UN CONTRACT INEDIT REFERITOR LA STUDIEREA LIMBILOR
FRANCEZĂ ŞI GREACĂ (1833)
Mihai Murariu
La Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Bacău se păstrează un
contract inedit încheiat în 18331. Semnatarii acestuia sunt vistierniceasa
moldoveancă Ecaterina Balş şi un preceptor, probabil grec. Dascălul se obliga
să-i înveţe pe copiii acesteia limbile franceză şi greacă, în schimbul cazării,
hranei şi al unei sume anuale de 150 galbeni, achitaţi anticipat în trei rate.
Înainte de a oferi cititorului xerocopia documentului (scris cu caractere
chirilice) şi transcrierea în alfabet latin a contractului (însoţit de un mic glosar),
vom trece pe scurt în revistă motivaţia pe care familii bogate o aveau pentru
însuşirea celor două limbi.
Încă din timpul regimului fanariot (1711-1821), copiii familiilor înstărite
învăţau greaca pentru a accede la o anume poziţie socială. Iată ce aflăm în
această privinţă din volumul lui Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri:
„Cu domniile fanarioţilor se introdusese în ţară o mulţime de dascaleci
(loghiotaţi), ca institutori prin casele boiereşti. Ei învăţau pe coconaşi să
vorbească limba Fanarului cu Vodă şi cu marele postelnic, când s-or face
mari”2.
Contractul la care ne referim (1833) ne face să constatăm că practica
studierii „limbii eleneşti” nu a încetat în Moldova odată cu abolirea regimului
fanariot (1821).
Cât despre limba franceză, încă din timpul regimului amintit, interesul unor
boieri moldoveni de a o folosi era foarte viu. Un detaliu semnificativ o ilustrează. La
sfârşitul acestui regim, vistiernicul Iordache Roset Roznovanu îşi redacta petiţiile
adresate unor diplomaţi străini în limba franceză, urmărind fie o reglementare mai
bună a obligaţiilor Moldovei faţă de Imperiul Otoman3, fie dezvoltarea unei industrii
naţionale moldoveneşti, fie unele reforme necesare acestei ţări4.
Revenind la conţinutul contractului, vom încerca să apreciem valoarea
sumei achitate dascălului de vistierniceasa beneficiară a serviciilor acestuia.
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Pentru anul 1833 nu cunoaştem cu exactitate raportul de valoare dintre
galben şi leu. Ştim însă că puţin timp mai înainte, în 1829, un galben olandez
valora în Moldova 31 lei şi 20 parale, iar un galben franţuzesc, 31 lei şi 10
parale5. Deci, 150 de galbeni valorau atunci circa 4.700 lei. Sumă cu care se
puteau cumpăra în Moldova cca. 62 de boi în 1827 şi 57 tone de grâu în 18286.
Încercând să explicităm plata dascălului, ea ar fi echivalat, în 1827, fără a lua în
calcul cazarea şi masa, cu preţul a… cinci boi lunar. Desigur, în 1833, în urma
unei oarecare devalorizări a leului în raport cu galbenul, remunerarea dascălului
nu avea exact aceleaşi valori, fără însă a fi de natură să-l demotiveze.
Astfel de echivalări subliniază viul interes al unor boieri de a-şi învăţa
„coconaşii” cele două limbi, prestaţia preceptorului semnatar fiind mult apreciată,
având în vedere drepturile băneşti şi în servicii cu care era recompensat.
*
Anexele prezentului articol oferă cititorului mai întâi xerocopia însăşi a
documentului, redactat în alfabet chirilic, şi apoi transcrierea în alfabet latin a
contractului, care poartă pecetea particularităţilor moldoveneşti ale limbii române.
GLOSAR
ALCĂTUI (a se) = a se învoi; a se înţelege.
ALCĂTUIRE = obligaţie; însărcinare.
CONDRACT = contract.
ELENEASCĂ (limba) = limba greacă.
GALBEN = monedă de aur de diferite provenienţe.
VADELE = termene de plată; rate.
VISTIERNICEASĂ = soţie de vistiernic (boier moldovean de rang înalt, membru al
Sfatului Domnesc).

Un contrat inédit conclu concernant à l'étude
des langues français et grec (1833)
Résumé

Un contrat inédit (1833) conservé à la Direction Départementale des Archives
Nationales de Bacău porte sur l'intérêt des familles aisées de faire apprendre à leurs enfants le
langue français et la langue grec.
Les conditions du contrat révèlent le fait que le prestation du précepteur sollicité est
très bien appréciée, vu la récompense importante dont il bénéficie: elle équivant au prix de
quelques bœufs par mois, nourriture et hébergement non compris.
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Anexa nr. 1

D.J.A.N. Bacău, Colecţia Documente, P. VII, doc nr. 23
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Anexa nr. 27
„Prin acest al mieu condract facu ştiut că m-am alcătuit cu
dumne<a>ei vistier<niceasa> Ecaterina Balş dascăl la copiii dum<neaei> săi învăţ limbă franţuzască şi elenească, însărcinându-mă a întrebuinţa ce<a>
mai cuviincioasă sălinţă, petrecând purure cu copchiii şi îndemnându-i cu toată
sălinţa la celi di cuviinţă cu însufleţări la faptile buni. Iar dumne<a>ei să
îndatoreşti a-mi da celi trebuincioasă pentru odihnă şi hrana me, cum şi
…………* una sută cinzăci galbini pi anu, cari ari a mi să număra în trei vadeli,
şi tot înainti. Şi spre a să păzi întocmai di cătră mini această alcătuire am
iscălit, priimind şi de la dumne<a>ei asămine condract.
1833, apr<ilie> 23”.
(Semnătură indescifrabilă).

7
*

Completările dintre parantezele unghiulare aparţin autorului, M. M.
= cuvânt ilizibil.
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