
1\.IANUSCRISE ETNOLOGICE INEDITE, GORJENE, 

IN FONDURILE ARHIVISTICE DIN BUCUREŞTI 

ION .I. DRAGOESCU 

Di!1 fondurile arhivistice bucureştene, prezentăm mai 
întîi un prim grupaj de manuscrise1 care interesează culturn. 
şi civil'za ţia gorjeană. Urm!:irim prin aceasta să s2sizăm cer
ceti'itc·rilor un fond arhivistic care permite aprofundarea cu
noştinţelor despre etnologia locală. 
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- Factorii cultmali şi rolul culturii in 
ridicarea satului2 

- Despre şcoala din BJ.leştf1 

- Comparaţie între copilul ţi'iranului şi 
al oră.şeanului4 

- Monografia satului Vădeni:; 
- Monografia satului Bumbeşti-Jm;' 
- Monografia satului Polovragi7 

- Monografia comunei Băleşti8 

- Monografia satului Muşeteşti9 

- Monografia comunei Fărcăşeştiu 1 

- Monografia satului Căleşti11 

- Monografia şcoalei din Glodeni-Oha-
ba12 

- Mono;i-rafia salului Părul de sub Pri
poru 

- Monografia şcoalei din Logreşti-Moş-
teni14 

- Monografia satuLli Vîlceaua15 

- Satul Ursoaia - Monografie16 

- iVionografia satului Bu'dieni 17 

- Monografia şcoalei din comuna Al-
beni 18 
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- Monografia satului Rugi19 

- Monografia şcolii din corn. Curtişoa-
ra20 

- Monografia şcoalei din salul Pru
neştl~1 

- Muzeul Alexandru Ştefulescu22 

- Monografia şcoalei din comuna Peş-
tPana-Vulcan23 

- Monografia comunei Borăscu21 

·- - l'vJono9rafia satului Gîlceşti25 

- Monografia satului Izvarna26 

- Monowafia satului Tîrgu-Logreşti27 

- Monografia comunei Frasinu~a 
- Mono1rafia comunei Ştefăneştf"J 

- Vlădulenii~0 

- Monografia comunei Schela31 

- Monografia satului CîmpofeniJ? 
- Monografia comunei Leleşti:JJ 
·- t-..ionografia comunei Aniniş31 

- Satul Polata - Gorj, Monografie"~ 
- Monografia şcolii primare din Cor-

neştf36 

- Mo11ografiâ satului Vlăduleni37 

Nu stu în atenţia noastr<l analiza tuturor manuscriselor, 
dur, clpclhd la principiul eşantionării. pentru a ne da sea
ma d ! valoarea documf'ntară a documentelor citate, dintre 
file Lig;ilbl•nite extragem cîteva date numai despre azi în
florilnl Logreşti - Gorj. Ele se constituie în dosarul de grad 
al in~titutorului Ioan D. Popescu. 

A.fl<lm cu acest prilej cd. localitatea se numea Tîrgu-Lo· 
greşti~;i. Logreşti-Tîndăleşti:J<J, Lo1reşti-Bîrnici40 , Schitul-Lo
·g re5 ti 41

, Logreşti-Gorj42 sau Tîndăleş,ti-Logreşti ~3• 
îa decursul vremii a avut mai multe mahalale44

: Lo1rcşti, 
Iv<lneşti, Valea Şerbanului. Valea lui Mihai şi Piscul Udrea"'. 

Se pare că cea mai veche atestare istorică ar fi 17 iulie 
16154

& şi că numele ar veni de la antroponimul Logrescu, 
!consemna L :şi \n anul 1799 ~. 
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.\'Conografia localitătii'c este un document ce va ramme 
.peste v1emuri, dar şi un act de importanţă socio-istorică şi 
un veritabil act de acuzare la adresa regimurilor uecute, 
-despre felul cum erau ţrnuţi în beznă locamicii. Ioan D. Po
_pescu tr;1ueazd, în lucrared sa, un neaşteptat curaj, atunci 
cînd precizează că în perioada de maximă înflorire a Rom.i
rnei am perioada interbe1ică Tîrgul-Logreşti se aila „într-o 
stare de quasi-iobil~1ie" '', icir locmtorii erau abrutizaţi"", „în 
majoritate neştiutori de carte şi cu totul potrivnici~1 ideii de 
lununare prin şcoală cu excepţia cîtorva", deoarece, explică 
autorul, erau „mai toţi sărăciţi şi umiliţi de tratamentul bru
tct1 exercitat asupra lor de proprietarii asupritori ai satului"·~. 

-"JoW.m că ideea despre lipsa de receptivitate a sătenilor 
faţă. de şcoală este contrazisă chiar de autor, deoarece din 
manuscus rezultă că, atunci cînd s-a pus problema construi
i li unui nou local de şcoala, ei au mamtestat cu un entuziasm 
deosebit apelului de colecta.re a banilor şi de prestare a unor 
munc;. Ei au făcut în mod gratuit toate transportunle de ni
sip, var .c.<lrămidă, lemne, pămînt53 , şi au depus 126.634 lei 
din ::;umu de circa 600.000 mii lei cît a costat grupul de con
strucţii, restul fiind acoperit de l3anca populară din localita
te - 2C7.lJOO mii lei şi de primărie judeţ şi Casa şcoalelor 
207.000 Jt>i 5 ~. 

Construcţia şcolii a început în anul 1925 şi s-a terminat 
în J 9295

·', fiind prevăzută cu două clase, după proiectul tip al 
cCJsei scoalelor·6 şi, faţă de cele două săli5; de clasă53 , casa 
directoruiui, făcută din aceleaşi „ofrande publice""~ era com
pusa din S camerern - locuinţă foarte mare dacă luăm în 
consideruw faptul că burghezia locală, numită in manuscris 
improprii~ „fruntaşii satului"ti1 se mărginea la 3-4 camere'"'. 

Aceu.sli:i ţinută a lui Ioan D. Popescu a contribuit la a
tra~~e1 eu oµrobiului localnicilor. Oricum, dacă pînă la aceas
tă dată copiii învăţau îngriimădiţ~ într-o cameră a primăriei 
sau mergeau la şcolile din satele vecine'.:i, acum au apărut 
rec1e poc;i bdităţi pentru ca aceştia să-şi însuş~'.ască carlea în 
satul nchal, beneficiind chiar şi de o cantină şcolarăc\ la ca
re se adctugă o bibliotecă formată din 105 volumec5• 

Gescriind tipul de logreştean, autorul realizează un ve-
ritabil ese-u potretistic : sătenii au chipuri rumene şi frumoa
se ,cu ta:ia mijlocie, plină, faţa ovală, corpul rotund, ochii 
căprui, p~l:ul blond. Muncesc din greu căci îndeletnicirea lor 
esle ma1 mult agriculturac;6. Şi mai originală, de un farmec 
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,deosebit, ieşit din tipic, ni se pare portretul grămăticului 
Gheorgh~ Bădoiu, care a murit în vîrstă de peste 100 de ani, 
la numai <.:îţiva ani după ce s-a retras din slujbă : „Era o fi
gură de preot .-suigeneris». Amintirea lui a rămas neştearsă 
la qeneruţiile care l-au apucat. Se purta desculţ, în cămaşd. 
şi i-smen2, vara. Purta pe un ciomag traista cu cărţile peste 
spinare. Cu celălalt lovea cîinii de prin sat, împotriva cărora 
ducea un război înfricoşat. Pe cal nu încăleca niciodadtă de
oan~ce precedesorul său la această biserică murise din cauza 
unni accident de călărie. Slujba o termina înainte de revăr
sarea z01ilor. Nu încuviinţa femeilor să aducă flori la morţi. 
Cele co.re contraveneau erau dojenite. In ce priveşte onora
riile pentru slujbă, nu era prea interesat. Ca învăţătură, era 
de o simplitate desăvîrşită. Nu cunoştea decît slova cirilică, 
atîl la sens, cit şi la cititG7

• 

'i'rccîud de la descrierea locuinţei ţărăneşti din acea vre
me şi a felului de folosire a acesteia, monografistul notează : 
„obişnu;t, locuinţele ţărăneşti sînt făcute din bîrne. Au două 
camere : una cu vatra sau maşina de gătit, iar cealaltă este 
camera cu sobă şi serveşte de dormitor comun în timpul ier
nii. Vara ţăranii dorm pe afară, în podul şoproanelor sau in 
saliL Frunltlşii au case cu cite 3-4 camere, unele construite 
clin căr~'t1nidă şi acoperite cu ţiglJ.. Casele sînt pardosite cu 
scîndură, dar, totuşi, sînt destul de multe, mai ales cele vechi, 
cu pămînt pe jos. Majoritatea sînt acoperite cu şiţă sau şin
drii:i, urmează apoi cîteva cu ţiglă şi t:iblă. Toţi membrii fa.
miliei locmesc iarna în aceeaşi cameră, iar vara dorm pe 
afari:i. Iarna mai aduc în cameră viţei, miei, pui de găină etc 
cMe viciază. aerul şi-l fac nesuportabil. Ferestrele se deschid 
rar, iarn.'l mai niciodată, vara mai des. Se mătură cu feres
trele închise, stropindu-se cu mina şi strîngînd gunoiul după 
uşă. Camerele se încălzesc cu lemne, luminatul se face cu 
1Ump1 de petrol. Pe lingă casă aproape toţi s3tenii au cel pll· 
ţiu uu şopron cu grajd sub care adăpostesc vitele, carul, că
rata şi vasele în care fermentează pruneleGu. 

!Jacă agricultura era ocupaţia de bază a locuitorilor, în 
sat fiind ş1 doi moşieri unul cu 250 şi altul cu 500 de pogoa
neG9, în localitate mai sînt consemnate, în 1940, 6 magazine 
l:i. care se vindeau diferite produse, un restaurant, o cîrciu
mă. o fabrică de ape gazoase, un gater, o moară cu două bru
tării7u. Localnicii mai posedau 25 de sănii de boi, 3 de cai, 
30 c1re, 5 căruţe, 8 cabriolete, 1 trăsură, 2 automobile, 50 ca.i. 
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'60 pNechi de boi, 140 vaci, 30 viţei, 202 porci, 484 oi, 1800 
găini, 790 raţe, 312 gîşte, 134 curci şi erau deserviţi de trei 
·iîmplării şi o fierărie.'1 • Săptămînal, vinerea, avea loc tîrgul 
local-~. Ja care veneau şi oameni din satele vecine. 

~oarte dificilă era situaţia sanitară. Tot în această peri
oada erau luaţi în evidenţă 6 tuberculoşi, 4 cazuri de sifilis, 
:; de malurie, 54 de pelagră, 6 cu guşe şi 2 canceroşi73• „Să
rb.cia kcui lorilor ,depărtarea de spital şi greutăţile de trans
port pinii la cel mai aprop3at spital, situat la 60 km, face ca 
să moară foarte multă lume, fără o asistenţă medicală. Me
dicii dispensarului nu pol s."1 dea un ajutor eficace de cele 
mai multe ori, fiin'dcă le lipsesc scule, medicamente, uneori 
chiar sufletul. Lecuirile se fac încă şi în mod empiric. Mulţi 
aleargă la descîntece şi vrăji. SP practică avorturi tot pe cale 
empirică din care multe nuve cc.d victimă naivităţii lor·;,. 

Nivelui de cultură era foarte scăzut. ln 1924 sînt atestaţi 
25 cil.rturciri75 şi semicărturari76• Ceilalţi locuitori erau neştiu
tori de carte11

• 

ln 1926 ia fiinţă obştea de cumpărare „Progresul'·, care 
reuşeşte să cumpere, pentru 178 de săteni, 1 OOO de pogoane 
de pămînt, cu suma de 72 mii lei'u; se manifesEi interes pen
tru pomicultură, 9rădinărit si ser;cicultură iar în 1941 se ia 
iniţiativa colectarii de piese etnografice pentru muzeul local. 

SinL, deci, cîteva pagini din monografia acestui sat care, 
împreună cu alte clc1tc din manuscrisele conservate la arhive
le buc11J c:>şlene, pot constitui partea de referinţă pentru peri
e ·da inlPrbelică a Tîrgului-Logreşti, şi pot să atragă, credem, 
aten;ia â.'.iupra manuscriselor sesizate aici. 

NOTE: 

Foios· ncl termenul manuscris în sensul contempornn prin care se în
ţeleg atiL manuscrisele propriuzise cit şi textele dactilografiate. Din lipsa 
noastră au fost eliminate în mod intenţionat precizările din titlu, la mo
nografii referitoare la judeţul :;;i pla~i:! din care făceau parte localităţile 

respective intrucît acestea se subînteleg. 
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:-i Arhh ele slalulul Bucureşti, fond M:nisterul instrucţiunii publice, dosar 
594/Hl42. Intrucît toate documentele citate sînt conservate la ace
leaş; arhive şi .în acelaşi fond, pe viitor, pentru economie de spa. 
\iu s•Jiem numai Arhive.„, dos .... 

J Arhive„., dos. 594/1942 
~ Arhive.... dos. 594/1942. 
" Arhive .. „ dos. 594/1942 
·~ Arhh-e„., dos. 594/1942. 
' Arhive ... , dos. 591/1944. 

·ll Arhi'. e. , Clas. 1008/1943. 
v Arhive ... , dos. 594/1942. 
1" Arhive„., cjos. 18(/1940. 
u Arhive ... , clas. 594/.1942 
I~ Arhive„„ dos. 595;,'1942. 
u Arhive ... , dos. 595/1942. 
H Arhive .. „ dos. 595:/1942. 
Li _'\rhive ... , dos. 595/1942. 
rn Arh!V-9 ... , dos. 595Jl942. 

-li Arh:ve„., dos. 595:/1942. 
i,; Arhi·. ::! •• „ tios. 595/ 10-12. 
1:. A rluve ... , c• os. 29~_-1942. 

-<u ;\rhive ... , dos. 598/1942. 
ii Arhive.„, clos. 398/1942. 

-•• Ar!uve ... , dos. 598J1942. 
~J Arluve.„, dos. 598/1942. 
-~l Arhive ... , clas. 598/1942. 
<:. Ari11ve ... , dos. 598/1942. 
-~t• Arhwe .. „ clas. 598/1942. 
u Arhh e„„ dos. 598/1942. 
Lt Arluve ... , dos. 599/1944. 
-~J Arhh·e ... , dos. 600/1944. 
J:.• Arhive„., dos. 598/1942. 
JJ Arhive„., dos. 184/1940. 

-Ji Arhive„„ dos. 598:/1942. 
-:iJ Arhive .. „ dos. 184/1940. 
-~ Arhive„., dos. 599/1942. 
:!5 Arhive ... , dos. 184/1940. 

-;Jt; Arnive„., dos. 1016/1943 . 
. j, Arhive •.. , dos. 596/1942 fila 436. 
-;Jff Ibidem, toc. cit. 
-~~ Ibiciem, fila 471. 

-1:: Ibidem, loc. cit. 
H lhidem, loc. cit. 
4~ ILi:Jem, fila 472. 
~ Mahala, in sens .departe de aşnare umanău, aici in sens de .cătun•. 

··H Ioan D. Popescu, mss cit., lila 471. 
'15 lbiJem, loc. cit. 
~; lb!rlem, lila 471. 
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41 In monografie se. vorbeşte despre satul Tirgu-Logreşti. 
-11! Ioan D. Popescu, mss cit. fila 429 
1u !Lidem, hla 427. 
:;u In text protivnici. 
51 Ioan D. Popescu, mss cit., fila 426 
5:' Ibidem, fila 488. 
5J Ibidem, fila 497. 
5 1 Ibiuem, loc. cit. 
:i:; IUJem, fila 444. 
:;..; In ;ns~ sale. 
~' Ioan D. Popescu, mss. cit., filele 445 şi 488. 
"1l Ibidem, fila 427. 
5:J Ibidem, loc. cit. 
tu l~Jidem, fila 479. 
M It:idem, loc. cit. 
:;1 Ihidem, fiia 500. 
c;;, 11.h.:em, fila 444. 
u1 Ibic!em, fila 501. 
u; Ibiuem, flia 479. 
CJ!' Ibirlem, fila 4Be. 
u: li.>i<Jem, fila 479. 
ou Ibidem, fila 503. 
b-:J Ibidem, lila 502. 
'·' Ibidem, iila 503. 
11 ILirlP.dm, fila 502. 
•2 JbiceTt, fila 503. 
IJ li; idem, f1 :a 504. 
14 In s~:isui de „şcoliţi". 
15 In ~en~ul de „semianalfabeţi.. 
·a; Ioaa D. Popescu, mss, cit., fila SO-!. 
11 Ibidem, filele 38 şi 429. 
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