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Irterară a lui Ion Creangă,cele două cuvinte apar În cîteva rînduri. Le vom aminti, în contextele lămuritoare, citînd din editia Io'n Creangă,
Opere, îngrijită de Iorgu Iordan şi Elisahcta Brlncuş, c Il studiu intre ductiv de
lorgu Iordan, l!:diLuraMinerva,Bucureşti, 1D70,vol. I-IL
Cuvîntul mesterapare, in ordinea din editie, intîi.în gura luiScarao'schi;
speriat ele proiectele cucernice ale lui Dănilă Prepeleac, căpetenia dracilor
porunceşte supuil()r. ăi
v
'.
•
v.
v' • v
,,"- Acum,Il1clipa, sa se aleaga unul dirrtre,'01 care sa mearga ŞIsa aluriscască pc acest prcclet si vrăjmaş cumnlit.."
Găsiudu-se vnluntar'uI, Scaraschi h cointeresează:
,,'- J\Tergir şi dacă-j fi meşterşi-i izbuti, să ştii c-am să te fat mai mare"
(op, cii., I, \8). Sensul numelui predicativ din li/vei [itneşier este-cel de 'priceput,
dibaci'. Presupunerea,
la care
nelaohligă
larg""j să
meargă
şi să aîurisească
pe acest pror.let.
..", că
scnsulcontextul
rpriceput.vdibaci'
trebuie
să
adăugăm rest.rioţia'în rele' capătă. oonsistentă cîteva rînduri mai jos, prin cuvintele pe care i,le adresează dracul lui Dănilă Prcpcleac : '
" Măi ornulo.i.zisodracul. Tu, eu smichiniiletale, a,j tulburat toată
drăcimca; da' acuş am să te vîr eu în tClat grozîle morţii I tIai să ne blăstămăm, şi care dintre noi amindoi a fi mai meşter,acela să ieie banii !" Şi, puţin
mai departe, pe cînd Dănilă, spre a se imbărbăta, il ameninţă la rîndu-i cu
replica sa, dracul îi spune:
,,- Dă, dă, nu mai dondăni atîta din gură şi blastămă şi fu acum, să te
văd cît eşti de meşter."(ibid.)
Perfect paralel din punct de vedere semantic cu meşter'priceput, dibaci
(in rclc)'estemeşleşug 'pricepere, dibăcie (în a face rele)'. Constrînssă se pregătească de moarte, Ivan Turbincă se frămîntă cum să scape: ,,[... ] Oare nu-i
de făcut vreo şrnichirie pănă mai este încă vreme? [... ] În sfîrşit, mai stă el
Ivan oleacă aşa, eu fruntea răzămată pe mînă, şi-i şi trăzneşte în gîneIuna:
- Taci! Că i-am dat de meşteşug
..." (ibid., I, 148).
Aşezate, ca şi in citatul din Dânilă Prepeleac, alături de şmielzirie,cuvintele meşterşi meşteşugau o conotaţ.icclar peiorativă, care lipseşte etimanului maghiar mester,.respectiv mestcrseg.LaCreangă, exemplelevin să nuanţeze întelesul lui meşteşug:"Vezcteulse dă iute jos din capru trăsurei, şi c-un
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Ieliu de mesieşiuţ,prinde cucoşulşi Iuîndn-i punguţ.adin clont o dă boierului."
(ibid., I, 22), în care meşteşugare două. posibile înţelesuri: unul concret de
'unealtă; capcană, laţ', altul, mai probabil, abstract, de 'viclenie; dexteritate
în a face rău', în Ponesiealui Harap-Alb, meşteşugul,asociat cu atributul mai
drăcos,este atribuit unui personaj fabulos:
"[.,,] Ş-apoi, chititi că numai În are se închia tot meşteşugulşi puterea
0111
ului aceluia '1Ti-ai găsit 1Aveaun meşteşugmai drăcosşi o putere mai presus
decît îşi poate dracul Inchipui : cînd.voia, aşa se lăţea ele tare, de cuprindea
pămîntul în braţe [... ] " (tbtd., I, 110). Tot supranatural, chiar dacă în sens
principial benefic:este meşteşugul sfintei Nastasia : "[... ] iar cînd mă lăsa de
capul meu, făceamcîte-o drăguţă de Lrehuşoară ca aceea, de nicisfînta Nastasia,
izhăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface,cu tot meşteşugulei" (ibid.,
1, 191, Amintiri din copilărie).
Cu sensul de 'întreprindere greşită, nefirească' apare cuvîntul meşteşug
În alt citat, tot din A.mintiri...: "Şi turbare de cap şi frîntură de limbă, ea la
aceştinefericiţi dascăli,numi s-a mai dat a vede ; cumplit meşteşugde timpenie,.H(lamnefereşte 1" (ibid., I, 199). încarc .întelcsul său"negativ" este
î.l1tărit ele determinările cumplit şi delimpenie.
Tot negativ, trimiţind de data asta la "diab:llÎc",
şi înţelesul derivatuhli adjectiyal meşleşLlgoasâ,
aşa cum apare lu Povestealui Stan. Păii!« :
,,-"[., .. ] Alăturea cu casa socru-tău şade un tălpoi d('bhă, ineşteşuooasă
la trebile sale, cum îi sfredelul dracului", (ioi.d.,1, 72), hal:Ja,respectivă,fiind,
din vocaţie.şi din .interes, talentată corupătoare de neveste cinst.ite.
Vom observa că meşter,meşteşugşi meşteşuqosapar.in opera literară a lui
Ion Creangă în legătură cu o lume de Ia marginea omenescului: năucireadascălilcr,prigonirea cccoşulni, proxenetism; sau de dincolo de ornenesc: conIrurităsi Lcu dracii şi .cu moartea, puteri suprarraturale. în toate citatele, pe
lîngă semnele deosebitoare.. meşteşugprezintă şi nota semantică comună
'neobişnuit; nefiresc'.
Parcă pentru a risipi orieeduhiliasuţJl'a acesteispecializăriavocabulelor
urmările, vine citatul în
Harap-Alb, chinuit de stăpînul său, îşi dă
curaj :,,[.;.J Marc-iDumnezeu şi tnesieru-idracul." iibui., I, 93), afirmaţie ce
actualizează o veche dihotomie populară
între more sau bun (ca
'atribut al divinităţii, drepte atot.puternice)şi meşter(ea atribut al SiHli::tricd
pllterLa întunericului, inventive şi !ah ;rjo<lseîntru păcat). Pentru comentarii
şi alte exemple, vezi Iuliu
Prouerbe!erornânilor,vQl. VI, nr. 14 965
(1'.599). şi 15119 (p. 642M3).
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(1. 5)2 şi familia: meşteraş(2, 3)'\ meşiereasti',mesteri(II)5, tiieşterie(2)6,mcş'"
teciioarer,m(:,t('riţâ(2), dar mai ales meşteşug(1, 3--6)9, tneşleşugarcţ(2, 3)10,
lneşleşugiÎni(
(2)1\ meşteşl1geşle
(2; B)13,meşleşugi(2-f;)13, meşteşItllil'e
(1, :!, 4)14,
meşteşuqi:(2--4)15,meş!eşugos(3, 4)16,mcşteşugui(2--5)17,rncşterşuguif(2)18,
apar şi în contcxte care induhitabil Ie conferă sensuri peiorative. În cazut cuvintului meşteşug,de exemplu, această.largă paletă de sensuri derivate incepe
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eUţ.ia,·mentalitateu populară a respins schimbarea, necunescutul, sau le-a
suportaeca pe nişte agresiuni ale nefirescului, căci aşa se cencretiza P()11
t1'll
masu ţărănească llleşteşugu1 În condiţiile lstnrico-socialeale.vietii .romăneşli
din secolele al XVII-lea, al XVIII...Iea şi mai ales al XIX-lea,
Al. Piru observa: "Nu se pot atribui operei totdeauna sensuri rnilitaute,
dar este invederat cIt IODCreangăscrie de pe vauum
ite peziţ.ii,populare, niciodată în eontr.adicfiecu cele ale ţ.ărăllimi." (Tipuri sociale in operii(ui
Creangă,în "Gazeta literară", XI, nr 51, 17 dec, 1964,p. 6). lin exemplual
acestei rJoziţjj populare poate fiidentifieat în fol'Jsirca eli anumite sensuriu
euvintelor meşterşi meşteşug.Structură clasică, echilibrată, Ii1aseÎnclcuvoluşiasa nu numai nostalgia după oamenii şi locurilcllatale,ci şi spiritul săllcritic, parte tărănescrîuuăsc ut, parte junimist, dobindit, Creangăerapreatactis l
pentru ca această atitudine să fie Iăţişă. "SubIimînd În tiparele artei viziunea
sedimentală de secole a poporului roruân,.a ţăran ului îndeosebi, tipul său de
sensibilitale; scriitorulpropullc o filozofieln fond şi o etică în stare nativă,
rzolvă situaţii îundamentale, aduce sc.cnăcategilrii ele hază ale c:Kist.epţci,
fără .a f'ace şi o gesticulaţie pretell.ţipasă,formal solemnă. Cristalizează un
cod etic. fără a avea aerul că-şi asurnă această sarcină. Desigur, nu fără un
aseunsergoli« ţ.ărănese,foarte îI1drepUlţit.O face însă eu umor, aşadar eu un
şimţperfcet al relativitătii lucrurilor şi eu UIlins tinet realis"tşipo pular de
eSllţageIliuluinaturaJ,eu . (inmînă de. învătătură . şi «un car de minte »,"
(Lucian Raicu, Sursele umorului, În"Gazeta literară", XI, ur. 51, Helec.
19M, p, 6--7).
LES SENSDE MOTS
FtOUMAINS
lIIEŞTEH"AHTISAN"
ETM?$TEŞEG"MBTIEH
MANUEL"
DA'\S
I/OEUVHE
DE CHEA'\GA
Dansla .proseartlstiquede IonCreangă,
les motsmeşter'artisau et meşteşug
'metic!'
manuel
' sant employes
il sensderives,geJ1cralementpej()ratiIs.
;aiJJsi.nH'ş!eşllg
signifie'aeUop
admite'; ruse','aeUonralec,inutile','poll'{()ir
surnalurel'.
L'{\volutioll
semantique
de.ces.mols
versIes eonnotaUOllS."negativcs"
ct"suruaturellcs"
r.epl'esente
la.reactioIld'uu pcuplcd'agriqrlte.ufs
c(wtl'elesllollvellcs
profession"
ll,0l1-agricolc8.L'uşagede
cosJJ10lsdans
]'ocllvre
de.Ion
Cl'cangătell1oignc
davanlnge
qucle grand.class.iqllc
expl'imait
. '11"tistiquCi11cnt
la philos()phie
prattiquedu paysanl'oulllnin.

