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Discuţii academice impuse de stradă 
   

Cronicar: – În urma unor proteste de stradă în care se cereau insistent şi unele implicări în cotidian 
ale televiziuni române, domnul preşedintele al TVR, Speriatul-Trăsnitul Stelică, a considerat că emisiunea 
veche intitulată „Aiureli” prezentată de doamna moderator Coconet Maricica să se numească pe viitor 
„Realităţi cotidiene” şi unde să fie invitat de onoare cîte un trecător care va trece prin fa a televiziuni la 
momentul începerii emisiunii. 

Cum televiziune română stă cu fundul în două luntri şi este aşezată şi pe două străzi, adică pe Calea 
Doroban ilor, nr.191, dar şi pe strada Ermil A. Pangrati, nr.2 s-a hotărît să se ia în calcul numai această 
ultimă stradă. 

Aşadar, la emisiunea „Realităţi cotidiene”, prezentată şi moderată de Coconet Maricica din data de 
31 noiembrie 2015 (sic!) ora 10 şi un pic prin fa a televiziuni pe strada Ermil A. Pangrati, nr.2 trecea domnul 
Opincarul Ionică, acesta era în drum spre sud, venea din est, la cei doi buni prieteni de-ai lui de dialog 

Tainicul Dinu şi Inimosul Petruţ, fiind invitat de către ei la o discu ie filosofică pe tema „Cum să fie 
folosit prazul în meniul unei mese, tăiat în patru sau în două atunci cînd se pune în mîncare”, aşa că a fost 
luat pe sus de către angaja ii de la televiziunea română şi dus în platou de filmare. 

Aici la masa rotundă de dialog mai erau invita i şi domnii: Dilemă Pleşunică – mare om de cultură, 
Găbiţă Platonică – mare filosof, Ardei-Boia Lucică – mare istoric al momentului şi Căpăcel Mircică – 
ajuns mare bucătar şef, el fiind, mai demult, şi literat, şi un răzvrătit de profesie, de fapt, aceştia erau invita i 
permanen i la emisiunea veche intitulată „Aiureli” prezentată şi moderată de către doamna Coconet 

Maricica. 
Aşadar, ajuns în platou, domnul Opincarul Ionică află că tema de discu ie este diversă, dar în acest 

moment se discuta despre adevăr, adică despre locu iunea „In vino veritas”. 
Am să prezint în continuare transcrip ia emisiunii „Realităţi cotidiene” din momentul sosiri 

domnului Opincarul Ionică. 
Coconet Maricica: – Aşadar, domnilor, dumneavoastră ce crede i despre locu iunea „In vino 

veritas!”? 

Dilemă Pleşunică: – In vino veritas! (lat. „În vin e adevărul!”)  
- Expresie veche de peste două mii de ani, dar cu cît mai veche, cu atît mai vestită, ca şi vinul la care 

se referă. 
Paternitatea ei e atribuită lui Alceu, poet grec care a trăit cu şase veacuri înaintea erei noastre.  
Pe vremea lui, celor bănui i de infamate li se turnau vinuri tari în amorfe mari de lut, spre a-i îmbăta 

şi a scoate de la ei adevărul.  
Din acest fapt a scos şi Alceu un adevăr pe care l-a turnat în cupa mică a unei maxime extrem de des 

aflată pe buzele oamenilor. 
Omul, la băutură, devine expresiv, vorbăre .  
El dezvăluie atunci taine, intimită i, adevăruri pe care le ascunde cînd e treaz.  
Expresia se utilizează şi în zeflemea. 
Germani folosesc citatul propriu: Die Wahrheit ist im Wein, căruia poetul german Friderich Rückert, 

în ale sale Vierzeileu, i-a dat o semnifica ie mai satirică decît înaintaşul său Alceu, creatorul expresiei. 
Versiunea latină recunoaşte că omul, la băutură, spune adevărul. 
Varianta germană actualizează ideea:  
 „Die Wahrheit ist im Wein; 
 Das heiβt: In unsern Tagen, 
 Muβ einer betrunken sein, 
 Um Lust zu haben, die Wahrheit zu sagen”    
 (Adevărul e în vin; 
  Asta înseamnă că în zilele noastre 
  Trebuie cineva să fie beat 
  Ca să aibă chef să spună adevărul) 
Deosebirea  de nuan e se cuvine re inută, spre a cunoaşte sensul adevărat în care trebuie folosită 

expresia care se sileşte să afle şi ea adevărul! (1 

                                                 
1 [vezi Dic ionar de cuvinte, expresii, citate celebre, I.Berg, Editura SAECULUM I.O. şi 

Ed.VESTALA, Bucureşti, 1995, pag.173÷174]   
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Găbiţă Platonică: – IN VINO VERITAS lat. adevărul este în vin- Plinus cel Bătrîn  „Naturalis 
historia”, 14, 141.  

    După cîteva pahare de vin omul, devine expresiv, este mai pu in discret ca de obicei, şi-şi 
dezvăluie gînduri (adevăruri) pe care nu are curajul să le spună cînd este treaz. (2 

Opincarul Ionică: – Se atribuie un în eles cu totul greşit locu iunii «in vino veritas».  
Ea a luat naştere în Polonia sub influen a latinită ii medie şi nu înseamnă de loc că «la vin spune 

omul adevărul».  
Din contră, nu există stare mai amăgitoare în privirea caracterului decît cea de be ie.  
Cel sincer devine mincinos, cel fricos se laudă cu curajul, cel vesel devine plîngător, cel tăcut 

vorbăre .  
Deci: in vino non est veritas.  

 Proverbul are cu totul alt în eles.   
La germani, la slavi, la români din suta a şaptesprezecea asemenea existau între amici dueluri de 

be ie, lupte fră eşti de încercare în băutură din care să se vază care pe care-l va culca mai întîi la pămînt. 
Deci «in vino veritas» înseamnă «nu- i amăgi pe amic la băutură; pe cînd el bea în realitate tu nu 

turna vinul pe mînecă, pe gulerul cămăşi sau pe după spate, pentru ca el să bea mai mult decît tine şi să-l 
biruieşti prin înşelăciune- Adevăr la vin! »  

Cantemir (Descriptio Moldavie) descrie un duel de acest soi, petrecut la Focşani între un moldovean 
şi un muntean, zice el. (3 

Coconet Maricica: – Ce părea ave i?  
Ardei-Boia Lucică: – Aici este ca şi în expresia unde „Lumea persistă în confuzie! referitor la 

deviza «Cine nu e cu Mine e împotriva Mea», ea nu-i apar ine lui Stalin, ci lui Isus Christos”. (4 
Dilemă Pleşunică: – Această afirma ie sub diverse forme se regăseşte şi în Biblie. 

 „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. De aceea vă zic: 
Orice păcat şi hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Domnului nu se va ierta” (5 sau  

„Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi”. (6 
Opincarul Ionică: – Da, dar aceste afirma ii s-au făcut cu mult mai înainte: 
„Cine nu-i cu mine e împotriva mea”-- a zis Cneius Pompeius Magnus (106-48 î.Ch.) în anul 50 

î.Ch.  
Cel care în anul 60 î.Ch. a încheiat cu Cezar şi Crassus o alian ă politică, cunoscută sub numele de 

primul triumvirat. (7 sau 
 „Cine nu-i împotriva mea e cu mine” -- a zis Caius Iulius Cezar (100-44) în anul 50 î.Ch. (8 

                                                 
2 [vezi Dic ionar enciclopedic vol.III, H-K, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, pag.477] 
 
3 Punct de vedere al lui M.Eminescu referitor la locu iunea „in vino veritas” apărută într-un articol 

din Pester Lloyd - (Pesta- Ungaria) - articol care se referă la toastul senatorului Grădişteanu pe care l-a inut 
la Iaşi cu ocazia dezveliri statuii lui Ştefan cel Mare 1883. 

 „Pester Lloyd atribuie un în eles cu totul greşit locu iunii «in vino veritas». 
…  
O probă că în asemenea ocazii omul îşi schimbă firea e d.Grădişteanu însuşi.   
 Senatorul acesta e acelaşi Grădişteanu care, la 1867, îşi bătea joc prin coloanele şi caricaturile 

Scrînciobului tocmai de ideea pe care la chef a preconizat-o. (Nota red.Timpul) ”  
[vezi Publicistică, M.Eminescu, Editura Cartea moldovenească, Chişinău, 1990, pag.496] 
 
4 [vezi Aforisme, C.V.Tudor, Editura Funda ia România Mare, anul 2002, Bucureşti, pag.442] 
 
5 [vezi Biblia, Noul Testament, Matei,12, 30÷31] 
 
6 [vezi Biblia, Noul Testament, Marcu,9, 40]  

 
7 [vezi Hîncu-ba! Vol.II, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.562] 
 
8 [vezi Hîncu-ba! Vol.II, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.544]   
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Cronicar: – Interesant, parcă cei doi ar fi avut un dialog  în anul 50 î.Ch. 
  Primul, Cneius Pompeius Magnus, zice: „Cine nu-i cu mine e împotriva mea”, iar cel de-al 
doilea, Caius Iulius Cezar, ar fi răspuns: „Cine nu-i împotriva mea e cu mine”. 
 Atunci cine are dreptate?! referitor la această deviză. 

Opincarul Ionică: – La fel şi la „Crede şi nu cerceta”, imperativ atribuit textelor sfinte prin 
ignoran ă sau abuz.  

El nu există ca atare nicăieri în Biblie şi nici în scrierile ulterioare ale Părin ilor Bisericii. 
Există ceva dar nu cu „crede” şi cu „cerceta”, ci cu „ai văzut” şi „ai crezut”.  
„Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mîinile Mele şi adu mîna ta şi o pune în coasta 

Mea şi nu fi necredincios, ci credincios.  
A răspuns Toma şi i-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  
Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut? Ferici i cei ce n-au văzut şi au crezut” (9  
De asemenea, acest paradox a fost atribuit în mod greşit Sfîntului Augustin (354-430), unul dintre 

„părin ii bisericii catolice”.  
Chiar scriitorul francez Stendhal a comis această eroare, deoarece Sfîntul Augustin  sus inea că 

esen a credin ei este „a crede, fără a cerceta”, adică a crede chiar şi ceea ce pare absurd.  
Cu alte cuvinte: superioritatea credin ei fa ă de ra iune şi incapacitatea ra iunii de a în elege lumea în 

esen a ei. 
 În realitate însă locu iunea de mai sus e o reproducere aproximativă a unor cuvinte ale teologului mai 
vechi Tertullian ( care a trăit în secolele II-III).   

În scrierea intitulată De carne Christi (Despre carnea lui Hristos), el spune : „Et mortuus est Die 
filius; prorsus credibile est, quia ineptum est” (şi a murit fiul lui Dumnezeu; e foarte credibil, deoarece e o 

absurditate).  
E uşor de văzut cum fraza care circulă (credo quia absurdum) seamănă cu o frază care i-a dat naştere 

(credibile est quia ineptum est).  
Cum însă ineptus (prost, inept) nu-i un cuvânt prea simpatic şi măgulitor, a fost preferat absurdus, 

uzul statornicind expresia credo quia absurdum. 
 Multă vreme, biserica s-a prevalat de această formulă pentru a impune misterele şi legendele foarte 
cucernice.   

Astăzi aceleaşi cuvinte nu mai servesc decît in extremis acelora care ne solicită să credem absurdită i 
şi inep ii foarte laice.  

Dar mai ales „credo quia absurdum” e folosit pentru a încheia o discu ie şi a ieşi onorabil, sub scutul 
unui citat ilustru, din situa ia neplăcută când afirma iile făcute nu se găsesc credibile. (10 

Din contră în Biblie se afirmă: 
 „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun” (11 sau 
 „Căutaţi-Mă şi Mă veţi găsi. Dacă Mă veţi căuta din toată inima, Mă voi lăsa să fiu găsit de voi” 

(12 
Căpăcel Mircică: – Ei, vii şi tu acum în ceasul al doisprezecelea şi ne ii nouă lec ii. 
Opincarul Ionică: –  Dar domnule Căpăcel Mircică nu se spune aşa, ci:   
„Vii şi tu acum în ceasul al unsprezecelea, cînd nu se mai poate face nimic...” aşa se zice. 
Ceasul al unsprezecelea care a devenit proverbial şi înseamnă „ultima şansă”  
 

                                                                                                                                                                                
 
 
9 (vezi Biblia, Noul Testament, Ioan,20,27÷29) şi [vezi Dic ionarul rostirilor biblice, Radu Ciobanu, 

Editura Helicon,Timişoara,pag.61÷62]   
 

10 [vezi Dic ionar de cuvinte, expresii, citate celebre, I.Berg, Editura Saeculum I.O şi Vestala, 
Bucureşti, 1995, pag.79-80, Credo, quia absurdum]  
 

11 [vezi 1Tesalonicieni, 5,21]  
 

12 [vezi Ieremia, 29,13÷14] 
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„Cînd a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe al ii stînd în pia ă, şi le-a zis: «De ce sta i aici 

toată ziua fără lucru?» Ei i-au răspuns: «Pentru că nu ne-a tocmit nimeni.» «Duce i-vă şi voi în via mea», le-
a zis el, «şi ve i primi ce va fi cu dreptul.» Seara, stăpînul viei a zis ispravnicului său: «Cheamă pe lucrători, 
şi dă-le plata, începînd de la cei de pe urmă, pînă la cei dintîi. Cei din ceasul al unsprezecelea au venit, şi au 
luat fiecare cîte un leu.»” (13  

Căpăcel Mircică: – Ce are sula cu prefectura? 
Opincarul Ionică: – Nu se spune aşa Căpăcel Mircică, ci „Ce are zula cu prefectura?”  
(Zula- termen igănesc însemnînd «ho ia de buzunare», «pungăşia», furtul «grăntaşilor» şi nu sula, 

cum crede lumea cumsecade care ignoră limbajul «cifrat» al «interlopilor»!) (14  

Căpăcel Mircică: – Lasă-mă domnule în pace că Biserica ortodoxă în perioada comunistă îl omagia 
pe Ceauşescu în biserică şi a făcut pact cu acest regim spre deosebire de celelalte culte. 

Dilemă Pleşunică: – Da, da, aşa este. 
Ardei-Boia Lucică: – Da, da, aşa este. 
Găbiţă Platonică: – Da, da, aşa este. 
Opincarul Ionică: – Dar nu este adevărat:  
Pentru binele nostru al tuturor, sfînta Biserică străbună a aşezat 9 porunci, iar porunca nr.5 spune: „Să 

ne rugăm pentru cei ce stau în fruntea ării” [Referitor la această poruncă ea se regăseşte din anul 311 în 
Edict (Decret) dat de Galerius „Ca recunoştin ă pentru bunăvoin a noastră, ei vor trebui să se roage la 
Dumnezeu pentru sănătatea noastră” – vezi Papii – Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 
2005, pag.72], [vezi şi 1Timoftei 2,2, adică: Biblia Ortodoxă , Noul Testament  
Epistola întîia către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel, Capitolul 2  

1.Vă îndemn deci, înainte de toate, să face i cereri, rugăciuni, mijlociri, mul umiri, pentru to i 
oamenii,   

2. Pentru împăra i şi pentru to i care sînt în înalte dregătorii, ca să petrecem via ă paşnică şi liniştită 
 întru toată cuvioşia şi buna-cuviin ă,  

3. Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,  
4. Care voieşte ca to i oamenii să se mîntuiască şi la cunoştin a adevărului să vină.] 

 Deci, acest lucru s-a făcut întotdeauna nu numai în perioada comunistă, ci şi înainte, dar şi acum. (15 
Iar cele 9 (nouă) porunci bisericeşti sînt următoarele:  

  1.Să ascultăm cu evlavie sfînta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare; 
  2.Să inem toate posturile de peste an; 
  3.Să cinstim fe ele bisericeşti; 
  4.Să ne spovedim şi să ne cuminecăm în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, ori 
dacă în fiecare post nu putem, cel pu in odată pe an, în postul Paştilor; 
  5.Să ne rugăm pentru cei ce stau în fruntea ării [Referitor la această poruncă ea se regăseşte 
din anul 311 în Edict (Decret) dat de Galerius „Ca recunoştin ă pentru bunăvoin a noastră, ei vor trebui să se 
roage la Dumnezeu pentru sănătatea noastră” – vezi Papii – Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Ed.ALL, 
anul 2005, pag.72],[vezi 1Timoftei 2,2, adică: Biblia Ortodoxă , Noul Testament  
Epistola întîia către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel, Capitolul 2  

1.Vă îndemn deci, înainte de toate, să face i cereri, rugăciuni, mijlociri, mul umiri, pentru to i oamenii,  

                                                 
13 [vezi Biblia, Noul Testament, Matei 20,6÷9] şi [vezi şi Dic ionar Biblic, Editura Cartea creştină, 

Oradea, pag.211÷212, Ceas, Oră]  
 

 
14 [vezi Hîncu ba!, vol.I, Romulus Vulpescu, Editura Tempus, Ploieşti, 2002, pag.140 sau România 

Mare, nr.214 / 12.08.1994, pag.8] 
  
15 [vezi Şapte căr i de religie, Dumitru Călugărul, Editura Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, 

pag.474÷475] 
 
  
 
 
 

http://www.bibliaortodoxa.ro/
http://www.dervent.ro/s/b/index-C.php?id=NT
http://www.bibliaortodoxa.ro/
http://www.dervent.ro/s/b/index-C.php?id=NT
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2.Pentru împăra i şi pentru to i care sînt în înalte dregătorii, ca să petrecem via ă paşnică şi liniştită întru 

toată cuvioşia şi buna-cuviin ă,  
3.Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,  
4. Care voieşte ca to i oamenii să se mîntuiască şi la cunoştin a adevărului să vină.]; 

  6.Să inem posturile, pe care le-ar rîndui episcopul sau mitropolitul locului în vreme de 
primejdii, de boală, sau de necazuri; 
  7.Să nu citim căr i ereticeşti sau de ale sectarilor; 
  8.Să nu înstrăinăm, nici să nu folosim spre scopuri străine, lucrurile bisericeşti sau averea 
Bisericii; 

9.Să nu facem nun i şi ospe e, sau alte petreceri, în timpul posturilor. (16 

Cronicar: – Pentru moment ne oprim din transcrp ia emisiunii „Realităţi cotidiene” din data de 31 
noiembrie 2015 (sic!) prezentată şi moderată de Coconet Maricica.  

 
Continuare 

 
Cronicar: – Aşadar, aşa cum am promis vom continua transcrip ia emisiunii „Realităţi cotidiene”. 
Dilemă Pleşunică: – Da, dar ... 
AUGUSTIN (Aureliu Augustinus Fericitul, Augustin din Hippona, Sfîntul Augustin) – n. 13 

noiembrie 354, Thagaste Numidia - d. 28 august 430 – teolog, filosof şi scriitor latin.  
Cel mai mare dintre părin ii Bisericii latine, ulterior canonizat.  
Născut în nordul Africii, Augustin fost filosof neoplatonic, datorită cărui fapt dintr-un adept al 

maniheismului şi scepticismului devine adversarul acestora.  
În lucrările sale a încercat să concilieze creştinismul cu neoplatonismul.  
Teoria sa despre predestina ie şi gra ia divină a influen at ulterior calvinismul, jansenismul, scolastica 

timpurie şi gîndirea religioasă a Reformei despre om.  
La Augustin sarcina ra iunii constă în elucidarea unor lucruri deja acceptate prin credin ă ca revela ie 

divină, fapt ce a fost rezumat mai tîrziu în formula:  
Credo ut intelligam, iar tradus: Cred, pentru ca să pot înţelege.     
În opera sa „Cetatea lui Dumnezeu” a dezvoltat concep ia creştină despre istoria universală, pe care o 

concepe în mod fatalist.  
„Cetă ii pămînteşti” (statului laic) el îi opune „Cetatea lui Dumnezeu” (suprema ia mondială a 

Bisericii).  
Între aceste două „cetă i” se manifestă conflictul dintre comunitatea celor ale căror fapte sînt inspirate 

de harul divin, ce tind la valori eterne şi a celor copleşi i de ataşamentul fa ă de cele temporale.  
În final va triumfa cetatea lui Dumnezeu. 
Opere principale: „Cetatea lui Dumnezeu”; „Confesiuni”; „Despre Trinitate” ş.a. 
ANSELM DE CANTERBURY (n. 1033 - d. 21 aprilie 1109) – teolog şi filosof medieval, 

reprezentant al scolasticii timpurii.  
S-a născut în Aosta (Italia), devenind apoi episcop de Canterbury (1083–1109).  
Este considerat de unii că a fost părintele scolasticii, deoarece printre primii filosofi medievali a 

aplicat logica aristotelică, moştenită prin Boethius, la definirea propriilor doctrine filosofice.  
A ini iat fundamentarea dogmaticii catolice prin idealismul platonic.  
Ca şi Augustin, sus inea că, ea, credin a trebuie să fie mai presus de ra iune, însă ea (credin a) poate 

fi fundamentată ra ional. 
Adică, „Credo ut intelligam”, iar tradus: Cred pentru a putea înţelege. 

A demonstrat existen a lui Dumnezeu prin argument ontologic.  
Ra ionalismul lui era subordonat fideismului.  

                                                 
16 [vezi Şapte căr i de religie, Dumitru Călugărul, Editura Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, 

pag.474÷475]   
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În disputa despre universalii se situa pe pozi iile realismului scolastic, opunîndu-se nominalismului 

lui Roscelin.  
De un deosebit interes filosofic sînt investiga iile referitoare la sensurile multiple ale adevărului, la 

problema liberei ac iuni, analiza lingvistică în rezolvarea unor aporii conceptuale etc. 
Opere principale: „Solilocviu”; „Discurs”; „Adevărul”; „Despre liberul arbitru”; „Despre căderea 

Satanei”; „Despre omul învă at”; „De ce Dumnezeu s-a făcut om?”.  
Opincarul Ionică: – Da, dar ... 
„Unui lucru fără cale, cale dînd, alte lucruri fără cale vor urma” – Reflec ie, plină de amărăciune, a 

lui Dimitrie Cantemir după lupta de la Stănileşti, pe Prut. (17  
Aşa că ... 
Ardei-Boia Lucică: – Da dar ...nu are legătură, nu are „Nici în clin, nici în mînecă!?” 
Opincarul Ionică: – Domnul Ardei-Boia Lucică greşit rosti i zicătoarea. 
Aproape to i rostim rău această zicătoare, din mînec făcînd mînecă.  
Deoarece clinul e o parte a hainei – îndoiturile sau aripile de dindărăt ale sumanului ori ale anteriului 

– a fost uşor să amestecăm no iunile mînec cu mînecă, crezînd că, dacă vorbim de clin, e natural să vorbim şi 
de mînecă.  

Dar zicătoarea n-are a face nimic nici cu clinul hainei, nici cu mînecile ei. 
Clin e vorba veche, de origine slavonă şi însemnează „povîrniş”.  
Corespunde pe deplin neologismului pantă.  

ăranul vorbeşte de «clinul dealului», de «clinul apei» etc.  
Orice drum din deal în vale e clin.  
Mînec e vorbă latinească şi înseamnă „a te scula de cu noapte ca să pleci la drum”.  
Vorba aceasta începe să dispară; ni se păstrează încă în proverbiile «cine mînecă nu întunecă», 

«mînecatul de diminea ă şi însuratul devreme nimănui nu strică» şi în locu iunea «pe mînecate».  
Drumul ăranului e pe dealuri, el mînecă deci, ca să urce dealul şi să scoboare iarăşi în vale pînă nu se 

întunecă, pînă nu-l apucă noaptea.  
Prin asocia ie de idei, a mîneca e sinonim cu „a urca dealul”. 
Mînec e drumul la deal.  
În Banat se numeşte orice suiş pe deal «mînecul dealului». 
Deci zicătoarea are în elesul: „n-am cu el de-a face nici pe drum la deal, nici pe drum la vale”. 
Explicarea zicătoarei e asta: Cînd drumul la deal (mînecul) e greu şi boii nu pot urni carul, ăranii 

înjugă patru şi şase boi, de la alte care, şi scot aşa pe rînd carele în deal.  
La vale (în clin) îşi împrumută lan urile, ca să împiedece ro ile.  

ăranul, fie cît de străin, cînd vede pe alt ăran că nu-şi poate scoate carul în deal, îşi desprinde boii 
şi-l ajută.  

Un om care îl duşmăneşte, ori un tîrgove , trece pe lîngă ăran şi-l lasă neajutorat în drum.  
Cu aceştia ăranul «n-are nici în clin, nici în mînec», sînt oameni care nu fac cauză comună cu el: nu 

şi-au prins niciodată boii la un jug, nici la deal, nici la vale. (18    
 A i în eles? 

Găbiţă Platonică: – Dar a i întrecut orice măsură domnule Opincarul Ionică, dumneavoastră veni i 
aici de pe stradă să ne da i nouă lec ii. 

Opincarul Ionică: – Cu voia dumneavoastră am să vă redau o discu ie din Parlamentul interbelic 
între marele istoric Nicolae Iorga şi Ionel Brătianu.  

 

                                                 
17 [vezi Din frac în zeghe, Ştefan Andrei, Editura Adevărul, Bucureşti, 2013, pag.283] 
   
18 [vezi Opere II. Proză, George Coşbuc, Editura Academia Româna, Funda ia Na ională pentru 

Ştiin ă şi Artă, Univers Enciclopedic, anul 2010, pag.7-8]   
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Pentru băcăuani, Ionel Brătianu era inginer, el a făcut, printre altele, calea ferata de la Bacău la Piatra 

Neam .  
La o discu ie aprinsă pe un proiect de lege, Iorga, un savant de talie universală, nu prea suferea să fie 

contrazis şi i-a spus lui Brătianu că nu are învă a de la el, un inginer.  
Calm, Ionel Brătianu îi replică:  
„Domnule profesor, eu am de învă at de la oamenii pe care îi cunosc, chiar şi de la un copil, de la un 

bătrîn.  
Eu am făcut România Mare, domnule profesor, dumneavoastră a i condus ara cîteva luni.  
Şti i ce ave i de învă at de la mine?  
Echilibrul, măsura, domnule profesor, pe care dumneavoastră le pierde i în iureşul politic.” (19 
Aşa că lua i aminte domnilor.  
Căpăcel Mircică: – Apropo de profesori. 
Cînd statul nu plăteşte profesorii, copii sînt cei care vor plăti. (Guy Bedos) 
Găbiţă Platonică: – E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la 

umbră. (Jules Renard) 
Ardei-Boia Lucică: – Nimeni nu e de neînlocuit dar - uneori - este nevoie de mai multe persoane 

pentru a înlocui una singură. (Claire Martin)   
Opincarul Ionică: – Axioma psihologică (tip de rela ie inter-umană) Nu ne naştem egali, nu ne 

însuşim în mod egal informa ii şi cunoştin e, nu dispunem de capacită i creative egale, nu participăm în mod 
egal la asigurarea vie ii economice, sociale şi culturale a na iuni, astfel că e drept, moral şi legal să 
stratificăm societatea noastră pe baza competen ei şi activită ii real depuse de către fiecare cetă ean. 

Nu sîntem egali înzestra i din punct de vedere psio-intelectual, fizic şi economic, nici prin naştere, 
nici prin originea familială, nici prin gradul de instruc ie şi educa ie la un moment dat (momentul descrierii  
inegalită ii) (20 

Căpăcel Mircică: – Totul pleacă de la a cunoaşte. 
Opincarul Ionică: – „Limba este opera cea mai de seamă a unui popor.  
Ea este principala for ă care realizează unitatea psihică a unei na iuni, deoarece, învă înd să judecăm 

într-o anumită limbă, ne structurăm gîndirea după tiparele acelei limbi, ne încadrăm între cei pe care îi 
în elegem şi care ne în eleg vorbirea.   

Limba reprezintă cea mai puternică legătură a genera iilor prezente cu genera iile trecute şi cu cele 
viitoare căci în ea se cristalizează şi se transmit datinile şi cultura poporului.” (21 

Coconet Maricica: – Cu aceste cuvinte ale domnului Opincarul Ionică se încheie emisiunea noastră 
„Realităţi cotidiene” din data de 31 noiembrie 2015 (sic!).  

Vă mul umim pentru participare. 
 
 

 

                                                 
19 [vezi Interviu cu prof.dr. Jean Ciuta de Gheorghe Băltă escu din ziarul Deşteptarea, se poate citi 

aici: http://www.desteptarea.ro/in-viata-ne-trebuie-masura-si-echilibru/ ] 
   
20  [vezi Ghidul vie i sănătoase, Pavel Coru , Editura Coru  Pavel, Bucureşti, 1997, pag.79]   

 
21 [vezi Limba românilor, Mioara Căluşi ă-Alecu, Editura Miracol, Bucureşti, 1994, pag.3]  
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