
Strazi rasbotezate
Se pare ca, precum anumite animale care isi marcheaza propriul teritoriu, prin schimbarea numelor
strazilor guvernantii s-au ghidat dupa principiul ca daca nu intra in istorie, cel putin sa intre in
geografie. Unele hilare, altele servile, dar intotdeauna bulversante pentru locuitori. 
  
  Se spune ca, inainte de a se "aloca" Brasovului numele de Orasul Stalin, era avut in vedere Sibiul. A
scapat doar pentru ca mezelul numit "Salam de Sibiu" era imposibil si periculos de adaptat. Numele
actuale ale strazilor sunt trecute intre paranteze, cu mentiunea fostelor nume din perioada interbelica si
din 1900. 
  
  "Cacialmaua" cezaro-craiasca
  
  Instaurarea regimului dualist (cezaro-craiesc), la 1867, a insemnat de fapt punerea Transilvaniei sub
administarea directa a coroanei maghiare. Efectele nu s-au lasat asteptate si procesul de maghiarizare a
inceput. Mai intai "cu blandete", apoi cu duritate. In cazul Sibiului, autoritatile au cerut locuitorilor sa
faca un referendum pentru a alege in ce limba sa se scrie numele localitatii. Degeaba au optat insa sasii
sibieni pentru numele de Hermannstadt si au comunicat rezultatul Budapestei, denumirea oficiala a ramas
tot cea stabilita dinainte, cea de Nagyszeben. Nici numeroasele memorii, minutios alcatuite si motivate,
asternute pe numeroase pagini scrise marunt, nu au ajutat la ceva. Ordinul din 1884 de trecere la noua
denumire se repeta din ce in ce mai amenintator, pentru ca in final, cu incepere de la 21 iunie 1900, sa se
ceara "folosirea fara exceptie a numelui Nagyszeben". Pentru eliminarea oricaror neintelegeri, stampilele
inscriptionate cu Hermannstadt au fost confiscate. 
  
  Orgolii monarhice
  
  Perioada interbelica a adus relativ putine schimbari toponimiei stradale. Edilii s-au limitat la
mentionarea unora dintre fruntasii Unirii din 1918 (rapid inlocuite de comunisti) si prin numele
suveranilor romani Ferdinand I (Piata Mare), Regina Maria (Balcescu) si Carol I (Magheru). Dictatura
regala divizeaza aceasta ultima strada adaugand vremelnic si numele lui Carol al II-lea. 
  
  Un destin aparte il are o strada care, de-a lungul timpului, s-a incapatanat sa se refere la lupi. Strada Carl
Wolff, devine interbelica Vasile Lupu si actuala Lupeni. Legenda urbana care circula printre locuitorii de
azi spune ca denumirea ar fi legata de numele animalelor flamande care, pe vremuri, bantuiau in haite
prin aceste locuri. 
  
  Obsesia sovietica
  
  Venirea comunistilor la putere a dat masura stradala a servilismului fata de URSS. Maresalul
Malinovski (Calea Dumbravii, fosta O. Goga) se intalneste cu Armata Rosie (V. Milea, fosta Calea Turnu
Rosu). Ceva mai departe se aflau strazile Stalingrad (Balea, fosta Trei Stejari) si Jdanov (Filarmonicii,
fosta Kleine Erde) - initiatorul Cominternului si seful propagandei URSS. Nu puteau lipsi nici Lenin,
Engels (Jina), K. Marx(Gales). Se apela si la nume generice de genul Reforma Agrara sau Sindicatele
Unite. 
  
  Certitudini…
  
  Singura certitudine este data de numele vechilor profesii si bresle care nu s-au schimbat pana in ziua de
azi, precum si de functionalitatea locurilor respective, precum Piata Mare si Piata Mica (prescurtate in
mod aproape licentios prin P-ta). Pacat ca Piata Garii (1 Decembrie 1918) si Bulevardul Spitalelor (C.
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Coposu) nu au mai pastrat aceasta traditie.
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