„B11cul'f!şfil
de alfădJ:Jlă n-aveau
numai a cunună de vii pe margini, CI
via pătnmdea 11neori pină În adincul
1irgului. îmbiind bucureşteanul la
lulburelşihermeziu.''

Al.Pn:dcscu, „Vremuri
Bucureştene"
Bucurqli,or111ş111lviilor

dr.lone/lomfd

Printre multiplele probleme care s-au ridicat în fata adminis1ra1iei
adefinî1iv.lrîiofieialea
denumirii str.lzîlor,eoncomitentcu numerotarea caselor. Deseleschimbliri
de nume, deschiderea unor strlzi noi sau disparilia altora complicau de
muheoriidcntificareacurapidilatcaadn:seidutale.
Rezolvarea acestei probleme importante a început dup.lanul 1831 şi
avea sl se încheie in momentul în care strlzilc oraşului îşi vor fi primii
plAcu!clc,pccarccrauinscrisenumclc Diu;lnegindimnumai la faptul ci
scopulprincipalaldenumiri1strlzilorafos1aceladca-iaju1apelocui1orii
dfc aici sau de arnrca sl se orienteze înjelegcm ci mlsura era nu numai
bucureştencdinvremurilemodcmcafostşiaceea

binevenitldarşiabsolutnecesarl

lnBucurcş1iuli1Cvechicudenumiriin1ratelncirculajieaue:ii;istatincil

din veacurile al XVI-iea şi al XV Ii-lea. La începui numele strlzilor au op.Irul
cit se poate de natural urmind o serie de criterii, care renectau anumne
panicularit.l!i locale: îndeletniciri ale locuitorilor, configura\ia terenului,
biserici sau mân.lstiri etc.etc. Unele maiexist.lşiast.lzi (pujîne),altele(maî
multe) au disp.lrut. Prinlreelc (daci arunc.Im oscurtli privire în „Ghidul
Strl:zilor") sini şi acelea, care amintesc viţa de vie. Sa fie oare, chiar
intlmpl.ltoare aces1e nume? S1r.lzi ca Heliade intre Vii şi Ziduri intre Vii
(aflate în spatele Glrii Obor), intrarea Podgoria (în singa podului B.lncasa
mergind spre Srluleştî), aleea Valea Viilor din cartierul Drumul Taberii,
str.Povernei ling.I Bd.Ana lpltescusau binecunoscuta Şosea Viilor nu fac
decitslpA.strezeaminlireaeJ1istcn1Ciintrecutaviîlorbucureşteneviicare

ocupau olntindere destul de mare din suprafaţa oraşului. Documentele, iar
mai tlrziu, hlr!ile şi planurile oraşului sini manori de necontestat ai
podgorici,carcproduceaimcnsccantilll!idestrugurişivin.

Viile, fieellau fosldomncşti, boiereştisaumânislireşti,seaflauatit
spre marginea Bucureş1ilor cit şi în interiorul slu. Desigur el atunci
suprafataocupatlldeoraşeraaltaiarreliefulnueraidcnticcueeldinzilele
şi pinl

no11Stre. Dealurile de pe panca drcaptA a Dîmbovifei de la Cotroceni
laVlcAreştieumiciexcep1ii,erauplantateeuvijlldevic.

PcdealulMitropolici,depever.;antulundeasllziestecllidireafosteiCamere
aDeputa!ilorşipinlspredealulFilaretuluierauahcvii.Planta!iidevi!Ade

vieeraudeasemeneaJnjuru]LaculuiTei,carcseîntindeaupîniispreObor.
Str.Gh.Polizu de lingli Gara de Nord nu mai aminteşte decit prin numele
proprie1aruluisAuviacuprinsAodinioarAintrePiaţaBuzeşti,CalcaGrivi1Cişi

Bd.l.G.Duca
Dar vii segăsenuşiinoraşul propriu-z1s(încadrul primului inel de
circula1ic). În mahalaua SC.Gheorghe Vechi intre Calea Clllraşi, Calea
Vikllreşti şi Cnlca Moşilor, în mahalaua Flntina Boului in apropierea
Grlldinii Cişmigiu de llSLlzi şi, e11 o curiozitale demni de semnala! era
existentauneivii chiarineentruloraşului,situatllaproximativ,campelocul
unde se ridielin zilele no11StreelAdirea Ministerului Agriculturii. Mul1e
dintreae1ualelestră.zişicladiribucureş1eneocuplilocuribinecuvlnti.te

allAdatAdezeulvinuluişialviieidevie
Timpul. lnsli,atrceul, iar oraşul

construit

şi

reconstruit mereu a mai

pistrotdoarcapeoslabliarnintire.înnumctceîtorvastrăz1existcn1&viilor
bucureş1ene

ANEXA l.
Străzialelrornumeaminteseexîsten1&lntrccuavîilorbucureş1ene:

- Drumul între Vii - din Calea Vitan spre Dlmbovi1a
- Drumul Mic inire Vii - in eanicrul Ferentari, din Prelungirea
Ferentari.
- Heliade între Vii - în spatele G4rii Obor
-lntrareaPodgoria-llngAPodul BlineasaspreSrliuleşii. lnanul 1940
eraproiect'llAlntrareaPodgoriilordinŞoscauaViilor.Nerealizatl.

-Gh.Polizu-proprietardcvie,llngAGaradeNord
- Povernei - din Bd.L11Sellr Catargiu
- Aleea Valea Viilor - în eanîerul Drumul Taberii, din str.Drumul
Taberii
-Vi!ei-dinpn:lungireaGhencea
-Sirugurilor-dinprelungireaGhcncea
-ValeaCAlugAreascA-dinPrelungircaGheneca
- Şoseaua Viilor - din Bd.George Coşbue spre Calea Şerban Vodl

- Ziduri înlre Vii - în spatele GArn Obor
- lntr.Viilor-din Şoseaua Viilor. ln proiect în 1940 sub numele de
lnlr.Podgoriilor.
-Viişoarei-lîngAslr.Povcmei

ANEXA2.
1recu1aviilorbucurcştenc
şicareaudisp!rutda1oritA1ransfonnArilorurbanisticesauauprîmitalt

Str-Azi al cArornume amintescexistenia în

• str Arionoaia - proprietar de vie, între str.Uranus şi str.Antim.
Stradatlliiaall!idat!iviaMarghioli!eiArion.CentrulCivic
. Aslan între Vii - pornea din str. Heliadc între Vii. Astizi,
in1crscc\ia Hcliade între Vii, str.Doamna Ghica şi str.Deleanu
Drfiguşin

- Drumul in Vii - in apropierea interse<:lici Şos.Giurgiului cu
str.StoianMilîtaru.AstAzistr.Vcrigei.
- Drumul intre Vii - din sir.Mfirţişor in Calea VlcArcşti. Astăzi
traseulpuJinmodificatcstccuaproxîmaiiestr.Prinosului.
- Ţepeş în Vii - cu aproxima\ic prelungirea str.Ţepeş Vod.A. Azi
str.mr.l.Coravu.
s~mmory

lluc:hares1 was onee a wwn much ll'"""r \han 1odlly. Great parts or ilS lemlOry were
covered by patchnorforsest. by yards, gardeM,Uld, last bui no1 leas1, moS!.Df1he
ho..,,esh.adavmeyardnHrby.Monoflhcscvinc:yan:lsdisappean:d,butnamesofst'"IS
ar.dplaccssti11anes11heirpas1presence.Thcanicleremaltes1hemapofllucharcst,by
rcvisitingremnan1Sofi1Svineyan:ls.

