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O LUCRARE ENCICLOPEDICĂ
DESPRE ROMÂNIA, APĂRUTĂ
ÎN PRIMII ANI DE DOMNIE AI LUI
CAROLi
Angelo Barbu Popescu
În anul 1872 Tipografia Statului editează un DICŢIONAR TOPOGRAFIC ŞI
STATISTIC AL ROMÂNIEI. Acesta cuprinde descrierea a 20.000 de nume proprii din
teritoriu şi anume: munţi, dealuri, movile şi văi, râuri, pâraie, lacuri, bălţi, insule, judeţe,
plase, oraşe, târguri, târguşoare, sate, cătune, locuir}ţe izolate, mânăstiri, schituri, cetăţi vechi
şi mine, locuri însemnate prin bătălii, etc.
Autorul acestei lucrări era DIMITRIE FRUNZESCU, referent statistic la Ministerul
de Interne. Publicarea lucrării mai sus amintite a fost aprobată de Ministerele de Instrucţiune
şi Interne.
După o prefaţă foarte
interesantă,
urmează o descriere a geografiei fizice şi
DICTIONARU
politice a României. Lucrarea este împărţită în
trei
părţi.:
·rn~OGRAVICU

..

SI STATISTICU

- partea I - GEOGRAFIA
Cap. I: Topografia ( poziţia, limitele,
forma, religiile,

împărţirea naturală,

întinderea

şi poziţia judeţelor);

Cap. II: Orografia ( plaiurile,

munţii,

movilele, şesurile şi văile);
Cap. III: Hidrografia (Dunărea, râurile,
pâraiele, lacurile, bălţile, apele minerale,
insulele);

dealurile,

măgurile,

Cap. IV: Clima(temperaturaşi înălţimea
oraşelor

-.--t>------

de la nivelul

mării).

- partea a 11-a - STATISTICA
Cap. I: Populaţia (originea
naţionalitatea,
populaţiei şi

şi

limba, cetăţile istorice, numărul
comunele urbane);
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Cap. II: Cultul ( religia domnitoare, mânăstilrile, schiturile, bisericile cultelor
străine);

Cap. III: Instrucţiunea ( şcolile)
Cap. IV: Industria (agricultura, industrii diverse, producţia, consumul);
Cap. V: Comerţul (exportul, importul, porturile, trecătorile, bâlciurile, navigaţia,
drumurile de fier şi căile de comunicaţii);
Cap. VI: Annata (felul şi numărul ei);
Cap. Vil: Finanţele (Bugetul şi Datoria);
Cap. VIII: Lucrările publice (telegraful şi poşta).
- partea a 111-a - ORGANIZAREA
Cap. I: Organizarea politică;
Cap. II: Organizarea administrativă;
Cap. III: Organizarea ecleziastică;
Cap. IV: Organizarea instrucţiunii (învăţământului);
Cap. V: Organizarea militară;
Cap. VI: Organizarea financiară;
Cap. VII: Organizareajudiciară.
În continuare sunt trecute în revistă Comunele României după judeţe şi plase conform
de la I ianuarie (stil vechi) 1871.
România avea ca subdiviziune 33 de judeţe, conduse de un prefect. Judeţele, la rândul
lor, erau împărţite în cele de munte ( 13) şi de câmpie (20). Ca subdiviziune a judeţelor erau
plasele (subprefecturi) iar plasele din zona muntoasă se chemau plaiuri. La pagina XXXIV
este prezentată împărţirea administrativă a ţării. Pentru fiecare judeţ este dat numărul de plase
(în total 164), numărul de comune urbane (în total 62), numărul de comune rurale (în total
3020 cuprinzând 7402 sate şi comune) şi populaţia după recensământul din 1860 (4.490.277
locuitori).
Pentru revista anuală a M.M.B. este interesantă următoarea descriere:
„Bucureşti, oraş foarte mare şi frumos aşezat pe râul Dâmboviţa în jud. Ilfov, cu
221.805 locuitori; el are: 25.000 (de) case, 300 locuri (de casă) goale, 114 biserici ortodoxe,
3 catolice, I luterană, I calvină, I armeană, I O sinagogi, 20 case evreieşti de rugăciune, 40
hoteluri mai însemnate, 100 cafenele, 60 de grădini private, 600 de trăsuri de stradă, 14
bariere, I 5 poduri peste Dâmboviţa, 643 străzi în lungime de 203.114 m (din care 119.460
pavate cu piatră cubică sau bolovani), 2 hale, 6 pieţe publice, I puţ artezian şi 7 cimitire; I
universitate, 2 licee, 2 gimnazii, l seminar, I şcoală comercială, I şcoală normală, 2 şcoli
secundare de fete, I şcoală de medicină şi chirurgie, I şcoală veterinară, I conservator, I
şcoală de belle-arte, I şcoală macedono-română, 16 şcoli primare de băieţi, 14 şcoli primare
de fete, 12 pensionate private de băieţi, 18 pensionate private de fete, 14 imprimerii, 12
librării, 6 litografii, I bibliotecă mare publică, I Muzeu de zoologie şi minerologie, I Muzeu
de antichităţi, I Pinacotecă, I institut de maternitate, I spital pentru copii, (precum şi spitalele
Brâncovenesc, Colţea, Mavrogheni, Colentina, Militar şi Isrelit) şi 8 stabilimente de băi cu

situaţiei
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abur. Acest oraş este reşedinţa Prefecturii
(Ilfov), scaunul Mitropoliei
Ungro-Vlahiei ,
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României,
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mulţime de alte obiecte. Bisericile cele
mai însemnate sunt: SF. GHEORGHE- VECHI zidită de jupân Nedelcu vei vornic, la 1993,
care fu 30 (de) ani şi scaunul Mitropoliei, se repară de două ori, mai cu seamă în urma focului
din 1847; CURTEA VECHE, zidită de bătrânul Mircea-Vodă şi în urmă de fiul său Petraşcu
Vodă, iar la 1716 Ştefan Cantacuzino Voievod a reparat-o după cum se vede; MTTOPOL!A
zidită numai de roşu de Constantin-Şerban Basarab la 1656, apoi la 1665 Radu Leon Voevod
o isprăvi şi o aşeză scaun al ţării, la 1839 s-a reparat după cum se vede azi; CREŢULESCU
zidită de lordachi Creţulescu vei vornic la 1722, la 1859 se repară în mod radical; FOIŞOR,
zidită de Doamna Smaranda a lui Nicolae Alexandru Voevod la 1746 ; SF. NICOLAE din
Lipscani zidită de Şerban Cantacuzino bi-vei paharnic şi Drăghici Cantacuzino vei spătar la
1742, i s-au făcut multe reparaţii dar la 1870 primi o transformare radicală; Biserica
DOAMNEI zidită de Maria Doamna lui Şerban Cantacuzino Voevod la 1683; Biserica CU
SÂNŢI (CU SFINŢI) zidită de Mitropolitul Danii! la 1728; COL ŢEA, zidită cu spital cu tot
de jupân Mihail Cantacuzino la 1715 , s-a reparat de curând şi s-au adăugat mai multe clădiri
la spital, ea are şi un turn cu clopotniţă foarte înalt şi vechi zidit de soldaţii lui Carol al
Svediei, vârful lui căzu la cutremur, iar din restul s-a făcut un observator pentru foc ; OLTENI
zidită de Nicolae protopopul şi constantin Vătaful la 1722, în revoluţia de la 1821 se arse şi
stricase cu tunurile dar la 1822 s-a reparat cu totul de Mihail din divan; SF. NICOLAE
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DINTR-O ZI făcută din vechime din lemn, la 1702 Doamna Maria a lui Constantin Basarab
Brâncoveanu Voevod a făcut-o din zid şi' a împodobit-o, la 1825 arse iar la 1827 se repară cu
ajutorul lui Grigore Ghica Voevod şi a altor binefăcători; SF. SPIRIDON NOU zidită de
Domnul Scarlat Ghica. la 1768, la 1858 s-a rezidit din temelie şi s-a făcut cea mai frumoasă
şi măreaţă biserică din capitală; MĂGUREANU făcută din lemn de Şerban Vodă, iar la 1761
s-a zidit şi înfrumuseţat de Pârvu Cantacuzino; DOAMNA BĂLAŞA zidită de Domniţa
Bălaşa, fiica lui Constantin Voevod Basarab Brâncoveanu cu toate încăperile din curte, la
1831 s-a reparat de Banul Grigorie Basarab Brâncoveanu, iar la 1838 ruinându-se din cauza
cutremurului s-a ridicat din temelie şi împodobit de Băneasa Safta Brâncoveanca, care zidi şi
spitalul de alături; SF. SPIRIDON VECHI, zidit de Ion Constantin Nicolae Voevod la 1747;
SFTNŢTT APOSTOLI făcută mai întâi din lemn, apoi s-a zidit din piatră de Matei Voevod şi
la I 715 s-a împodobit şi i s-a adăugat clopotniţa de către Ştefan Cantacuzino Voevod;
STAVROPOLEOS zidită de Ion Alexandru Voevod, la 1869 s-a reparat numai biserica iar
casele cele mari de lângă sunt cu totul ruinată; ZLĂTARI, a cărei dată şi fondator nu se
cunosc din cauză că la reparaţia făcută de egumenii greci, inscripţia este prefăcută în limba
gracă şi pune de fondator pe patriarhul Antiochiei; SF. TON zidită întâi de Andrei Vistiernicul,
iar la 1703 s-a zidit din nou şi împodobit de Constantin Basarab Voevod; SFÂNTA
ECATERINA al cărei fondator şi dată nu se cunosc fiindcă la 1846 când se repara, egumenul
grec strică inscripţia veche şi puse ca fondator pe patriarhul Alexandriei; SPIREA VECHE
zidită la 1696, dar fondatorul nu se cunoaşte că lipseşte inscripţia; SF. GHEORGHE NOU
începe a se zidi la 171 O de Antonie Vodă şi se isprăvi de urmaşul lui Constantin Brăncoveanu
Basarab Voevod în anul al 11-lea al domniei, mai contribuind şi alţii la facerea ei, la 1847 arse
învelitoarea ei şi tot hanul dimprejur, biserica s-a reparat foarte frumos şi în locul hanului s-a
plantat o grădină publică; MIHAI VODA- zidită de Mihai Vodă la 1592, alte detalii nu sunt
din cauza lipsei inscripţiei; SĂRINDARU zidită de Şerban Vodă la 1592 şi înzestrată de
acesta bunului Dumnezeu, iar la 1871 s-a reparat frumos de Guvern; RADU VODĂ zidită la
1570 de domnul Alexandru al II-iea Voevod, la 1595 Turcii îi deteră foc şi o sfărâmară, la
1617 Radu Voevod o zidi din nou şi o împodobi, la 1859 egumenul grec o zidi din nou, o
repară şi desfiinţă inscripţia din frontispiciul bisericii, atât de interesantă pentru Români nu
numai din punct de vedere etnografic al fondării bisericii dar mai cu seamă din cel istoric,
fiindcă ea ne amintea mai multe fapte eroice ce se petrecură în ea şi împrejurul ei. - Între
edificiile cele mari ale oraşului desemnăm: Colegiul Sf. Sava, Teatrul Naţional, Palatul
Domnesc, Palatul lui Bibescu zidit la 1700 (?!?), Palatul lui Grigore Ghica (azi prefectura
judeţului Ilfov), Palatul D. Ştirbei, Palatul D. Şuţu (actual local al M.M.B.), cazarma
Malmaison, edificiul Ministerului de Război, Palatul Costache Ghica de lângă Cişmigiu,
Cazarma Alexandru - Ioan, fonderia şi fabrica de muniţii de monede şi foarte multe zidiri
măreţe care au prefăcut cu totul oraşul cel vechi. Locurile cele mai frumoase pentru
preumblarea locuitorilor sunt grădinile: Chiseleful de la şosea, Cişmigiul, Episcopia şi Sf.
Gheorghe. - Datoria Comunei Bucureşti este de 17.000.000 lei noi; veniturile la 4.000.000 lei
noi, cheltuielile asemenea; garda naţională se compune din 6000 (de) oameni; poliţia
comunală se compune din 160 sub-comisari şi 500 (de) sergenţi; pompierii sunt 700 (de)
oameni. - Pre an se consumă I 8.000.000 de jimble, 7.000.000 de pâini, 5.200.000 kilograme
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(de carne) de vacă, 25.000 kg. de vitei, 300.000 kg de miel şi oaie, 15.000 kg de capră şi
900.000 kg de came de râmător (porci); pentru 1 locuitor vine 42 kg came proaspătă (afară
de: vânat, păsări, pastramă, şuncă, carne tăiată în zahanelele din apropierea oraşului şi de
porci tăiaţi în casele particulare); această câtime este însemnată pentru o populaţie care 2/3
(două treimi) ţine posturile, şi întrece cantitatea respectivă din toate oraşele cele mari;
luminarea oraşului se face da la (anul) 1872 cu (lămpi) cu gaz (aerian); construcţii noi se fac
anual peste 500; medicii primăriei caută (consultă) pe an 5000 (de) bolnavi şi 400 de leuze
căutate de moaşele comunei."
[transcrierea textului s-a făcut după actualele norme gramaticale]
În acest DICŢIONAR TOPOGRAFIC...găsim o menţiune specială. POTLOG!
este comună rurală dar şi comună urbană. Această localitate, din judeţul Dâmboviţa-plasa
Bolintin (cu reşedinţa în comuna rurală Titu) este menţionată astfel: „Potlogi, sat în judeţul
Dâmboviţa, plasa Bolintin, formează comună cu comuna Vlăsceni; 2170 locuitori în toată
comuna"; „Potlogi, comună urbană în judeţul Dâmboviţa, plasa Bolintin, 470 locuitori".
În MARELE DICŢIONAR GEOGRAFIC al ROMÎNIEI la voi. IV, pag. 66, Bucureşti
1901, apar menţionate POTLOG I - Rurali şi POTLOG I - Urbani. La 29 de ani dintre apariţia
celor două DICŢIONARE mai exista încă comuna urbană Potlogi. Caz unic! De ce comună
urbană? Aici era localizată ruina palatului lui Constantin Brâncoveanu; poate fi o explicaţie!
Acest DICŢIONAR TOPOGRAFIC şi STATISTIC al ROMÂNIEI este o lucrare
unicat; în nici o altă lucrare apărută până în prezent, nu se găsesc menţiuni despre diferite
noţiuni: munţi, dealuri, movile, şesuri, văi, râuri, pâraie, lacuri, bălţi, insule, înălţimea
oraşelor de la nivelul mării, cetăţi istorice şi alte locuri însemnate, populaţia, comunele
urbane, târgurile, comunele rurale, mânăstirile, schiturile, numărul şcolilor în toată ţara la
1874, agricultura, industria, consumul, comerţul, importul, exportul, porturile, trecătorile,
bâlciurile, şoselele, componenţa armatei, finanţele, lucrările publice (poşta şi telegraful),
organizarea politică şi administrativă, etc.

SUMMARY
The above presented Topographic and Statistic Dictionary of Romania was issued
in 1872, written by Dimitrie Frunzescu. The author of the article claims this Dictionary is
a unique work by the fact it is the only one containing mentions of various notions such
as: mountains, hills, hillocks, plains, valleys, rivers, rivulets, lakes, ponds, islands, town
altitude, data concerning historical sites and other important places, population, urban
communes, fairs, rural communes, monasteries, hermitages, the number of schools in the
whole country at 1874, agriculture, industry, consumption, trade, imports, exports, ports,
passes, fairs, roads, the army structure, finances, post, telegraph, public works, the politica]
and administrative structure a.s.o.
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