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ION A. FLOHE.A 

în Irterară a lui Ion Creangă, cele două cuvinte apar În cîteva rîn- 
duri. Le vom aminti, în contextele lămuritoare, citînd din editia Io'n Creangă, 
O pere, îngriji tă de Iorgu Iordan şi Elisahcta Br lncuş, c Il studiu intre ductiv de 
lorgu Iordan, l!:diLuraMinerva, Bucureşti, 1D70, vol. I-IL 

Cuvîntul mester apare, in ordinea din editie, in tîi.în gura luiScarao'schi ; 
speriat ele proiectele cucernice ale lui Dănilă Prepeleac, căpetenia dracilor 

porunceşte supuil()r. ăi  v '. • v . v' • v 
,,"- Acum, Il1 clipa, sa se aleaga unul dirrtre ,'01 care sa mearga ŞI sa alu- 

riscască pc acest prc clet si vrăjmaş cumnlit.." 
Găsiudu-se vnluntar'uI, Scaraschi h cointeresează : 
,,'- J\Tergi r şi dacă-j fi meşter şi-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 'pri- 

ceput, dibaci'. Presupunerea, la care ne ohligă contextul larg""j să meargă şi să aîurisească pe acest pror.let. .. ", că la scnsul rpriceput.vdibaci' trebuie să 
adăugăm rest.rioţia 'în rele' capătă. oo nsistentă cîteva rînduri mai jos, prin cu- 
vintele pe care i,le adresează dracul lui Dănilă Prcpcleac : ' 

" Măi ornulo.i.ziso dracul. Tu, eu smichiniile tale, a,j tulburat toată 
drăcimca; da' acuş am să te vîr eu în tClat grozîle morţii I tIai să ne blăstă- 
măm, 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 do ndăni 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)'. Constrîns să se pre- 
gătească de moarte, Iva n 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 gîneI una: 

- Taci! Că i-am dat de meşteşug ... " (ibid., I, 148). 
Aşeza te, ca şi in citatul din Dânilă Prepeleac, alături de şmielzirie, cu- 

vintele meşter şi meşteşug au o conotaţ.ic clar peiorativă, care lipseşte etima- 
nului maghiar mester,. respectiv mestcrseg.La Creangă, exemplele vin să nuan- 
ţeze întelesul lui meşteşug: "Vezcteul se dă iute jos din capru trăsurei, şi c-un 
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ION A, FLOHEA 

Ieliu de mesieşiuţ, prinde cucoşul şi Iuîndn-i punguţ.a din clo nt o dă boierului." 
(ibid., I, 22), în care meşteşug are două. posibile înţelesuri: unul concret de 
'unealtă; capcană, laţ', altul, mai probabil, abstract, de 'viclenie; dexteritate 
în a face rău', în Ponesiea lui Harap-Alb, meşteşugul, asociat cu atributul mai 
drăcos, este atribuit unui personaj fabulos: 

"[.,,] Ş-apoi, chititi că numai În are se închia tot meşteşugul şi puterea 
0111 ului aceluia '1 Ti-ai găsit 1 Avea un meşteşug mai drăcos şi 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 supra natural, chiar dacă în sens 

principial benefic: este meşteşugul sfintei Nastasia : "[ ... ] iar cînd mă lăsa de 
capul meu, făceam cîte-o drăguţă de Lrehuşo ară ca aceea, de nici sfînta Nastasia, 
izhăvitoarea de otravă, nu era în stare a o desface, cu tot meşteşugul ei" (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 meşteşug de tim- 
penie,. H(lamne fereşte 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 deri- 
vatuhli adjectiyal meşleşLlgoasâ, aşa cum apare lu Povestea lui St an. 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, meşteşug şi meşteşuqos apar.in opera literară a lui 
Ion Creangă în legătură cu o lume de Ia marginea omenescului: năucirea das- 
călilcr ,prigonirea cccoşulni, proxenetism; sau de dinco lo de ornenesc : con- 
Irurităsi Lcu dracii şi .cu moartea, puteri suprarraturale. în toate citatele, pe 
lîngă semnele deosebito are .. meşteşug prezintă şi nota sem antică comună 
'neobişnuit; nefiresc'. 

Parcă pentru a risipi orieeduhiliasuţJl'a acestei specializări avocabulelor 
urmările, vine citatul în Harap-Alb, chinuit de stăpînul său, îşi dă 
curaj :,,[.;.J Marc-i Dumnezeu şi tnesieru-i dracul." iibui., I, 93), afirmaţie ce 
actualizează o veche dihotomie populară între more sau bun (ca 
'atribut al divinităţii, drepte atot.pu ter nice) şi meşter (ea atribut al SiHli::tricd 
pllterLa întunericului, inventive şi !ah ;rjo<lse întru păcat). Pentru comentarii 
şi alte exemple, vezi Iuliu Prouerbe!e rornânilor,vQl. VI, nr. 14 965 
(1'.599). şi 15119 (p. 642M3). 

Are această preferinţă semantieă 
faptul C8. niciodati-i, în proza "ri',d',,,,<; 
şi.despre rnef)f.riaşi practicind 
lse folpsesc eu sensul propriu, etirno 

Grmădnd succint, Dicţionarul 
:a;lcc.sLorcuvinLe, .. vorH ,..r.n"j'<lcl'C) 
şi al XV JIIea) pînăla dî,·"ihrl 
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s. f. (Învechit i ... ] t Pricepere, îndemÎnnrc,iscusillţă,miHe- 
ai. (;71 fârmelcdreascâ fac liimâr/utnte/c. DOSOF'TEI, ap. '1'DHG. 

(t1scu.nsii) a lllmi obiect; s(;cret. Spune-mi ce mcşferie'areoglindâ asta? 

(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 co ntcxte care in duhitabil Ie conferă sensuri peiorative. În cazut cu- 
vintului meşteşug, de exemplu, această. largă paletă de sensuri derivate incepe 

2 .YIE'?TER, -Ă subst.. [ ... ] J.5. (Adesea 'ldjcd.ivHl; popular, îu prnctici bazate 'pc super- 
sliţil) (Feiileie) ·cnre··se pricepe Jafa:nnece, la c1escînteee,carc'lYracth'-ă f'nrmccel«, 'vtt:tjilc, 
dp;'iclnteeclc, (popular) fennee:l{oare, nl''.ştcritfi, mcstercasă. (reaional) Jneşterjtoah .. Ec-hilltHlă 
de dnhnri .;i nul da de leac: .. toale babele mestere. CAHAGIALE, O.II 236. Colirul asc pe furiş 
prin s.itele dupil 111e.!PTe şi cât! tU ă: ('se. DELA V IlANCEA. ap. CI\JJE. Se arIză bolnavul 
pe p o! şi se fral7c (se [rcacă ) pe pintec», de o femeie tueşieră, ŞEI':. IV, 25. (Adjectivul 
merut, vr;\jit. Mintea i-a [asi senină, parcăo mt.nă trieştciă neuăruii; fi 
amintirile, HEBREANU, P.S. 118. 

"fvIEŞTEHAŞ s. m. [ ... 12. (Hur, dcprecial lv) Om ubtl,şmcehel'.Cf. me Şt e r (1 3). 
S-a inţăţtsa! toată aâni.area smecherilor la ţiircălăbie ... lnit mal rămîne tncşleraşul C!l căvtite, a 
!JrâU." . SADOVEANU 0, xV,um. a. deprectativ) Artist f[lră valoare, netn- 
semnal. t e r (1 4). CL BUDA LEX. 

4 s, I: (l'op111nr, in prtlctidk bazafepc snperstiţii) Femeie care se pri- 
('('pes:r. să Iacă Ia rmecc ,vriiji; (pop\\lur) (v e l' 15), rilcştcriţă.Jcrmedl- 
loun" (ITgioll1)l) lTlcşleriloarc. A.111 umblai şi uuciş, ,i pe la urnei. 1S1'I- 
]iESel-, L. \Jfj. ilTqin!ul-liil1 taril.;;i SE descÎnlâ de rJ1Cş/eresl'. 7. 

o .MEŞTI';IU vb. IV 1 ... H. Tram. }'ig. (Hegiol1:l1) A oeiir}, (Sccil.şeni-Oravi(n) ALH 
1I!21l. 

B i\fEŞTEHlE 
strie ! (1.), nH$t(S\lg 
r .. ,] .. însuşire, 
ALECSANDHI, T. 1, 

7 MEŞTERYfOAHE S. L (Prin\Iar8m. ; In praeticikbhzatc pc supersUţii) Femeie care 
se pricepe 13 frll'mecc, la vrăji, la. clcselntcce, care practică farmeeclc. vră,iile, descîntecele;. 
(popular) fcrmce{rto;Jl'(', mcşteriţă, meştcreasll.lT1cşteră (v. m e Ş te r 15), CLT. PAPAHAGI, 
J\f. 225. 

"MEŞTEHLTA s. f. [ ... J 2. (Adesea adjectiw<l ; popula 1', îri practicile bftZlte pe snper- sUţ.ii) (Ftl11eic) care se pricepe să descînte, să fa cEI Illl'InCee. vrăji; (popu\lar) me.şteră,1(v. In eştI' r 
15). meştereasă,fennecătoare, (reg.) meşLeritoare. Nu cred in doftori.: MiCa spf/scă.ar{i aviM, 
la moşie, o babă meştcl'iţâ. DELAVHANCEA, O.II, 240. dracului, ştie multe solo111onii. 
Cam. din Y[AHGINEr\ -HADAlJ'p. 

[1 MEŞTEŞUG s. 11. [ ... J 1. a. TalenL,priecperc, iscllsinţuindeminare, ingeniozitate, 
nbiJitate, dibăGie [ ... ] l-au biruit i;itefilTIVodâ, mt aşa cu Dilejia, eul1lC1! lneşlC1'şuglll.LJHECHE, 
fi]). G CH 1, V'a gr!1i edtrd a!lul cllOinle sprân!orc CII mcşlerşug spre alt obraz,casâ nu .SrI 
priceapâ câcş PRA.\T. 22:;, cI'. 109, 267, G CH 1, 12:)/19. Cu meşler;;tig ali scris la Poartă ca 
sâ-i ele voiesâ racă a să ajun!Je cu moscalii. NECULcr·;, L. 209.cL C.t'.NTEMIR, IIR6, 121. 
[ .. 1 Via!aiun SiOB de la incepui/pin-Ia sfîrşit ... Toi meşteşugul iisă pontariscşli la vrem. ALEC- 
SANDHI, T,.l, 118.[ ... ] Schimba cu lJ1cşlcşllg!irul vorbii. HOGAŞ, DE. r, 2\)2. [,'.J'.(HF) Acţiune I'caUzată Cti deosebiLă iseusi1l1iî, miiiestrie. [ ... 1 Un tine. mnblaln douâ labe ca onml, 
gâ,(ja [HcnlTÎ 08clll1SC ,,1 le aducea 10 ponmcr1: ştia sâ f'acd o nmlJimede meşteşugaridemirare. 
SADOVEANU.O. XV, 41l2. 4. (Învechit şipopnlar ;llHrl ales in Jegătul'{\e\lvcrle ca,iaRna:', 
"a pricepe" sau cu edrivnJcnLeaJe Sens profund: t î 1 c; s('cl'eL, tain8; eallză'(ascl1usă), 
rost (aJunui fen:Omcn, al Ulllii lucru ele.) .. ) ]JeT/intaccaslci ciumei Încâ nusC?!1âfZatdIJlsăpi- 
ceapă meşteşugul ei. (fi. 181.9) URICA.HIUL, Y 11, 77. Mai slâ el !rwn oleaciiaşa ... şH 11'ăzneşle 
in ,gind 1m((: Taci, eLI i-amclal de meşleşlI[j. GUEANGĂ, P. 321. 5. (învechit·şi popular; adesea 
în legătură cu verbul "fi faee")l'1..eţ.iune (dibace, vicleană) făcută· (în ascuns)îu vedercaatingel'ii 
unni scop,u.l1 cIt i re.; mijloc, sistern, procedeu, taetică (11lgenjoasii,viclean1i). Sâ se imbrace 
Înzaotl dercplâ(iei şi Împotriva meşteşugului drâcesc sâslea. CO}{ES1, EV. 51:3, cL ,165. Fiind 
acila ... omortl de n1eştel'.illg111 diavolului. VAHLAlI \f, C, 132.· BoiaTUlui illexatuIru Vodâ sfâtirla 
s6.incllllgiw·c pâr/lUca Şi srl Mlâdl1tascd de lneşteşll,qurile lui BOIJdan. UHECHE, LE'1'. 1,114122. 
Văcariul de pa. [tIa lum (le la plugar sâ-[ pascd Şi ele va pieri boul, să giwl' .. cd II-au [ăcui el vrelln 
1nclerşl1g.PHAV., 1:3,. eL ·l7'2 .. .1're acele vrem! era meş!eJ'şll[jul lâtnT! lor dese făcea a darea ,dos, 
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lI" pricepere, iscusillţil, îudcmînarc', se eontiuuă eli 
Le, abilitate, dihăcie', şi se îndreaptă, pe de (; parte 
.anatur.alele' 'sens-profund, tilc, secret, tuină', pînă 
,pe de il Ită parte, sprG",nega tivele" 'acti une viclean ă', 
ătorie, escrocherie, fals'. 

1 C':[OT ce-! gemea. Ee STHATJE, ap. G CH 1. 235/1 0, Accl()i sat.an 
bcscarica. DOSOF'1'EI, V. S. octombrle 137')20. ,Millic mcşICşI1[IIll'i 
} CH 1, 2lJl/2(), cr, 301ilO. [".] Nici pe Pălmii s pătarui tut-L crede, 
'cun mesterstuq. NECULCE, L. :352 [".] Să scape din ficMoşia În 
tiinilor, ŞINCAf, Un. III, 18tj28, eI. 1:)6/3:3, II 208/22. AI'[lini!allll 
ştsoeoiea că cu I1Eşlerş!1,I} l-tui prins turcii şi l-tui dezbrăca ! (fŞJ În 
, Ţ. 217. [ ... ] Românii irccură Dunărea ... Turti! Insii le prinseră 
')W{'(" Ilz'l ieşirei să sC!()[)C(l.l'Ct1 laiii, ci se ascunseră de [ăcură J/1Cşt- 
.'f. 'Ilhi. [ ... ] v ezctcui ... şi c-un leii de mc"II'şLI[l, prinde CUCOŞlIl. 
de rei de meşieştunu'! ca să.tuiourmă cli n.ii cei mai sălbatici. CA,HA- 
FL\NCEA, O. Il, 127 ( .. [. Zmeul Lnsă se temea de Peirea. ooitiicul ... 
<re socotea că 1 oa ţiterde. SDJEHA, P. N, el. G cn II, :lt\2, ZANNE, 
!e!l,CiUllC, escruclrerlc, puugăşie fals, CL N. COSTIN, LET. II, 
7eş/crşllg de au. iujtunst: de au. [ost. domnu, NECULCE, L. 15. Care 
sta, şi s-ar aria c-au ltuir ăin it a face meşteşll[l, bucatele acclnia să 
[CABIUL, 1,53, ct , IV, c1/2. [ ... ] 6. (Invechit şi popular; în prac- 
ljiLoric, Icrrnccătură : magic. Vrăjitorul ,51 cela ce skieş/e ceară, .. 
(lce. (a. 1(45) G CH 1, 116/S,T'r{!Jagu a nrui farce/oarece meşter- 
apoi s-a pritut lumini din [jle{clde cele de la jJf1l!1c. T, PAPAHAGI, 
(lI. 
\. 5,l11., adj. (Învechit) (".]2. AcU, (A(l.esca sub:;tanti\'at) (Om) 
. Vointa ceior mai lari sau mai l11Cş{,;şi1gare!i in vicll'.)lJf.luri. 
1 a. Adj. Şiret, viclean, perfid; intrigant.. CI. COSTINESCU, UIt 
EAŢ};' aclj. (.Învechit, despre oame,ni) [:"j 2, Şiret, viclpilll, 
, DDEF. 
V. (ÎllveclJit.) [.,,] 2. în lllocl şiret, viclean, perfid, CL FONT. 
ia!. PONTBIUANT, D, 
[ .•. ] 2. [nlraz, şi refl. (1nve;;hit) A acţiona, a proceda, a se com- 
cu viclenie) ; (invechit) a meşteşugui (2). [ .. ,.J S-au meşteşugit 

n C/111 zice pe supt pielea Il1luro[' miIlistrilor .. DIONISIE,C, 211. 
ŞUgiIll pre dÎnşii, pcHll'u ca să mz Se inmul/eascâ, şi CÎnd ni se pa 
aogc şi aceştia ciîfră nepl'iialenL BIBLIA (1688) ;)911/38.3. Hen. 
(cu talent, cu pricepere, sall cu mijloace vic1cne,pe.rfidc) să".; 
)1 chipul se! meşteşug! ClIIl! să facd sâ (IiM spurca/â lmprclllwrc cu 
[ ... 1 'Vezi eliIn se meşleşll(jca calvinii să t.ragă la credinta şi. IC[jCCl 
, ŞINCAI, fiR III, 11/31. 1. Tnmz, (Învechit) A pune la. cale, 
!'ImIri, (lnnellit) n meşteşugui (4) ; (tl'anzitiv şi intranzitiv) a 
Şi spre oamenii făl.Iăllcolirii (Il i Il en i l' il Ce", meşlci'$llgirâ D) 
!-l noaptea, meşlcrşllgind cu acwstC/ sâdzică.c-all i{IVi. din mOTIi. 
,5"/8. A.lI aflal toate cite le-au {frâU şi le-atl.meşieş1L[lii uIMica ... 
. XVIII) MA G. lS'1'. IV, bl/lO. Meşteşugi ca sâ arzâ chivotul 
1/1 [ ... ] 5. Tranz. (Învechit.) .A simula că." ; a ne preface ciI. .. 
POLIZU, ALEXI, W. G. Tl'unz. (Familiar, rar) A. falsifica, 
i-ar fi lip,iI citeva suie de mii df. Ici din cClsâ, ar li mcşfeşiJgll.i1 
:3(j6. 

1 [ ... J 3. Talent, j)ricepere,lnclel11inal'c, ingeniozitate, dibăcie ; 
'lCşleşll,qircil limbn!ici lor., tac pc proslime a crede că cu adevâml 
i. [.,. J 4. UneltiTe, şiretlic, vi.eleşug, malloper:\ folo:\it!i (in a:;cllJls) 
si.stern, procedeu, tactică (ingenioasă, vieleană) ; (învechit i 
Jleşteşil[jirilc tiranilor le-Ciu Tllşinaf, i\Ill\'EHJL (1770) 56v2/22, 

zmn/âlori", (In. forma! illllUe meşteşug!ri ce aduce cu {olulla dârd· 
rL(a, 181::1). Doe. Ee. 1.61. (".1 !n zâdar inlubuin!Cll',â mii de 
e Vodă f'0!o;mlllltci C/lcante politice. ASACriI, S, L, 11,14. (,··1 
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C\I mătcstrie. 
t.;l .. lcntat., priceput, abil, dihact; earc văctq;te'talent, prtcepere, dibăcie 

IllC,UmCTC [o.tric Il1cşicşu!JUâ (1U ajuns supt i itluri lr ccltiili, BELDIMAN, N, P UJlj12. 
s-ntmtiă'oore si-nn urai meş!cşugil, Sint chipuri lcsniciousc ţnc om de amiuţil . NEGI,UZZ1, 

S.lI, 301, [ .. ,12. (Învechit, rar: in r.pozit.ic cu u a t.u ra l) HenlizaL de mina omului. Acwsln se 
numeşte lJl.[Jllnel [ires«, spre a·-l d.cosibiâ» cel rncş{('şul/if .. A11 (182D), 138ji. 4. (.A.sU1zi rar; în opoziţie 
cu au t p 11 tie) A.l'U[i(;ial,ncfiresc: fals : .. eăulfll,. forţat. Ca.rel!mbâ JiU (!PIYl oflU (lipsei) âc)in- 
T)(lţâlllra Urama! ieei la şcqa/d,Uind li.IlIbrlfil'e(tsCel,mlll\e.:;!(\I!gitâ. ,\1;\\0!li 1 ST. 2G5/13, ef. POL 121.1. 
Nicâieri de.;lamafii ... , simţiri meşteşugite, c::c!azicri şi disperări ele ocnzic, prclutindenea concepţie 
naluralâ, .\IAI0HESCU, cn. 1, 2RR. Ai 1111111tll Olrlimâ rece, i'n carc 1lT.T aNlca decÎt un I'oc mcştc- 

.Ilgi!, 1. NEGHL:ZnS.lII, 241- ' .. '. •..... ..' .. ...•• . ' ,j 16.l\IE!:;TEŞUGOS, -oAsA [ .. , 1. a. (învcfhit şi POpiI Iar, . despre al11blî). Talentat, 
priccpn!,dibaeÎ. Arel111l1!iurâjmitşt . şi ne11<1:1111 ;foarieI11e!;le&u[j()şi şi uiclemd şi Înlr-armat! 
cutot relilll de armi!. (a. 1755) B. V, 12\l. Hi1.lJâ mc'}ieşU{Jollsâ lall'cbtC'e suie. CHEANG\)P. 
170, el'.lVlÎ:"JDHEASCU UNG. In. ... şforM, cal'.e. sesf'âdcsc [Jwlrn o babq meştcşugoasă. 
PA1\IFILE, )).:18,.4. . şiret;vi(:lean. Se s{Muiesc âi-i louClscâ, chei1:1I11l1i1i 
llleşleşll[fOS, 'l'rimile pre drl mai in dos, BELD [TIIAN, E. 1., el'. BAHCIANt:, 
ALEXI,'W, 

17MEŞTEŞliGlii vb. IV (Învechit) [,.,1 2. IIlLranz. A actiona, n proc.eda, a se comporta 
(cu pricepere, cu dibăcie, cu vil:ieuic) ; (invechit) a rneşleşugi (2). Gâsil'â .. , pre unde mergCCl apa 
in celaie şi T1Pşlcrşllgll.irâ 11(; inlrarâ in ccLale. MOXA, :l78[0, d. 402/22, VAHLAAM, C. 52. De va 
mcşlerşugui Într-ali chip şi l1a câ/ca pravi/a aceasta,., sel-l rll1câ de unde (lI! fosi. PliAV. G. Jl.Jeşter- 
şllgnincllnfl'"aces!a chip lIcraclu şi tovarâşii seli au ÎlJ!pi1rftt averea Ini Despot, SIIV!ION DASC., 
LET, 18:3. [,. 3. A se :strădui, a fie sili (cu talent, cu pricepere sau eu mijloaccviclene) să ... ; 
(invechit) a fie meşteşugi (il). Un baiarin mare, ClllW1W jl[oxim ... avea o nwial'e prea (mlJ1oasâ; 
şi o prea lndrCi[ji ştlmpârallll, şi meşter,mglli de dobîndi inelulilli llIa:cim, ::\IOXA, :lGG/29. 4. Tranz. 
(Folosit şi abool.) A pune la cale, il Il 1 ă n 11 i, a a r a Il j il ; iI urmări; (lnvcehit) a meşteşugi (4). 
Orcare mulare va mfşlcrşlTgL!i, de I}IX merge la altCi nmiaJ'e ca un bărbat .... să va cel ta. F PA y, :eVi, 
Clndu să Da 1mbâta ncşline CIl lnşeli1ci1mc, mai virtos cinclv111neşlcrşl1gui cineua să-I Îmbeaie .. , nu .. 
sii va certa, il!. 2G4, el'. 97, BIBLIA (1688) 21:32/58, 2:3;'')2/46. Şi-aH dai parola ell [ami PeiJ!1 ca să 
se IOlJwscâ f'a[â la (afâ .... iar de alfă purle mCşltrşll{juia să mealgă la 1a1(l(' <el aprindă fldele. N. 
COSTI!', LET. II, G6j34. 5. Tran7:. A I'alt;ifiea, a contrafaee, (familia!', rar) a l1lqteşllgi (6). 
M1l1fi meşleşu[jlliesc hăulurtJ. ANTIM, P. J45. 

18 1IIEŞTEHŞUGUlT, -;\ (Învechit) [ ... 1 2. Ticluit cu dibăcie, cu viclenie. Au mufal 
/lifw asupra Tomei spafaflIl 1'11 mare Jneş{erşu!llIilâ pricinii, fUm S-(lU seulcli cn Wl viclcon ['t;râ 
ştirea domnie!.!'>. COSTIN, LET. II, 126128, 

Din. punctul de vedere al folusiriicuvin!.dur'nwşlcr (cu fa- 
miliile) eu sensurile derivate Iun Cr{'ungf se însenie Într-o serie 
veche pulară de .. serii.Lori, .Iiiud, erolwlogi.c; printre ultimii-dintre 
(îl m urmează, dir spuradic,do.ar şi Sa:do'veann1. 

Ev,Jllţi" semantică a "pozitiv" la ;,llcgaLiv" sau 
,.,5 u prauatu cal" ('5 Le reactia unui popor de raP:i de meşly.şugul recent 
spccializnt. Hep rezentîn el ()j'Îzonturi diferite, oqricuţ! ura, ea (1 Glie 
paţie sLrilve.ch'; ânoască, dCIJel)cknt{l de eondiţ.iile elim a tice dictate de 
divinitate, pe de oparte, şi tne,i;;/eşD!Jlll, recent ca ocupaţie de sine-stătătoare, 
orăşenescşi, aproape in tJ)lalitale, necom âncsc. bazatp.e pe .de alt.ii 
parle, s-uuoo nstituit ea termeni e po xitivi s-auîneadratînopozi\ia ele maximă. 
generalibH!e "nefiresc'. Aşezind la polul tna- 



----------_.----------_ .. _---------------_._--_._-- 

eUţ.ia,· mentalitateu populară a respins schimbarea, necune scutul, sau le-a 
suportaeca pe nişte agresiuni ale nefirescului, căci aşa se ce ncre tiza P()11 t1'll 
masu ţărănească llleş teşugu 1 În condiţiile lstnrico-sociale ale.vietii .romăneş li 
din secolele al XVII-lea, al XVIII ... Iea şi mai ales al XIX-lea, 

Al. Piru observa: "Nu se pot atribui operei totdeaun a sensuri rnilitaute, 
dar este invederat cIt IOD Creangă scrie de pe vauum ite peziţ.ii, po pulare, ni- 
ciodată în eontr.adicfie cu cele ale ţ.ărăllimi." (Tipuri sociale in operii(ui 
Creangă, în "Gazeta literară", XI, nr 51, 17 dec, 1964,p. 6). lin exemp lual 
acestei rJoziţjj populare poate fiidentifieat în fol'Jsirca eli anumite sensuriu 
euvintelor meşter şi meşteşug. Structură clasică, echilibrată, Ii1aseÎnclcuvolu- 
şiasa nu numai nostalgia după oamenii şi locurilcllatale,ci şi spiritul săllcri- 
tic, parte tărănescrîuuăsc ut, parte junimist, dobindit, Creangă erapreatactis 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.cnă categilrii ele hază ale c:Kist.epţci, 
fără .a f'ace şi o gesticulaţie pretell.ţipasă, formal so lemnă. Cristalizează un 
cod etic. fără a avea aerul că-şi as urnă 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 UIl ins tine t realis"tşipo pular de 
eSllţageIliuluinaturaJ,eu . (in mînă de. învătătură . şi «un car de minte »," 
(Lucian Raicu, Sursele umorului, În"Gazeta literară", XI, ur. 51, Helec. 
19M, p, 6--7). 
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LES SENS DE MOTS FtOUMAINS lIIEŞTEH"AHTISAN" ETM?$TEŞEG "MBTIEH MANUEL" DA'\S I/OEUVHE DE CHEA'\GA 

Dans la .prose art lstique de Ion Creangă, les mots meşter 'a rtisau et meşteşug 'metic!' 
manuel ' sant employes il sens derives, geJ1cralementpej()ratiIs. ;aiJJsi. nH'ş!eşllg signifie 'aeUop 
admite' ; ruse', 'aeUon ralec, inutile', 'poll'{()ir surnalurel'. L'{\volutioll semantique de. ces .mols 
vers Ies eonnotaUOllS."negativcs" ct"suruaturellcs" r.epl'esente la. reactioIl d'uu pcuplc d'agri- 
qrlte.ufs c(wtl'e les llollvellcs profession" ll,0l1-agricolc8.L'uşagede cos JJ10lsdans ]'ocllvre de .Ion 
Cl'cangătell1oignc davanlnge quc le grand. class.iqllc expl'imait . '11"tistiquCi11cnt la philos()phie 
prattique du paysan l'oulllnin. 


