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Acesta este Bucureºtiul paºilor noºtri. Pe aici, pe una din aceste strãzi, locuiþi
ºi dumneavoastrã sau rudele ºi prietenii dumneavoastrã, sau o persoanã care v-a
dat bãtãi de inimã sau de cap, pe-aici v-aþi rãtãcit, într-o zi, cãutând cu îngrijo-
rare numele strãzii, pe plãcuþa prinsã acolo sus, pe casa din colþ.

Strãzile dureazã mai mult decât oamenii care le strãbat. Strãzile au o memo-
rie mai bunã decât noi. Sunt depozite de amintiri. Se schimbã la fel ca noi,
îmbãtrânesc, dar, mai norocoase decât oamenii care le locuiesc pentru un timp,
pot sã-ntinereascã la loc. Iar numele lor spun poveºti. Acesta este Bucureºtiul
poveºtilor noastre.

Cãlãuza ne conduce cu paºi mari, ordonaþi alfabetic. Drumul porneºte de la
strada Academiei, cu povestea „ºcolii academiceºti” de la Sfântul Sava ºi ajunge
pânã la strada Zarafi (zarafii þineau un fel de „exchange house” de pe vremuri,
cu comision), care leagã Lipscanii de Gabroveni. Ba trece chiar mai departe, pânã
la strada Zece Mese, de lângã Obor, cu cafeneaua ei, ale cãrei mese erau scoase
vara pe trotuar, cu staþia de tramvai pe care o pomeneºte ºi Caragiale. E un drum
colorat cu sceneliterare, cu fotografii vechi ºi noi, cu reclame ºi afiºe. Un drum
cãruia fiecare-i poate adãuga propriile istorii.

Strãzile sunt fãcute din case, oameni ºi amintiri. ªi din paºi. Acesta este Bucu-
reºtiul paºilor noºtri: îl puteþi strãbate în câteva ore. Fãrã, mãcar, sã vã murdãriþi
pantofii de praf.

Ioana Pârvulescu
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Trecem pe strãzi fãrã sã ne punem întrebãri legate de numele lor. Pentru bucu-
reºteanul grãbit, numele strãzilor sunt doar indicatoare necesare orientãrii, nume
anodine, parte a rutinei cotidiene. Uitãm cã numele acestora pot ascunde o întreagã
istorie, înþelesuri pierdute pentru generaþiile mai noi. 

Am încercat o recuperare a memoriei urbane bucureºtene, prin aducerea la
suprafaþã a vechilor semnificaþii conþinute de numele unor strãzi vechi din Bucu-
reºti. Nu este uºor de reconstituit istoria strãzilor bucureºtene. Reþeaua urbanã
aratã ca un adevãrat palimpsest: straturi peste straturi de sedimentãri istorice ºi
culturale, aºezate în cursul etapelor de dezvoltare a oraºului. Numeroase schim-
bãri ºi distrugeri au afectat profilul edilitar de-a lungul timpului. Bucureºtii au avut
o istorie zbuciumatã: invazii, incendii devastatoare – cum ar fi cel din 1847 –,
cutremure ºi, nu în ultimul rând, demolãrile masive din anii regimului totalitar.
Toate acestea au transformat ireversibil faþa oraºului, au dus la dispariþia unor strãzi
ºi a unor cartiere întregi, unele situate chiar în vechea lui vatrã. Locuitorii oraºului
au fost nevoiþi sã îºi schimbe des reperele identitare, sã reporneascã mereu de la
capãt, sã reînvesteascã locurile cu noi ºi noi semnificaþii.

Bulversãrile istorice, schimbãrile de regim politic au lãsat întotdeauna urme
în denumirea strãzilor. Deseori, presiunile politice ºi ideologice au impus nume
noi, fãrã nici o legãturã cu specificul locului. Edilii bucureºteni nu au ezitat sã
schimbe destul de des numele strãzilor. De exemplu, strada unde se aflã ruinele
Curþii Vechi a avut cinci nume în decurs de un secol: Iºlicarilor, Francezã, Carol II,
30 Decembrie, Iuliu Maniu. 

În acest ghid istoric se regãsesc în primul rând acele strãzi care pãstreazã în
numele lor vechi realitãþi bucureºtene, denumirile trimiþând la vremuri de mult uitate.
Dacã înlãturãm praful depus pe tãbliþele indicatoare, vom descoperi, poate cu uimire,
mãrturii despre întâmplãri petrecute odinioarã, indicii despre vechii locuitori, despre
meserii dispãrute, vom gãsi amintiri ale unor vechi clãdiri ºi monumente care astãzi
nu mai existã. Vom vedea cã nu se poate vorbi de un singur Bucureºti, închegat,
unitar ºi coerent. 

Vechile nume de strãzi nu au fost date la întâmplare, nu sunt rodul fanteziei
funcþionarilor de la Primãrie (deºi oraºul nu duce lipsã de nume oarecum cara-
ghioase, precum strãzile Tigrului, Gheþarului, Trapezului sau Simbolului!). Am
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avut în vedere acele nume de strãzi care s-au înscris în durata lungã a istoriei ºi
care provin dintr-un fond vechi, unele existând încã de la începuturile oraºului.
Existã strãzi al cãror nume reflectã felul în care arãtau aceste locuri în momentul
când au intrat în uz denumirile, viziunea pe care o aveau oamenii de atunci asu-
pra spaþiului lor cotidian. 

Nu numai conservarea patrimoniului arhitectural este importantã, ci ºi a patri-
moniului toponimic. Vechile nume de strãzi sunt, în felul lor, martore fidele ale istoriei
oraºului. În intenþia de a configura aceste fragmente ale identitãþilor urbane, am
luat în considerare doar numele de strãzi care au motivaþie localã. Astfel, existã denu-
miri care fac referiri la cadrul natural, la particularitãþile geografice (forme de relief,
repere hidrografice) sau menþioneazã ocupaþii tradiþionale: Batiºtei, Dealul Mitropo-
liei, Între Gârle, Livada cu Duzi, ªoseaua Viilor, Puþul cu Roatã, Puþul cu Plopi, Mori-
lor, Povernei, Stupinei. Amintirea unor sate înglobate oraºului se pãstreazã în
numele de astãzi al unor strãzi sau cartiere bucureºtene: Bãneasa, Colentina, Cotro-
ceni, Fundeni, Herãstrãu, Giuleºti, Grozãveºti, Militari, Tei, Vãcãreºti.

Regãsim în partea veche a oraºului denumirile unor meserii astãzi dispãrute,
ale breslelor de meºteºugari ºi negustori: Bãcani, Cavafi, Cãldãrari, Chiristigiilor,
Covaci, Fãinari, Gabroveni, Lipscani, Mãmulari, Negustori, Olari, Orzari, Pieptã-
nari, ªelari, ªepcari, Tabaci, Zarafi. Locurile pe unde intrau diverse mãrfuri în oraº
au dat nume precum Drumul Sãrii ºi Drumul Gãzarului. Alte strãzi poartã nume-



le foºtilor proprietari ai locului sau ale ctitorilor de biserici – nume de persoane
care au rãmas în memoria colectivã bucureºteanã: Colþea, Delea Veche, Dobro-
teasa, Dudeºti, Filaret, Grammont, Grant, Heliade între Vii, Mântuleasa, Pitar Moº,
Pipera, Polizu, Popa Nan, Silvestru, Vergului, Witting. Dregãtorii ºi stãri sociale me-
dievale se regãsesc în alte denumiri: Armaºului, Banului, Ciºmigiu, Poteraºi, Spã-
tarului. Existã numeroase strãzi ale cãror nume fac referinþã la vechi edificii,
biserici, mãnãstiri, instituþii: Academiei, Antim, Bãrãþiei, Eforiei, Episcopiei, Foiºo-
rului, Mecet, Monetãriei, Pantelimon, Regiei, Ziduri între Vii. Originea, etnia sau
religia locuitorilor sunt ºi ele surprinse: Armeneascã, Italianã, Luteranã, Braºoveni,
Olteni. Locurile unde petreceau altãdatã bucureºtenii sunt evocate de nume precum:
Armindenului, Cãluºei, Grãdina cu Cai. Firmele unor localuri astãzi dispãrute s-au
perpetuat în numele strãzii Zece Mese sau al Pieþei Chibrit. 

În cadrul texturii vechilor strãzi bucureºtene nu puteam trece cu vederea
marile artere de circulaþie ale oraºului. Unele dintre aceste lungi strãzi radiale
ºi-au pãstrat, timp de secole, traseele iniþiale: Podul Mogoºoaiei– Calea Victoriei;
Podul Târgului de Afarã–Calea Moºilor; Calea Târgoviºtei–Calea Griviþei; Podul
de Pãmânt–Calea Plevnei; Podul Calicilor–Calea Rahovei; Calea ªerban Vodã;
Calea Dudeºti; Calea Vãcãreºti.

Strãzile au fost rareori trasate conform unor planuri urbanistice. Vechiul Bucureºti
nu reuºeºte sã aibã un aer sever, rigid, pompos, de instituþie, de capitalã autoritarã,






