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Din traiul în comun al oamenilor iau naştere comunităţile. Ele reprezintă
cadrul în care se stabilesc o serie de relaţii sociale a căror natură modelează
întregul aspect fizic al aşezării: începând cu felul de alcătuire a casei, a
gospodăriei individuale, până la amplasarea teritorială a întregii comunităţi
(distribuirea locuinţelor, a principalelor stabilimente, direcţia căilor de acces
etc.). Cunoaşterea acestei legături între relaţiile sociale şi aspectul aşezării umane
(în speţă reţeaua căilor de acces) este absolut necesară în încercarea noastră <je
11 ilustra apariţia şi evoluţia procesului de denumire a străzilor din Bucureşti. In
fapt, ce altceva reprezintă drumul, calea, decât urma vizibilă a legăturilor stabilite
între membri unei comunităţi?
Primele atestări documentare ale denumirilor de uliţe datează de la sfârşitul
secolului al XVI-lea 1, la mai bine de un secol de la prima menţiune a cetăţii
lh1cureştilor (1459) 2 • Astfel, la 12 martie 1580, este menţionată „uliţa de cătră
llt'serica Gheormei ", iar la 5 iunie 1589 „ uliţa cea mare, lângă curtea domniei
mele "1 . Explicaţia acestei apariţii târzii a unor denumiri folosite în desemnarea
dilor de acces din urbe trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, un factor de
natură spirituală, specificul vieţii comunitare (în care orientarea în spaţiu se
li1cc după cu totul alte reguli decât cele existente într-un oraş modem), iar pe
de altă parte, un factor de natură materială, instabilitatea traseului căilor de
11cccs până în secolul al XIX-lea (în sensul schimbării frecvente a acestuia în
diverse împrejurări).
Apărute în jurul unor edificii de o importanţă deosebită pentru urbe
(constituindu-se în aşa-numita „ reţea de puncte fixe "4 ) sau, mai târziu, prin
1 Pentru mai multe informaţii cu privire la primele atestări documentare ale enoriilor
111111halalelor) şi străzilor, vezi Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi
11111p11ri până în zilele noastre, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966, pp. 352-378;
Munnescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru, Janina „Nume de străzi din Bucureşti", în Analele
/111iversităţii Bucureşti, seria Ştiinţe Sociale-Filologie, anul XI, 1962, nr. 25, p. 378; Olteanu,
~ll'fan, „Meşteşugurile din Bucureşti în secolele XVI şi XVII", în Studii. Revistă de istorie,
ll11~ureşti, anul XII, 1959, nr. 5, pp. 106-107, nota de subsol nr. 3.
2
Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 50.
3
Este vorba de curtea domnitorului Mihnea Turcitul. Giurescu, Constantin C., op. cit.,
I' 167.
4
Harhoiu, Dana, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Editura Simetria, Bucureşti,
1'1 117, p. 31.
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alipirea unor comunităţi rurale5, mahalalele bucureştene sunt pentru prima dată
atestate documentar la sfârşitul secolului al XVI-lea, sub denumirea de enorii.
Astfel, într-un act din 18 noiembrie 1590 (din timpul domniei lui
Mihnea-voievod), este menţionată „ enoria popei Camino", iar în acelaşi an
apare menţionată, într-un alt document şi „ enoria popei Matei "6 • Odată cu
accentuarea influenţei turceşti, termenul „ enorie" (greacă „enoria" = parohie),
cu tentă religioasă, este înlocuit cu cel de „ mahala" (arabă şi turcă „mahalle"
= parte de oraş sau cartier), menţionat pentru prima dată într-un act oficial la
18 iunie 1626 7 • Aceste enorii sau mahalale se prezentau sub forma unor
comunităţi 8 semi-închise, comunicarea cu exteriorul, cu celelalte comunităţi
fiind destul de redusă. Rareori membrii acestor comunităţi părăseau spaţiul
cunoscut al mahalalei pentru a se aventura în zone necunoscute ale Bucureştilor.
Relativ bine delimitate teritorial („graniţa" dintre ele o constituiau uliţele mai
mari 9), în interiorul lor se stabileau relaţii sociale constante şi de durată, aceste
fapte ducând practic la o mare familiaritate a membrilor cu mediul fizic, dar şi
uman existent. În aceste condiţii, sintagmele utilizate în desemnarea locaţiei vor
conţine referinţe minime, cu un caracter local. Făcând referire la mediul
comunitar, aceste formule de localizare erau destinate localnicilor, fiind total
nefolositoare străinilor. Mahalalele corespund astfel în mare măsură descrierii
comunităţilor numite de Dr. Obedenaru 10 „ orientale": „ În Orient cetăţile sunt
mici afară de doue, trei; locuitorii duc uă viaţă cât se poate de pucin activă,
au pucine relaţii unii cu alţii. Pentru aceasta nici că simt nevoia de a se boteza
stradele, de a numerota casele. Acolo croitorul şi pantofarul ţi-l alegi din
mahalaoa d-tale: şi unul şi altul te şciu prin urmare unde şezi. Uă parte din zi
stai acasă, altă parte la vecini: n 'ai trebuinţă de nici uă adresă " 11 • Pentru a
„ ( ... )fiecare biserică, afară de bisericile venite mai târziu, a însemnat o aşezare rurală
cu un anumit caracter („.) ", Iorga Nicolae, „ Ce a rămas din vechii Bucureşti?
Conferinţă la societatea Bucureştii Vechi", în Societe europeennes, nr. I O, Paris, 1993, p. 95. În
legătură cu satele incorporate în Bucureşti, vezi Giurescu, Constantin C., op. cit„ pp. 255-259.
6 Giurescu, Constantin C„ op. cit„ p. 352.
7
Ibidem.
8 Vezi definiţia termenului de comunitate, în Zamfir, Cătălin şi Vlăsceanu, Lazăr (coord.),
Dicţionar de sociologie, Editura Babei, Bucureşti, 1993, p. 128.
9 În funcţie de mărimea şi însemnătatea lor, căile de acces delimitau proprietăţile aparţinând
aceleiaşi mahalale sau diferitele mahalale: „străbătând mahalalele sau despărţindu-le, o reţea
întreagă de uliţe mari şi mici împânzea Bucureştii" - Obedenaru „Adressele în Orient şi în
Europa Occidentală", în lnformaţiuni/e bucurescene, anul I, nr. 37, 12 ianuarie 1870, p. 3.
10
Obedenaru, Mihail (Georgiade, Gheorghiad, n. 5 noiembrie 1839, Bucureşti - m. 9 iulie
1885, Atena) a avut preocupări în variate domenii. A fost medic primar la spitalul de copii din
Bucureşti, profesor la şcoala de medicină; din 1874 intră în diplomaţie (este prim secretar de
legaţie la Roma, la Constantinopol, din nou la Roma şi ministru la Atena); membru corespondent
al Academiei Române (din 10 septembrie 1871), căreia i-a lăsat întreaga sa avere precum şi o
bogată colecţie de manuscrise; realizează traduceri; publică articole în reviste franceze şi în
diferite periodice româneşti. Vezi Bacalbaşa, Constantin, Bucureştii de altădată, voi. I ( 18711877), Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 99 şi Predescu, Lucian, Enciclopedia României.
Cugetare, material românesc, oameni şi înfăptuiri, Editura Saeculum I. O. şi Editura Vestala,
Bucureşti, 1999 (prima ed. 1940), p. 611.
11
Obedenaru, op. cit., p. 3.
5

care s 'a

păstrat
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înţe l e ge însă şi

mai bine acest proces, vorri aduce spre ilustrare câteva exemple
Ic formule utilizate în localizarea indivizilor.
Analizând conţinutul pomelnicelor dintr-o condică de la sfărşitul veacului
11 XVIII-lea 12 , Aurelian Sacerdoţeanu remarcă existenţa mai multe formule de
identificare a locuitorilor din Bucureşti, prin referire la alte elemente ajutătoare .
a) Cele mai des utilizate fac referire la o altă persoană, de preferat mai
' tmo scută în colectivitate. Aceasta este vecinul individului în cauză („Anghelina
rl lângă Armean aprod ", „Mihai ce şade lângă Pârvu ", etc.), gazda la care
1 esta locuieşte („ Constandin care şade la Amza tabacia ", „Dobra ce şade în
•nsa Lupciului ", „Ion den casa Zahariei ", „Rada muma lui Niculae din casa
lui Vişan", „Dragomir de la chilie ", „ Gane de la odăi", „Manea ce şade la
·ltilie ", etc.) sau stăpânul (stăpâna) în slujba căreia se afla („Radu/ de la Vlad
'/Zlnar ", „Neacşa de la jupâneasă", „ Şărban de la jupâneasa Dobra ", „Radu/
<I tan post.", „ unchiaş Toma ot Stavăr logofat", „Barbu/ sluga cocoanii Saftii ",
„ umitru sluga ot vei ban ", „ Ion chelariul ot Filipescu ", „ Mihai logofat ot vei
11ortar " etc.).
Raportarea este cu atât mai eficientă cu cât persoana la care se face
t •ferire este cunoscută de un număr mai mare de oameni. Cazul cel mai fericit
ro în cazul orientării în funcţie de casele boierilor. „ Când eşia cine-va din
· •r ul locurilor cunoscute, când voia să caute uă persoană necunoscută de
I nsul până atunci, i se spunea că cutare şeade peste drum de boieru cutare.
· asta era suficient, căci graţiă lenii mojicilor şi preponderanţei boierilor,
/ •- are ciocoiaşiu, fie-care negustoraş trebuia să scrie unde şeade coconu
la11 u, unde coconu Nicu, unde vistieru Ghiţă " 13 .
b) Altele fac referire la repere materiale, cum ar fi povarna („ Arsenie de
/ / po varnă", „Dumitraşco ot povarnă", „ Mihăilă la povarna Paşcului " etc.),
111 rginea oraşului sau a mahalalei („Istrate calicul de la margine ", „ Stoica
,~ f ·gar de la margine " etc.), sau poarta palatului domnesc (mai multe nume sunt
11 ' ţi te de expresia „ neamţul din poartă ") . Aceeaşi referire la porţile curţii
l o m ne şti o întâlnim şi într-un document, din 1 iunie 1734, în care se vorbeşte
I un loc de casă aflat la Poarta de jos a Curţii Domneşti vechi şi în altul, din
I ctombrie 1749, în care sunt menţionate trei prăvălii, la Poarta de jos a
'11rţii Domneşti, luate cu chirie 14 •
Putem astfel observa înscrierea formulelor în spaţiului comunitar. Lipsa
I r de generalitate şi chiar de persistenţă în timp 15 le fac inoperante în situaţiile
0 11 ·iale. Aceasta este şi motivul pentru care la un moment dat în desemnarea
12
Deş i condica în sine datează de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, alcătuirea celor mai
111ullc pomelnice a fost realizată probabil pe tot parcursul secolului sau chiar mai înainte . Pentru
111 d mu lte informaţii vezi Sacerdoţeanu , Aurelian, „ Etnografie bucureş te ană în secolul al

\'V/11-lea", în Bucureşti . Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie al Municipiului
1111 • urcş ti , nr. IX, 1972.
13 Obedenaru, op. cit., p. 3.
14
Vîrtosu E. şi I„ Aşezăminte Brân co veneşti, p. 386, apud. Marinescu-Himu, Maria şi
Vll11 n-Unguru, Janina „Nume de s trăzi din Bu cureşti ", în Analele Universităţii Bucureşti, Seria
tll nţ c Soc iale-Filologie, nr. 25 , anul XI, 1962, p. 378.
15 Am în vedere aici localizarea unor persoane prin apelul la alte persoane.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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locaţiei s-a impus menţionarea mahalalei, aceasta oferind o aproximare mult
mai bună a locului 16 • Desemnarea oficială a mahalalelor (parohiilor) servea
astfel „pe de o parte, la localizarea proprietăţi/or, în caz de vânzări, cumpărări,
amaneturi etc., pe de altă parte, la strângerea dărilor şi la plata eventualelor
<globale> sau amenzi", iar sub aspect religios, la „ o delimitare a credincioşilor
care ţineau de o biserică, formând <poporul> ei " 17 •
Se resimte aşadar nevoia unei mai mari precizii în desemnarea locaţiei
care să restrângă aria de căutare. Pentru o vreme mahalaua a oferit acest plus
de precizie dar, odată cu înmulţirea persoanelor şi implicit a imobilelor existente
în aceste unităţi administrative, şi-a pierdut din eficienţă. S-a recurs astfel la o
unitate teritorială mai restrânsă ca dimensiune - uliţa - şi s-a trecut chiar la
numerotarea caselor. Trebuie precizat de la bun început faptul că aceste modalităţi
diferite de indicare a locului (descrieri lipsite de precizie cu referire la repere
particulare şi nedurabile, precizarea mahalalei şi în cele din urmă desemnarea
străzii şi a numărului) nu s-au succedat în timp. În unele situaţii, în special în
documentele oficiale, ele erau utilizate concomitent (se preciza mahalaua iar
apoi se adăuga şi formula de identificare „comunitară"). Deşi noile realităţi
social-economice impuneau o mai mare rigoare în desemnarea locaţiei, în relaţiile
de zi cu zi maniera „tradiţională" de indicare a locului va persista până spre
sfârşitul secolului al XIX-lea. Aceste descrieri vagi le creau dificultăţi în special
celor din afara comunităţii. Revoltat de persistenţa acestor practici „ orientale"
de descriere a locaţiei până în 1870, Dr. Obedenaru publică un articol' 8 în care,
cu umor şi ironie, doreşte să atragă atenţia 19 asupra unor deficienţe grave în
problema denumirilor de străzi. „ Vrei cum-va să scii unde şeade cutare, şi este
cetatea mai mare? Ţi se spune că şeade peste drum de Deadu Ivan, alături cu
Hagi Petcu din dosu lui fusu/ Eflendi. Îţi iei toiagul (din causa câinilor, ca la
Bucuresci), şi mergi din casă în casă întrebând unde şeade Deadu Ivan, sau
Hagi Petcu, sau Jusuf-Eflendij. În fine afli pe acel cutare după uă jumătate de
zi de umblet "20 • Chiar şi după atribuirea de denumiri oficiale unor căi de acces,
acestea vor fi cu greu încetăţenite (spre sfârşitul secolului al XIX-iea când apar
primele călăuze ale oraşului în care sunt consemnate toate numele de străzi).

Întârzierea apariţiei primelor denumiri de uliţe poate fi explicat şi printr-un
al doilea factor, privind de data aceasta o caracteristică intrinsecă a căilor de
acces şi nu una extrinsecă (ca în cazul expus mai sus). Este vorba de instabilitatea
traseului acestora.
Încorporarea a numerose sate în cadrul Bucureştilor, devenite ulterior
mahalale, nu a rămas fără urmări în aspectul oraşului. „ Când aceste aşezări
rurale au devenit mahalale sau cartiere periferice, ele au păstrat uliţele lor,
16
În actele oficiale mai apare şi împărţirea Bucureştilor în „de sus" şi „de jos" ce va
deveni rapid inoperantă, datorită rapidei extinderi a urbei. Vezi Giurescu, Constantin C., op. cit.,
p. 352.
17
Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 352.
18
Dr. Obedenaru, op. cit., p. 3.
19
Sub titlu, în paranteză.este trecut „Articol recomandat d-lui Primar".
20 Obedenaru, op. cit., p. 3.
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adesea strâmte şi cotite, au păstrat casele, aşezate după cum a vrut fiecare şi
acoperite, de multe ori cu stuf sau paie "21 • Astfel, casele, înconjurate de grădini
largi, nu sunt aliniate (ca în cazul Sibiului sau al Sighişoarei de pildă), fiind
construite după bunul plac al proprietarului de teren. Aceasta conferă Bucureştilor
„o structură urbană aparent discontinuă, rarefiată "22 , în care nu întotdeauna
căile de acces condiţionau locul de amplasare a caselor. În unele situaţii uliţele
erau nevoite să îşi modeleze traseul în funcţie de casele existente şi de apariţia
unor noi aşezăminte. Această stare de fapt a fost cu greu remediată de
municipalitate. Abia după adoptarea Regulamentelor Organice este aplicat un
program coerent ş~susţi11ut de sistematizare a oraşului, impunându-se şi unele
acte normative privitoare la alinierea imobilelor, trecându-se la ajustarea şi
uneori chiar la demolarea imobilelor ce „stăteau în calea" arterelor de circulaţie.
Iniţial ele delimitau şi totodată stabileau legătura între mahalale (în cazul celor
mai importante) sau între diferitele proprietăţi (în cazul celor mai neînsemnate),
urmându-şi calea printre casele construite aproape la voia întâmplării. De aici
şi aspectul întortochiat al străzilor Capitalei, alcătuind ceea ce Dr. Obedenaru
denumea cu groază ca fiind „ Labyrinturile Bucurescilor ". Dacă localnicii nu
par a fi atât de afectaţi, acest fapt ridica însă numeroase dificultăţi străinilor,
pentru care oraşul apare ca „ un adevărat labirint de străzi strâmbe, strâmte,
foarte murdare şi adesea kilometrice "23 . Dar dacă iniţial „ toate aceste uliţe
mărunte n 'aveau nume şi te orientai după numele mahalalei, după biserica
mahalalei, după casele boereşti şi mai ales după cârciumile cartierului, când
prin afluxul populaţiei casele s 'au înmulţit, au început să 'şi simtă cotul, să se
alinieze, atunci sutele de străzi şi ulicioare fără nume au trebuit botezate la
iuţeală "24 •
Înainte vreme căile de acces erau însă, după cum menţionează
( i. Ionescu-Gion, ,,foarte puţin ceea ce numim noi astăzi uliţă "25 • Doar cele mai
importante şi frecventate erau îngrijite în mod constant şi pavate cu trunchiuri
de copaci (de unde denumirea de poduri) sau uneori cu nuiele. Aceste materiale
se deteriorau însă rapid, necesitând cheltuieli mari din partea stăpânirii şi
supunând populaţia la pericolul real de a se accidenta. Abia în timpul lui Grigore
<ihica, în aprilie 1824 debutează pietruirea primei artere în Bucureşti - Podul
Tf1rdului de Afară - lucrările încheindu-se în septembrie 1825 26 • Acţiunea avea
să fie continuată, în mod sistematic, în timpul Regulamentelor Organice, când
21

Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 259.
Harhoiu, Dana, op. cit., p. 34.
23
Popescu, Mih., Descrierea oraşului Bucureşti făcută de căpitanul austriac Ştefan Diefl'iclr în anul 1855, în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-arheologice „Bucureştii-Vechi",
1111ii I-V (1930-1934) [Bucureşti], 1935, p. 89.
24
Stahl, Henri, „ Botezarea şi răs botezarea străzilor capitalei", în Gazeta municipală,
nnul IV, no. 171, 5 mai 1935, p. I. Acest articol a mai fost publicat şi în Bucureştii vechi.
/111/etinul Societăţii Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii I-V, 1930-1934, [Bucureşti],
1•ns, pp. 50-55. Vezi şi Stahl, Henri, Bucureştii ce se duc, Tipografia <Neamul Românesc>,
V ln<lcnii de Munte, 191 O, în special capitolul referitor la mahalalele bucureştene.
25
Ionescu-Gion, G., „ Mahalalele bucureştene", în Gazeta municipală, anul II, no. 53, 22
11111uarie 1933, p. I.
26
Giurescu, C. C., op. cit., p. 368.
22
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se începe pavarea uliţelor cu bolovani de râu, de la centru spre periferie. Podurile
mai mici, de o mai mică importanţă, erau lucrate cu materia}e de mai proastă
calitate, iar cheltuielile de reparare erau suportate de locuitori. In fine, ulicioarele
mai mici, de la periferie, erau alcătuite din pământ bătătorit, uneori amestecat
cu pietriş, moloz sau chiar cenuşă. În 1854, căpitanul austriac Ştefan Dietrich
consemna în raportul său către Viena: „În cea mai elegantă parte a oraşului
străzile sunt foarte rău pavate, cât privesc cele de la periferie nici vorbă de
asemenea minuni". Iama, „ când de obiceiu plouă cu lunile, străzile se transformă
în râuri smârcoase cari la marginile oraşului formează mlaştini atât de
periculoase şi adânci încât se pot chiar îneca oameni şi caf'27 • Consecinţe cu
mult mai grave decât ploile le aveau inundaţiile, cauzate de revărsarea
Dâmboviţei, cutremurele, dar mai ales incendiile 28 • „ Toate aceste uliţe şi toate
aceste mahalale erau azi la doisprezece din zi într-un fel, şi mâine la doisprezece
tot din zi puteau fi într-alt fel. De ce? Din pricina focurilor care bântuiau la
Bucureşti cumplit şi-ngrozitor "29 • Schimbând faţa oraşului uneori doar în câteva
clipe, aceste catastrofe ofereau însă prilejul unei refaceri sistematice a oraşului 30 •
Astfel, în secolele XVIII-XIX, „ la Bucureşti nu s-a pomenit de uliţe drepte şi
ceva mai largi decât după focul cel mare de la 1804, când a ars tot
Târgul-din-Năuntru până-n zidurile hanului lui Şerban-Vodă". Atunci,
Constantin-Vodă Ipsilanti a poruncit „să se facă casele drepte în rând, să easă
uliţele drepte, nu şuvăite şi casele una mai afară şi alta mai înăuntru, ca mai
nainte, de astupa una pe alta "31 •
Aşadar, numai având în vedere natura şi specificul relaţiilor stabilite între
membrii comunităţilor din interiorul Bucureştilor (mahalalele), ce presupune o
anumită raportare la spaţiu, cât şi instabilitatea traseului căilor de acces până în
secolul al XIX-lea, putem înţelege procesul apariţiei primelor denumiri de străzi
precum şi caracterul lor aparte.
Schimbarea modalităţii de desemnare a locaţiei punctează, pe de o parte,
etapele evoluţiei aşezării umane, iar pe de altă parte (strâns legată de cea
precedentă şi de fapt chiar determinând-o), etapele evoluţia relaţiilor sociale.
Ele marchează trecerea de la o viaţă comunitară intensă, circumscrisă unui
spaţiu relativ restrâns din care însă locuitorii arareori ieşeau, către o existenţă
citadină în care graniţele propriei comunităţi devin mult mai flexibile datorită
nevoii tot mai acute de stabilire a numeroase contacte cu ceilalţi locuitori ai
oraşului. Formele vechi, vagi de descriere a locului în care o persoană îşi are
reşedinţa continuă să fie utilizate în viaţa de zi cu zi dar, în actele oficiale, ele
vor fi treptat înlocuite cu formule mai exacte, cu referire la mahalaua în care
se aflau sau a străzii la care aveau acces.
27
28

Popescu, Mih., op. cit., pp. 89-90.
Pentru mai multe informaţii referitoare la incendiile, cutremurele şi inundaţiile ce au
cuprins Bucureştii de-a lungul timpului vezi Potra, George, Din Bucureştii de ieri, voi. I,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990.
29
Ionescu-Gion, G., op. cit., p. 1.
30
Vezi şi Mucenic, Cezara, Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-iea, Ed. Silex,
Bucureşti, 1997.
31 Dionisie Eclesiarhul, apud. Ionescu-Gion, G., op. cit., p. I.
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Vechile denumiri ale străzilor fac, în cele mai multe cazuri, referire la o
particularitate exterioară definitorie. Aceasta putea fi de natură intrinsecă (o
caracteristică propriu-zisă a străzii) sau extrinsecă (un element material deosebit,
cunoscut de un număr mare de persoane, care, devenit reper al orientării în
spaţiu, împrumută numele său străzii pe al cărui traseu se află). În ambele
situaţii însă aspectul reţinut în denumire este direct perceptibil prin văz:
„ Obiectele din lumea înconjurătoare ne impresionează, de obicei, prin
particularităţile lor exterioare, de care luăm cunoştinţă cu ajutorul văzului. Iar
lucrurile văzute le reţinem mai uşor şi mai durabil decât pe cele percepute cu
alte simţuri "32 • Caracteristic denumirilor tradiţionale de străzi este aşadar
existenţa unui element exterior de referinţă, material şi direct perceptibil, şi
aceasta deoarece „Mentalitatea populară de pretutindeni se caracterizează
printr-o sensibilitate deosebită faţă de aspectul exterior, material, concret al
lucrurilor "33 •
Printre primele denumiri date străzilor 34 au fost cele ce făceau referinţă la
caracteristicile acestora (calea de sus, denumită şi uliţa den sus, uliţa mare sau
uliţa cea domnească, uliţa mică, podul de pământ etc.). Ulterior au apărut şi
cele ce fac trimitere la o serie de repere. De cel mai multe ori acestea sunt
„puncte de convergenţă socială "35 : biserica (uliţa de lângă biserica lui Gheorma,
uliţa dinspre biserica lui Mitrea Vornicul, uliţa dinspre Biserica Grecilor, uliţa
Biserica Albă, uliţa Bărăţiei etc.), curtea domnească (uliţa Curţiei, podul cel
mare din Curtea Veche etc), târgul (uliţa care vine din Târgul de jos, uliţa
Târgului de sus, uliţa Târgului de afară, uliţa Târgului din năuntru etc.),fântânile
(uliţa Puţul cu plopi, uliţa Fântâna boului, uliţa Puţul cu apă rece, uliţa Puţul
cu tei, uliţa Puţul de piatră etc.) sau alte stabilimente cu o importanţă deosebită
pentru viaţa urbei (cum ar fi hanurile: uliţa hanului Şerban Vodă sau fo}şoarele
de unde se supraveghea izbucnirea incendiilor: uliţa Foişorul de Foc). In unele
cazuri denumirea prelua numele localităţii spre care se îndrepta calea de acces
(uliţa Craiovei, uliţa Herăstrăului, podul Braşovului denumit şi podul
Mogoşoaiei, drumul Târgoviştii etc.) 36 •
Şi anumite elemente naturale (forme de relief, ape, vegetaţia specifică
unui loc) determinau atribuirea unei denumiri (uliţa Gorganului, uliţa Izvorului,
32

Iordan, Iorgu, Toponimia românească, Editura Academiei R.S.R„ Bucureşti, 1963,

p. 18.
33

Ibidem, p. 313.
Exemplele de vechi denumiri ale străzilor şi anii atestării lor documentare au fost
preluate din: Giurescu, G. G., op. cit., p. 367; Olteanu, Ştefan, op. cit., pp. 106--107, nota de
subsol nr. 3; Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, „ Modele în toponimia urbană", în Limba
mmână, anul XLIV, nr. 5-6, Bucureşti, 1995, pp. 225-232.
35 Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)", în
Anuar al Arhivelor Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1997, p. 76.
36
Pentru diferite clasificări ale vechilor denumiri de străzi din Bucureşti, vezi:
Marinescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru, Janina, op. cit., p. 378; Giurescu, Constantin C., op.
dl., pp. 374-378; Giurescu, Constantin, C., „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti",
în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, voi. VIII,
1971, p. 243; Stahl, Henri, op. cit., pp. 1-2.
34
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uliţa viilor etc.) deşi, în mediul citadin, elementele artificiale, construite de
oameni, prevalează ajungând treptat să le mascheze şi chiar să le elimine pe
cele naturale.
Aceeaşi_ funcţie de repere în desemnarea locaţiei, o îndeplineau şi diferitele
personalităţi locale, a căror amplasare în spaţiu era cunoscută de întreaga
colectivitate. Numele acestor persoane (de regulă mari proprietari de terenuri,
persoane cu înalte funcţii politice) va da, în numeroase cazuri, şi denumirea
principalei căi de acces ce traversează acea colectivitate (uliţa Mântulesi, uliţa
Spătarului, uliţa Arionoaiei, uliţa Bălăceanului, uliţa Boteanului, uliţa Colţii după clucerul Colţea Doicescu, uliţa Golescului, uliţa Stelii etc.).
Alte repere la care făceau referire vechile denumiri de astăzi din Bucureşti
erau diferite colectivităţi umane: grupuri etnice (uliţa turcilor, uliţa armenească,
uliţa sârbilor etc.), clase sociale (podul calicilor, devenit după 1800 podul
Ca/iţei, tocmai datorită sensului peiorativ etc.) sau breslele diferiţilor meseriaşi 37
(uliţa bărbieri/or, uliţa căldărarilor, uliţa şelarilor, uliţa zlătarilor, uliţa tabacilor
etc.) 38 •
Reperele ce impuneau denumirea căilor de acces puteau aşadar fi de
natură umană (persoane individuale sau colectivităţi) sau obiectuale (elemente
naturale sau artificiale).
Cele mai multe din denumirile vechi ale căilor de acces din Bucureşti
făceau aşadar referire la un reper, al cărui nume (în cazul în care acesta există)
îl preluau. C. C. Giurescu atrage atenţia asupra acestui fenomen, considerând că
uliţele, „designate perifrastic prin propoziţii privind, în pildă, un lăcaş religios
situat la extramitatea uliţei" nu au de fapt „ nume proprii "39 , ele preluând
numele, deja existent, al unui alt loc. Treptat însă semnificaţia iniţială se pierde
iar odată cu ea şi traseul urmat de numele respectiv. Este ceea cc lingviştii

Pentru mai multe infonnatii cu privire la vechile meşteşuguri din Bucureşti vezi Olteanu,
op. cit., pp. 71-112; Şerban, C., „Breslele bucureştene din secolul XV!I/", în Studii.
Revistă de istorie, anul XII, 1959, nr. 6, pp. 55-89; Marinescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru,
Janina, op. cit., pp. 377-385; Popescu, Mihail, „ Contribuţiuni la istoria breslei bioangiilor din
Bucureşti", în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii
I-V (1930-1934), [Bucureşti], 1935, pp. 107-112.
38
Anii atestării documentare a acestor denumiri sunt următorii: calea de sus (1614),
denumită şi uliţa de sus (1658), uliţa cea mare (1589) sau uliţa cea domnească (1659), uliţa mică
(1643), podul de pământ, uliţa de lângă biserica lui Gheorma (1644), uliţa dinspre biserica lui
Mitrea Vornicul ( 1671 ), uliţa dinspre Biserica Grecilor ( 1669), uliţa Biserica Albă ( 1740), uliţa
Curţiei (1649), uliţa Foişorul de Foc (1800), podul cel mare din Curtea Veche ( 1763), uliţa care
vine din Târgul de jos (1664), uliţa Târgului de sus, uliţa Târgului de afară (1769), uliţa
Târgului din năuntru, uliţa hanului Şerban Vodă (171 O), uliţa Bărăţiei ( 1712), uliţa Puţul cu
plopi (1741 ), uliţa Fântâna boului ( 1728), uliţa Izvorului (1732), uliţa Puţul cu apă rece (1846),
uliţa Puţul cu tei (1741), uliţa Puţul de piatră (1741), uliţa Craiovei (1741), uliţa Herăstrăului
(1834 ), podul Braşovului denumit şi podul Mogoşoaiei ( 1692), drumul Târgoviştii ( 1681 ), uliţa
gorganului (1842), uliţa viilor (1798), uliţa Mântulesi, uliţa Spătarului, uliţa Arionoaiei, uliţa
Bălăceanului ( 1707), uliţa Boteanului ( 1764), uliţa Colţii (1740, după clucerul Coltea Doicescu),
uliţa Golescului (1741 ), uliţa Stelii (1767), uliţa turcilor (1626), uliţa armenească ( 1824 ), uliţa
sârbilor (1698), podul calicilor (sec. XVIII) devenit după 1800 Podul Ca/iţei, uliţa bărbierilor
(1600), uliţa căldărarilor ( 1683), uliţa şelarilor {1755), uliţa zlătarilor (1669), uliţa tabacilor
(1635).
39 Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 243.
37

Ştefan,
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nu mesc „ toponim aparent" în urbanonimie 40 • Extrem de răspândit în sistemul
urbane toponimul aparent este o fază a exi stenţe i numelui de loc
11 rban, din procesul continuu al transferurilor de sens 41 • Studiile lingvistice propun
„ r ifacerea traseului denominativ ", eliminându-se „ conotaţiile suprapuse", în
opul evidenţierii acestei evoluţii a numelui dar şi în scopul stabilirii unor
m dele de evoluţie firească în urbanonimie şi de care ar trebui să se ţină seama
n procesul schimbării denumirilor de străzi de către organele administrative în
lrcpt.

ucnominaţiei

Legislaţia

în domeniul nomenclaturii stradale

Deşi,
111 n ţionate

o parte a căilor de acces din Bucureşti aveau denumiri, cu care erau
în documente încă secolele XVI-XVII, acestea nu aveau un caracter
o 1 ial. Stabilite în timp de membrii colectivităţii aflată în imediata lor apropiere,
d rect legate de realităţile vremii, ele nu implicau intervenţia oficialităţilor
•om unei. Precizia lor nu este însă desăvârşită. Aceeaşi arteră putea fi desemnată
prin mai multe nume, chiar în cadrul aceluiaşi document, putând da naştere la
li î n ţe legeri .
Alcătuite după principiul legăturii cu realitatea înconjurătoare, într-un
u·n ş aflat în plină expansiune, numele străzilor ajungeau rapid să nu mai reflecte
1 • astă realitate, aflată într-o continuă schimbare. De pildă, uliţele cu nume de
111 •ş teşugari puteau cu uşurinţă da naştere la confuzii, în principal deoarece : pe

I • o parte, aceşti meşteşugari „se stabileau şi pe alte uliţe şi mahalale care
/11 /l'tau alte· denumiri decât cele în legătură cu un meşteşug oarecare (. ..) "42 , iar
p le altă parte, „ mai ales în a doua jumătate a secolului XVII, în cartierele
1 111 •ş t ş ugăreşti se stabilesc şi nemeşteşugari, în special negustori, astfel că,
1 I' t riul teritorial nu mai corespunde strict celui profesional aşa cum se pare
1 1 1 fos t la început" 43 • Membrii unei bresle puteau aşadar să fie grupaţi în mai
11111 lt c zone ale oraşului, în jurul a mai multe uliţe, dar doar una dintre acestea
I arte numele lor, sau s-ar mai fi putut întâmpla ca numele străzii să nu mai
111 1 s pundă realităţii, meşteşugarii mutându-se treptat, odată cu creşterea oraşului
' ·u apariţia altor categorii socio-profesionale, în alte zone.
Apărute în urma unui proces natural, numele străzilor sunt schimbate în
11mo unui proces la fel ~e „natural", când nu mai corespund realităţii pe care
11 I trebuit să o reflecte. In societatea tradiţională schimbarea se produce treptat,
d n lungul unei perioade lungi de timp şi reflectă schimbările produse în
1111w11 itate. Ea nu este percepută ca pe o ruptură cu trecutul ci ca o trecere
1

1

Vezi Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, „ Cateoria <toponim aparent> în
în Limba Română, anul XLVI, nr. 4-6, Bucureşti , 1997, pp. 319- 329.
4 1 Exemple de astfel de toponim e aparente în cazul străzilor din Bucure şti sunt: strada
li I
strada (Bisericii) Cuibul de Barză ; strada Bradului f- strada (Biserica) Bradului; strada
llhul Vodă f- strada (de lângă Mânăs tirea) Mihai Vodă; strada Sf. Ion Moşi f- strada (de lângă
I I I I • 1) f. Ion din apropierea Târgului Moşilor - pentru a da doar câteva exemple de străzi ce
li 111 luat practic numele unor lăcaşuri de cult (date ca exemplu de C. C. Giurescu). Exemplele
I 111 I . lreluate din Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, op. cit., pp. 319- 329.
4
Olteanu, Ştefan, op. cit., pp. 106.
' Ibidem, pp . 107.
40

11 /11111onimie ",
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firească. Acest mod de acţiune mai poate fi sesizat şi după întocmirea evidenţelor
oficiale a denumirilor de străzi, cetăţenii fiind cei care solicită schimbarea
numelui în cazul în care aceasta nu mai reflectă realitatea. Astfel, la 3 martie
191 O proprietarii din strada Izraelită cer Primăriei Capitalei „ a schimba această
numire de <Izraelită> cu o altă denumire ce Onor Consiliul Comunal o va voi"
deoarece „ denumirea de <Izraelită> nu mai corespunde câtuşi de puţin, deoarece
toţi proprietarii sunt români "44 • Procesul înlocuirii vechi denumiri cu alta nouă
se caracterizează însă printr-o oarecare inerţie, datorită mecanismelor memoriei
colective (vechile denumiri persistă în memoria oamenilor încă multă vreme
după ce autorităţile, sau chiar şi locuitorii, decid că nu mai sunt corespunzătoare).
Desele schimbări intervenite în denumirile străzilor şi relativitatea
acestora constituiau o reală problemă pentru autorităţi: „ Desele schimbări ale
numelor de străzi, închiderea, dispariţia sau dimpotrivă deschiderea altora
noi, punea probleme complicate administraţiei orăşeneşti, lipsită de
posibilitatea identificării lor "45 . Acesta este motivul pentru care, în 1834,
Sfatul Orăşenesc 46 decide ca denumirile tuturor căilor de acces din Bucureşti
să fie înscrise fie pe case fie pe tăbliţe, iar în vederea acestei acţiuni, întocmirea
unor liste cu denumirile străzilor. Documentele din arhivă referitoare la această
măsură au fost publicate în 196647 (vezi Anexa 1., literele A-G). Din ele
aflăm că la 16 octombrie 1834, la Direcţia inginerească, din cadrul Vorniciei,
este întocmit un act, redactat în franceză şi în română, în care se propunea
Sfatului „ ca numirile fieşcăriia u/iţi oraşului să se însemneze în colţ la
amândoăo părţile lor" iar „ aceasta să va face scriindu-să acele numiri cu
văpsea în uleiu pe faţa caselor ce sănt în colţurile uliţii, iar pă unde nu vor
fi case se vor scrii pe o tăbliţă ce să va pune pe un stâlp de lemn". În vederea
luării acestei măsuri se mai propunea trimiterea respectivei direcţii a unei
44
D.M.B.A.N., fond Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, dos. 474/1910,
f. 11, publicat, împreună cu alte documente din acelaşi dosar de Velescu, Oliver, ca anexă a
articolului său „Nomenclatura străzilor bucureştene (li)", în Anuar al Arhivelor Municipiului
Bucureşti, Bucureşti, 1998, pp. 131-141.
45
Georgescu, Florian, „Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848 ", în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, Voi. IV,
1966, p. 55.
46
Pentru informaţii cu privire la crearea şi organizarea Sfatului Orăşenesc în anii
Regulamentelor Organice, vezi Georgescu, Florian, „ Crearea Sfatului Orăşenesc al Poliţiei
Bucureştilor", în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, nr. VI, 1968, pp. 139-148;
Moisil, Const., „Primul Sfat Orăşenesc al Bucureştilor", în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii
Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii I-V, 1930-1934, [Bucureşti], 1935, pp. 136-154.
47
Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 244/1834 intitulat „ Dosarul numirii uliţelor
din Poliţie prin table puse pe la căpătâiele lor", apud. Georgescu, Florian, „ Probleme de urbanism
şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848", p. 55. În finalul acestui articol, în anexa I, sunt
publicate documentele conţinute în dos_ 24411834. În scopul de a ilustra evoluţia legislaţiei în
domeniu, prin inventarierea unui număr cât mai mare de legi şi hotărâri, conţinutul acestei anexe
va fi redat parţial în prezenta lucrare în anexa I. Pentru un comentariu cu privire la conţinutul
acestor documente, vezi Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor di11
Bucureşti (/) ", pp. 78-79. Vezi şi Berindei, Dan, „ Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului
Bucureşti în perioada regulamentară şi în anii unirii (8131-1862) ", din Studii. Revistă de istorii•.
nr. 5, anul XII, 1959, Bucureşti, pp. 133-158.
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liste „ de numirile tuturor uliţelor oraşului", în scopul realizării unei prime
a costurilor necesare unei asemenea operaţii. Acest act, semnat
de „ Şeful mesii ", L. Loret, este însuşit de arhitectonul Politii,
M. Sanejouand care înaintează propunerea Sfatului. Acesta este de acord cu
propunerea, înaintând-o la 30 octombrie 1834 Departamentului pricinilor din
/1/untru Cinstitului Sfat Orăşenesc, pentru a primi încuviinţarea de a aproba
l'crcrea. Departamentul, la 1O noiembrie 1834, „ dă des legare sfatului ca numai
decât să dea cuviincioasă desluşire D. Directorului de numirea tuturor uliţilor
dintr-această Capitală". La 1O noiembrie M. Sanejouand primeşte poruncă
tic la Sfat să realizeze o estimare a cheltuielilor necesare scrierii numelor pe
rnsc şi tăbliţe, trimiţându-i-se în acest scop şi o aşa numită „ listă de numirea
11/iţilor dintr-această capitală". Se pare însă că această listă nu cuprindea
1111mele uliţelor, deoarece la 27 noiembrie Sanejouand scrie din nou Sfatului:
„ ln însemnarea alăturată pe lângă această poruncă să zice că lista uliţilor
1·1• va găsi în condica ce sau trimis împreună cu planul oraşului însă după
1 ·1•ffetarea ce au făcut suptiscălitul au văzut că întracea condică se află
111.l'l'mnate numai numele plăşi/or şi mahalalelor. Bine ar fi dar ca fieşcare din
I>. comisaru văpselelor să aşterne o listă desluşită de numele fiecăriia uliţi
,.,. se află supt comisiia sa şi să binevoiască a o adresarisi mai curând
111ptiscălitului ca să poată apoi începe lucrul ce i sau poruncit de cinst. Sfat".
I 11 30 noiembrie 1834 Sfatul trimite aşadar comisarilor de văpsele porunca de
n intocmi „ o asemenea listă cu desluşire de numirile tuturor uliţilor din acea
1·1ipsea, cum şi în ce mahala cade fieşcare''. Între decembrie 1834 şi ianuarie
I IU 5 Comisiile văpselelor 48 înaintează Sfatului lucrările cerute, acesta
111111itându-le mai departe, în original, arhitectului Sanejouand. Aşadar, în
111·l·nstă primă fază, nu este vorba de atribuirea de denumiri străzilor49 ci de
Inventarierea denumirilor deja existente, şi implicit de o recunoaştere oficială
11 nccstora. Potrivit unui alt document, la data de 9 iulie 1835, estimarea
1 hcltuielilor nu fusese încă înaintată Sfatului, acesta poftindu-l pe Sanejouand
~I\ „wăbească acea lucrare şi fără zăbavă să raportească cu desluşire urmarea
f11rntă ". Cum însă arhitectul Capitalei se va stinge din viaţă la 1 septembrie
I HI \ este posibil ca măsura însemnării numelor de străzi să nu mai fi fost
11plicată vreodată. La Arhivele Statului se mai păstrează însă listele cu străzi

estimări

4KÎn Anexa I a articolului scris de Florian Georgescu, menţionat mai sus, sunt redate doar
1A•p1111surile văpselelor verde, albastră, neagră şi roşie.
49
În articolul său „Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului Bucureşti în perioada
•• 1111/amentară şi în anii unirii (1831-1862)", din Studii. Revistă de istorie, nr. 5, anul XII, 1959,
ll111111cşti, pp. 133-158, la p. 147, Dan Berindei afirmă: „(.„) totodată, începând din 1934,
11/l/l'/1· capătă numiri, punându-se la capetele lor table cu numele dat respectivei străzi", iar
1 1111•l11ntin C. Giurescu, în „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti", la p. 243 afirmă:
/11 111·imii ani de aplicare a Regulamentului Organic, deci după 1 iulie 1831, se dau numele
1111111111· străzilor, de asemenea şi numere, dar nu pe străzi, ci pe culori (albastru, galben, negru,
, , 11/r", mşu); abia mai târziu s-a trecut la numerotarea pe străzi". Se pare însă că în 1834 s-a
11·11111111 doar o inventariere a denumirilor încetăţenite în rândul populaţiei în vederea înscrierii
'" •·•l11rn pc case, cu vopsea, sau pe table, în locurile în care nu existau case.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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întocmite de Comisiile văpselelor verde şi albastră 50 - văpseaua verde cuprinde
12 mahalale cu descrierea căilor de acces din fiecare iar văpseaua albastră
este prezentată sub formă de plan (al cărui conţinut este transcris în articolul
menţionat). Aceste liste nu conţin însă prea multe denumiri propriu-zise de
astăzi, ci mai degrabă descrieri ale căilor de acces 51 • Ele mai multe precizează
de unde şj până unde se întindea uliţa. În lista văpselei verde se consemnează
numele proprietarului şi numărul casei de unde porneşte şi a celei unde se
sfârşeşte: „Dela un loc sterp al lui Popa Ioniţă cu No. 644 pănă la Sofiica
vădv. No. 637", „dela Jane săpunaru No. 655 pănă la casa lui Barbu cojocar
No. 652 ", „ o uliţă ce să începe dela Enahe croitoru No. 1543 în dreapta pă
lângă biserica Spirii Noă, No. 1550 şi merge până la Voica dulgheru No.
1581 ", „ altă uliţă ce să începe dela Nedelcu cărciumaru N. 1440 în stânga
şi merge drept spre bariera Podul Calicilor, până la hanu lui Tudorache
cojocaru No. 1540" etc. Putem remarca faptul că majoritatea caselor aflate la
capetele căilor de acces aveau numere. Apar menţionate cu denumiri
propriu-zise puţine căi de acces: Podul morii, Podu Domnesc, Podu Mogoşoaii,
Podul cel Mare, Uliţa cea Mare a Cişmigiului, Uliţa cea Mare a Târgoviştii.
În cazul unora este indicată direcţia spre care merg dar aceasta nu se poate
constitui într-o denumire de sine stătătoare: „ (. . .) şi în dreapta este uliţa dă
curge spre biserica Nemţească No. 343 ", „ (. ..) şi în dreapta uliţa cea mare
spre streajă înainte până la casa lui Matache cărciumaru No. 156 ", „ (. ..) se
face o uliţă în dreapta spre Bisărica Danii" etc. De asemenea, mai apar
menţionate ulicioara cea mică (sau uliţa mică) şi uliţa cea mare (sau uliţa
mare), aproape în fiecare mahala. În văpseaua albastră sunt consemnate numele
a patru artere mari: Uliţa Dudeştilor, Uliţa Dobrotesii, Podul lui Şerban Vodci
şi Podul Kaliţii. Pe ramificaţiile ce pornesc din acestea patru sunt consemnate
în cele mai multe cazuri direcţiile spre care se îndreaptă iar uneori şi până
unde merg: „să abate şi merge la Târgul de Afară", „şi merge la mori/('
Foişoru", „ spre Radu Vodă şi trece gârla la Broşteni", „ să abate în mahal.
Flămânda" etc. Mai sunt însă şi alte denumiri propriu-zise: Drumul Poştii,
Drumul Giurgiului, Drumul Sabarului, Drumul Craiovii. Una din explicaţiile
posibile ale acestei stări de fapt ar putea fi aceea conform căreia, din exces
de zel, funcţionarii însărcinaţi cu întocmirea acestor liste, să fi dorit s11
consemneze o descriere cât mai amănunţită a străzii (precizând de fiecare dat11
capetele acestora iar uneori adăugând şi alte câteva caracteristici, legate de
mărimea, de direcţia sau elementele întâlnite în cale de acestea), neglijând
denumirea acesteia.
Lipsa unor denumiri oficiale, relativ stabile şi unanim acceptate date
străzilor s-a căutat a fi remediată prin atribuirea de numere caselor, pentru o
50
Arh. St. Buc. Municipiul Bucureşti, dos. 245/1834, fo. 10-13, apud. Georgescu, Florian, op. cit., p. 63--68, anexa 11-111. Potrivit lui F. Georgescu ce a publicat pentru prima oarn
aceste liste, în articolul menţionat anterior, mai există doar originalele văpselelor verde şi albastrn,
celelalte trei fiind lipsă.
51
Vezi teza de doctorat realizată de Heid, Manfred, Les noms de rues de Paris a traver.1
l 'histoire. Probleme linguistiques et sociologiques, 1972, Eberhard-Karls-Universităt Ttibingcn,
capitolul referitor la „numele-frază ".
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din 1832 52 şi continuă în 183453 • In 1841 tablele de lemn prin care erau numerotate
• scle (nu pe străzi, ci pe întreg oraşul) sunt înlocuite cu altele de metal, mai
zistente. Tablele vechi de lemn sunt solicitate de alte oraşe muntene cum ar
I Alexandria, Focşani, Râmnicu Vâlcea etc. 54 . În anii următori se caută
m unătăţirea calităţii acestor table cu numerele caselor, astfel încât, la 16
I' bruarie 1848 Sfatul stabileşte noi „ condiţii pentru facerea tăbliţelor ce sunt
tl s pune pe la case cu numeraţii şi aşezarea lor "55 • Tăbliţele trebuiau să fie
„ d fier, adică de tablă englezească de calitate bună, după proba pecetluită de
, 1°1l cu a sa pecete" şi urmau să cuprindă numărul casei (vopsit cu vopsea de
111 i în cu~oarea văpselei căreia îi aparţinea), mahalaua şi ocolul în care aceasta
ofla 56 • In martie 1848 se încheie un contract cu Efstatie Anastasescu ce se
111 rojează să confecţioneze tăbliţele necesare, în conformitate cu cerinţele
t bilite 57 • Se începe fabricarea tăbliţelor 5 8 dar izbucneşte Revoluţia de la 1848
1r „schimbările survenite au abătut atenţia Sfatului asupra unor probleme mai
111portante, chestiunea confecţionării tăbliţelor pentru numerotarea caselor fiind
11111 mată " 59 • Subiectul va fi însă pus din nou în discuţie peste câteva luni. La
d 110 de 17 iulie 1848, Nicolae Golescu, Ministrul Treburilor din Lăuntru, aducând
I 1 • unoştinţă Consiliului Municipal că „prin raportul domnilor arhitecţi Orescu
I Melic, încunoştiinţându-se Ministerul despre nepotrivita formă a tăbliţelor
1•1• se fac pentru numerotaţia oraşului, să invită prin aceasta Onorabilul Consiliu
111 să facă numai decât cuvenita din parte-i punere la cale a înceta prezisa
/11cra re, numai plătindu-se şi din casa sa, nici un ban pentru acest sfârşit, până
l11p i osăbită chibzuire ce este a să face ", urmând ca abia după aceea să se
ntoa rcă „ Onorabilului Consiliu dezlegarea cuvenită "60 . Anularea contractului,
d 11 cauza calităţii necorespunzătoare a lucrării, va amâna din nou numerotarea
1

52 Arth. St. Buc., Administrative Vechi. Vornicia din Lăuntru, dos. 576/1832 (pentru banii
•ere Carol Logorschi pă 274 tăbliţe ce au pus pă la case în Politia Bucureştilor şi nu i s-au
111), a}md. Georgescu, Florian, op. cit., p. 55.
5 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 232/1834: „ Delă pentru punerea tăbliţelor la
111 ,~ le orânduite în fiecare văpsea pentru strângerea doftorului şi căutarea bolnavilor", apud.
I >rgcscu, Florian, op. cit., p. 55.
54
Arh. St. Buc ., Municipiul Bucureşti, dos. 958/ 1841: „Tăbliţele vechi ce s-au scos de
/111 1t1se şi punerea altora", apud. Berindei, Dan, „Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului
/111 · 11reşti în perioada regulamentară şi în anii unirii (1831 - 1862) ", din Studii. Revistă de istorie,
111 S, anul XII, 1959, Bucureşti , pp. 133- 158, în note. Vezi şi Georgescu, Florian, op. cit., p. 55.
55 Arth. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677/1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei
III culori ", fo. l 7- l 7v., apud. Georgescu, Florian, op. cit., p. 56.
56 Arh. St. Buc., Ibidem, apud . Georgescu, Florian, op. cit., p. 56, n. I.
57
Arh. St. Buc., Ibidem, apud. Georgescu, Florian, op. cit. , p. 56.
58 Pentru mai multe amănunte legate de contractul încheiat cu Efstaţie Anastasescu, vezi
or eseu, Florian, op. cit. , p. 56 şi Georgescu, Florian, „Dezvoltarea edilitar-urbanistică a
111 1ş 1tlui Bucureşti în timpul Revoluţiei din 1848 ", în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul
1h Isto rie a Oraşului Bucureşti, voi. II, 1965, pp. 55- 57.
59 Georgescu, Florian, „Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831/iYIII",
56.
Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1677/ 1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei
III
·ulori ", fo. 58, apud. Georgescu, Florian, „ Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului
/1111 • 11r >şti în timpul Revoluţiei din 1848 ", p. 55- 57.
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caselor din Bucureşti, pe tot timpul guvernării revoluţionare. Reluarea acţiunii
se va face însă mai târziu.
La 14 august 1843 va fi atribuită prima denumire oficială, cu caracter
onorific, unei artere din Bucureşti, prin hotărârea domnitorului Bibescu, Aleia
Bănesei devenind Şoseaua Kisseleff. Refuzând să i se ridice o statuie în capitală,
generalul rus Pavel Kisseleff6 1 propusese guvernului ţării să atribuie o altă
destinaţie sumei ce urma să fie alocată monumentului, „precum facerea de vreo
câteva cişmele, de pod, de şosea, sau altă asemenea "62 • Cei 50.000 lei ajung să
fie utilizaţi pentru înfrumuseţării şi menţinerii Aleii Bănesii ce îşi va schimba
astfel numele, în cinstea binefăcătorului general 63 • Aceasta este prima acţiune
directă şi intenţionată a oficialităţilor de atribuire a unei denumiri unei anumite
străzi.
64

Cea dintâi denumire memorială este legată de Revoluţia de la 1848,
când locul de sub Dealul Filaretului va dobândi numele de Câmpia Libertăţii,
în amintirea adunării ce avusese loc aici, la 11 iunie. „A doua zi după această
înălţătoare şi însufleţită adunare prin care poporul îşi consfinţea dreptul la
frăţie, dreptate şi libertate, Guvernul provizoriu, prin decretul nr. I 7, a hotărât
ca ace__astă câmpie a Fi/aretului să se numească Câmpia Libertăţii "65 •
In 1848 situaţia denumirilor străzilor din Bucureşti este încă incertă. Având
trebuinţă de „ a cunoaşte câte uliţi mari, de mijloc şi mici să află în raionul
Capitalii ", la 15 august 1848, I. C. Brătianu, Şeful Poliţiei Capitalei, care
printr-o adresă Consiliului Municipal să îi fumizeze această informaţie 66 •
Consiliul Municipal îl sfătuieşte însă să apeleze la comisarii diferitelor văpsele.
Considerând însă că „ nu poate fi aşa sigure această ştiinţă ca de la
dumneavoastră, căci planul tipografic al cetăţii să află în păstrarea onorabilului
Kisseleff, Pavel Dimitrievici, conte, diplomat şi general rus (n. 1788 la Moscova).
Guvernator al Moldovei şi Munteniei şi Preşedintele Divanului în timpul ocupaţiei ruseşti
{noiembrie 1829 - aprilie 1834), luând o serie de măsuri privind administrarea Ţărilor Române.
In 1834 este general de infanterie, membru în consiliul de stat şi preşedinte al comitetului
domeniilor Coroanei. În 1838 este ministru de domenii iar din 1856, ambasador la Paris, până
în 1862 când ia parte la Conferinţa de la Paris referitoare la organizarea Principatelor Române.
Moare la Paris la 26 noiembrie 1872.
62
Popescu, N. D., „ Istoricul înfiinţării şoselei şi a grădinei Kisseleff din Bucureşti", în
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, anul XV, 1914, Bucureşti, pp. 206--207, apud.
Georgescu, Florian, „Realizări edilitare în Bucureştii anilor 1831-1848", în Materiale de Istorie
şi Muzeografie, voi. IV, 1966, Bucureşti, p. 94.
63
Pentru mai multe informaţii cu privire la această şosea vezi şi Marcus, Rică, Parcuri
şi grădini din România, Bucureşti, 1958, p. 52; Potra, George, Din Bucureştii de ieri, voi. I,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, pp. 329-334; Georgescu, Florian, op. cit.,
p. 92-94; Minovici, Dumitru, „Momente din istoria unei vechi artere bucureştene: şoseaua
Kisselef", în Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VIII, 1971, Bucureşti, pp. 381-387.
64
În legătură cu afirmaţia potrivit căreia Şoseaua Kiseleff şi Câmpia Libertăţii sunt
primele denumiri cu caracter onorific şi memorial atribuite vezi şi Velescu, Oliver, „ Contribuţii
la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)", pp. 78-79.
65
Potra, George, Din Bucureştii de altădată, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 269.
66
Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677 /1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei
în 5 culori", fo. 69, apud. Georgescu, Florian, „Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului
Bucureşti în timpul Revoluţiei din I 848 ", p. 55.
61
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Consiliu, iar nu la comisari", I. C. Brătianu trimite o nouă adresă Consiliului.
planului dezvoltat al Bucureştilor, realizat sub conducerea maiorului Rudolf
Artur Borroczyn, inginer topograf la secţia inginerească de pe lângă
Departamentul Treburilor din Lăuntru, fusese realizat în 1846 şi cuprindea şi
denumirea tuturor uliţelor , Consiliul îi răspunde pe 26 august, precizând de
această dată că „ nici prin plan nici prin alte forme uliţele Capitalei nu au până
acum nici un fel de nume cu deosebire, şi de aceea Consiliul a socotit şi
socoteşte că ştiinţa de care aveţi trebuinţă, o puteţi mai bine lua prin comisiile
vopselilor"68 • Nu se cunosc cauzele pentru care Consiliul a refuzat să îi fumizeze
Şefului Poliţiei planul Capitalei cert este însă că la acea dată Consiliul nu avea
cunoştinţă de denumirile căilor de acces din Bucureşti. Răspunsul dat reflectă
confuzia legată de acest subiect, fiind practic o recunoaştere oficială a faptului
că majoritatea uliţelor nu purtau nici un fel de nume de deosebire. Formularea
poate însă fi interpretată în diverse moduri: se poate considera că uliţele nu
aveau denumiri (deşi, chiar dacă unele uliţe mai neînsemnate într-adevăr nu
aveau nume, după cum am văzut din atestările documentare, arterele mai importante aveau nume încă din secolul al XVI-lea), că aceste denumiri existau dar
că nu erau fixate (fie că se schimbau foarte des, fie că nu erau recunoscute în
mod oficial) sau că numele existente la acea dată şi atribuie diferitelor uliţe din
Capitală nu erau considerate ca fiind deosebite de către oficialităţi. Având în
vedere că formula numiri fără nici uă însemnătate va mai fi întâlnită şi în alte
documente oficiale, înclinăm să credem că această din urmă explicaţie pare cea
mai veridică. Pe de altă parte, într-un articol din lnformaţiunile Bucureştene,
scris în 1870, Doctorul Obedenaru afirmă explicit că în urmă cu 30 de ani, doar
zece străzi aveau nume în întreg Bucureştiul: „Altă dată în Bucuresci, afară de
vre o zece stradele n 'aveau nume. Nimeni nu lua seama la numere. Sunt acum
30 de ani, era în Bucuresci tot atâta activitate şi relaţiuni ca şi în Şiştav sau
Târnava. În loc de cetate aveai uă aglomeraţiune de sate locuite de birnici,
sudiţi, negustori, popi, ciocoiaşi amploiaţi la curţi, şi pe ici pe colea câte uă
casă de boier mare ca Vi/ara, Furtună, Băleanu, Florescu, Philippescu etc.
Mojicii nu eşiau din mahalaua loru decât pentru ca să meargă în piaţă sau la
Deşi

67

În februarie 1845, Borroczyn întocmeşte un formular de „ instrucţii pentru inginerii
cu amănuntele măsurătoarei spre închipuirea planului Capitalei (. ..)" ce cuprindea
18 articole. În articolul 8 se menţionează: „ Pe plan se vor însemna toate numerele caselor cu
văpsea neagră câte să potrivesc la locurile lor cu proprietăţile publice sau partico/are" iar în
articolul 9: „ Numirea bisericilor, locurilor obşteşti, a uliţelor şi orice altor obiecte însemnate,
precum case, cişmele, puţuri, să va însemna pă plan în limba şi în slova românească, spre pildă:
Podul Mogoşoaiei, Vornicia, Ştirbeiu, Gh. Filipescu, Brâncoveanu ş.a. ". Aşadar acest plan ar fi
trebuit să cuprindă şi denumirile străzilor din Bucureşti. - Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor
Publice, dos. 52/1844: „Delă după punerea la cale făcută în anul 1843 desluşită în porunca
Departamentului din Lăuntru cu Nr. 912 pentru ridicarea planului oraşului Bucureşti şi obşteasca
nivelaţie a uliţelor ei". Pentru mai multe informaţii referitoare la acest plan vezi Georgescu,
Florian, „Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846", în
Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. I, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1964,
pp. 39-80.
68 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677/1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei
în 5 culori", fo. 72, apud. Georgescu, Florian, „ Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului
Bucureşti în timpul Revoluţiei din 1848 ", p. 55.
67

însărcinaţi
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lucru. Sudiţi străini nu frequentau de cât 4, 5, strade unde erau câte-va magasii
oarbe. Negustorii mergeau de la mahala. până la boltă. Popii, din casă 'n casă
în Mahalaoa lor respectivă. Ciocoiaşii frământau noroiul de la iei d 'acasă
(chichineaţă de casă) până la casa boierului. Boierii se legănau falnici în
trăsură de la Metropoliă sau de la curte până la casele lor. Seara nici theatru,
nici grădină; oamenii din toate clasele mergeau la vecini. Fie-care Bucurescean
avea dară în toate zilele acelaşi drum de făcut, şi aceleaşi case de visitat. Când
eşia cine-va din cercul locur.ilor cunoscute, când voia să caute uă persoană
necunoscută de dânsul până atunci, i se spunea că cutare şeade peste drum de
boieru cutare. Aceasta era sufiicient, căci graţiă lenii mojicilor şi preponderanţei
boierilor, fie-care ciocoiaşiu, fie-care negustoraş trebuia să scie unde şeade
coconu Iancu, unde coconu Nicu, unde vistieru Ghiţă. Cu uă vorbă, sub toate
punctele de vedere Bucurescenii erau Orientali, în ceea ce privesce relaţiunile
sociali "69 • Descrierea Doctorului Obedenaru explică inexistenţa denumirilor la
majoritatea căilor de acces din Bucureşti. Oraşul era alcătuit din mai multe
comunităţi, ca o aglomerare de sate, ai căror me~brii întreţineau relaţii sociale
doar în spaţiul limitat al propriei colectivităţi. In aceste condiţii doar marile
artere ce îl străbăteau aveau nume.
În anii '50 ai secolului al XIX-iea, problema înscrierii numelor de străzi
pe tăbliţe fixate la întretăierea de drumuri va reintra în atenţia oficialităţilor.
După retragerea armatelor ruseşti, la 31 iulie 1854, în Bucureşti vor veni trupele
austriece (în urma unui tratat încheiat la 1 iunie între austrieci şi turci). Menite
a asigura „ liniştea şi siguranţa", catanele împărăteşti nu s-au prea bucurat de
simpatia localnicilor datorită numeroaselor excese la care s-au pretat. Ocupaţia
austriacă nu a fost însă întru totul dezavantajoasă pentru bucureşteni: acum este
alcătuit planul oraşului executat de căpitanul Friedrich Jung ( 1856), sunt înălţate
construcţii şi sunt înfiinţate noi instituţii • Tot în timpul ocupaţiei austriece se
amplasează şi tăbliţe cu numele străzilor. Acestea vor persista până în 1870,
când „ în multe locuri tot mai esistă tablele albastre de când cu austriecii "71 ,
dovadă a faptului că în răstimpul de aproape cincisprezece ani, nu vor mai fi
luate măsuri temeinice pentru reglementarea situaţiei, ci doar fragmentare şi
izolate.
După Unire, în principal după proclamarea Bucureştilor Capitală a
Principatelor Unite (la începutul anului 1862), marginile oraşului cunosc o
puternică populare şi implicit o nouă extindere. Au loc parcelări ale diferitelor
terenuri deţinute de marii proprietari. Noile străzi astfel formate „ iau numele
proprietarilor locurilor vândute sau ale vecinătăţilor imediate: grădini, livezi
sau gropile de exploatare a nisipului sau argilei pentru cărămidă "72 dar primesc
şi nume de multe ori stranii, rupte de realitatea materială în care se aflau.
C. C. Giurescu remarcă existenţa în planul lui Jung (1856) a unor asemenea
denumiri fără nici o legătură cu realităţile existente sau cu viaţa oraşului, având
70

69

Obedenaru, op. cit., p. 3.
Pentru infonnaţii suplimentare cu privire la această perioadă vezi Giurescu, Constantin
C. Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, p. 139-146.
71
Obedenaru, op. cit., p. 3.
72
Velescu, Oliver, op. cit., p. 79.
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„ un caracter neobişnuit, dovedind (. ..) o tendinţă <preţioasă> (. ..) " 73 • Sunt

amintite uliţa Creaţiilor, uliţa Furie/or, uliţa Păcii, uliţa Paralelă, uliţa Arcului.
Aceste denumiri prefigurează principiul nou ce va fi curând adoptat în sistemul
toponimic oficial, „ ce se vede şi în celelalte state ale Europei de a se da numiri
istorice, mithologice, zoologice şi de locale publice "74 • Adoptat probabil din
dorinţa alinierii Bucureştilor la celelalte capitale europene, acest principiu aduce
denumiri, „ artificiale, deoarece evocă o realitate necunoscută locuitorilor "75 ,
cum ar fi acelea de Amphibelor, Ciclopilor, Clemenţi, Labirint, Mor/eu, Odisseu 76
etc. Ele marchează ruptura de sistemul tradiţional, aparţinând sistemului
toponimic popular, în care numele unui loc era atribuit în funcţie de „ un factor
exterior, care a servit ca punct de plecare " 77 . Ruptura nu va fi însă bruscă şi
totală, oficialităţile încercând pe cât posibil să îmbie exigenţele modernităţii cu
modul tradiţional de denominare, ce îşi dovedise de-a lungul timpului eficienţa.
În cazul denumirilor legate de evenimentele istorice sau desemnând nume de
personalităţi, se caută atribuirea lor străzilor cu care l!U o anumită legătură (al
căror trasee au o legătură cu denumirea propusă). Inmulţirea numărului de
străzi, necesitatea „inventării" unor denumiri cât mai variate, pentru evitarea
repetărilor, va face însă tot mai anevoioasă păstrarea acestei legături. La acestea
se adaugă şi numeroasele influenţe externe, „mode" şi curente întâlnite în celelalte
ţări europene ce se vor face simţite chiar şi în nomenclatura stradală. Sub
influenţa lui Napoleon al Iii-lea al Franţei, în timpul lui Cuza, de pildă, vechea
cale de acces Podul de pământ devine Belvedere. Tot atunci mai apar şi denumiri
cum ar fi Ma/mezon şi Francmazon 18 •
Noile nume date străzilor, după „moda" europeană, al căror înţeles era
întru totul străin locuitorilor, erau adesea memorate într-o variantă deformată,
prin analogie cu alte cuvinte. Acest procedeu mnemotehnic dădea naştere uneori
unor situaţii „ năstruşnice", cum le numeşte Al. Graur. Un asemenea exemplu
îl constituie strada Epico/. Denumită iniţial Epicur, i se schimbă relativ repede
numele (dacă în 1879 Epicur nu figurează în lista străzilor, în 1882 apare deja
cu numele de Epico/), datorită protestelor locuitorilor, care îi acordau un înţeles
greşit. Pentru a înlătura orice analogie supărătoare oficialităţile au adus o mică
deformare sfârşitului acestui nume, transformându-l astfel într-un „ complex sonor
73 Giurescu, Constantin, C., „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti",
p. 243-244.
74
Arh. St. Bucureşti, fond Primăria Municipiului Bucureşti, dos. 47/1602-1872, f. 173,
1locumente din 14 mai 1864, apud. Petre, Mihai, „ Toponimia urbană din perspectivă sociologică",
111 Studii de onomastică, voi. III, Cluj-Napoca, 1982, p. 254. Vezi şi Idem, „ Motivat şi nemotivat
111 toponimia urbană", în Studii de onomastică, voi. IV, Cluj, I 987, p. 375.
75 Idem, „ Toponimia urbană din perspectivă sociologică", p. 255.
76 Nume preluate din Guid de toate stradele aşezate pe alfabet ... , Bucureşti, Imprimeria
S1111ului, I 87 I.
77 Iordan, Iorgu, Toponimia românească, p. 313, apud. Petre, Mihai, op. cit., p. 253.
78 Caselli, D., „ Podul de pământ", în Gazeta municipală, An IV, No. 192, 29 Sept. 1935,
p 2. O mare parte a articolelor scrise de D. Caselli şi publicate în anii '30 în Gazeta municipală
'111111 adunate în cartea Cum au fost odinioară Bucureştii, editată în 1935, cu prilejul „Lunii
llurnreştilor", cu o ediţie revăzută în 1944, apărută la Bucureşti, Casa de Editură, Presă şi
l111presariat Silex, într-o ediţie îngrijită de Oliver Velescu.
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care n-a reprezentat niciodată nimic, în nici o limbă "79 • O altă denumire fără
nici o însemnătate o poartă şi strada Zebrului (existentă la 1871 ), formă greşit
masculină de la zebră, probabil prin analogie cu zimbru 80 • Aşadar, denumirile
de astăzi nu numai că se îndepărtează de realitatea exterioară pe care iniţial o
reflectau, dar ajung (din dorinţa excesivă a autorităţilor de aliniere la standardele
europene) chiar la bizara situaţie de a nu mai însemna nimic.
Situaţiilor descrise mai sus mai pot fi adăugate şi cazurile de transformări
lingvistice datorate greşelilor de transcriere. Un asemenea exemplu este analizat
în 1962 de C. C. Giurescu, ce atrăgea atenţia asupra transcrierii defectuoase a
numelui de Drumul sării (scris Drumul serii, potrivit concepţiei latinizante din
secolul al XIX-iea, care dorea să îl evite pe „ă'', înlocuindu-l cu „e"") în Drumul
serii. Această aparent banală greşeală, realizată din „ neatenţie sau neglijenţă
sau poate în urma sugestiei unui consilier comunal care-şi descoperise vocaţia
filologică", perpetuată până târziu, avea să înlocuiască „ unul din toponimele
bucureştene cele mai expresive, evocând viaţa economică românească veche",
cu un nume fără nici o legătură cu locul căruia îi era atribuit 81 •
Nu doar noile denumiri nu mai au un corespondent exterior dar, odată cu
trecerea timpului, chiar şi vechile denumiri pierd legătura cu acesta (datorită
intervenţiei artificiale a autorităţilor ce în dorinţa de a conserva vechile denumiri
pun capăt şi procesului „tradiţional'', autoreglator. Departe de a fi imobil, acesta
determina schimbarea denumirilor în funcţie de realitatea exterioară). Astfel, în
1876, vechile denumiri de străzi, date în funcţie de breslele meşteşugăreşti, nu
mai aveau nici un corespondent real. Ion Ghica relata: „Din toate aceste industrii
însemnate şi bănoase n 'a mai rămas decât numele scris pe tăbliţe în respântiile
câtorva strade; nume cari nu mai au azi nici un raport cu ceeace există. În
strada căldărarilor, ovreii vând haine gata, croite şi cusute în Viena şi în Pesta;
în ciaprazari găseşti turnuri şi velutină; dacă în şălari mai vezi câte o pereche
de hamuri, fii sigur că ele vin dela Pesta sau dela Viena; uliţa işlicarilor s 'a
numit câtva timp uliţa franţuzească şi astăzi poartă numele de strada Carol /,
plină de marjă ovreiască Liveada cu duzi s 'a împodobit cu o mulţime de nume
care mai de care: citeşti pe tăbliţele după 'n răspântii: Strada Sebastopol, Strada
Occidentului, Înfundătura emigrantului, porecliri gratuite, cari nici una nu ne
spune măcar că acolo să fi fost odinioară o adevărată pădure care producea
mii de oca de mătase. Numirile cari se dau azi de Primăria noastră nu au nici
un raport ca altă dată cu obiceiurile şi cu ocupaţiunile locuitorilor, cu vreun
fapt istoric sau cu vreun o celebru "82 •
Problema nomenclaturii stradale ridică aşadar, după cum am putut vedea
până acum, mai multe probleme. Pe de o parte este problema atribuirii de nume
străzilor - la început neoficial, de comunitate (primele atestări documentare din
secolul al XVI-iea), iar mult mai târziu în mod oficial (debutul în 1943, Şoseaua
79

Graur, Al., Nume de locuri, p. 94.
Ibidem.
81 Vezi Giurescu, C. C., „Toponimie bucureşteană. „Drumul sării", nu „Drumul serii",
în Studii şi Cercetări de Lingvistică, I, anul XIII, 1962, pp. 73-75.
82
Ghica, Ion, Scrieri, voi. II, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva",
1914, p. 117.
80
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Kisselejj), iar pe de altă parte este problema realizării tablelor cu aceste denumiri
înscrise pe ele (prima intenţie 1834, nu se ştie dacă a fost aplicată) şi strâns
legat de aceasta (de fapt o premerge) aceea a inventarierii denumirilor existente
(primul inventar 1834, păstrat parţial). Realizate la început doar ca instrumente
de lucru administrativ, aceste inventare de denumiri ajung abia cu mult mai
târziu să devină accesibile populaţiei (după 1870). La acestea se adaugă
problematica schimbărilor de nume date străzilor (primele schimbări ale
denumirilor neoficiale se realizau în mod natural, în momentul în care nu mai
corespundeau realităţilor pe care le reflectau; prima schimbare oficială coincide
cu prima atribuire a unei denumiri onorifice: 1843, Aleia Bănesei este schimbată
în Şoseaua Kisselejj).
Până în 1870 se pare că nu au mai fost luate alte măsuri concrete în ceea
ce priveşte reglementarea nomenclatura stradală deoarece Doctorul Obedenaru,
în acelaşi articol din Informaţiunile bucurescene 83 , acuză Primăria de neglijenţă
şi atrage atenţia asupra mai multor probleme ce dau naştere la confuzii:
1) oamenii spoiesc odată cu casele şi tablele pe care sunt trecute numele
străzii şi numărul casei. Primăria ar trebui să ia măsurile de rigoare astfel încât
„să se îndatoreze fie care proprietaru sau chiriaş a şterge (apă căldicică ajunge)
spoiala pusă pe aceste table".
2) „ din unele table s 'au scosu o literă în câtu numele este schâmbatu ".
Astfel apare strada Orbului în loc de strada Corbului, strada Ometu, în loc de
strada Cometu, strada Omrlu, în loc de strada Romulu.
3) unele străzi au acelaşi nume sau nume foarte asemănătoare ca pronunţie;
greşeli în numerotarea caselor ce trebuiesc rectificate;
4) în unele locuri mai persistă vechile table albastre de pe vremea
austriecilor. Acestea „ Trebuiesc şterse căci vedemu acele strade purtând două
nume („.) ". De aici putem deduce că între timp au mai fost luate măsuri de
instalare a unor astfel de table şi chiar au fost schimbate denumirile unora
dintre străzi.
5) numerele caselor nu sunt verificate, intervenţia neavizată a proprietarilor
dând de multe ori naştere la confuzi: 66 căzut care devine 99 când este pus la
loc;
6) există străzi fără nume;
7) aceluiaş nume de stradă apare scris cu ortografii diferite: strada Domni,
în loc de strada Doamnei etc., acest fapt dând naştere la alte confuzii;
8) unele numere sunt plasate ilegal, din propria iniţiativă a proprietarilor
de imobile.
Se atrage atenţia Primăriei şi asupra necunoaşterii denumirilor străzilor
de către lume, cu atât mai mult cu cât nici cucerii (vizitii) şi nici sergenţii nu
ştiu citi. Soluţia cea mai practică i se pare a fi Doctorului Obedenaru aceea a
alcătuirii unui „ catalogu în ordinulu alphabeticu, de toate stradele, cu indicarea
de unde pleacă strada şi unde ajunge, de la ce număru alu cutărei strade
pleacă cutare stradă", la care se va adăuga şi suburbia şi ocolul în care se află.
83

Obedenaru „Adresse/e în Orient şi în Europa Occidentală", în Informaţiunile
anul I, nr. 3 8, 13 Ianuarie 1870, p. 2.
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Acest catalog propus de Obedenaru ar urma să fie dat gratuit fiecărui sergent
şi gardian de noapte, cu condiţia ca aceştia să îl ofere pentru a fi consultat
oricărui solicitant. De asemenea, catalogul se va găsi în hotele, cafenele, teatre,
restaurante, grădini publice etc., urmând a fi cumpărat cu un leu exemplarul de
cuceri sau de alte persoane interesate. Această propunere înfăţişează practic
primul proiect de alcătuire a unei Călăuze a Capitalei, aşadar inexistentă încă
în 1870. În 1871 este tipărit Guid de toate stradele aşezate pe alfabet. Autorităţile
administrative şi judiciare, cazărmile, spitalurile, băncile ... din Capitală. Acest
ghid este, dacă nu primul (deşi probabilitatea apariţiei unui alt ghid în scurtul
interval cuprins între articolul Dr. Obedenaru şi 1871 este foarte mică), cel
puţin printre primele inventare ale denumirilor de străzi din Bucureşti.
Necunoaşterea nu este unica piedică ce stă în calea utilizării denumirilor
oficiale ale străzilor de către populaţie. Uneori chiar dacă sunt cunoscute multe
nume nu sunt vehiculate, datorită caracterului lor inedit: în 1871 întâlnim în
Bucureşti străzi cu numele de Ciclopilor, Clemenţi, Eremita, Labirintului,
Morfeu 84 • Fără nici o semnificaţie pentru locuitori aceste denumiri nu sunt
utilizate în desemnarea locaţiei, preferându-se tot modalităţile tradiţionale. Astfel,
orăşeanul, „mai des îţi spune că şeade în Mahalaoa cutare, de la coconu Costică,
peste drum să face o uliţă, pe urmă dai de uă casă roşie apucă la stânga, apoi
după ce mai mergi vezi uă poartă verde şi apuci la dreapta, şi mai mergi şi
găsesci uă casă cu doi pomi la poartă, acolo este " 85 • După spusele Doctorului
Obedenaru, la 1870, doar unu la sută dintre locuitorii Bucureştilor ştiau să
spună cum se numea strada pe care locuiau şi ce număr avea casa.
Situaţia tablelor cu numerele caselor şi numele străzilor descrisă mai sus
pare a se fi perpetuat încă şapte ani, deoarece, din procesul verbal al şedinţei
Consiliului Comunei Bucuresci, din 3 septembrie 1877, aflăm „că mai multe
din tăbliţele de numerotaţia stradelor precum şi table de nomenclatura" sunt
„perdute" iar adesea unii cetăţeni fac cereri de a li se procura asemenea tăbliţe.
Cu toate acestea, Consiliul amână luarea unei decizii concrete „ rămănând ca cu
ocasiunea votării budgetului pentru annul viitor să se veadă deacă este necesitate
de schimbarea tablelor de pe strade "86 •
Problema este reluată anul următor, astfel încât la 2 ( 14) Ianuarie 1878,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Comunei Bucuresci este înfiinţată o
comisiune (formată din trei membrii) care să se ocupe „ de cestiunea schimbării
tablelor de nomenclatura tuturor stradelor şi tăbliţelor de numerotaţiunea
caselor", realizând şi o estimare a costurilor necesare acestei operaţiuni. Aceeaşi
comisie este însărcinată de Consiliu cu schimbarea nomenclaturii mai multor
străzi din Bucureşti „ ce n 'au nici uă însemnătate istorică", urmând ca acestea
să primească, „precum se obicinuesce, numele bărbaţilor ce s 'au ilustrat prin
fapte frumoase şi patriotice precum şi numiri din istoria ţărei ". Principalul
motiv invocat este războiul purtat la acea dată cu Turcia, în care „s 'au săvârşit
84

Bucureşti. Capitala României, Bucureşti, 1871. Planul oraşului de Pappasoglu, Maior
D., apud. Petre, Mihai, op. cit., p. 255.
85
Obedenaru „Adre:Ssele în Orient şi în Europa Occidentală", 12 Ianuarie 1870, p. 3.
86
Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci, anul II, no. 30, luni 19 (I) septembr. 1877,
p. 285.
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multe acte măreţe" iar scopul, pentru prima oară explicit declarat într-un act
oficial, este acela al perpetuării amintirii celor ce s-au remarcat în acest război
în memoria colectivă, deoarece „ numele bărbaţilor ce s 'au illustrat cu acea
ocasiune trebue să fie tot-d'a-una în ochii poporului [s.n.] ". (vezi Anexa 3).
Strada devine astfel „ un fel de monument", cu funcţie comemorativă 87 •
Comisia formată în ianuarie 1878 nu este însă prima comisie oficială
însărcinată cu atribuirea şi rectificarea numelor de străzi de pe cuprinsul
Bucureştilor. Din consemnarea şedinţei extraordinare a Consiliului Comunei
Bucuresci din data de 2 (14) Iulie 1881 aflăm de existenţa unui asemenea
organism şi în 1877 (vezi Anexa 5). Iar numele inedite întâlnite în planul lui
Jung, din 1856, fără nici un corespondent material direct în realitatea socială a
vremii, denotă existenţa unei instanţe superioare încă de la acea dată. Activitatea
acestor comisii nu era însă continuă şi sistematică, desfăşurându-se mai mult
punctual. Lungile perioade de inactivitate îngreunau adoptarea de măsuri concrete
deoarece se impunea înainte confirmarea sau schimbarea membrilor comisiei.
Amânările prelungite, ale comisiei din 1878 de întocmire a unei liste cu
propuneri, până la date de 20 (2) septembrie a aceluiaşi an, determină Consiliul
Comunal să adopte de urgenţă lista cu schimbări propusă de Locotenentul de
Primar I. P. Dumitrescu, pentru a da timp fabricantului de tăbliţe să le poată
realiza până la data de 8 octombrie când armata română avea să intre în Bucureşti.
Urmau aşadar a fi schimbate d'uă cam dată numai denumirile „a câtor-va
strade pe unde are a trece oştirea triumfătoare", „ rămânând ca în urmă consiliul
primind lucrarea Comisiunei să discute asupra schimbărei numirei celor alte
.\'/rade". Aceste prime străzi aveau să primească „ numirea localităţilor unde
oştirea română a fost victorioasă în resbelul din urmă cu Turcii, cum şi numiri
de corpurile oştirei şi de bărbaţi iluştri". Astfel:
Calea Mogoşoaiei devine calea Victoriei.
Strada Herăstrău devine calea Dorobanţilor.
Calea Vergului devine Călăraşilor.
Strada Târgovişte devine strada Griviţei.
Strada Belvedere devine strada Plevna.
Calea Craiovei devine cale Rahovei.
Strada Germană devine strada Smârdanu.
Strada Spirei devine stradâ 13 Septembre.
Strada Fi/aretu devine strada 11 ]uniu.
Bulevardul din vale de la strada Brezoianu spre Cotroceni devine
Bulevardul Independenţei.
Anul 1878 marchează astfel debutul (preconizat încă din 1848 când locul
Jc sub Dealul Filaretului este denumit Câmpia Libertăţii) atribuirii intenţionale,
oficiale, continue şi sistematice de denumiri menite a imortaliza un moment sau
anumite personalităţi ale istoriei imediate, ce trebue să fie tot-d 'a-una în ochii
poporului. Faţă de importanţa acestui moment trăit, vechile denumiri ale străzilor
cc urmează a fi schimbate par a fi, pentru membrii Consi·liului, fără nici uă
87
Popa, Victor Ion, „Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală,
unul IV, no. 156, 20 ianuarie 1935, p. I.
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însemnătate, deşi

majoritatea dintre ele, principale căi de acces din oraş, aveau
cu trecutul acestuia.
In paralel cu apelul la istoria imediată, motiv preponderent şi tot mai
frecvent invocat de acum înainte în atribuirea de denumiri străzilor Capitalei,
este exemplul străin:
„ Între diferitele manifestaţi uni prin care o naţiune dovedeşte gradul ei de
cultură şi civilisaţiune, se prenumără mai ales, cultul ce acele naţiuni profesează
pentru memoria marilor dispăruţi.
Ast-fel de ne vom arunca privirile în marele Capitale ale Europei,
pretutindeni vom întâlni monumente, statui, şcoli, bulevarde, străzi, purtând
numele bărbaţilor care s-au ilustrat, fie prin fapte războinice, fie prin merite
însemnate de bărbaţi de Stat, de oameni de litere, de sciinţe, arte etc. ". Cum,
la începutul secolului al XX-lea, Bucureştii ofereau deja unele asemenea exemple, „ este dar bine să perseverăm în această direcţiune, şi pilda bună trebue
mai ales dată de cei care prin fiinţa lor au o înrâurire mai puternică în societate.
De aceea vedem că Primăriile din toate oraşele însemnate se pun tot-d 'auna în
fruntea unor asemenea iniţiative, să le urmăm dar şi noi pe acea cale "88 (vezi
Anexa 6).
Noile cerinţe apărute odată cu dezvoltarea continuă a oraşului (pe de o
parte creşterea densităţii locuinţelor în centrul oraşului, iar pe de altă parte
extinderea suburbiilor în afara marginilor stabilite ale oraşului), în anii imediat
următori Războiul de independenţă, impun cu tot mai mare insistenţă existenţa
unei identităţi (care să cuprindă nume şi prenume) şi a unei adrese (stradă şi
număr) exacte a locuitorilor8 9 • Chiar cetăţenii sunt cei care solicită cu insistenţă
Primăriei fixarea unei adrese exacte 90 în condiţiile în care majoritatea noilor
întreprinderi şi instituţii (în special cele financiare, cum ar fi băncile sau Creditul
Funciar Urban) cer acest lucru. Astfel, în paralel cu acţiuni sistematice de
numerotare a imobilelor91 , primăria Capitalei adoptă, cu o oarecare întârziere,
şi o serie de măsuri de reglementare a denumirilor de străzi. Lipsa unor criterii
stricte de atribuire a numelor a dus la situaţia în care „ mai multe din stradele
oraşului poartă nume nepotrivite sau chiar acelaşi nume". Hotărârile Consiliului
Comunal din 12 octombrie 1907 (vezi Anexa 7) şi 8 iunie 1909 (vezi Anexa 8)
au scopul de a remedia această stare de fapt. Întârzierea cu care au fost adoptate
aceste măsuri (amânările succesive ale amplasării de plăcuţe cu numărul casei
şi numele străzii) a tăcut loc unor modalităţi inedite de înşelăciune. Astfel, în
mai toată partea de est a Bucureştilor, fără autorizaţia Primăriei, unii oportunişti
o

puteAmică corespondenţă

88
Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci, anul XVI, no. 45, dumineca 10 februarie
1902, p. 651-652.
89
Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (/) ", p. 80.
90 vezi Petiţia comercianţilor şi proprietarilor din suburbia Spirea Nouă, Direcţia
Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, fond Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul
Tehnic, dos. 1216/1897, f. 4 şi 7, apud. Velescu, Oliver, Nomenclatura străzilor bucureştene(//),
p. 131.
91
Pentru tabelul de astăzi numerotate între anii 1890-191 O, vezi Velescu, Oliver,
„ Contribuţii la istoria n'!menclaturii străzilor din Bucureşti (/) ", p. 84-85.
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„ (. ..) numerotau strada ca din partea Comunei şi înşelau proprietarii luându-le
banz. "92 .
Ritmul atribuirii de denumiri străzilor pare a fi destul de alert până la
începutul secolului, deoarece ambele hotărâri, din 1907 şi 1909, remarcă
imposibilitatea adoptării unei măsuri totale, de schimbare dintr-o dată a tuturor
denumirilor necorespunzătoare, fără cauzarea unor perturbări sociale grave.
Soluţia propusă este aceea de eşalonare în timp a modificărilor ce trebuiesc
aduse, la fiecare şase luni propunându-se o serie de schimbări sau atribuiri de
nume de străzi. Numărul denumirilor comemorative creşte simţitor. Dincolo de
perpetuarea memoriei oamenilor iluştri ai ţării copul acestor denumiri devine
tot mai explicit educativ. Pentru a se face învăţătură generaţiilor viitoare, se
propune ca „ sub placa indicatoare a numelui străzei să se urmeze exemplul dat
de alte oraşe şi să se indice foarte rezumat principala calitate a persoanei
comemorate "93 •
Primele criterii de atribuire a denumirilor de străzi (deşi sumare) sunt
aşadar menţionate în hotărârea din 1907 a Consiliului Comunal (deşi nu erau
explicit numite criterii): nu trebuie să existe două sau mai multe denumiri
identice iar prioritar vor fi atribuite denumiri comemorative (în special nume de
personalităţi). Acestea din urmă par a fi tot mai mult adevăratele denumiri
considerate ca având un sens sau ca fiind potrivite. Funcţia orientativă a
denumirilor de străzi va trece pe un plan secund, nevoia atribuirii unui sens
acestora aducând în prim plan funcţia comemorativă. Perpetuarea corectă a
memoriei marilor personalităţi (memorarea colectivă), cu scopul explicit de a
„ se face astfel învăţătură generaţiilor viitoare", se va face prin menţionarea, pe
placa indicatoare a numelui străzii, a principalei calităţi a persoanei comemorate
(vezi Anexa 7). Capitala urma, în acest sens, să adopte exemplul dat deja de alte
oraşe ale ţării. Se realizează astfel o adevărată schemă de memorare, menită a
arăta ce anume trebuie memorat şi în ce fel. Analiza numelor de persoane
atribuite străzilor, completată cu analiza acestor scurtelor descrieri, prin cuvinte
cheie, ce le însoţeau, ar putea conduce spre imaginea schematică a idealurilor
acelei epoci. Din păcate însă aceste descrieri nu apar menţionate în ghiduri.
Criteriile de atribuire a numelor de străzi, mai sus menţionate, sunt întărite
~i completate în şedinţa Consiliului Comunal, din data de 8 iunie 1909. Aici se
precizează necesitatea de a se deosebi străzile ce poartă acelaşi nume, de a se
da nume străzilor nou deschise şi se întăreşte hotărârea de a se comemora
oamenii marcanţi ai ţării prin aceste denumiri 94 • În acest din urmă caz, se face
însă precizarea că „ nu se va putea da unei străzi numele unei persoane oarecare
decât după trecerea a 5 ani dela moartea acelei persoane, căci numai atunci,
când au trecut 5 ani se va putea vedea dacă memoria acelei persoane a durat
ln.n.], şi în ce măsură pentru a putea numi o stradă după numele acelei
Velescu, Oliver, Nomenclatura străzilor bucureştene (li), pp. 131-132.
Monitorul Comunei Bucureşti, anul XXII, no. 44, dumineca 4 noembre 1907, p. 565.
Raportul prezentat la 8 iunie 1909 are ataşat un tabel cu 41 de străzi ale căror denumiri
urmează a fi schimbate. Dintr-un total de 38 de denumiri noi propuse (în trei cazuri se unifică
două străzi), 31 sunt nume de personalităţi, în timp ce din cele 41 de denumiri vechi propuse
pentru a fi schimbate, doar cinci erau nume de persoană (fără a lua în consideraţie sfinţii).
92

93
94
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persoane "95 . Se încearcă aşadar realizarea unei selecţii mai riguroase a
personalităţilor ce urmează a fi comemorate prin denumirile de astăzi. Criteriul
de selecţie (am putea spune ideal dacă nu utopic) se doreşte a fi, după cum se
precizează în hotărârea de mai sus a Consiliului Comunal, memoria colectivităţii
- ea era cea în funcţie de care ar fi trebuit să fie reţinute numele unor persoane
şi nu a altora. Lipsesc însă precizările suplimentare car~ să precizeze modalităţile
concrete utilizate în investigarea memoriei colective. In realitate, prin atribuirea
de denumiri comemorative, se dorea nu perpetuarea unei memorii colective ci
formarea unei memorii colective.
Măsurile adoptive în 1907 şi 1909 vin în întâmpinarea unor nevoi concrete,
apărute odată cu înfiinţarea Societăţii de locuinţe ieftine, dar şi cu sporirea
iniţiativelor private de construire a unor locuinţe. La începutul secolului al
XIX-iea iau astfel naştere numeroase cartiere, atât la periferie cât şi în interiorul
oraşului, prin parcelarea unor grădini sau „parcuri" 96 . Cu toate acestea însă nici
una dintre reglementările adoptate până la această dată nu are un caracter general
şi nu clarifică toate aspectele problemei. Ele sunt mai degrabă fragmentare,
particulare şi limitate în timp. În Repertoriu General Alfabetic al tuturor
codurilor, legilor, decretelor-legi. Convenţiuni, decrete, regulamente, etc.
1 ianuarie 1860-1 ianuarie 1940. Publicate în Monitorul Oficial, Colecţia
C. Hamangiu, Consiliul Legislativ şi în alte colecţiuni similare, realizat de Prof.
George Alexianu97 , figurează două regulamente cu privire la străzi, nomenclatură:
Proiect de regulamentul pentru nomenclatura străzilor în Bucureşti, publicat la
data de 11 iunie 1920, în Monitorul Oficia/9 8 , şi Instrucţii pentru revizuirea şi
completarea nomenclaturii străzilor şi numerotării caselor din oraşe şi comunele
suburbane, publicat la 6 august 1930, în Monitorul Oficia/9 9 . Primul dintre ele
reprezintă cea dintâi reglementare unitară, completă şi cu caracter general
referitoare la numerotarea şi nomenclatura străzilor din Bucureşti. Cel de al
doilea 100 vizează un cadru mult mai general, referindu-se la măsurile ce trebuiesc
luate, în domeniul nomenclaturii străzilor şi la numerotării caselor, în vederea
desfăşurării în bune condiţiuni a Recensământului Populaţiei, în toate oraşele şi
satele României. El prevede practic verificarea măsurilor luate până acum în
acest domeniu, îndreptarea urgentă a abaterilor şi completarea omisiunilor. Aceste
95
Monitorul Comunal. Organ oficial al Primăriei Bucureşti. anul XXIII, no. 28, 12 iulie
1909, p. 466.
96
Vezi Duţu, Aurel, „Realizări ale administraţiei bucureştene la începutul secolului al
XX-iea", în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, nr. 7, Bucureşti, 1969, pp. 99-107.
97
Alexianu, George, Repertoriu General Alfabetic al tuturor codurilor, legilor,
decretelor-legi. Convenţiuni, decrete, regulamente, etc. I Ianuarie 1860 - 1 Ianuarie 1940.
Publicate în Monitoru/ Oficial, Colecţia C. Hamangiu, Consiliul Legislativ şi în alte colecţiuni
similare, voi. II (M-Z), Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, Bucureşti,
1941, p. 1607.
98 Monitorul Oficial, no. 54, vineri 11 iunie 1920, pp. 1678-1680.
99
Monitorul Oficial, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6755-6758.
100
Textul parţial al Instrucţiunilor privitoare la revizuirea şi completarea nomenclaturii
străzilor şi numerotării caselor din oraşe şi sate va fi redat în Anexa 7. Nu vor fi consemnate
decât pasajele referitoare la nomenclatura străzilor din oraşe (în instructajul pentru comunele
rurale nefiind nici o referire la nomenclatura străzilor ci doar la numerotarea caselor).
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două reglementări normative vin în întâmpinarea cerinţei tot mai acute de
clarificare a situaţiei locaţiei în perioada interbelică, pe fondul creşterii tot mai
alerte a populaţiei (în special datorită migraţiei masive a populaţiei din provincie
spre Capitală, după Primul Război Mondial) şi a extinderii suprafeţei oraşului
(devenit după războiul· din 1916-1918 capitala unei ţări mai mult decât dublată
ca număr de locuitori şi suprafaţă) •
La 20 septembrie 1919 Consiliul Comunei Bucureşti votează proiectul de
regulament pentru numerotarea şi nomenclatura străzilor Capitalei. Cerându-se
avizul Consiliului Administrativ Permanent, acesta îl admite, aducând însă unele
modificări. În cele din urmă, la 20 martie 1920, proiectul este aprobat de însuşi
Regele Ferdinand I, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial abia în 11 iunie
al aceluiaşi an. Împărţit în două secţiuni: I. Norme de numerotare (cu 25 de
puncte) şi II. Nomenclatura stradelor (cu 20 de puncte) 102 , acest proiect de
regulament se regăseşte aproape în totalitate (cu excepţia unui singur punct care
este eliminat şi cu unele precizări aduse compoziţiei comisiei de nomenclatură)
în Regulamentul pentru numerotarea şi nomenclatura străzilor Municipiului
/Jucureşti din 1945. Această persistenţă în timp este dovada completitudinii şi
n caracterului său general. Potrivit celor consemnate, „ Toate străzile aflătoare
1i1 raza oraşului trebuiesc să poarte o denumire fixată de comună". De asemenea
se aduc completări în ceea ce priveşte criteriile de stabilire a denumirilor: „ Se
va căuta a se da străzilor îndeosebi numiri:
a) Naţionale şi cu caracter politic, istoric, literar, geografic, ştiinţific,
religios, militar, artistic, economic, atât în ceea ce priveşte numiri de persoane
f'<ÎI şi de datini, de bătălii, creaţiuni populare, etc. preferându-se numele în
l1xătură cu istoricul Bucureştilor şi a ţărei.
b) În categoria aceasta vor intra şi numele romane (latine) sau Dace în
/1•>-:ătură cu istoria şi cultura românească.
c) Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin
I ani în ce priveşte numele persoanelor politice române.
d) Se va căuta ca pe cât posibil, străzilor a căror nume au mai fost
l'l'lrimbate să nu li se mai schimbe numele.
e) Arterelor principale şi stradelor cu nume adânc înrădăcinate în tradiţia
oraşului să nu li se schimbe numele.
j) Numele ce cuprinde sfera aceleaşi naţiuni să se caute a se concentra
fli' cartiere, pe cât posibil, în scopul unei mai uşoare orientări.
Zonele de numiri vor fi determinate şi de istoricul locurilor, al clădirilor
1•1istente din acele locuri, ale orografiei ori hidrografiei lor etc.
g) Pentru stradele cari astăzi cu forma de T sau Y şi totuşi poartă o
1·/11>-:ură numire, ceeace produce dezorientare, se va căuta a se da denumiri
101

101
Pentru mai multe informaţii cu privire la dezvoltarea urbanistică a Bucureştilor în
prnoada interbelică, vezi Daichie, Petre, Aspecte ale dezvoltării urbanistice în Bucureşti (1918/ U././}, în „Materiale de Istorie şi Muzeografie", voi. IV, 1966, Muzeul de Istorie a Oraşului
ll11rnrcşti, pp. 425--440; Daichie, Petre şi Bene, Ana, Aspecte ale dezvoltării ezilitar-urbanistice
11/1• c·apitalei între cele două războaie mondiale, în „ Materiale de Istorie şi Muzeografie",
Ynl. IV, 1966, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, pp. 119-139.
102
Secţiunea II Nomenclatura stradelor, a acestui Proiect este redată integral în Anexa 7.
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distincte pentru porţiunile ce apar distincte. O stradă deci va purta un singur
nume pe porţiunea care se consideră a forma un singur tot şi va fi lesne de
recunoscut ca atare".
Îndepărtându-se astfel tot mai mult de caracterul lor iniţial geografic,
străzile dobândesc tot mai mult „ un aer de dascăl istoric " 103 •
O măsură ingenioasă o constituie acele „foi de pergament lipite pe
geamurile felinarelor, şi cari sunt vizibile atât ziua cât şi noaptea (litere
ultra-marin pe fond alb)", alternative, pe timp de noapte, ale clasicelor tăbliţe.
Un caz aparte îl constituie numele de persoane date străzilor. Scopul lor
educativ este în mod explicit precizat: „ Când tabela poartă numele unei
persoane, se vor indica dedesubt pe lângă înşiruirea de căpetenie care a hotărât
darea numelui stradei şi datele naşterii şi încetării din viaţă a acelei persoane,
qceasta spre a se evita confuziuni şi a se forma o educaţie publicului [s.n.] ".
In ceea ce priveşte cazul particular al persoanelor politice române „nu se vor
da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 3 ani". Dacă în 1909
se vorbea de persoane marcante, iar aceasta doar în cazul persoanelor politice
române (vezi Anexa 9).
În vederea desfăşurării în bune condiţii a Recensământului general al
populaţiei, articolului IX din Legea recensământului general al populaţiei
(promulgată cu înaltul decret regal Nr. 978 din 20 Martie 1930 şi publicată în
Monitorul Oficial Nr. 66 din 21 Martie 1930) prevedea ca „ cel puţin cu 6 luni
înante de facerea recensământului, toate autorităţile comunale: municipii, oraşe
şi comune rurale, vor lua măsuri pentru revizuirea şi completarea nomenclaturii
străzilor şi şoselelor, precum şi pentru numerotarea caselor "I 04 . Accentul nu
este pus atât pe conţinutul denumirilor (nu se mai precizează nimic despre
criteriile de selecţie a denumirilor, ba chiar se precizează că în cazul noilor
denumiri, „ aceste nume se vor da şi afişa deocamdată provizoriu, urmând ca
autoritatea comunală să păşească la stabilirea definitivă a numelor, potrivit
legii comunale") cât pe aspectele concrete, legate de atribuirea de nume tuturor
străzilor şi de numere tuturor caselor, de vizibilitatea tablelor etc. Se dau o serie
întreagă de amănunte adiţionale legate în special de modalitatea în care se va
face numerotarea caselor. De remarcat este faptul că în cazul instrucţiunilor
pentru comunele rurale nu se dă nici o instrucţiune legată de numele străzilor.
Toate cele nouă puncte ale instrucţiunilor se referă la modul de numerotare al
caselor (vezi Anexa 10).
Apariţia reglementărilor menţionate anterior ar fi trebuit să clarifice
neregulile intervenite în denumirile străzilor din capitală. Se pare însă că rezultatul
nu a fost acesta. Autorii a numeroase articole din presa vremii semnalează o
serie de situaţii anormale datorate uneori chiar încălcării regulilor stabilite în
1920I 05 .
103

Popa, Victor Ion, op. cit., p. 1.
Monitorul Oficial, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6756. Conţinutul instrucţiunilor,
date în vederea desfăşurării recensământului, va fi parţial reprodus în Anexa 8.
105 m. d., „ Comisia de nomenclatură", în Gazeta municipală, anul I, no. 32, 21 august
1932, p. I; „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul
oficial. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", în Gazeta municipală, anul II,
104
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După Primul Răzb~i Mondial au loc numeroase schimbări în nomenclatura
străzilor din Bucureşti. Intr-un articol dintr-un cotidian bucureştean se afirma,
în 1932, că „s-au schimbat atâtea nume de străzi în ultimul timp, încât se poate
spune pe bună dreptate, că în această privinţă, s-a schimbat aproape faţa

oraşului " 106 . Multe din aceste schimbări nu fac însă decât să provoace „ un
haos inutil şi dăunător " 107 , întreţinut în parte şi de dezvoltarea rapidă a oraşului
şi

de terenuri. Unii chiar afirmau că exemplele anormale
la 50% din totalul denumirilor de străzi 108 .
Un prim aspect, semnalat de cele mai multe articole din presă, se referă
la inulitatea schimbărilor de nume în condiţiile în care, datorită parcelărilor,
numeroase străzi purtau, în loc de nume, literele alfabetului sau numere. Astfel,
în anul 1933, în Bucureşti existau 34 de străzi „A", 30 de străzi „B", 29 de
străzi „C", 22 de străzi „D", 23 de străzi „E", 19 de străzi „F" 109 etc. sau nume
ciudate de străzi precum Calea Rahovei 285 cu numerele 1, 2, 3 etc. 110 • Tot atât
de numeroase sunt şi străzile cu nume de persoane necunoscute (în anul 1935
existau străzile Caracaş Elena, Caracaş Eliza, Caracaş Irina, Caracaş Maria,
Caracaş Ştefan, Caracaş Grigore plus încă alte cinci străzi Caracaş cărora însă
Ic-a fost schimbat numele; străzile Dumitrescu Vasile I, Dumitrescu Vasile II,
Dumitrescu Vasile III, Dumitrescu Ghiţă, Dumitrescu Ilie I, Dumitrescu Ilie II,
Dumitrescu N. Maria, Dumitrescu Nae, Dumitrescu Petre, etc. 111 ), multe dintre
ele cu nuanţă comică (Marin Braga~iu, Voicu Ciocârlan, Mitruş Lăptaru, Nae
al Liţei, Mihalache Cârpaciu, etc. 1 2) sau de străzile ale căror denumiri sunt
date după „ nume de oameni şi mai ales de cucoane" (Angela, Aurelia, Eliza,
Valeria, 13 de Elena, etc.) 113 . Iar toate aceste, în timp ce numele unor domnitori
români (Suţu, Mavrocordat, Neagoe Basarab), nu erau încă date nici unei străzi 114 .
Explicaţia principală a abundenţei de nume necunoscute o reprezintă parcelarea
11 numeroase terenuri. Străzile nou create primesc nu numai numele proprietarului
de masivele

parcelări

reprezintă până

1rn. 68, 7 mai 1933, pp. 1-2; „Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz Mitică Rădulescu şi Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă.

Ce bine ar fi să se ia măsuri!", în Gazeta municipală, anul II, no. 69, 14 mai 1933, pp. I!; Popa, Victor Ion, op. cit., p. I; Idem, „Din carnetul unui cetăţean, Numirea străzilor", în

lia:eta municipală, anul IV, no. 158, 3 februarie 1935, pp. 1-2; Stahl, Henri, „Botezarea şi
111.1-hotezarea străzilor capitalei", pp. 1-2;
106 m. d., „ Comisia de nomenclatură", în Gazeta municipală, anul I, no. 32, 21 august
111.U, p. I.
107
Ibidem, p. I.
108 „Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi
Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. - Ce bine ar fi să se
111 măsuri!", p. I.

109 „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul
11//d11/. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", p. 2.

110 Ibidem. Situaţia se datorează faptului că terenul din Calea Rahovei Nr. 285 a fost
pnrcclat care avea o stradă cu case pe ambele laturi.
111 Popa, Victor Ion, op. cit., p. I.
112 „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul
11f/1·it1l. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", pp. 1-2.
113 Stahl, Henri, op. cit., pp. 1-2.
114
Popa, Victor Ion, op. cit .. p. I.
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dar de multe ori şi pe cel al rudelor, deoarece „ nu există proprietar mare sau
mic de teren care parcelându-şi latifundiul, să nu ~ăsească util a da străzilor
noui creiate şi numele membrilor dinastiei sale " 11 • Un caz cu totul aparte îl
constituie cel al primarului sectorului Verde, Mitică Rădulescu, al cărui nume
este regăsit ca nume de stradă. Situaţia devine însă cu atât mai bizară cu cât
exista şi o stradă cu numele de Mitică Rădulescu, fiul primarului. Sarcastic,
jurnalistul subliniază această încălcare a regulamentului nomenclaturii stradale,
chiar de către primar. „ Simpaticul primar al sectorului Verde a trecut de pe
acum la nemurire. O stradă de pe lângă stăvilarul Ciurel (care purta până mai
acum câtva timp numele de strada Sihăstriei! .. .), este denumită astăzi strada
Mitică Rădulescu. (. ..) Dacă este explicabil însă ca pentru activitatea ce se
anunţă promiţătoare a primarului de Verde să i se acorde răsplata recunoştinţei
cetăţeneşti chiar sub această formă, nu înţelegem însă ce merite are fiul d-sale:
întrebarea ne-am pus-o când am văzut că o altă stradă din cartierul Crângaşi
poartă numele de strada Mitică Rădulescu "I 16 .
În acelaşi timp cu existenţa acestor tipuri de nume, într-adevăr fără nici
o însemnătate, aveau loc numeroase schimbări de nume, uneori fiind înlocuite
chiar şi nume vechi, strâns legate de istoria oraşului (deşi în regulamentul
specifica în mod clar ca asemenea schimbări să fie evitate). Creşterea numărului
de străzi, odată cu extinderea oraşului, îngreunează peste măsură ţinerea unei
evidenţe a acestora. Astfel, condiţiile în care primăriile de sector (mai în măsură
să cunoască realitatea ariei citadine avute în evidenţă) nu erau consultate (vezi
Anexa 11 ), asemenea abuzuri sunt în parte explicabile.
Ca un omagiu adus personalităţilor străine ce au sprijinit România în
primul Război Mondial, apar în capitală numeroase nume străine. Strada
Gabroveni, cu o mare însemnătate în tradiţia comerţului bucureştean, este botezată
Franklin Bouillon. Noul nume avea să producă numeroase dificultăţi
bucureştenilor ce nu cunoşteau limba franceză, ajungând să fie pronunţat, în loc
de „Buion", „Bulion", sau să continue pur şi simplu să fie menţionată ca Strada
Gabroveni. Aşadar, îq acest caz „scopul înalt urmărit de cei ce au făcut gestul,
nu a fost atins " 117 . In aceeaşi situaţie sunt şi celelalte nume străine. Strada
Georges Clemenceau, ce este pronunţată „Clemenceanu'', Strada Dr. Sergent,
pronunţată „Sergent'', nu „Serjan" etc. Dificultatea adoptării noului nume,
existente şi în centru, va fi cu atât mai mare în cazul în care strada se află la
periferia oraşului, ca în cazul Aleii lui/land (în apropierea Bulevardului
Pieptănari).

Remarca generală, cu privire la noua nomenclatură a străzilor, a articolelor
este aceea că nu există criterii sau o regulă precisă privind numirea
străzilor sau, cu alte cuvinte, „ nici o rânduilă şi nici un principiu " 118 . Puţinele
criterii existente nu sunt respectate de comisiile de nomenclatură deoarece „ mai

menţionate

Mitică

ia

115

„ Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi

M.

Rădulescu.

- Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se

respectă.

măsuri!", p. I.
116 Ibidem,

117
118

pp. 1-2.
Ibidem, p. I.
Popa, Victor Ion, op. cit., p. 2.
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.fiecare membru are rude, prieteni sau partid politic în spinare" 119 • Situaţia este
perpetuă însă în mare parte datorită ambiguităţii legislaţiei în domeniu. Astfel,
de exemplu, în privinţa numelor de persoane, regulamentul stipulează faptul că
„ Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 3 ani în
ce priveşte numele persoanelor politice române". Formularea lasă loc
interpretărilor, nefiind prea clar dacă doar politicienii trebuie să fie decedaţi de
cel puţin trei ani sau toate persoanele aflate în discuţie.
Articolele din publicaţiile vremii aduc însă şi o serie de propuneri concrete
de remediere a situaţiei existente: să se caute pe cât posibil stabilirea unei
legături între „mărimea omului", între „însemnătatea numelui" şi stradă 120
(având în vedere dimensiunea, aspectul şi amplasarea ei în ansamblul reţelei
urbane); să se evite cazul în care numele unei familii dă denumirea mai multor
străzi, fiind suficient o singură stradă care să poarte numele familiei, referindu-se
astfel la toţi membrii săi (ex.: familia Brătianu) 121 ; să fie schimbate numele
străzilor doar în cazurile absolut necesare (cele care produc confuzii), evitându-se
cele pur subiective 122 ; să se ţină seama de tradiţie, „ de deprinderea cetăţeanului
bucureştean " 123 , revenindu-se chiar, acolo unde este cazul, la „ vechile denumiri
t'vocatoare ale unui trecut ce ar trebui să ne fie drag " 124 , pentru aceasta fiind
nevoie de includerea în Comisia de Nomenclatură a unor istorici cunoscători ai
trecutului Capitalei. O măsură radicală ar trebui să interzică utilizarea numelor
de politicieni în denumirilor străzilor înainte de 30 de ani de la moartea
acestora 125 .
Cu toate criticile aduse, unele prevederi au fost totuşi aplicate cu succes
- este cazul recomandării ca numele din sfera aceleiaşi noţiuni să fie concentrate
pc cartiere. Astfel, străzile cartierului nou format din parcul Bonaparte primesc
nume de capitale străine, străzile din jurul Facultăţii de Medicină primesc nume
de medici, cele din parcul Domeniilor de aviatori morţi în Răsboiul cel mare
(Primul Război Mondial), ~te. Acţiunea va continua şi în timpul şi după cel de
ni Doilea Război Mondial. In 1944, străzile noi deschise (denumite pe litere) în
parcelarea Vatra Luminoasă, proprietatea Ministerului Muncii, primesc denumiri
aparţinând acestui domeniu (nume de personalităţi ale acestui minister: Strada
Gr. l. Trancu-laşi, întemeietorul Ministerului Muncii, etc.; sau nume de
meseriaşi: dulgheri, croitori, aurari, etc.) 126 . În 1948, străzile (denumite până
atunci în principal după literele alfabetului) din parcul Ostrov, primesc nume de
119
Idem, „ Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală, anul IV,
156, 20 ianuarie 1935, p. 1.
120
Idem, „Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală, anul IV,
110. 158, 3 februarie 1935, p. 1.
121 Ibidem, p. 2.
122
„Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi
Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. - Ce bine ar fi să se
110.

p. 2.
Ibidem.
124
Stahl, Henri, „ Botezarea şi răs botezarea străzilor capitalei", p. 2.
125 Ibidem.
126
Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXIX, nr. 5, 30 ianuarie
1944, p. 49.
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cele din parcelarea Jianu, primesc nume de scriitori (dintr-un total de
11 străzi, 7 sunt ruşi, 3 sunt francezi iar doar unul este italian), cele din parcelarea
Rahovei, nume de eroi „ căzuţi în războiul antifascist" iar cele din parcelarea
Vatra Luminoasă, nume de luptători pentru cauza democraţiei sau de luptători
socialişti 128 . Străzile din parcelarea Fabrica de Chibrituri îşi schimbă numele,
primind tot nuf!:1ele celor căzuţi pentru cauza democraţiei, toţi decedaţi în
februarie 1945. In alte cartiere străzile primesc nume de compozitori (actualul
cartier Floreasca), chiar de lăutari renumiţi (în parcelarea Negroponte) 129 .
Evenimentele ce au urmat, marcate de schimbarea regimurilor politice în
anii 1940, 1944, I 948 au avut urmări dezastruoase asupra nomenclaturii străzilor
din Bucureşti. Schimbările şi aşa mult prea numeroase în perioada interbelică
se produc acum cu o repeziciune şi mai mare. Uneori se recurge chiar la anularea
măsurilor anterioare. Vom semnala câteva exemple în acest sens.
În 1940, în Revista Istorică Română apare menţionat, într-un scurt
comentariu semnat cu iniţialele C. C. G. (probabil C. C. Giurescu), faptul că
numele străzii Madgearu a fost schimbat în Furajului 130 . Probabil acest
neologism, cum îl numeşte autorul articolului, nu este atât de întâmplător. De
asemenea, în martie I 943, strada Londra primeşte noua denumire de strada
Odesa, strada (şi piaţa) Washington, pe cea de strada (şi piaţa) Crimeia, strada
Wilson, pe cea de strada Vienei. Piaţa William Belson Cromwell este suprimată,
considerându-se că nu este necesară 131 . Aceste schimbări, deşi tardive, pot fi
puse în legătură cu faptul că din decembrie 1941 România se afla în război cu
Marea Britanie şi Statele Unite.
Deşi din 1942 avuseseră loc o serie întreagă de schimbări de nume de
străzi, în februarie 1944, Primarul Capitalei, Ion Răşcanu, decide ca toate
schimbările de denumire a străzilor, hotărâte şi aplicate cu începere de la
1 ianuarie 1942, să fie revocate, ele urmând a-şi relua în mod provizoriu, fostele
denumiri. Excepţie vor face străzile ce nu aveau până la acea dată denumiri
oficiale şi cărora de la 1 ianuarie 1942 li se fixaseră denumirile şi străzile care
au denumiri asemănătoate şi pot da naştere la confuzii. Decizia urma să se ia
în baza ordinului Nr. 3405911942 şi Nr. 37381/1943 al Ministerului Afacerilor
Interne. prin care se aducea la cunoştinţă faptul că „ după terminarea războiului,
unora din străzile şi pieţele Capitalei urmează să li se dea nume de eroi naţionali
căzuţi pe câmpul de onoare, potrivit instrucţiunilor cari se vor întocmi la timp,
de către Marele Stat Major al Armatei " 132 . Pe de o parte, măsura pare prematură,
avându-se în vedere că la acea dată războiul era în plină desfăşurare, iar pe de
altă parte, revenirea provizorie la vechile denumiri pare inutilă, în condiţiile în
127

Ibidem, anul LXXIV, nr. 18, 30 mai 1948, pp. 1-2.
Ibidem, anul LXXIV, nr. 24, 18 iulie 1948, pp. 7-8.
129
Ibidem, anul LXXIV, nr. 35, 3 octombrie 1948, p. 5.
130
C. C. G„ „Noi numiri de străzi în Capitală", în Revista Istorică Română, anul
MCMXL, voi. X, 1940, p. 493.
131 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXVIII, nr. 10, 14 martie
1943, p. 12.
132
Ibidem, anul LXIX, nr. 12, 19 martie 1944, pp. 42--43.
128
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dispunând, încă din aprilie 1943, întocmirea unor liste cu cei
în luptă 133 (vezi Anexa 12).
După armistiţiul din septembrie 1944, încheiat cu guvernul Statelor Unite,
la Moscova, toate numele de străzi ce aminteau de teritoriile ocupate au fost
rapid schimbate. Astfel, Strada Chişinău devine cu această ocazie, Strada Munţii
1'atra 134 .
La scurt timp după abdicarea Regelui Mihai I (30 decembrie 1947), la
I O februarie 1948, prin decizia nr. 50112, se schimbă primele străzi cu
denumiri amintind de perioada monarhiei regale 135 . În această primă etapă
au loc 39 de schimbări, majoritatea purtând numele membrilor familiei regale.
Schimbările au loc în valuri, în funcţie de „importanţa" denumirii schimbate.
Debutând aşadar cu numele mebrilor Casei Regale, se va trece ulterior la
schimbarea numele oamenilor politici 136 , apoi cele ale parcelatorilor
t'Xploatatori 131 , ajungându-se la un moment dat la schimbări comice prin
lipsa de sens: Strada Cireşului este schimbată în Strada Merişorului iar
Strada Câmpului în Strada Floarea Câmpului 138 . Pe lângă aceste schimbări
de formă (care totuşi au fost realizate primele) mai era însă nevoie de
reglementarea unor serii de nereguli de fond. Raportul întocmit la 7 mai
1948 de şeful Oficiului Studii şi Documentare din cadrul Prefecturii Poliţiei
Capitalei, membru în Comisia de Nomenclatură, arată că la acea dată existau
zeci de străzi cu denumiri identice şi peste o sută cu nume formate dintr-o
singură literă. Situaţia se datorează în mare parte înglobării în suprafaţa
urbană a comunelor suburbane Şerban-Vodă, Tudor Vladimirescu, Crângaşi
şi Herăstrău în 1943, fiecare dintre acestea având o nomenclatură proprie,
foarte apropiată de cea din Capi tală 139 •
După anul 1947, reglementările în domeniul nomenclaturii se diversifică.
Apar legi generale referitoare nu doar la schimbarea numelor de străzi ci şi a
denumirilor de instituţii (începând cu cele ale Statului şi mergând până la
brutării), de judeţe, localităţi, cartiere, sectoare şi chiar a staţiilor mijloacelor
de transport.

rnre

căzuţi

133

vu fi

Ibidem, anul LXVIII, nr. 15, 11 aprilie 1943, p. 2. Conţinutul Comunicatului Primăriei
în Anexa 9.
Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)",

ex~us
1 4

p 82.

Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXXIV, nr. 5, 22 februarie
5-6.
36
Ibidem, anul LXXIV, nr. 20, 20 iunie 1948, p. 7.
137
Vezi „ Schimbarea denumirii unor străzi", în Informaţia Bucureştiului, anul V,
nr. 1505, 10 iunie 1958, p. I; „Noi denumiri de străzi", în Informaţia Bucureştiului, anul V,
nr. 1508, 13 iunie 1958, p. I.
138
Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXXIV, nr. 18, 30 mai
1948, p. 11.
139
Act publicat în Anexa articolului realizat de Velescu, Oliver şi intitulat „ Contribuţii
/11 istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (li)", pp. 131-141.
135

1948,

PK
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Concluzii
Apărută din necesitatea unei orientări rapide în spaţiul urban aflat într-o
continuă expansiune, atribuirea de nume a căilor de acces din Bucureşti devine
o acţiune sistematică, organizată şi instituţionalizată, cu un scop tot mai bine
definit (de reglementare administrativă, onorific - sau de gratificare a persoanelor
cu merite deosebite, comemorativ şi educativ), abia din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Dacă cele dintâi denumiri de uliţele bucureştene atestate
documentar (preluând sistemul tradiţional de desemnare a locaţiei) fac referire
la o realitate particulară, circumscrisă temporar şi spaţial, trecerea către sistemul
oficial este marcată de apariţia unor nume cu caracter abstract, de o cu totul altă
factură decât cele existente până atunci. Denumirile îşi pierd caracterul particular
şi devin din ce în ce mai general umane. Ele nu mai fac referire la viaţa locală,
a unor comunităţi umane restrânse, ci la cea a naţiunii şi chiar a întregii lumi,
sfidând timpul şi spaţiul. Deşi nu mai au întotdeauna un corespondent exterior
direct, ele nu încetează însă să reflecte realitatea dar, de această dată o altfel de
realitate, mult mai profundă, dincolo de aparenţe, aparţinând ideologiilor şi
mentalităţilor unei epoci.
Chiar şi procesul schimbării denumirilor este modificat: el devine dintr-un
proces natural, realizat pe funda}ul adaptării continue la noile condiţii de viaţă,
unul artificial, impus din afară. In aceste condiţii, dacă primul tip de schimbare
este uşor de acceptat de populaţie, cel de al doilea tip întâmpină rezistenţe.
Aceasta se datorează, pe de o parte, intervenţiei mult prea rapide, ce contravine
mecanismelor memoriei colective (caracterizată printr-o oarecare inerţie, în care
uitarea nu se instalează decât după o anumită perioadă de timp), iar pe de altă
parte absenţei nevoii intrinseci de schimbare, căreia să îi răspundă. Schimbarea
nu mai este acceptată, ea este dorită şi chiar impusă. Având în vedere acest
aspect, Alexandru Graur caracterizează modul tradiţional de atribuire a
denumirilor de străzi ca fiind unul obiectiv, în care „ un element real bătea la
ochi şi de la el porneau locuitorii pentru a denumi locul", iar pe cel oficial ca
având o natură subiectivă, „după gustul unei persoane sau după hotărârea unei
colectivităţi, dar de cele mai multe ori fără a se ţine seama de vreun element
al realităţii " 140 . Relaţia dintre denumire şi memorie colectiv este în timp
inversată. Dacă iniţial anumite repere, întipărite în memoria colectivă, dădeau
numele căii de acces, cu timpul, acesta ajunge să impună memoriei colective
anumite repere (în multe cazuri, fără nici o legătură cu aceasta). Numele de
străzi sunt astfel investite cu o nouă funcţie: aceea de „educare" a maselor, de
inducere indirectă a unor informaţii (nume, date, obiecte) în procesul de
memorarea a unor trasee sau adrese: „În afara utilei orientări urbane,
nomenclatorul stradal exercită şi un netăgăduit rol cultural educativ pentru
locuitorii oraşului, ca şi pentru vizitatorii acestuia, conaţionali ori străini " 141 .
Trecerea în revistă a principaleleor momente din evoluţia mecanismului
de denumire a străzilor conduce spre o idee generală: indiferent de vechimea
140

Graur, Al., op. cit., p. 93.
Ionescu, Ştefan Radu, „Dromonimia Bucureştilor", în Arhitectura - Revistă a
Arhitecţilor din R. S. România, Bucureşti, nr. 3 (184 serie nouă), anul XXVIII, 1980, p. 68.
·
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acest~r denumiri şi de motivaţia ce le-a stat la bază, ele reflectă viaţa oraşului 142 •

Exphc~~ea apariţiei şi dispariţiei lor nu poate fi realizată decât prin evidenţierea

lcgăturn pe care o au cu evenimentele sociale şi politice petrecute de-a lungul
timpului în Bucureşti.

Determinate de evoluţia istorică proprie oraşului în care se află, denumirile străzilor
pnt la rândul lor să spună multe despre aceasta. Ruperea legăturii dintre aceste două elemente şi
lnccrcarea de a impune un sistem din afară nu poate fi decât inoperant. Acesta este motivul pentru
n1rc, de exemplu, în Bucureşti introducerea unui sistem de numerotare a străzilor, care să înlocuiască
dl· numirile. existente, nu ar avea nici o eficienţă. Evoluţ~a în timp a oraşului nu a impus un
n~cmenea sistem caracteristic în schimb oraşelor americane. In cazul acestora, numerotarea străzilor
rnrcspunde modelului geometric de evoluţie, în timp ce în Bucureşti, construit după principii mai
p11\in riguroase, acest model s-ar dovedi total inoperant. Vezi şi Graur, Al., op. cit., p. 97, şi
1nspunsul dat de Bogdan Fi ceac unei scrisori primite fa redacţie (în care semnatarul propunea
ndnptarea sistemului american de numerotare a străzilor), în România Liberă, serie nouă nr. 2999,
11111 3 februarie 2000, p. 3.
142
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ANEXA 1:

A)l834 octombrie 16 143
„Direcţia inginerească

Spre înlesnire a lucrărilor aceştii direcţii şi pentru alte scoposuri de
prisos a le însemna aci cu deamănuntul suptiscălitul cu cinste propune ca
numirile fieşcăruia uliţi oraşului să se însemneze în colţ la amândoăo părţile
lor.
Aceasta să va face scriindu-să acele numiri cu văpsea în uleiu pe faţa
caselor ce sănt în colţurile uliţii, iar pă unde nu vor fi case se vor scrii pe i
tăbliţă ce să va pune pe un stâlp de lemn.
Dacă cinstitul Sfat primeşte măsurile acestea ce propune suptiscălitul să
binevoiască a-i trimite o listă de numirile tuturor uliţelor oraşului ca să poată
aşterne o însemnare de preţuri ce va costisi facerea lor, care să va vinde apoi
prin mezat şi să va lăsa pravilniceşte asupra contracciului ce se va însărcina
cu a le face mai ieftin şi va da chezăşie că le va lucra bine.
Acest proiect se va putea pune în lucrare îcepând din centrul oraşului şi
întinzându-se precum va primi puterea casii cinst. Sfat, dacă nu va fi prin
putinţă a se face cesta între proprietari fieşcăriia uliţi cărora să cădea câte o
prea mică parte din cheltuială.
Şeful

mesii: L. Loret

Pentru aceasta
cu d-lui
No 26"

să

se

raportulească

cinst. - tei vornicii urmându-se

dăzlegare

B) 1834 octombrie301 44
„Raport la cinst. M. Dvornicie
D. Director inginer Sanjoane prin raport cu No. 26 arată sfatului că spre
înlesnirea lucrărilor acei direcţii se pofteşte de trebuinţă a se însemna numirile
uliţilor în colţul fiecăruia început la amândouă părţile, şi fiind că sfatul socoteşte
la asemenea punere la cale urmează a să face o însemnată cheltuială care şi
ne poate fi atât de trebuincioasă care numiri a uliţilor bucureştene sunt numite
în plan, plecat supune în cunoştiinţa cinstitului departament cererea numitului
arhitecton alăturându-să pe lângă aceasta în copie raportul său ca să binevoiască
da sfatului deslegare de urmare.
No. 1353
1834 octv. 30"
143
Arhivele Statului Bucureşti, Municipiul Bucureşti, dos. 244: „Dosarul numirii uliţelor
din Poliţie prin table puse pe la căpătâiele lor", 1834, fila I, a pud. Georgescu, Florian, „ Probleme
de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848", documentul I, Anexa I, p. 57. În
studiul mai sus menţionat, Florian Georgescu redă în partea stângă a paginii textul în franceză
iar în partea dreaptă textul în română.
144
Ibidem, fila 2, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 58.
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C) 1834 octombrie 4145
„ S. inginerească
Nr. 1427

primit novemb. 4 No. 94

Departamentul pricinilor din

lăuntru

Cinstitului Sfat

orăşenesc

Chibzuirea D. Directorului arhitecton descrisă în raport îndreptat către
acel sfat, care în copiie pă lângă raportul sfatului cu No. 1353 s-au supus
cunoştiinţii acestui departament priimindu-să dă bine cuvântată să dă des legare
.\fatului ca numai decât să dea cuviincioasă desluşire D. Directorului de numirea
tuturor uliţilor dintr-această Capitală, ca după aceea făcându-să socoteala da
cheltuiala ce va urma spre acel sfârşit, să să dea prin mezat.
(s. s.) Mihai Cornescu
Să facă poruncă către Sanjoan spre răspuns la report său cu No. 26 ca
să facă socoteală dă cheltuiala cu bani la această numire a însemnării uliţilor.

(s. s.) G.

Grădişteanu

(s. s.) lord.

Creţeanu"

D) 1834 noiembrielQl46
„ Poruncă

Spre

răspuns

către

D. Sanjoan

la raportul ce am trimis supt No. 26

atingător

de chibzuirea

ce au făcut pentru însemnarea numelor uliţilor fiindcă această chibzuire sau

primit şi de către cinst. Mare Departament de bună să alătură pe lângă această
listă de numirea uliţilor dintr-această capitală şi să scrie D. ca să faci de
cheltuiala ce socoteşti poate merge la această trebuinţă şi desluşit să raportueşti.
No. 1436

1834 novb. JO"

E) 1834 noiembrie27147
„primit novmb. 27
Cinst. Sfat orăşenesc din Bucureşti
Director Arhitecton
No. 94
Prin porunca de supt No. 1436 cinst. Sfat
145
146
147

încunoştiinţează

supt

Ibidem, fila 3, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 58.
Ibidem, fila 4, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, pp. 58-59.
Ibidem, fila 5, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 59.
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iscălitului că propunerea de a să însemna numele uliţi/or şi a pieţelor în
fiecare colţ al lor s-au primit şi că trebuie să meargă la lucru spre aducere
la îndeplinire. În însemnarea alăturată pe lângă această poruncă să zice că
lista uliţi/or se va găsi în condica ce sau trimis împreună cu plenul oraşului
însă după cercetarea ce au făcut suptiscălitul au văzut că întracea condică
se află însemnate numai numele plăşi/or şi mahalale/or. Bine ar fi dar ca
fieşcare din D. comisaru văpselelor să aşterne o listă desluşită de numele
fiecăriia uliţi ce se află supt comisiia sa şi să binevoiască a o adresarisi
mai curând suptiscălitului ca să poată apoi începe lucrul ce i sau poruncit
de cinst. Sfat.
Şeful

sect. Lor.
No. 79 la 27 novmb. 834

(s. s.) Sanejouand M.
Să facă poruncă către

de numele

uliţilor

care apoi

comisari ca

să trimită fără zăbavă

să să trimită

asemenea liste

D. Sanjoan.

(s. s.) Mihai Filipescu
No. 1577

1834

novmb.

28"

F) 1834 noiembrie30 148
„ Poruncă

către

Comisiile

văpselelor (roşie)

Trebuinţă fiind a cunoaşte numirile tuturor uliţi/or oraşului Bucureşti
scrie acest cinst. Comisii ca fără zăbavă să închipuiască o asemenea listă cu
desluşire de numirile tuturor uliţilor din acea văpsea, cum şi în ce mahala cade
fieşcare, pe care cel mult în soroc de şase zile să-l trimiţi la sfat spre cuviincioasă
urmare.

834 novmb. 30"

Nr. 1657

No.
No.
No.
No.

1658
1659
1660
1661

ipac
ipac
ipac
ipac

către
către

către
către

comisia
comisia
comisia
comisia

de
de
de
de

verde
negru
galben
albastru

148
Ibidem, fila 6, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, pp. 59-60.
Florian Georgescu redă în partea stângă a paginii textul în franceză iar în partea dreaptă textul
în română.
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G) 1835 noiembrie9 149
„No. 94
Poruncă către

Sanjoan

Nepriimindu-să până

acum dela D-ta răspuns la porunca cu No. 1436,
de chibzuirea ce am făcut pentru însemnarea numirii uliţilor din
poliţie sfatul pofteşte prinrraceasta ca să grăbeşti acea lucrare şi fără zăbavă
să raporteşti cu desluşire urmarea făcută spre a să face cuvenita punere la
punct.
atingătoare

No. 1544".

ANEXA 2:

Consiliul Comunei Bucuresci
Continuarea procesului-verbal al şedinţei de la
3 Septembrie 1877 150
„ D-nu Locotenent de Primar aduce la cunoştinţă că mai multe din tăbliţele
de numerotaţia stradelor precum şi table de nomenclatura lor fiind perdute şi
alte casse neavând nici uă numerotaţie ca construcţiuni nuoi, d-sa crede că este
necesar a se lua măsuri să se facă alte numere şi table, spre a se îndrepta pe
d 'uă-parte numerotaţiunea, iar pe d 'alta a se complecta celle ce s 'au perdut,
.1·atisfăcând cu modul acesta şi cerile ce se fac adesea se unii cetăţeni de a li
se procura asemenea tăbliţe. Relativ la aceasta d sa arată că s 'a priimit şi uă
propunere din partea d-lui A. L. Rosenthal (căreia se dă citire) de a face toate
11celle table i tăbliţe cu preţurile ce notează. Expunând deară acestea d-nul
/,ocotenent de Primar consultă Consiliul spre a decide în privinţa măsurilor ce
trebuiesc luate întra 'ceasta.
Consiliul, în urma deliberaţiunilor ţinute, încuviinţează ca Primăria să
rnmpere d'uă-cam-dată modele de numerotaţie şi nomenclatura stradelor cari
.wi le pună spre observare la dispoziţiunea cetăţenilor interesaţi de a face numere
pentru proprietăţile lor, rămânând ca cu ocasiunea votării budgetului pentru
1111nul viitor să se veadă deacă este necesitate de schimbarea tablelor de pe
.1·trade ".
149
Ibidem, fila 25, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul 1, Anexa I, p. 62. În
nmintitul articol, în Anexa I, Florian Georgescu mai prezintă şi alte documente referitoare la
1llspunsurile date Sfatului Orăşenesc de către Comisiile celor cinci văpsele ş. a., vezi pp. 60--62.
150 Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci. anul II, no. 30, luni 19 (I) septembr.
I 1177, p. 285.
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ANEXA 3:

Desbaterile Consiliului Comunei Bucuresci
Şedinţa extraordinară

de la 2 ( 14) Ianuaiu 1878, presiedută de
O-nul I. P. Dumitrescu, Locotenent de PrimarI 5 I

„ D. Locoteninte de Primar arată că mai multe din Stradele Capitalei
poartă numirea ce n 'au nici uă însemnătate istorică ast-fel că D-sa găsesce de
trebuinţă a se schimba nomenclatura acelor strade şi a li se da, precum se
obicinuesce, numele bărbaţilor ce s 'au ilustrat prin fapte frumoase şi patriotice
precum şi numiri din istoria ţărei, D-sa deacă face uă propunere în sensul
acesta pe care o susţine şi prin faptul că cu ocasiunea resbelului cu Turcia s 'au
săvârşit multe acte măreţe şi numele bărbaţilor ce s 'au illustrat cu acea ocasiune
trebue să fie tot-d'a-una în ochii poporului [s. n.]. - D-sa D. Locotenenet de
Primar pentru expusul finit roagă pe consiliu să numească uă comisiune care
să se ocupe de numirile acelea de strade ce trebue a se schimba şi înlocuirea
lor prin nume istorice, care tot-uă-dată să se ocupe şi de cestiunea schimbării
tablelor, de nomenclatura tuturor stradelor şi tăbliţelor de numerotaţiunea
caselor spre a vedea costul lor, fiind că s 'a recunoscut precum D-sa a expus
Consiliului mai nainte că se simte necesitatea de schimbarea acelor table şi
tăbliţe.
Consiliul aprobând aceste propuneri numesce uă comisiune compusă de

D-ul Dumitrescu, Locotenent de Primar, D-nul Dim. Ionescu, Consiliar ajutor,
D-nul Pană Buescu, Consiliar şi D. Inginer Şef cu zisele însărcinări".

ANEXA 4:

Consiliul Comunei Bucuresci
Şedinţa extraordinară

de la 20 (2) Septembre 1878, pre~ezută de O-nul I. P.
Dumitrescu, Locotenent de PrimarI 5

„ D. Locotenent de Primar, încunosciinţează că pentru ziua de 8 Octombre
viitor este hotărâtă intrarea oştirei române în capitală, că ast-fel fiind trebuie
ca în acea zi să 'i facem uă primire demnă. Se scie, zice d-sa, cu cât entusiasm
a fost primite diferitele corpuri ale oştirei în toate reşedinţele judeţelor pe unde
au trecut; d-sa crede deară că acum venind în capitala Romăniei, Comuna
Bucuresci este deatoare să facă sacrificii pentru uă distinsă primire drept resplată
şi încuragiare pentru bravii noştri oştaşi ce au sciut să lupte cu eroismu şi
multă distincţiune pe câmpul de onoare, pregătind printr 'aceasta viitorul acestei
151
152

Ibidem, anul III, no. 6, miercuri 15 (27) februariu 1878, p. 76.
Ibidem, anul III, no. 38, vineri 29 (li) septembre 1878, pp. 511-512.
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ţări şi probând lumei întregi că naţiunea română este plină de viaţă şi merită
să trăiască; aşa deară pentru expusul finit D. locotenent de Primar roagă
Consiliul să acorde un credit de la 20 până la 30 mii lei care să se acopere din
economiile resurselor bugetare ale anului curent, ca ast-fel să se poată face
mai din timp lucrările necesarie de decoraţiunea Stradelor şi alte pentru această

solemnitate.
Consiliul în unanimitate acordă cerutul credit de lei 30,000 asupra căruia
decide a se cere şi încuviinţarea Ministerului.
Tot într 'un timp Consiliu, după propunerea d-lui Serurie, consiliar-ajutor,
numesce uă comisiunea compusă de d-nul I. P Dumitrescu, Locotenent de
Primar, d-nu Dr. Sergiu, d-nul Dimitrie Geani, Consiliari şi d. Inginer-şef, cu
tnsărcinarea de a observa şi a priveghia executarea lucrărilor ce vor trebui a
se face şi a chibzui asupra măsurilor de luat în privinţa solemnităţii.
Cu această ocasiune D. Locotenet de Primar aduce aminte că
recunoscându-se necesitatea d'a se schimba nomenclatura stradelor ce poartă
numiri fără nici uă însemnătate şi a li se da numirea localităţi/or unde oştirea
română a fost victorioasă în resbelul din urmă cu Turcii, cum şi membrii din
.'îânul său spre a alege acele numiri [s. n.] şi a forma uă listă şi să 'i supună
opiniunea sa spre a decide. În această privinţă s 'au cerut desluşiri de la
Ministeriu, nu s 'a primit însă până acum sciinţele necesare şi pentru că D-sa
D. Locotenent de Primar a găsit cu cale ca la 8 Octombre, ziua intrărei oştirei
i'n Capitală să fie schimbate numirea stradelor pe unde ea va trece, a format
uă listă de asemenea numiri ce o presintă Consiliului şi 'l roagă a decide ca
astffel să poată comanda imediat şi facerea tablelor necesarii spre a fi gata
până în ziua arătată.
D. Ionescu, luând cuvântul, zice că de oare-ce este numită uă comisiune
i'ntr 'aceasta, crede că trebuie a se adăsta mai întâiu ca ea să 'şi termine
lucrarea sa şi apoi Consiliului examinând-o, să discute cestiunea şi să decidă
asupra numirilor de strade ce se vor schimba, căci alt-fel fără o asemenea
lucrare perdem timpul şi nu vom face nimic.
D. Locotenent de Primar, răspunzând d-lui Ionescu, zice că d-sa s 'a
ocupat de această cestiune învederea zilei de 8 Octombre, şi a propus a se
schimba d 'uă cam dată numirea numai a câtor-va strade pe unde are a trece
oştirea triumfătoare şi aceasta D-sa cerut să se admită chiar astă-zi ca să aibă
timp fabricantul ce se va însărcina, să le facă până în ziua de 8 Octombre;
celor /alte strade; de aceia roagă Consiliul a se pronunţa asupra numirilor
propuse de D-sa.
D. Serurie, luând cuvântul zice că deacă este pentru ziua intrărei oştirei
în capitală, şi D-sa opinează ca Consiliul să se pronunţe astă-zi asupra
schimbărei numirei stradelor pe unde are a trece oştirea.
Discuţiunea se închide şi Consiliul găsind propunerea D-lui Locotenent
de Primar, o aprobă întocmai, admite numirile propuse de D-sa şi decide a se
schimba d 'uă cam dată nomenclatura următoarelor strade:
Calea Mogoşoaiei, în calea Victoriei.
Strada Herăstrău, în calea Dorobanţilor.
Calea Vergului, în calea Călăraşilor.
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Strada Târgovişte, în strada Griviţei.
Strada Belvedere, în strada Plevna.
Calea Vergului, în calea Călăraşilor.
Strada Craiovei, în calea Rahovei.
Strada Germană, în strada Smârdanu.
Strada Spirei, în strada 13 Septembre.
Strada Fi/aretu, în strada 11 !uniu.
Bulevardul din vale de la strada Brezoianu spre Cotroceni în Bulevardul
Independenţei.
Tot uă dată

Consiliul lasă ca D. Locotenent de Primar să facă alegerea
tablelor şi decide a se comanda îndată facerea lor acordând pentru plata costului
lor creditul necesar cu încuviinţarea Ministerului conform legei ".

ANEXA 5:
Şedinţa extraordinară

de la 2/14 Iuliu 1881 153

„D. Primar [D. Cariagdi - n. n.] aduce aminte că pentru rectificarea
numirei stradelor şi numerotarea proprietăţilor, Consiliul în anul 1877 a numit
o comisiune din sânul său. Acea comisiune nepresintând până acum resultatul
lucrărilor seale şi unii din domnii membri ai săi fiind demisionaţi din cualitatea
de consiliari, d-sa consultă Consiliul deacă crede să complecteze vacanţele din
zisa comisiune.
Consiliu, având în vedere că în budgetul pe anul curent, nu se află
fonduri pentru facerea de tăbliţe, amână complectarea comisiunei până la timpul
oportun".

ANEXA 6:

Consiliul Comunei Bucuresci
Şedinţa extraordinară de la 12 Ianuarie 1902
sub preşedinţia d-lui I. Procopie Dumitrescu Primarul 154

„D. Consilier Costescu Comăneanu. Veţi bine-voi a 'mi permite, domnii
mei, înainte de a intra în desbaterea ordinei de zi, a vă răpi câte-va momente
pentru a supune la înalta D-voastră apreciare o propunere pe care sunt
încredinţat din nainte a o vedea primită cu favoare.
153
154

Ibidem, anul IV, no. 29, sâmbătă 1 august 1881, p. 275.
Ibidem, anul XVI, no. 45, dumineca 10 februarie 1902, pp. 651-652.
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Între diferitele manifestaţiuni prin care o naţiune dovedeşte gradul ei
se prenumără mai ales, cultul ce acele naţiuni
11rofesează pentru memoria marilor dispăruţi [s. n.].
Ast-fel de ne vom arunca privirile în marele Capitale ale Europei,
1iretutindeni vom întâlni monumente, statui, şcoli, bulevarde, străzi, purtând
1111mele bărbaţilor care s 'au ilustrat, fie prin fapte râzboinice, fie prin merite
/11semnate de bărbaţi de Stat, de oameni de litere, de sciinţe, arte, etc.
Aceste manifestaţiuni dovedesc pe de o parte dorinţa generaţiunilor
/lresente de a plăti un tribut de recunoştinţă către cei care cu munca lor,
1'11 devotamentul lor, au ilustrat ţara lor, ear pe de altă parte, servesc de
f11tlemn tinerimei de a se însufleţi la memoria lor, şi a urma pilda lor
tle

cultură şi civilisaţiune,

/.1·. n.}.
Aceste sentimente de recunoştinţă au căpătat şi la noi oare-care
1frsvoltare, este dar bine să perseverăm în această direcţiune, şi pilda bună
tn·hue mai ales dată de cei prin fiinţa lor au o înrâurire mai puternică în
wl"ietate. De acea vedem că Primăriile din toate oraşele însemnate se pun
1111-d'auna în fruntea unor asemenea iniţiative, să le urmăm dar şi noi pe
,„.,,a cale.
Unul din bărbaţii noştrii de frunte, fruntaş între fruntaşi pare a se lăsa
11/tarei. Am numit aici pe mult regretatul Jon Ghica. A face aici o mai întinsă
11 lui biografie este de prisos, căci cu toţii avem viu în minte cine a fost Iona
I ilrica şi ce a făcut Iona Ghica (aplause). (. ..)
Lui, dar cred bine şi nemerit, ca Primăria Capitalei să închine o amintire
,/,· recunoştinţă dând numele lui cel puţin stradei unde el a locuit pe tot timpul
1 iii acţiunea sa a fost hotărâtoare în destinele acestei ţări (aplause).
Am onoarea dar a propune şi a vă ruga să bine-voiţi a încuviinţa ca de
111til-zi înainte, strada Luterană să poarte numele de strada Jon Ghica,
(1111/ause).
De la teatru în vale este strada Câmpineanu, în amintirea lui Jon
1 'ilmpineanu care a înfiinţat teatrul naţional. În prelungirea ei este strada
/ 11/aană, s 'o numim dar strada Ion Ghica, şi în amintirea avântului şi desvoltărei
1/11/1• scenei noastre naţionale de Jon Ghica.
Mână în mână au lucrat în viaţă Jon Câmpineanu şi Ion Ghica. Dându-şi
1111111<1 aceste două străzi, să le transmitem urmaşilor noştri cu aceste două
1111m<' falnice (aplause prelungite).
Consiliul aprobă în unanimitate.
D. Ciocaneli face o propunere de aceiaşi natură. Încă unul din oamenii
,„,„.; ai ţării a fost C. A. Rosetti; el se odihneşte la cimitirul Belu, fără o piatră,
f,1111 un grilaj la mormânt. Roagă Consiliul să admită ca strada Clemenţii unde
,, l111·uit, să poarte numele de C. A. Rosetti şi în acelaşi timp administraţia
, 11111u11ală să studieze un proect pentru facerea unui grilaj şi a unui mausoleu
/,1 mormântul lui Rosetti, care a fost primar al Capitalei şi să prevadă sumele
111·1 ·1·.rnre în budgetul viitor".
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ANEXA 7:

Consiliul Comunal
Şedinţa

Consiliului Comunal de la 12 Octomvrie 1907
Proces-verbal
VIII. Schimbări de nume de străzi 155

„D-l Primar dă citire următorului raport cu No. 475461907:
Domnilor Consilieri,
După cum aveţi cunoştinţă, mai multe din stradele oraşului poartă nume
nepotr!vite sau chiar acelaşi nume.
In mai multe rânduri s 'au numit comisiuni şi s 'au făcut studii pentru
schimbarea acestei stări de lucruri; toate au rămas şi până astăzi fără un
rezultat practic. Primul inconvenient ce se prezintă este perturbaţia ce s 'ar
aduce dacă s 'ar face de odată toate schimbările cerute.
Credem că, calea cea mai bună este ca din 6 în 6 luni, să facem câteva
din modificările ce se impun, fie pentru a deosebi stradele ce poartă acelaşi
nume, fie pentru a comemora vreunul din oamenii iluştri ai ţării [s. n.].
Ţinând seama de aceste două consideraţiuni, venim azi cu această primă
propunere.
Numele de: Basarabi, Rosetti, Brătianu, I I Iunie, Bolintineanu, Corbului,
sunt purtate de mai multe strade. Strada din Sărindar şi strada Teatrului nu are
nici un nume.
Pentru celelalte strade schimbările ce se propun se justifică prin
propunerile chiar ce vă fac.
Aceste modificări sunt:
Strada Poşta- Veche în N. Golescu.
Strada Modei în Pictorul Grigorescu.
Strada Eldorado în Mitropolitul Şaguna.
Strada Teatrului în Matei Mii/o.
Strada Gloriei în Eugeniu Stătescu.
Strada Minervei în Strada V. Conta.
Strada Crinului în G. Chiţu.
Strada Cătubului în G. Costa/aru.
Strada Basarabi în Mavrogheni.
Strada Primăverii în N. Bălcescu.
Strada Rosetti (gara de Nord) în General Fălcoianu.
Intrarea Rosetti în Dr. Marcovici.
Strada Rosetti (col. de Negru) în Cârlova.
Strada I I Iunie (idem) în Anastasie Puiu.
Strada Iancului în Avram Iancu.
Strada Apolon în B. P Haşdeu.
Strada Cleopatrii - Noi în Gr. Alexandrescu.
Strada Corbului (col. Negru) în Epureanu.
155

Monitorul Comunei Bucureşti, anul XXII, no. 44, dumineca 4 noembre 1907.

pp. 565-566.
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Strada di?t~e Sărindar şi teatrului în Oteteleşanu.

.

În acelaşi timp, c„ed că ar fi nimerit ca sub placa indicatoare a numelui
.~trăzei să se u~meze exemplul dat de alte oraşe şi să se indice foarte rezumat
11rincipala calitate a ~pe„soanei comemorate [s. n.]
Se._face a~stf~l tn~ii.ţătura generaţiilor viitoar!.
.
Va rog sa bmevolţi a da aprobarea Dvoastra acestor propuneri.

Se Pt!_ne la_ vot ~i Consiliul aprobă.
Se da apoi cuvantit/ d-lui consilier Costescu Comăneanu, care propune
< '11nsiliului ca fosta stradă Clemenţa, actualmente str. Karl Lueger să fie numită
1/1: C. A. Rosetti, astfel cum s 'a decis de către Consiliul comunal al Capitalei
111 şedinţa dela~ 12 Ianitarie 1902, dar pentru comemorarea vizitei făcute în
ll11cureşti de catre _delegaţiunea Consiliului Comunal din Viena, în frunte cu_
I >r. Karl Lueger, prima.rit/ acelui oraş, să se dea numele de dr. Karl Lueger unei
,1/te strade _c~ntr~le din capitală.
Consiliul, m ~:ma discuţiunilor ce au avut loc, a aprobat propunerea
f1irntă de d-l consilier C. Costescu-Comăneanu şi a decis ca str. Dr. Karl
I 11l'ger, fo__sta Clemenţa, să fie numită str. C. A. Rosetti, iar numele de Dr. Karl
l.11l'ger sa se dea stradei Fântânei.
Consiliul aprobă de asemenea propunerea făcută de d-l consilier
I' Ţăruşanu ca st~ Teilor, cu începere din B-dul Carol şi până în Şoseaua
.~·11fun-cel-1!;fare,. sa s~ numească pe viitor str. Vasile Lascăr.
Se da apoi cuvantu/ d-lui consilier Florescu.
D-sa crede că fiind în discuţiune cestiunea schimbărei numelor de strade,
fi bine să se ~~a ~neia din stradele Capitalei numele de San Martino, pent~u
, 11111emorarea vlZltei Ja~ută în capitală de către delegaţiunea oraşului Roma m
/11111/e cu d. San M~rtino, în timpul expoziţiunei Jubiliare.
D-l Prim_a.r ~a~pttnde că această propunere va fi avută în vedere atu.ne~
, 1i111J se va stabili şi piaţa pe care urmează să se aşeze copia după Statuia Lupoaicei
, ,. 11 fost dăruită comune; Bucureşti de oraşul Roma, şi crede că locul cel mai
111·111erit unde se poate aşeza această statue, este piaţa de la încrucişarea străzilor
I 111.1·cani, c_olţ:i, Decebal şi Bărăţia, şi anume locul unde actualmente este fântâna
,/111 acea piaţa, care pe Viitor va purta numele de Piaţa Romei".

,„.

ANEXA 8:

Consiliul Comunal
Şedinţa ordinară de la 8 Iunie 1909
Proces-verbal

SCHIMBĂRI DE NUME DE STRĂZI ŞI NUMIRI DIN NOU 156
„ D-l primar citeşte raportul No. 312511909

Domnilor consilier;
După cum avefi cu~oştinţă, mai multe din stradele oraşului poartă nume
1wtrivite sau doua ace/aş fel.

„,.

156
111 ,

Monitorul Comuna/ Organ oficial al Primăriei Oraşului Bucureşti, anul XXIII,
p. 466. ·

,1K, 12 iulie 1909,
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În mai multe rânduri s 'au numit comisiuni şi s 'au făcut studii pentru
schimbarea acestor stări de lucruri, toate au rămas însă fără nici un resultat
practic. Primul inconvenient ce se presintă este perturbaţia ce s 'ar aduce, dacă
s 'ar face deodată toate schimbările acestea.
Credem că calea cea mai bună este ca din 6 în 6 luni, să facem câteva
din modificările ce se impun, fie a deosebi străzile ce port acelaşi nume, fie
pentru a da nume străzilor deschise din nou, pentru a comemora oamenii
marcanţi ai ţării [n. n.].; în acest din urmă caz, ar trebui să se stabilească în
ceea ce priveşte Capitala, că nu se va putea da unei străzi numele unei persoane
oarecare decât după trecerea a 5 ani dela moartea acelei persoane, căci numai
atunci, când au trecut 5 ani se va putea vedea dacă memoria acelei persoane
a durat [n. n.], şi în ce măsură pentru a putea numi o stradă după numele
acelei persoane.
Ace/aş lucru sunt de părere şi pentru momentele de pe pieţele publice.
Consiliul aprobă".

ANEXA 9:
PROIECT
DE REGULAMENT PENTRU NUMEROTAREA
ŞI NOMENCLATURA STRĂZILOR ORAŞULUI BUCUREŞTI 157

II. Nomenclatura stradelor
„ 26. Toate străzile aflătoare în raza oraşului trebuiesc să poarte o
denumire fixată de comună.
27. Numele străzii se propune de serviciul respectiv prin o comisiune
specială şi apoi supune spre aprobare consiliului comunal şi ministerului de
interne.
28. Un nume nu se va putea da decât o singură dată în cuprinsul oraşului.
Excepţia se va putea face numai în cazul când o stradă va străbate sau se va
termina în o piaţă cu ace/aş nume.
29. Se va căuta a se da străzilor îndeosebi mumiri:
a) Naţionale şi cu caracter politic, istoric, literar, geografic, ştiinţific,
religios, militar, artistic, economic, atât în ceea ce priveşte numiri de persoane
cât şi de datini, de bătălii, creaţiuni populare, etc. preferindu-se numele în
legătură cu istoricul Bucureştilor şi a ţărei.
b) În categoria aceasta vor intra şi numele romane (latine) sau Dace în
legătură cu istoria şi cultura românească.
c) Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin
3 ani în ce priveşte numele persoanelor politice române.
d) Se va căuta ca pe cât posibil, străzilor a căror nume au mai fost
schimbate să nu li se mai schimbe numele.
157

Monitorul Oficial, no. 54, vineri li iunie 1920, pp. 1679-1680.
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e) Arterelor principale şi stradelor cu nume adânc înrădăcinate în tradiţia
nu li se schimbe numele.
f) Numele ce cuprinde sfera aceleaşi noţiuni să se caute pe cartiere, pe
cât posibil, în scopul unei mai uşoare orientări.
Zonele de numiri vor fi determinate şi de istoricul locurilor, al clădirilor
existente din acele locuri, ale orografiei ori hidrografiei lor etc.
g) Pentru stradele cari astăzi au forma de T sau Y şi totuşi poartă o
singură numire, ceea ce produce dezorientare, se va căuta a se da denumiri
distincte pentru porţiunile ce apar distincte. O stradă deci va purta un singur
nume pe porţiunea care se consideră a forma un singur tot şi va fi lesne de
recunoscut ca atare.
30. Numele stradei se va aplica fie prin tăbliţă de fier smălţuită albastru
ultra-marin şi litere albe, tăbliţe de lăţime constantă şi lungimi variabile,
după cuprinsul numelui, fie prin foi de pergament lipibile pe geamurile
felinarelor, şi cari sunt vizibile atât ziua cât şi noaptea (litere ultra-marin pe
fimd alb).
31. Tăbliţa smălţuită se va fixa de comună prin serviciul respectiv, de
!'referinţă pe ziduri, felinare, apoi pe zidurile caselor la o înălţime minimă de
2,50-3 m, prin ghemele de lemn în care se înjăşurează tabla.
În lipsă de ziduri, tabla se va fixa pe partea solidă a împrejmuirii sau în
lipsă de împrejmuire pe stâlpii solizi ai telegrafului, lanternelor, etc. conform
dispoziţiunilor luate în acest scop.
32. Când tabela poartă numele unei persoane, se vor indica dedesubt pe
lângă înşiruirea de căpetenie care a hotărât darea numelui stradei şi datele
naşterii şi încetării din viaţă a acelei persoane, aceasta spre a se evita confuziuni
şi a se forma o educaţie publicului.
33. Tabele indicatoare se vor aşeza de preferinţă la încrucişările de strade
şi anume la două colţuri diagonale opuse.
La toate colţurilor de străzi se vor găsi cel puţin o tablă indicând numele
.1·tradelor.
34. La întâlnirea a două străzi (nu încrucişări) se va fixa o tablă dublă
la unul din colţuri, un nume de pe tablă indicând numele stradei cu frontul
f'Oralele scrierii numelui.
O altă tablă se va pune pe laturea ce închide strada ce se termină, acea
tabelă purtând numele stradei în continuare.
35. Pieţele şi splaiurile vor purta tăbliţele cu numele lor, iar pentru ca
l'iaţa să se poată bine distinge, se va pune la fiecare colţ al stradelor care
debuşează în acea piaţă.
36. Toate străzile deschise de particulari pe proprietăţile lor, pentru care
"" obţinut autorizaţie de parcelare în regulă vor purta table cu numele fixate
de comună, proprietarii fiind obligaţi a le înzestra cu tablele regulamentare.
/lrezenţa tablelor se va verifica la luarea în posesie de către comună a stradelor
deschise. Numele străzilor se vor fixa de consiliul comunal odată cu aprobarea
!'lanului de parcelare.
3 7. Înfundările chiar atunci când sunt nerecunoscute de comună ca atare,
li se vor da un nume şi fixa table conform regulelor stabilite, însă acest lucru
oraşului să
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nu se va putea considera ca un drept câştigat de contravenienţi, ci numai o
măsură de poliţie comunală provizorie, până ce măsurile legate faţă de
contravenienţi vor obţine sentinţele definitive prin justiţie.
38. Table cu numele străzilor se vor da în primire proprietarilor imobilului
pe cari sunt aplicate, în ace/aş mod ca tăbliţele cu numerele proprietarilor,
adică cu proces-verbal în dublu exemplar, din care unul se va detaşa dela cotor
şi va rămâne proprietarului.
39. Orice table fixate de particulari şi cari nu sunt conforme cu
prescripţiile regulamentului sau cu numele date de comună, sau sunt neciteţe,
se vor scoate de agenţii respectivi comunali şi distruge, încheind proces-verbal,
vizat de şeful serviciului.
40. Proprietarii sau oricare altă persoană ar desfiinţa, ridica sau schimba
tablele de nomenclatură de unde au fost aplicate de comună, sau se vor opune
la fixarea lor vor denumi singuri strada fără aprobarea comunală, vor fi daţi
judecăţii ca contravenienţi, potrivit dispoziţiunilor art. 21.
41. Orice agent comunal sau poliţienesc observând o asemenea schimbare,
va raporta de îndată serviciului respectiv al primăriei, care va aplica prevederile
art. 21.
42. Societatea de gaz şi electricitate va fi obligată a primi fixarea
pergamentelor cu denumirea străzilor pe geamurile felinarelor, a îngriji de
buna lor întreţinere şi a anunţa comuna în scurt timp dela dispariţia lor.
Societatea singură poate lipi acele pergamente dacă va cere dela serviciul
comunal respectiv acest lucru, în orice caz serviciul va elibera pergamentele
necesare şi va controla aplicarea lor conform regulamentului.
43. Tablourile cu noile denumiri aprobate în regulă se vor înainta în
copii, un exemplar la direcţia generală a paşte/or şi altul la secretariatul general
pentru publicare în Monitorul Comunal, de unde vor lua relaţiunile toate celelalte
servicii comunale.
Art. 22 [În legătură cu proprietarii sau alte persoane ce vor sustrage
tăbliţa, o vor schimba sau se vor opune la fixarea ei, „Orice agent comunal sau
poliţienesc, observând o asemenea schimbare, va raporta de îndată serviciului
respectiv al primăriei, care va dispune aplicarea prevederilor art. 21" - n. n.] şi
24 [„Certificatele cu privire la numerotaţia proprietăţilor se poate elibera oricui
va face cerere în regulă în acest scop" - n. n.] din acest regulament se vor
menţine şi cu privire la nomenclatura străzilor.
44. Agenţii comunali însărcinaţi cu executarea lucrărilor prevăzute în
acest regulament, vor avea carte de identitate cu fotografia şi arătarea
atribuţiunilor lor. Aceste carnete se vor viza la fiecare trei luni. Un agent
ce părăseşte serviciul va depune carnetul de identitate şefului serviciului
respectiv.
45. Fiecare stradă va trebui revizuită la faţa locului cu privire la
numerotaţie şi nomenclatură cel puţin odată pe an, de către conducătorii
alinierilor şi cari vor atrage atenţia prin raport special secţiei respective, cu
privire la prevederile acestui regulament".
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ANEXA JO:
INSTRUCŢIUNI

PRIVITOARE LA REVIZUIREA ŞI COMPLETAREA
NOMENCLATURII STRĂZILOR ŞI NUMEROTĂRII CASELOR DIN ORAŞE 158
„ 1. Orice cale de comunicaţie care există în cuprinsul oraşului, precum:
străzi,

bulevarde, şosele, pieţe, stradele, splaiuri, fundături, etc., va trebui să
poarte un nume deosebit.
2. Numele străzilor va trebui să fie vizibil, fie scris cu vopsea, fie imprimat
pe tăbliţe bătute pe casele dela toate colţurile căilor de comunicaţie.
3. Se va proceda de îndată la revizuirea nomenclaturii existente a străzilor,
în scopul:
a) De a constata dacă toate căile de comunicaţie au nume distincte.
La străzile foră nume se va da numele ce se va găsi de chibzuinţă de
autoritatea comunală. Aceste nume se vor da şi afişa deocamdată provizoriu,
urmând ca autoritatea comunală să păşească la stabilirea definitivă a numelor,
potrivit legii comunale;
q) De a cerceta dacă nu sunt două sau mai multe străzi cu ace/aş nume.
In acest caz la una din ele se va schimba numele, procedându-se ca la
alin. a;
c) De a verifica dacă sunt tăbliţe aparente a toate răspântiile şi colţurile
.\·trăzilor.

4. În caz de schimbare a numelui străzilor, se recomandă ca tăbliţele, pe
numele cel nou, să ridice şi pe cel vechiu. (. ..)
16. Situaţiunea tuturor clădirilor, aşa după cum va rămâne după terminarea
lucrărilor de numire a străzilor şi numerotare a caselor, se va trece în tablouri
anume întocmite (formularul Nr. 7), utilizându-se pentru fiecare stradă, piaţă,
l'lc., câte un exemplar din formularu/ 7.
După completarea tuturor formulare/or, se va întocmi o listă de străzi
(formularul Nr. 8), care va fi completat de primărie şi certificat de primar,
şi care împreună cu toate tablourile pentru numerotare a clădirilor se vor
trimite Direcţiei Recensământul General, bulevardul Elisabeta Nr. 42,
lângă

/lucureşti.

17. Comisiunile instituite de primării pentru revizuirea străzilor şi a
caselor, vor încheia la sfârşitul operaţiunilor lor un proces-verbal
in 3 exemplare, în care se vor constata schimbările cari s 'au făcut în
nomenclatura străzilor, precum şi numerele noui ce s 'au dat căilor de comunicaţie
cari n 'avea încă nume.
Un exemplar din acest proces-verbal se va păstra la arhiva primăriei, un
al doilea exemplar se va trimite la tribunalul judeţului, spre a se păstra la grefa
notariatului, un al treilea exemplar se va înainta Direcţiunii Recensământului
<,'eneral al Populaţiunii, Bucureşti, bulevardul Elisabeta Nr. 42, spre a servi la
numărătoarea populaţiunii. (. ..) ".
numerotării

158

Ibidem, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6756-6757.
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ANEXA 11:

Municipiul

Bucureşti

Proces-verbal al şedinţei Delegaţiunei Consiliului General
al Muncipiului dela 29 ianuarie 1936
Lucrările comisiei de nomenclatură 159

„Având în vedere că Dir. Cadastrului cu raportul înregistrat la Nr. 25721
13Lc/936, înaintează spre aprobare procesele verbale Nr. 17 din 24 Octombrie
1935, Nr. 18 din 22Noembrie1935 şi Nr. 19 din 28 Noembrie 1935 ale comisiunei
de nomenclatură, privitoare la schimbări şi denumiri noui de strade;
Având în vedere obiecţiunile făcute de parte din domnii primari ai
sectoare/or, că sectoarele nu au fost consultate asupra numirilor de strade ce
s-au dat în raza sectoare/or respective;
Având în vedere şi discuţiunile ce au avut loc în şedinţă;
Pentru aceste motive, delegaţiunea cu unanimitate de voturi a membrilor
prezenţi, decide:
a) A se restitui lucrările Dir. Cadastrului spre a se lua şi avizul sectoare/or
pentru schimbările sau denumirile noui date străzilor din sectoarele I-IV;
b) Principial se decide ca mai înainte de a se supune delegaţiunei
consiliului general spre aprobare, procesele verbale ale comisiunei de
nomenclatură, acestea se vor înainta în copie sectoare/or spre a-şi da avizul
asupra denumirilor străzilor deschise sau schimbărilor de numiri noui ale
stradelor din fiecare sector, iar după primirea acestor vize, se vor întocmi
rapoartele, făcându-se menţiune de observaţiunile sectoarelor".

ANEXA 12:
PRIMĂRIA MUNCIPIULUI BUCUREŞTI

Secretariatul General
COMUNICAT 160
„ Trăim una din cele mai crâncene epopei pe care a cunoscut-o vreodată
neamul românesc.
Pe răbojul sbuciumatei lui istorii, noui fapte de vitejie se încrustrează azi
cu sângele tânăr, din belşug vărsat al flăcăilor de pe întreg cuprinsul Ţă.rii.
159 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXI, nr. 9, duminecă
I martie 1936, p. 4.
160 Ibidem, anul LXVIII, nr. 15, 11 aprilie 1943, p. 2.
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Jertfa eroilor căzuţi pe câmpul de luptă se cere a fi preamărită cu toată
evlavia.
E o datorie sfântă pentru noi de a menţine trează amintirea [s. n.]
acelora cari şi-au dat viaţa sub semnul iubirii de Patrie, Rege şi Conducător.
Să le cinstim memoria, evocându-le numele [s. n.]. Să ne dovedim vrednici
de măreţia sacrificiului lor legendar.
În lumina acestui comandament de ordin naţional, Primăria Municipiului
Bucureşti a hotărât ca începând de Sâmbătă 17 Aprilie a. c. numele tuturor
eroilor ce au murit pentru recucerirea drepturilor strămoşeşti să fie afişate în
pridvoarele Sfintelor Biserici şi în sălile de clasă ale şcoale/or din Capitală.
Pentru înfăptuirea acestui pios gând, Primăria îndreaptă un călduros
apel către întreaga populaţie a Capitalei rugând-o să sprijine cu tragere de
inimă această idee, comunicând parohilor şi direcţiunilor şcolalelor primare
datele necesare pentru întocmirea exactă şi completă a tablourilor de eroi, ce
au avut domiciliul stabil în cuprinsul parohiilor şi circumscripţiilor şcolare
respective.
Aceste tablouri se vor întocmi şi afişa în formă definitivă de comun acord
cu d-nii Ajutori de Primari, Conducători ai Sectoarelor.
Primăria mulţumeşte în prealabil tuturor bunilor români cari vor îndeplini
această pioasă şi patriotică îndatorire cetăţenească.
Reg. No. 134 S. G. din 5 Aprilie 1943 ".
SUMMARY
Upon the Hsistory of Streets Denomination in Bucharest
by Irina Stănculescu
The paper deals with the historical conditions of the apparition and
cvolution of the streetes denominat ion, with the legislative measures concerning
the urban nomenclature, criteria of choice, tvpes of names: a toponymic configura/ion of a vivid town.
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