Teatrului 
Românesc

– Premiul Special pentru Performanţă în 
Teatrul Non-verbal oferit de UNITER

- Premiul Academiei Române „Aristizza 
Romanescu” pentru Creaţie Interpretativă 
Teatru şi Film

2006 – Marele premiu al Festivalului 
Internaţional de Monodrama – Bitola, 
Macedonia

Romeo si Julieta la Mizil jucată în ţară

Dan Puric – Romeo/Mişu, la Botoşani, acum 25 de ani

ROMEO ŞI JULIETA LA MIZIL, jucată în 1985 de Teatrul din Botoşani

“Prima experienţă se petrece în... Botoşani, este vorba de Teatrul „Mihai Eminescu”. Era directoare Lucia 
Olaru Nenati şi am montat ROMEO ŞI JULIETA LA MIZIL. Era o trupă tânără, venită direct de pe băncile IATC, 
era printre ei Dan Puric şi spectacolul nu era rău deloc. S-a şi jucat, de altfel, destul de mult.”

director de scenă: MIHAI MĂLAIMARE
asistent regie: VALERIAN RĂCILĂ 
designer: RODICA ROŞU
designer costume: RODICA ROŞU
Muzica: FLORIAN IONESCU
Coregrafie: MARIAN  SUSU

Distribuţia: DOM GHIŢĂ: BUZEA TEODOR   
        FRUSINA: GALBEN ADRIANA    
        IONIŢĂ: CONSTANTIN GHINIŢĂ
        VETA: IONESCU MARIA ROXANA    
        CONU NAE: MIHAI    PĂUNESCU
        DAN  PURIC: MIŞU 
        LEONIDA VALERIAN RĂCILĂ
        MADAM ŞNIŢEL: ION SUSLĂNESCU
        MARIŢA: VATAMANU VIORICA    

��
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Volume publicate
1950 - ,,Asiziile şi alte povestiri radiofonice” 
1956 - ,,Ochiu Dracului” - roman
1958 - ,,Vârsta de aur” - roman
1958 - ,,Nopţi dobrogene” - povestiri, 
1959 - ,,Sângele şi apa” - nuvele
1961 - ,,Cu mâinile noastre” - reportaje
1962 - ,,O familie puternică” - roman
1963 - ,,Viitorul al doilea” - nuvelă
1964 - ,,Puterea” - roman
1965 - ,,Balade” - povestiri
1967 -,,Viaţa particulară a lui Constant 

Hagiu” - roman  
1970 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman
1968 - ,,Dreptul la dragoste” - nuvele
1973 - ,,Puterea” - roman, ed.II
1974 - ,,Teatru” - colecţia “Rampa” 
1976 - ,,Această viaţă sentimentală” 
1977 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman 
1977 - ,,Plângerea lui Dracula” - roman, 
1979 - ,,Patriarhii” - roman
1979 - ,,Teatru comentat” - volum antologic
1979 - ,,Reporter romantic în ţară şi pe 

glob” - antologie reportericească  
1979 - ,,Baladele pământului natal” -  

Povestiri 
1979 - ,,Romanul unei zile mari”
1978 - ,,Preţul dragostei, al credinţei şi al 

urii” - roman, 
1982 - ,,Insulele” - roman
1983 - ,,Simboluri” - reportaje
1983 - ,,Romanul nopţii de februarie”
1984 - ,,Romanul unei zile mari” - 
1984 - ,,Rănile soldaţilor învingători”, 
1985 - ,,Romanul unui mare caracter” ,   
1987 - 1990 - ,,Faptele, Secolul, Puterea”
1989 - ,,Romanul unei zile mari” ed.III,
1991 - ,,De groază şi de râs” - proze şi 

scenarii 

1992 - ,,Poetul ca o floare”. - roman 
1992 - 1993 ,,O ţară bogată cu ţărani 

bogaţi” -reportaj european ,,Realitatea” 
1994 - ,,Anonimul Brâncovenesc” - 
1995 - ,,Drumul spre Damasc” - roman, 
1995 - ,,Democraţia locală” - eseuri, 
1996 - ,,Spionii birocraţi” - roman
1997 - ,,Fiii risipitori ai Europei” - eseuri,  
2001 - ,,Iarna iubirii” - roman, 
2001 - ,,Cartea Episcopilor Cruciaţi” - 
2002 - ,,Amintiri din Casa Scriitorilor” - 

volum antologic, 
2002-,,The Islands” - traducere engleză 

a romanului ,,Insulele” (apărut în 
română în 1982) – ,,Realpublishers”  

2003 - ,,Romanul Plângerilor sau Călăul lui 
Dracula” - roman Ed. ,,Realitatea  

2004 – ,,În gura leului – sau cronica 
politică a anilor 1992-2004″ 

2004 - începuturile ziaristicii în România 
-studii şi cursuri, Ed.,,Realitatea” 

2004 - Album aniversar ,,175 de ani de 
presă româească”, transliterări de 
facsimile şi comentarii

2005 - ,,The Novel of a Great Day” - 
traducere prescurtată în limba engleză 
a ,,Romanului unei zile mari” 2007 
- cu ,,Nuvele şi Istorii”, începe seria de 
Opere definitive, urmând volumele de 
,,Romane istorice”, ,,Teatru”, ,,Romane 
contemporane”, ,,Publicistică”, ,, 
Studii”, ,, Memorii” 

2008 - “VECINUL CEL BUN” - roman 
2008 – În seria „OPERE DEFINITIVE 

CORNELIU LEU” apare volumul 
TEATRU

2009 - “DESPRE MERITOCRAŢIE” - studii 
şi articole 2010 - “FEMEIA, FIE EA 
REGINĂ...” - roman 

Teatru şi televiziune
1952 - ,,Vremea viteazului” - serial de 

teatru istoric 
1954 - ,,Cu toată viteza” - piesă în 3 acte, 

premieră “Teatru la Microfon” 
1957 - ,,Poveste de iarnă” - primul 

spectacol de televiziune în direct 
1958 - ,,Familia” - piesă în 3 acte, cu care 

se inaugurează teatrul de televiziune 
1965 - ,,A doua dragoste” - 3 acte, premieră 

Teatrul Constanţa şi Teatru TV 
1966 - ,,Fiara” - piesă în 3 acte, premieră 

Teatru radiofonic si Teatru TV 
1971 - ,,Asediul” - film artistic de lung 

metraj prod.,,Romaniafilm” 
1972 - ,,Femeia fericită” - piesă 3 acte, 

premieră Teatrul Bacău şi Teatru TV 
1974 - ,,Fata bună din cer” - 3 acte, rev. 

,,Teatrul” şi premieră Teatrul Piteşti 
1976 - ,,Cota 2516″ - film artistic de 

televiziune 
1977 - ,,Profesorul Demnitate - piesă în 3 

acte, premieră Teatrul Naţional Craiova 
şi Teatrul TV 

1978 - ,,Casa dintre câmpuri” - film, 
coproducţie ,,Romaniafilm” şi TVR 

1980 - ,,Sufletul locului” - piesă în 3 acte, 
Teatru TV 

1980 - ,,Circul spionilor”- film artistic, 
producţie ,,România film” 

1981 - ,,Dracula” premieră Teatrul Sibiu 
1993 - ,,Omul succesului” - piesă în 3 

acte,Teatrul National Radiofonic 
1996 -,, Generalul şi găinarul” - piesă în 3 

acte, Teatrul Naţional Radiofonic 
1997 - ,,Dămăroaia Story” - piesă în 3 acte, Teatrul 

Naţional Radiofonic

De la distanţă oamenii se văd desenaţi, sunt 
aproximativi. Scriitorii capătă însă o proiectată 
concreteţe, care, dacă sunt vii, te aştepţi, probabil, să 
ţi se confirme. 

Corneliu Leu vine la Mizil, la festivitatea de 
premiere a Concursului „Romeo şi Julieta la Mizil”, 
de trei ani. Acaparant, incomod, profesoral adeseori, 
maestrul este mereu primit cu bucurie de cei care l-au 
cunoscut.

Oraşul Mizil, prin dl. primar Emil Proşcan, 
şi şcoala noastră, prin dl.director şi consilier Victor 
Minea, l-au sprijinit necondiţionat pe Corneliu Leu, 
alături de alte 40 de primării şi instituţii culturale 
din ţară pentru instituirea Zilei Limbii Române pe 29 

august. 
„Ţin să subliniez că eu mă simt angajat faţă 

de dumneavoastră, faţă de acest oraş, faţă de Liceul 
Tocilescu, spunea Corneliu Leu anul trecut, în 
cuvântul pe care l-a avut ca membru al juriului la 
festivitatea de premiere. Ţinem şi noi să-i mulţumim 
pentru tot ceea ce a făcut şi face pentru instituţia 
noastră. 

Ne onorează această prietenie şi încercăm şi 
noi să răspundem la fel de frumos ca acela care pe 30 
ianuarie, din 2007, a fost mereu prezent la Mizil, în 
liceul nostru.

L.B.

Cine este 
Corneliu Leu?

Corneliu Leu (n. 21 iulie 1932, Medgidia, judeţul Constanţa) este 
un scriitor, dramaturg şi regizor de film român. Este de asemenea 
fondatorul mai multor organizaţii social-culturale.

fie el mizilean...
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Despre 
Daniel Cristea-Enache

„Daniel Cristea-Enache se plasează la antipodul autorilor „dezinvolţi” 
de interviuri, hărţuitori şi insolenţi, azi la modă, preocupaţi prea puţin 
de interlocutor şi mai mult de a se pune pe ei în evidenţă. Criticul e însă 
un conlocutor cu iniţiativă, deferent fără timorări şi extrem de stăruitor, 
reclamând ducerea până la capăt, până în nuanţe a discuţiei în jurul unui 
subiect.”

Gabriel Dimisianu

„Ivit într-o generaţie de contestatari, Daniel Cristea-Enache n-are, din 
câte îmi dau seama, nici prejudecăţile generaţiei sale, dar nici pe acelea, 
nu puţine, ale predecesorilor săi: e unul dintre cei mai liberi analişti literari 
din câţi cunosc. Liber de prejudecăţi şi de grupuri, îi place să judece totul cu 
capul său.”

C. Stănescu

Dacă veţi vedea, într-o dimineaţă, în metroul bucureştean 
supraaglomerat, un adult şi un puşti de opt ani citind fiecare câte un 
fascicul din Evenimentul zilei, tocmai aţi dat peste criticul literar Daniel 
Cristea-Enache şi peste băiatul lui, Matei. 

Daniel Cristea-Enache are 34 de ani şi este fiul adoptiv al criticului 
literar Valeriu Cristea. La trei ani, ocupaţiunea sa preferată era păruiala cu 
colegii de grădiniţă, la 20 era corector la Contemporanul – Ideea Europeană, 
la 22 termina, ca şef de promoţie, Facultatea de Litere a Universităţii 
Bucureşti, iar la 31 devenea doctor în Filologie al aceleiaşi Universităţi, cu 
calificativul summa cum laude. 

Între timp, a mai făcut ceva cercetare, a lucrat la mai multe edituri şi 
reviste, a luat nişte premii şi a scris nişte cărţi. În prezent, este conferenţiar 
universitar, consilier editorial la Editura Polirom şi cronicar literar la 
România literară. Are doi copii (Matei şi Iulia), e căsătorit cu o colegă de 
grădiniţă şi consideră familia cea mai importantă realizare. Ar discuta 
oricând despre literatură, echipa de fotbal Universitatea Craiova din anii 
’80 şi ’90 şi jocul de strategie Age of Empires.

Îl irită nesimţirea, fie ea manelistă sau trendy, şi îşi doreşte să fie 
primul (dar nu singurul) în domeniul lui. Din punctul de vedere al fiului 
său, Matei, i-a ieşit. Cităm de pe blog-ul puştiului: „Îmi place cel mai mult 
matematica şi sunt cel mai bun din clasă. Tatăl meu e cel mai bun în 
domeniu. El este critic literar şi a făcut o carte cu Octavian Paler.”

Articol preluat din Academia Caţavencu, 5 martie 2009

Cine este 
Daniel Cristea - Enache?
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M-am instalat în acest perimetrul epigramei, pentru a nu-l mai părăsi, de la vârsta 
de 17-18 ani, locuindu-l fără întrerupere timp de cinci decenii, în care am străbătut 
drumul de la învăţăcel până la acela de preşedinte al U. E România – cea de a doua 
asociaţie importantă de scriitori, chiar dacă specializaţi, de la noi, după Uniunea 
Scriitorilor din România, eu fiind membru al ambelor structuri de creaţie. Ba, recent, 

S-a născut la 1.08.1948 în oraşul Breaza, judeţul Prahova. Este profesor 
titular la catedra de comunicare audiovizuală a Facultăţii de film şi televiziune din 
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti. Are 
diploma de licenţă în arte (specialitatea filmologie) şi este doctor in cinematografie 
şi media. A fost director la Societatea Română de Radiodifuziune (1991 - 1998) şi 
şef al Departamentului de Relaţii Internaţionale. Este vicepreşedinte al Comisiei 
Radio din cadrul Universităţii Internaţionale de Radio şi Televiziune de pe lângă 
UNESCO - Paris (URTI). Este membru al Uniunii Cineaştilor din România şi 
membru al Uniunii Scriitorilor din România (autor al unui număr de douăzeci 
de volume de versuri, publicistică, eseuri, etc.) şi realizator al unor emisiuni 
radio: „Din marea poezie a lumii”, „Clubul Artelor”, „Dicţionar de literatură 
universală, etc.

A fost tradusîn limbile: franceză, germană, sârbă, macedoneană, gruzină, 
turcă, albaneză, maghiară.

În 2003 a fost numit Cavaler al Ordinului Naţional „Pentru merit”.

O viaţă dedicată epigramei 
George Corbu

Despre
Constantin Titus - Vijeu

Uniunea Scriitorilor 
din Moldova mi-a făcut 
marea bucurie de a mă 
alege printre membrii 

acesteia. Începutul traseului biografico-literar, la care mă 
invitaţi să mă refer şi care coincide cu înrolarea mea în 
oastea epigramiştilor, cuprinde câteva etape distincte pe 
care le voi recapitula succint. În anii 1958-1960 am copiat 
la Biblioteca Academiei Române, în zece caiete, aproape 
60 de volume de epigrame, însumând peste 3000 de 
epigrame. Le păstrez şi astăzi, în amintirea entuziasmului 
juvenil, a râvnei care nu m-a părăsit defel.  

Concomitent, i-am descoperit şi frecventat pe 
umoriştii şi epigramiştii în viaţă (vremuri deloc prielnice 
unor astfel de contacte): D. Bartolomeu, N. Crevedia, N. 
Gărdescu, N. Grassu, Aurel Iordache, Florin Iordăchescu, 
Sofronie Ivanovici, I. Lazaroneanu, F. Lobodă, Ion Manu, 
Dion Mardan, Măndica Marin, Tudor Măinescu,Tudor 
Muşatescu, Mircea Pavelescu, Aurelian Păunescu, I.Gr. 
Perieţeanu, I.D.Pietrari, Ion Pribeagu, Constantin Râuleţ, 
Radu D. Rosetti, Leonida Secreţeanu, Virgilui Slăvescu, 
Al. O. Teodorescu (Păstorel), Rodica Toth, Gabriel 
Ţepelea, şi, poate, şi alţii de care nu îmi amintesc acum. 
De la toţi aceştia am strâns mărturii documentare de 
mare importanţă pentru istoria epigramei naţionale. Ele 
vor intra în patrimoniul Muzeului Epigramei Româneşti. 
Evident, am început să adun reviste şi cărţi de şi despre 
umor în general, şi volume de epigrame apărute la noi şi 
aiurea, în special. Numărul acestora a ajuns în prezent 
la cifra de 1.300 (în limba română) şi peste 200 în limbi 
străine. 

Alte momente de referinţă din traseul literar iniţial 
sunt marcate de colaborarea la revista „Urzica”, începând 
cu 1959, dar şi la alte publicaţii şi reviste. Se cuvine a 
menţiona prima serie a revistei „Argeş” (1966-1970) 
care avea o rubrică de epigrame graţie redactorului 
Gabriel Ţepelea. A urmat afilierea, din 1970, la Clubul 
epigramiştilor bucureşteni „Cincinat Pavelescu”, unde 
am cunoscut o altă pleiadă strălucită de epigramişti. 
Amintesc pe maestrul Mircea Ionescu-Quintus, 
preşedintele de onoare al UER, şi pe  marele epigramist 
şi prim conducător atât al cenaclului respectiv cât şi al 
UER, mult regretatul Mircea Trifu (1922-1994). [...]

Din cauza sinuozităţilor de ordin biografic, sinuozităţi 
ale epocii traversate în ultimele şase decenii, am debutat 
semnificativ, editorial abia la vârsta de 55 de ani, după 
care ritmul urmat a fost oarecum constant, ajungând 
în momentul actual la 22 de volume de autor sau în 
colaborare, şi nu mai iau în calcul apariţiile în volume 
colective (culegeri, antologii, diverse selecţii), care sânt de 
trei ori mai numeroase, sau pe cele existente în pagini de 
revistă şi almanahuri, ce pot oricând alcătui substanţa 
unor cărţi. „Intransigenţa mea morală”, altă sintagmă cu 
care mă onoraţi, este o formulă pe care o accept şi pentru 
care, iarăşi, vă mulţumesc, întrucât defineşte, justificând 
în acelaşi timp demersul meu epigramatic, căruia i-am 
consacrat, pot spune fără reţinere, o viaţă. [...]

Extras din interviul luat preşedintelui Uniunii 
Epigramiştilor din România,  George Corbu, de 

Maria Diana Popescu, interviu publicat în revista 
Agero.
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Domnul primar Emil Proşcan: „Am văzut 
aici în sală pe domnul Oprea Ferenţ, în faţa căruia 
mă-nclin, pe doamna Drăjneanu, în faţa căreia mă-
nclin şi, de câte ori o văd pe Dânsa îmi amintesc de 
Dl. Drăjneanu; l-am văzut pe Călin Panait şi mi-am 
amintit de părinţii lui, care au fost profesori deosebiţi, 
şi mulţi alţii care au fost. Spunem aşa de simplu „au 
fost…”, dar ei şi-au trăit o viaţă în această instituţie 
de învăţământ.”

Prof. Doru Dumitrescu, director general în 
Departamentul pentru Învăţământul Preuniversitar al 
MECI: „Voi vorbi ca absolvent al acestui liceu, promoţia 
1973, clasa dirigintei aici în sală, doamna Drăjneanu. 
Îmi amintesc de profesorii mei – bine spunea domnul 
primar – poate nişte anonimi pentru cei din ţară, dar 
personalităţi la nivelul oraşului Mizil. Mi-aduc aminte 
de anii ’70, când am sărbătorit 50 de ani şi când am 
scos o revistă a licelui: Flacăra. Am exemplarul în 
arhiva mea personală. Mă bucur că liceul nostru arată 
din ce în ce mai bine, mă refer la clădire, la spaţiu, 
datorită eforturile deosebite făcute de toţi directorii, 
dar în mod special de actualul director.

Prof. Nicolae Angelescu, inspector şcolar 
general: „Aveţi o şcoală deosebită, care şi-a făcut 
datoria[...]. Sigur că un moment important în 
dezvoltarea învăţământului din Mizil a fost acest act de 
la 1 oct.1919. De la două clase care se înfiinţau atunci 
am ajuns să avem două licee de prestigiu, care se 
bucură de recunoştinţa şi de aprecierea Inspectoratului 
şcolar. Cred că aţi fost extrem de inspiraţi când v-aţi 
ales patron spiritual pe Grigore Tocilescu.

Prof. Gheorghe Matei, inspector şcolar 
general adjunct: „Dacă dl. primar Proşcan, care şi-a 
legat existenţa de oraşul Mizil mărturisea că regretă 
că n-a fost elev al liceului, dar că este cuprins de 
emoţia acestui moment, vă daţi seama cam de câtă 
emoţie pot să fiu cuprins eu, care sunt absolvent al 
acestui liceu, şi care, când vin în această şcoală, vin 
acasă. Vin acasă şi la propriu şi la figurat: la figurat 
pentru că, oricare dintre noi, absolvind o şcoală, 
o simţim ca pe a doua casă; la propriu pentru că  
o parte din curtea şcolii este pe terenul grădinii 
casei mele. Evident că în acest moment de mare 
sărbătoare pentru liceu dar şi pentru oraşul Mizil, 
nu sunt eu cel mai îndreptăţit să fac observaţii de 
natură istorică. Am să mă rezum doar la câteva 
afirmaţii, poate chiar şi cu o conotaţie istorică: la 
90 de ani de existenţă a oraşului Mizil, acesta îşi 
înnobilează existenţa prin înfiinţarea acum 90 de 
ani a Gimnaziului care în foarte scurt timp urma 
să se transforme în Liceul Teoretic din Mizil. De 

90 de ani încoace istoria este înnobilată de existenţa 
acestui liceu, de personalităţile pe care el le-a dat ţării 
şi nu numai. Mi-aş permite îndrăzneala să parafrazez 
prin câteva titluri ecoul pe care Mizilul l-a avut în 
sufletele şi în condeiul unor mari scriitori: Am aflat din 
„Jurnalul unui belfer”... „Împuşcat la Mizil”, că „Romeo 
şi Julieta la Mizil” au trăit cele mai frumoase „175 de 
minute” într-„O zi solemnă.” Am obligaţia morală de a-i 
aminti pe cei de la care am preluat titlurile: este vorba 
despre Ioachim Botez, George Ranetti, Geo Bogza şi 
I.L.Caragiale.”

Domnul director Victor Minea a mulţumit 
d-lui Cornel Rusoiu, preşedintele Comitetului de 
Părinţi din şcoală, d-lui Vasilescu Dumitru, de la 
L.T.C.O.

Domnişoara Alexandru Elena, fostă 
directoare a liceului, profesoară de istorie, a reamintit 
celor prezenţi traseul obţinerii denumirii de Grigore 
Tocilescu de către liceu. După o tentativă eşuată, în 
1970, a d-lui Constantin Drăjneanu şi profesorullui 
de istorie Constantin Dragomirescu, în 1994 liceul e 
botezat „Grigore Tocilescu”, graţie eforturilor echipei 
conduse de d-ra directoare de atunci a liceului, 
Alexandru Elena. 

Domnul profesor Năchilă Petre, director 
al  Colegiului Naţional ”I.L. Caragiale”,  fost inspector 
şcolar general, a evidenţiat onoarea ca instituţia pe care 
o conduce să-l fi avut cândva elev pe academicianul de 
mai târziu Grigore Tocilescu.

 […] Festivitatea de la Casa de Cultură a fost 
încheiată prin înmânarea diplomelor jubiliare pentru 
cei 90 de ani de învăţământ mizilean în Liceul Teoretic 
„Grigore Tocilescu”. […]

A consemnat prof.Laurenţiu Bădicioiu

Liceul Teoretic „GRIGORE TOCILESCU”
la aniversară – 90 de ani de învăţământ

Pe 25 aprilie 2009 instituţia noastră a sărbătorit 90 de ani de la înfiinţare. […]
Sâmbătă, clopoţelul a sunat începând cu orele 09:30. Programul a început în incinta instituţiei, care a avut 

ca oaspeţi numeroase personalităţi: prefectul judeţului, inspectori generali din minister sau din inspectoratul 
judeţean, inspectori, Prefectură, UPG, directori mizileni sau din judeţ, preoţi, foşti absolvenţi, şefi de promoţie, 
sponsori, profesori pensionari, profesorii actuali şi... viitori etc. 

Pentru toţi, mulţumiri şi adâncă preţuire.” Iată, mai jos, câteva puncte de vedere:
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Tradiţia este temelia originalităţii noastre; 
acesta este moto-ul pe care îl ofer ca deviză a ceea ce azi 
săvârşim: o reamintire a trecutului, o altă piatră pusă 
la temelia uneia dintre cele mai importante instituţii 
– şcoala. Tradiţie din două motive: unu, pentru că 
ea este forţa pe care iniţiativa noastră îşi găseşte 
echilibrul; doi, pentru că, fără a ne respectă valorile 
din trecut, riscăm să nu mai recunoaştem valorile din 
viitor. Iar Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” a avut 
şansa de a găzdui valori autentice, oameni care au 
modificat destine, au modelat caractere. 

Corneille spunea: „Valoarea nu aşteaptă 
numărul anilor”. De aceea, faptul că sărbătorim 90 
de ani de la înfiinţarea şcolii noastre, nu este decât 
un pretext pentru a ne aminti de câteva dintre 
personalităţile marcante ale urbei noastre, care s-au 
format ca elevi sau ca dascăli în acest liceu, unele 
dintre ele aflându-se printre noi.

Acest prilej le este dedicat lor: dascăli, elevi, 
dar şi celor care au sprijinit instituţia noastră să 

devină ceea ce este azi, o şcoală de prestigiu, acelor 
care ne-au înţeles priorităţile, oameni de suflet din 
Primărie şi Consiliul Judeţean, Prefectură, Consiliul 
Local, Inspectoratul Şcolar şi Minister. Pentru toţi, 
mulţumiri şi adâncă preţuire.

Grigore Tocilescu spunea: „Mai cu seamă în 
împrejurări grele un popor se simte înclinat a-şi întoarce 
ochii înapoi, ca să vadă ce au făcut generaţiunile 
trecute pentru apărarea patriei, a libertăţilor ei; ca 
să se insufle de amintirile mari ale trecutului şi să se 
cunoască îndatorat de a păstra cu sfinţenie şi de a face 
să crească depozitul ce i-a lăsat: libertatea, onoarea 
naţională, patria şi jertfa pentru mântuirea ei.”
(Prefaţă la “Manual de istoria românilor pentru 
şcolile secundare de ambe-sexe”, Bucureşti, 1899; 
fragmente).

Prof. Minea Victor,
directorul Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu” 

Mizil

Liceul Teoretic „GRIGORE TOCILESCU”
90 de ani de existenţă, 1919 – 2009
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