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Sacru și profan în denumiri ale spațiului
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subsumate universului eroic
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Sacred and profane in naming public places in Ploieşti. Names
of streets and monuments pertaining to the heroic universe

Abstract: Our work analyzes the heroic dimension existing in Ploieşti city public
space, i.e. in names of streets, public places and monument inscriptions. We have
mainly surveyed the impact of the 1989 Romanian revolution on this issue, alongside other related aspects. In Ploieşti there are currently 7 squares, 4 boulevards, 4
roads, 49 entrances, 59 alleys and 781 streets, amounting to a total of 904 “streets”.
Of the names given to streets, public places, monuments, cemeteries and churches,
63 are circumscribed to the heroic universe. The inscriptions related to these places
of public interest provide in their turn an interesting field of investigation.
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Introducere
Problematica atribuirii denumirii străzilor unei localități poate părea omului de
rând ca fiind una cotidiană, secundară, adiacentă sau nesemnificativă. Evident, lucrurile nu stau așa. La început, atribuirea denumirilor era explicită: Strada mare, Strada
târgului, Strada morii etc.
Mai târziu, și mai ales în cazul localităților mari, lucrurile s-au amplificat.
Problematica atribuirii denumirii spațiilor publice a devenit atributul unei politici a
decidenților locali.
În ce privește orașul Ploiești, nume de străzi sunt consemnate încă din Evul
Mediu. În anul 1882, cunoscutul arhitect Toma N. Socolescu insera în „Planul urbei
Ploesci” nomenclatorul străzilor, menționând 236 de denumiri (Onea 2012: 36).
În anul 2002, Jean Paltane publica o lucrare cu caracter eshaustiv (un repertoar)
asupra străzilor orașului Ploiești, intitulată: Ghidul străzilor vechi și noi și al cartierelor de
locuit din Ploiești, care oferă o bună imagine asupra acestui univers. În prezent (2017),
în Ploiești sunt 904 „străzi”, mai exact: 4 bulevarde, 4 șosele, 7 piețe, 49 intrări, 59 alei
și 781 străzi (Consiliul local 2015).
Majoritatea copleșitoare a denumirilor se referă la nume de munți, ape, flori,
personalități (literare, artistice, istorice, medicale etc.), eroi, bătălii, localități, fenomene naturale (Austrul, Crivățul, Curcubeul, Azurul) etc.
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Denumirile cu caracter sacru reprezintă numai 2,5% din totalul numelor de
străzi. Dintre acestea, cele mai multe desemnează numele unor mânăstiri (Cernica,
Cozia, Putna, Soveja, Văratec etc.), personaje și sărbători religioase creștine (Fecioara,
Buna Vestire, Trei Ierarhi), mitropoliți și cărturari, fenomene și elemente religioase.
Specificul petrolier al orașului Ploiești, transpare în denumirea străzilor și
instituțiilor sale. În afară de numele unor străzi importante, există și un mic cartier
care are aproape în totalitate denumiri de străzi cu semnificație petrolieră (v. Avram și
Calcan 2013: 241).
Nu lipsesc nici numele de eroi, locali ori naționali, atribuite unui număr de 63 de
străzi, spații publice ori monumente.

Dinamica schimbării numelor de străzi
Ca și în alte spații, denumirea străzilor s-a schimbat de-a lungul timpului. Cele
mai „spectaculoase” modificări s-au produs după intrarea țării în sfera de control a
Uniunii Sovietice, după cel de-al Doilea Război Mondial. Atunci, numeroase denumiri
de străzi cu nume ale unor personalități, eroi, bătălii ori regiuni istorice de referință
din istoria națională au fost radiate, făcându-se loc altor denumiri. Noile nume s-au
subordonat principiilor de a fi favorabile noii orientări politice comuniste a țării, de a fi
inofensive intereselor sovietice, de a aduce în prim plan nume rusești ori ale ideologilor
comuniști: Balcic > Vasile Roaită > Tribunei (1958); Bucovina > Ion Fonaghi > Sitarului;
I. Câmpineanu > Donca Simo > Timiș; Ecaterina Teodoroiu > Lânăriei (1948); General
Teutu > Krupskaia (1948); General Praporgescu > Fuiorului (1948); C. A. Rosetti >
A. A. Jdanov (1947) > Bobâlna (1964): Piața I. G. Duca > I. V. Stalin > Piața 16 Februarie
(1962) > Piața Victoriei (1990)
În alte zone ale țării, în afară de „rațiunile” politice generale și de cele „cotidiene”
au intervenit și alte criterii în procesul atribuirii numelor de străzi. Exemplificăm prin
dinamica acestui fenomen din Transilvania. Revenirea acestei provincii la patria mamă
în anul 1918, ori reanexarea părții sale de NV de către Ungaria în perioada anilor 1940–
1945 (Felecan 2015: 229–232), ori conviețuirea alături de majoritatea populației
românești, a altor comunități etnice au imprimat o „logică” specifică acestui fenomen,
„as having the potential to become borders between various ethnic groups and to be
associated with a certain ethnic, political or religious identity” (Felecan 2015: 237).
Nume de străzi subsumate universului eroic
Analiza noastră s-a concentrat, în mod preponderent, pe problematica atribuirii
unor denumiri publice în orașul Ploiești, provenite din sfera eroicului.
Un studiu destul de recent, consacrat acestei tematici, remarca faptul că la
nivelul anului 2002, în Ploiești existau: 26 de denumiri de străzi care purtau numele
unor bătălii celebre în istoria neamului: Călugăreni, Chilia, Cireșoaia, Cosmești, Coșna,
Doaga, Gorăslău, Griviței, Mărășești, Nămoloasa, Neajlov, Nicopole, Oituz, Plevna, Podul
Înalt, Posada, Rahova, Războieni, Răzoare, Rovine, Smârdan, Soveja, Tabla Buții, Tatra,
Valea Albă, Vidinului; 8 străzi aveau nume de comandanți militari, inclusiv domnitori:
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Candiano Popescu, G-ral. Eremia Grigorescu, G-ral Magheru, G-ral Traian Moșoiu,
Mareșal Averescu, Mircea cel Bătrân, Popa Farcaș, Ștefan cel Mare); 25 de străzi cu nume
de eroi, inclusiv domnitori eroi: Barbu Catargiu, Brâncoveanu Vodă, Caporal Traian
Dumitrescu, Slt. Erou Călin Cătălin, Slt. Erou Constantinoiu Vasile, Slt. Erou Dumitru
Boșcovici, Decebal, Ecaterina Teodoroiu, Piața Eroilor, Eroilor, Eroul Necunoscut, G-ral
Vasile Milea, Maior Șonțu, Mihai Bravu, Piața Mihai Viteazul, Slt. Erou Moldoveanu
Marian, [Baba] Novac, Peneș Curcanul, Cpt. Aviator Popescu Ciocănel, Sergent major Erou
Constantinescu Victor, Sergent Erou Mateescu Gheorghe, Sergent Erou Nicolae Arhip, Tudor
Vladimirescu, Valter Mărăcineanu, Vlad Țepeș, iar 4 străzi făceau trimitere, prin denumirea lor, la Basarabia și Bucovina de Nord, provincii răpite de Uniunea Sovietică în anul
1940: Codrul Cosminului, Dumbrava Roșie, Constantin Stere, Lăpușna (Onea 2012: 37).
Comemorarea eroilor locali se află la loc de cinste în orașul Ploiești. Există astăzi
străzi, precum: Călin Cătălin1, Constantinoiu Vasile2 și Moldoveanu Marian3,
tineri eroi din timpul evenimentelor din 1989.

Monumentele eroilor și înscrisurile lor
Memoria colectivă a eroilor este adusă în atenția ploieștenilor, la fel ca în alte
multe orașe și locuri, prin: cimitire distincte: Cimitirul Eroilor4, Cimitirului ostașilor
1
Călin Cătălin s-a născut în Ploiești, la 6 martie 1971. În timpul evenimentelor din
Decembrie își satisfăcea stagiul militar la Unitatea militară de la Cernica, de lângă București.
A murit la 28 decembrie 1989, la unitatea militară respectivă, fiind împușcat în postul de gardă
de către persoane neidentificate. I-a fost conferit titlul de Erou martir (In memoriam 2016: 6).
2
Constantinoiu Vasile, născut în Ploiești, își satisfăcea stagiul militar într‑o unitate
bucureșteană. A fost împușcat în timpul misiunii de apărare a Palatului Telefoanelor din
București. A murit la spital din cauza penetrării plămânilor (In memoriam 2016: 8). În părculețul
din curtea liceului a fost cu rapiditate realizat din fier, în atelierul școlii, un mic monument în
formă de cruce, care-i însemna datele referențiale alături de un patetic și sincer mesaj: „Constantinoiu N. Vasile, născut la 1.09.1971, decedat la 23.12. 1989. Ai plecat, brav erou, să duci în cer
mesajul libertății noastre. Vei fi nemuritor în memoria Neamului” (Calcan 1990: 1–4).
3
Moldoveanu Marian, născut în Ploiești la 15 iulie 1969, era soldat în termen,
satisfăcându-și stagiul militar în București. A căzut la datorie, prin împușcări multiple în zona
Ministerului Apărării Naționale în chiar ziua prăbușirii regimului comunist, 22 decembrie 1989.
A fost înaintat post-mortem la gradul de sublocotenent (In memoriam 2016: 10).
4
Acesta este situat în partea vestică a unui important cimitir local, „Cimitirul Bolovani”,
și este particularizat printr‑o impunătoare poartă din zidărie, în formă de arc de triumf, cu
inscripționarea aferentă și frumos săpată în zid: Cimitirul Eroilor. Dedesubt s-a montat o placă
din bronz cu următorul text: „Cimitirul ostașilor români și germani căzuți pe câmpul de luptă
în primul și al doilea război mondial. Cimitirul militar Bolovani, Ploiești”. Poarta în arcadă,
este ornamentată sobru, în basorelief și cu stilizări specifice acestei tematici: sabie și cunună de
frunze de stejar. Partea interioară a acestei porți are inscripția: Onoare Eroilor. Câteva sute de
mici monumente în piatră (Popescu 1985: 13; Zorilă 2012: 13), în formă de cruce, aliniate în
mai multe rânduri conțin marcat numele ori anonimatul acestor eroi. În acest cimitir își dorm
somnul de veci, alături de eroii prahoveni căzuți în primul și cel de al doilea război mondial,
militari ai armatelor germană, rusă, maghiară, turcă (Stănescu-Cosma et al. 2013: 31).
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sovietici5; monumente: Monumentul Vânătorilor6, Monumentul eroilor din 19897; biserici: Catedrală „Sf. Ioan-Botezătorul”, înălțată în perioada interbelică, pentru cinstirea
eroilor Primului Război Mondial. Inscripția în marmură amplasată în exterior, în partea dreaptă a intrării face precizarea cuvenită: „Monumentul eroilor prahoveni din
Războiul de Întregire a Neamului, 1916–1919”, Biserica Eroilor, numită și Catedrala
Eroilor Tineri8.

Concluzii
Investigația noastră conduce la conturarea câtorva concluzii.
Orașul Ploiești are o punctare onorabilă a dimensiunii eroice. Acest fapt este realizat prin modalități diferite: străzi, monumente, biserici etc.
Combinația sacru și profan, constituie o împletire instantanee între monument și
mesajul transmis prin inscripționare.
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