DIN TOPONIMIA BALTII BRATEŞULIJI
DE
PAULPl\LTĂNEA
şi VALENTIN
ŢURLAN
După cum se ştie, cea mai mare parte a Bălţii Brateşului a devenit, prin
desecări şi alte amenajări, o întinsă regiune agricolă. Transformărilepetrecute
aici, cu aproape trei deceniiin urmă, au dus la dispariţia iezerelor,ghiolurilor,
japşelor, barcurilor, batacurilor, gîrIelor, grindurilor ,etc. şi, ca urmare, a
început procesul de uitare a toponimiei legate de vechile realităţi Iizicogeografice.
În cele de mai jos, prezentăm toponimele Întîlnite pe o hartă a Bălţii
Brateşului, Întocmită, la 4 aprilie 1831', de inginerii hotarnici Leon Braun
şi Iosef Beller 2 şi folosită ca document ÎII procesul (5 septembrie 18:34---31
august 1835) dintre aga Constantin Hoset", proprietarul satului Măstăcani,
şi marele logofăt Lupu Balş '1, proprietarul satului Folteşti ",
Numelor notate în legendă 6 ori în cuprinsul hărţii le vom qdăuga pc
cele Întîlnite În documentele redactate cu prilejul procesului amintit. Acolo
unde va fi posibil, vom menţiona atestările anterioare, reţinînp,' totodată,
şi informaţiile care contribuie la stabilirea etimologiilor.In cazul'În care toponimele luate în discuţie ori altele menite să le lămurească au apărut în răspunsurile la anchetele efectuate în zonă 7 pentru Tezaurultoponimie(I}României.
Moldova,vom face cuvenita menţiune prin indicaţia ANCHETA.
Sub numele Balta Brateşuluis-a înţeles atît lacul propriu-ziscît şi regiunea inundahilă din nordul acestuia, pe o lungime de circa 32 km şi pe o
lăţime care, variind Între 4 şi 12 km, se cuprindea între albia minoră şi terasa
inferioară ale Prutului 8, Într-un document emis, in ianuarie 1830, de divanul
1 ASB.PlanuriConurlni,
3.
2 Pentruactivitatealor, veziConstantin
C. Glurescn,
Contributii
la istoriaştiinţeişi
tehniciiromăneşit
tn secolul
XV=tnceputul
secolului
XIX.Bucureşti,
Hl73.p. 73-·74.
3 ErafiulluiMihaiRosetşialMarieiCatargl.
Cf.R Rosetti,FamiliaRosetti,
L Bucureşti,
1.938,
p. 89-90, 120.
4 Era.fiulluiTcodorBalş,marevornicşi al ZolţeiRoset.Cf,MariaDogaru,Unarmoriat
romanesc
din1813.Spiţadeneama familieiBalşdotatăcusteme,Bucureşti,
1981,p. 11.5şi R.
Rosetti,Familia..., p. 97.
5 Pricinafiindmaiveche,o hartăa BălţiiBrateşululîntocmise,
la 25aprilie1817,inginerulDumitrache
Chelernen.
VeziASI.Anaţorale,
2, f. 272.
6 Corespunzind
cifrelorromanecuprinsein hartă.
7 De cătreGrigoreRacarluşi ValentinŢ'urlande la Universitatea
din Galatl.
SCf',Platon,Contribuţii,
56şi Dinlupta,90--91; Giurescu,
I8t.pesc.,116.
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Moldovei,zona de care ne ocupăm este delimitată în Ielul următor: .,can' lac.
după opă!uşul'ci vărsare apii Dunării a malului stîng, are început şi f'iinţ.a
sa tocmai lîngti Galati. pe unde esli.' plecarea vărsăturii Dunării pistem alu
ci se vede si de acolosă întinde ca ()lungimede opt ceasuripc părnîntMoldovei,
În t.inut Covurluiului, numit lac al Brut.esului, iar J,ltjrnea sa, păn la unile
locuri fiind ea d« patru ceasuri, pc la all.clcde trei ::;ide două, să m.icsoreaz
ă
piuă la un circ!'!eleceas (IUpEl
starea locului. mfu'ginindu-scla lăţ.imeaaceasta
pînă la hotarul malului din a drept al Pru tului [sic !I, unde cade si apa aceasta
in Dunăre ]i unde mai dohlndcste lacu înconjurare de hălţ.i din vărsăturile
Prutului, care să 11lll1U'SC
a fi toLa Brateşului' ".
I. Toponitnc trecute în
1. PISCl'LCOVUHLUIU,UI
IA:\CILETA
: KiscuCoourliiiuiu;
; intre
1\Ubl.şi Foll.]Ateslatin iulie1520,cind
seÎnL.lrqlc
hotaruliczerlliui
Orenh
ov.silual
InsUngn
Prutului(])IH,\:VI,A,1,1(;.5I(jG,
Costăehcscu,
noe. .';Ic[ân/{â,
2:l0 2:)1).'[0])0'
nimdcscri
pliv,apărut prinpolarizare
topoulmică!"
elela numeleapei.
2. GHINDUL
DE SeR PISC
EsituatUng{,
PisculCovur!uiului.
ALeslal
toliniulie1:)20(DIH,XVI.A,1,lG5 l(56).
'Toponitll
cleseripLiv,
ap.lru1 prinpolarizare
toponim
icil.
el.GIHl.ALUI SAV!1\'
SiLunlii
Între _\IiisLsi Foll. IJidronim
persoJlul.
LPHUT (Apaulni)
în documentele
interne,hidronimuJ
Prut
esteatestatmalÎntiila fiiulie14:18
(I)JUJ,
,\, 1, 2(2).
FI,BAL'L\n;\'rCAmEl
Siiuati!ÎnLrelVl:"tst.
şi Folt.In II (18IJ
18rJG)
Cllol,llhidronlt11ul
Fundllllâlcârii/or,
ÎnlreVrum.şi Şi\'. IIiell'o!lirn
descriptiv:
de la apelativulbrilcâriellVezibâlccl,S.r.
"pqte verdcnIJH'tsLI'ui
pe spaLe.'iiargintiu
pc abdomen,fi/lecabjiirklw"(D]\I) şi
bâlcâ,S.r."babi!ă","pclican"(DA).Corn
p,

legenda hărţ.ii
efiStârcârio,
balb'iPPL('ritol'Îul
Folt.(Pacu,
Tiic],Con
.. 151).Vezisi l.acuSlricori
ilorşi
Grituiu SLricâl'iilol'
in II (18\11Ig\Hi)
[A"\iCI
JET;\,: Grindu.Slricăriiila V de
Lael!Lung şi la E eleCrinduPrestiţilov,
sprePrut (\lii';!.)].
G.BALTA
Ti'.LLUI
lANCllETAI.oct:TâU,II V eleLacu
III ZDila!'ia,
şi, prin polal'izare
toponimie!1.
GrinduTi/u/II
i, la S de LaeuTău (Foll.,
în llOtarcu:\E,sl.).]
VezişiPneu,Di"l.CO[)"
151şi II (lS0j 18\H),unde(' notat, în
plus, hidroniiiluiPoula Tâu{ui.A])\rut
prin toponilllizarc
absoluLCl
a clltopicului
IlÎll,S.l1."n!li!sli\l:1toare,
puţin a(!inc:);
hall.fl;lac; iezel''' mag]!.Iii (1)1\1),
CII
circulaţiein Banat,Crl:;;llllH,
Transilvania
şi Moldova'".
Taulologiase explicăprin
raptulcil cntopieultâu nu este cunoscut
11lzon.ă.
7. GIRLATAI:t,t:1
GlrIncarealilllcnia
Balta"['"ului,
notată
şi in fI (lSUI 18\)(i).
Ilidronimapărulprin
polarizarcLOj)o!1ilnic{t.
8. TAru;şlL,E
13(Balta)
[AN'CIIE'L\:Târrj.ili,ghiolsituat la
S de Lnc\I'I'<lu,şi, prinjlolnrizarc
Lop0!Ji.
lllieă,GrinduTrlnllzllli(FoIt.).]ln II

!lASI,Condica
!it. 1<;:lI5,
f. 105·,107(apudPlaton,Contribuţii.
(Aî),
10Vezi\loldovallll,Principii,81.
Il PentrutO]1onimele
formateeu sul'ixul-111'/1',
vezi Iordan,Toponim/a,
·lIS,111lde
se
precizează
eli"ltwjoril'aLea
nu sens('olediv,ln specialceleClinumede animaleîn Lem[,".
le VeziE. .JaniLsek,
O cluslficare
i'nmicr%pun/mie.
;Vwnc{opial'ol1lilne1i
de origine
lllu[Jhiol'tI,
ln voI.Studiii materiale
deonomastiCI!,
Bucureşti,
lIHi\!,
p, 77._
DI ,edur:'illrol!abiE\,

'rOr();'<TMIA
BALTllBHATlcŞULUI
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liL CIOLANETU],
(B;llta)
(1891 18U6):Târu.Ll.
Hicll'onim
dcscrlpttv
pluralulhirlrnu
lmului TâruiI(aJ14.
[ANCUKrA:
Suliucţu, ghiulla S de
9. I3AHCU
LIAI!(TU:I
LUp«(I)oasa;
"aveasnlin({)
di !J{lltft"
(FoIL).j
[ANCIIETc):
Hârct:Leahuluişi, prin
Vezişi Pacu,Lric].COI).,
:18.În 11(1801
pularizare
toponimie:l,
GirlaLcâhuiu],la S
18!)6)
se J'nregistrcaZ8
si toponi.mcJe
Potccn
de 'ţăruşele(FoIL).
J Hidronunpersonnl: Ciulinc.ţ
ulni şi CoastaCinlinclutu! (Fult).
dinant.ropunirn
ul Lcohu
(DOH,:308;atestat
Atestat în 15:10Într-o lul.ări
rc .generalLî
Într-un documentruoldovenesc
Ia 1495:
acordată de ŞLeHmi(tl
\odtt Mi'inttslirii
el. Pătruţ, NUl1w,
21: vez!şi Iordan,TOJ!u- Hurn
nrulut: ,,1111
iezer anume Orchovul
nimia,27H).
Neantul
lui IonLcahul
stăpineu.
şi două somoţ
doacc'?Ilngădînsul,anume
la 14mai1;)6:3,
juruătateelinsatulGrăpeni UeşileleHi
şi Ciulinr-tul"
(DIn, XV!,A, r,
(DIH,XVI,A, II, Hi:l 1(5),flsUlzipatLe 1(,5 16lJ: C>dăchescu.[Joc. ,)'Ie(âniţâ,
din sat.ulCavadinexti,
jud. Galatr. Vezii
2:W..:nl). Hidronim
descriptiv
rezulta!prin
Gonra, Satul, InS. Un iezerulLctthului, toponimlzaren
ahxnlu
Liia cur.optcului
ciuatestatla 5ianu;!rÎC'
1459(DIULA,II, 11(1), line!"bnlt5CIIapă tău mirositoare
si nămol
era la N de Hog.(cf, Pacu, Dicţ, C(I/!., rr-zulta
l. elin putrezireaplant«l numitii
112).
ciuliu" 1'1.
10.BUTUCILE
LALLlPA1'lII
(GîrJa.)
11.TOCfIlLI;\:\A
(Bil1t[t)
Sil.uat.ă
pe teritoriulStolc.[ANCUETA:
[ANCHETA;
Tolciliana,
ghiol In E
Buluct:Mari '5i Hitlucu.N'ie, girle cure
de
Sloie.
J
O
gidC!
TOjJi!(!{/[w,
În stinga
ieşeaudin Prut şi dădeauÎn ghiolurile
PruLlllui,
ateslat.!i
în
J5:36
(OIB,
:\VI,
A. 1,
Tîn6s11prilJlu
şi Zoroiu u elomi(T{ll.-:184
--:38.'),
154:)
şi
1.5'11,
"ieşea
din
1:kleu
Şiv.).] lIidl'onimdescriptiv:pluralulhişididcalaTroi'tn"(i/l.U1. 16(;),
"înOrehov"
dronimului
DII/acu
(il).
(ib.
L
40740il).
lLi.clronim
descripli\-,
11, CInLA.OHL\VULl:r
rezultaL prin toponimizarca
absolub' a
Gîrlăa iezcl·u.llli
OrcallOv,
din stînga
enLopicului
lopilcanâ lopifâ"bartăunde
Prulului,atesLatin iulie1520(Dm, XVI,
topese
fellleile
eimpa,inul"(v('zinI'.16.)-1'
A, r, 165 1(16).Prinpolarizare
LOPOllitJIic{l.
suf. eIim.-eanâ(vezil'nscu,
se!lumeaOreallOlJ,
la 28aprilie18.1;;,
o parle
!ilSeu
dinlllo,5ia
satuluiFolt.(1ndreaptaPrutului), :n2).În opoziţieprivatîv
nr.
16).
carela ;) septembrie
18:Hera proprietatea
J(i.FEnEş'l'1(,,0"llistevechem.lmîtiJ")
logofătuluiLupu Balş (ASI, A.naforalc
..
Oieonimpersonal.J\lc;LaLla 15 iulie
2,f. 274).DinsI.rlsărit.OI'CC/IOI'Ct
"l1l1<:eL"
lH8 (DHH,A, .1,:',07 :H)8).A fost pe
oriichil
"nuc"(l'etrov.ici,
Siudii,I\le); vczii
teritoriulsatului Sloie.,in ZOna
c]eSec.at[1
a
Iordan,Toponimia,
84, 47\)).
BălţiiBraleşului.
Ediloriidocumentului
l-au
12. GiRLACUC!OGL'LlJI
Sitllalilpc Laitoriul1"olt.HiclroniuI localizat"lîngă" Folt. Din >lnll'oponii1lul
descriptiv:COlll)J.
ClI('odae,S.11."baltă",. Fara(\'('ziDOR,271)1').La 24 septclllbrie
satuleraîn sUlllînire't
lui 0lcfanCel'"ghiol"
(veziTur1'tll,
Tamcni,?Ilşi Gillrescu, 14(18,
118.
t şi ('.1'<1
numit"undeil foslFara"(DHH,
Isi. pe8c,.J(8),
Il Vezi(;11,Boloeall,
SlraU/icaFC
ÎI!toponimie,
ln LIi,XXIV,1U?5,nI'.G,p. ;)8;).
t' IezeresaUbăIţ.i1l1ai
miei(GiurcsclI,
Isi.pese"80i ION).
16VeziHacarill.Top.. 100.
17CI'.Antipa,Pcscâtiaşi peSCl1i/Il[
in România,
Hueure.şLi,
1.Jl(j.p. 1%.Pentrurăsplnctireahidronilllulni
CiuJine{,
vezi'{urlan,Dinterminologia,
,):J2şi Vinleler-ChiriJo\',
Aliero,
[apOI/imla,
:lot
18Vezil\!olrloYUIlII,
Principii,84,
1"'Vezipulrllţ.,Nunw,125şi Paul l'iUll1nea,Ol!sC/'/}(/ţii
asupra indicilorde mune.în
"AnuuruiInstitutuluieleIstorieşi Arheologie
"A.D,Xel1opol
>i',Iaşi,XXlI,1U8;1,
2, p. 797.
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A, II, 225-226).Nu putemprecizacinda
dispărut.'I'oponimul
Fereştiera folositşi
în anii1844-1845
(APR,XIII,2. p. 218)20.
16. GRINDUTOCHILI
[1]
[ANCHETĂ:
raeu« la N de Stoic.
şi la V de caleaferată Galaţi·-Bîrlad;
"arc stuf, este haltă de 5 ha şi in prezent"
(Folt.)21.Pe teritoriulFolt. a fost şi un
lacnurnitCinipăriţil]
"undesefăceacinepă
cind apelenu lnundauşesul".]Toponim
descriptiv,
rezultatprin polarizare
toponimică.
17. GIRLALUPULUI(, "din vechi
FUmu"
22)
Situatăîn dreptulStoic.[ANCHETA:
G'oluLupăriţa,pcteritoriulFolt.]Hidronlm
descriptiv.
18.LIOLOA(Balta-,)
Situatii pc teritortul satului Stoic,
Hldronimpersonal:comp,cu Lola23şi
Liolan24(Iordan,DNFR,280),uel'.L'ul'a,
cu derivatulL'o/!Jc(Vincenz,
Traite,281-··
282).
19.LIŞTIGHIU
Situatăpe teritoriulStoic.Hidronim,
pluralal hidronirnulu
l Ltşteaoa,rezultat
prin toponimlzarca
absolutăa entopiculut
liştealJ(]25
< lişteav,
adj.,la caredicţionarele
înregistrează
şi sensurile:,,(despre ape)
murdar,tulbure,moeirlos,mlăştinos,nămolos (DM),"lioarcă,imbibatcu apă"
(CADE).Vezişi Lişteg/1ia,
lae In Balta
Brăilei26.
20.BRINZANU
(Balta-)
[ANCHETĂ:japşa Brinzanu[u[şi,

prin polarlzaretoponlmlcă,
GrindaBrinzânulu](Stoic.).]Hidronlmpersonal
i din
antroponlmul
Brinzan(vezi DOR, 217).
21.OCHIU
(Balta)
[ANCHETĂ:
(tl)()
k'ii,lâri şi (U)(}k'll
N'ic,
părţi din Tăruşele(Folt.).] Hidronirndescriptiv,rezultatprintopontmtzarea
absolută
a entopicutul
ochi,s.n. "suprafaţahălţii
neacoperită
cu stuf sau papură"{Ţurlan,
Termeni,
80)27.
22. LEl\'1NOSU
[ANCHETA:
LâcuLelllll(,1)6su
şi,prin
polarizaretoponimică,
Gîl'loiuLemnosultit
(Stoic.).] Notat şi în H (1891-1896).
Hidronim
descriptiv,
rezultatdintr-O
structură formatădin entopic-}
adjectiv,prin
pierderea
entopicului
şisubstautivarca
adjectivului.Veziţ ncu Letnnossau Lemnosu
şi în BaltaBrăilei2.
23. BaŞIcĂ (Balta)
Situată pe teritoriulStoie. Probabil
un hidronirn
personal:vezi antroponîmu
l
Boşică< Boş; ef.boş<:te. boş"gol"(DOR,
211).
24.pîNZĂLATĂ
[ANCHETĂ:
Plnză La/â, ghiol intre
Stoic.şi 'I'ărn.]Notatşi In H (1891-1896).
Hidronlmdescriptiv(pinzd"întinderede
apă") ori personal(pînza Lată-- supranume).
25. BALTA
COHĂLII
[ANCHETĂ:
Cobălu.ghiolin dreptul
Stoic.]Hidrollilll
descriptiv:Iordan,Toponimia,506,înregistrează
numeroase
toponimeeareau la bazăsI.kobyla"equa".

20Pentrurelaţiaintrefara "gintă","eonducătorul
uneigil1ţi"şi Făreşli,vezi Gonţa,
Satul,52; veziun Fereşti,nelocalizat,
probabilceldin Vaslui,la 1728--1729,
în Cronica
Ghiculeşti/or,
Bucureşti,
1965,p. 285.PentruFereşti,jud.Vaslui,Bogrea,PagiIli,300,trimite
la antroponlmul
Feer,Feir<:magh.
Feher"Albu".
21VeziTochilele,
baltăla N de Bădălan,cartieral Galaţiului,
inEI (1891-1896).
22Lecturăprobabilă.
23VeziReguş,Aniroponimele,
p. 215.
24Avind,probabil,ca temăgr. Lioli(s) (veziIordan,DNFR,280).
2SEntopiculliş/eal!ă
circulăin zonaDunăriicu sensul"locmaiadîncin terencu apă
şi stufărie"(corn.SUhaia,
jud.Teleorman).
Cahidronim.
e atestat,in sec.XVI,pentruzona
Orlea-Corabia
(DIH,B, XIII-XVI, indice79).VeziHliş/eava,
baltăpe Siret,in dreptul
comuneiTudorVladlmlreseu,
judeţulGalaţi.
261.Delescu,
B.Demetrescu-Oprea,
N.Th.Vâlcu,Dicţionar
geografic
aljudeţuluiBrăila,
Bucureşti,1894,p. 151.
27Iordan,Toponim/a,
88; "cudeosebire
lacuri,mlaştini
şi vlrtejuripoartăacestl1lme".
28Vinţeler-Chirilov,
Microlopollimia,
307,

TOPONtMIA
l1ĂLŢU
n.RATE$UI,lJI
26.BARCU(Balta-)
In cuprinsulhărţii: BarcuMieri.{ANCHETĂ:BârcuMarişi,prinopoziţie
echlpolcnt.ă
, BârcuN'Ic,între Stoic.şi T'ăm.].
Notate şi in H (1891---1896).
Hidronim
descriptiv, rezultat prin toponlmlzarea
absolutăa entoplculuibare, 5.11.29•
DA
consideră
că înţelesul"lac",dat de Cihac,
II, 5·16,
"llUsepoateatesta".în zonaPrutului, apelativulbarenumeşteo "gîrlăsau
Uncanalnatural"(Rog.,undeun asemenea
bareuneabălţilePerjaşiPochina;ct,Pacu,
Dicţ,COD.,
131),"unlocmaiadincInbaltă"
(Ţurlan,Dinterminologia,
330),"apăstătătoare de formă rotundă" [ANCHETĂ:
FoU.30].
27.LIŞCOIU
(Balta)
Situatăpeteritoriul
Frurn.[ANCHETĂ:
Ltşcoiu,
ghlolIaS-E deTuluc.,Ungăghiolul
Dadova.
[Hldronim
personal:dinantroponimul Lişcoiu
< Lişcu+ suf.augm.-oiti(vezi
DOR,309şi Iordan,DNFH,281)31.
28.BURSUCU
(Balta-v
)
[ANCHETĂ:Bursăcuşi, prin opoziţie
privativă, BurSllSC[U,
ghloluri;prin polarizaretoponimică
:GirlaBursllclI
(Frum.).
J
VeziBurSl/c,gîrlă a iczeruluiReleu,ÎI1
stingaPrutului,atestatăîn 1543(DIR,XVI,
A, 1, 407- 408).Hidronimdescriptivori
personal(BursZlc
-- antroponim
; efoIordan,
DNFR,90).
29. GîRLALATĂ
[ANCHETĂ:
GirlaLalâ(FrulU.).1
Vezi
şi Racariu,Top.,10a.fIidronim
descriptiv.
30.MĂTUSOIU
(Baltu)
[ANCHETĂ:
Mătăs6iU,
ghlol(Frum.).J
Hidronimpersonal:din untropollimul
.MâIăso/ZI
(veziDOR,319).
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31.HĂTUNDU
(Balta)
[ANCHETĂ:
Rottindu,ghiolpe terltortulTăt.] În H (1891 1896):Rotundu,
japşăşi grlndpe teritoriulFrurn, Hidronlm
descriptiv,
rezultatca la 111'.
22. Vezinr.
46.i tl6.
12. FRUMUşAL
U
[ANCHETĂ:
Frutnuşăln,ghiolpe terttorlulFrum.J Hldronirn
descriptiv.
Formu
dlmlnutlvală
de masculinse explicăprin
acordulcu genultermenului
entopic(qhiol
);
Vezi,tot aici,şi Frumuşiţa,ptrtu, vale,
sat32.Posibilă
şi o explica
ţie din antroponlmulFrumuşel
(ZI)(ef.Iordan.DNFR,209).
3:3.GIRLAREPEDE(Ralta)
[ANCHETĂ:
Girla R6pida şi, prin
polartzare
toponlmică,
GrlruiaRăpidi],intre
Şiv.şi Tuluc.]Notatăşi in H (1891--1896).
OaltăgîrlăRepedea
esteamintităInhrisovul
din1 ianuarie1·757,
cindestedăruitMănăstirii Sf. Spirldondin Iaşi .Jocu domnesc"
de la Galaţi: .rnaluDunăriiIn giosupăn
In girla Reapidii"(veziIon Neculce,
IXl,
1931,p. 158).Hidronlm
descriptiv
33.
:11.GHIZOIU
(Balta)
[ANCHETĂ:
G'iz6iZl,bare in dreptul
Jid.]AtestatIn 1606(CDM,
1,301).Hidronim personal(vezi Racarill,jTop.,1(1):
din antroponimul
Ghizoin(veziGhisa,cf.
bg. GiSjll,Gisev,la Iorda'l,DNFH,222).
VezinI'.61 şi 62.
35.BĂTCĂRANU
(Balta-)
Situatăpc teritoriulFrulll.!ntruelt In
H (1891--1896)
hidronimul
FllndllBălcăriilore notatîntreFrulU.şi Şiv.,presupunem
că ghiolulBătcăranu
şi-apututavea"originea"în BaltaBlltcăriei
(vezinr. 5).In acest
caz,am aveann hidronimdescriptiv,
provenit din bătCUl,
unde sufixul-ar derivă

29VeziPoruclc,Lexiconul,
36--37şI Iordan,Toponimia,
53--54.
30în zonăseIntilnesc
numeroase
hldronime
descriptive
saupersonale
avindîn structură
entopieulbare"lac","ghiol"(veziHacariu,Top.,104).
31Vezişi LişcODlll
«uel'. lyiika"vulpe": Iordan,Toponimia,
477),pîrluce se varsă)u
Prut, la S de Rog.(Pacu,Dicf.COD.,
112).
32VeziIordan,Toponimia,
446.
33VezIo gîrlăRepedea,
IntreDunăreşi iezemlCllhurlui,
in stîngaPrutuluI,numită
aşa "dela curentulputernicce caracterizează
girlacindcurgeapa din baltă"(Giurescu,
Isi.
pese.,109).

un suhstan
l.iv colcct
iv (cabroscar,broiăcar)
sur,-011(11).
indicindoriginea(veziPascu,
Suţixrlc, 1;4.2(7).
:Hi.BAşTILIC\(Balta)
IM\CIIETA:Bisli/iea.gir],]pc !(,riloriul Frulll.]Hidronim
pcrsonnl(dinanlropunlrnulI!rlş/ilicâ,
intilnitC:1supranunu-)
ori drscrlp
t.iv(corn
p. cu bâş/ca te. b(lltre
"grMlină(de ZHI'ZHvatt,
sau bg. bahea
,.idern"
'll; in turciişi )mlgarilse Inl.ilnr-sl
r.
şi dcrtvn
l.ul cu sufixulcolectiv
-111:
"".
:37.VT.ACA
(BHlla)
[ANCHETA:
\'Iaca,girliixi, prin polarizi\J'c
loponim
ki\. Grituhr\'lâ,iÎ,pe terlLuri
ul Frum.]VezivIaca,gîrEla iezcrului
Hclcu,atcstută în lf)·1:J(DII-1,
XVI,A, 1,
A07 4(8)şiprival inBaltaBrăik-i.Hidronirn
personal' elin antroponlmulvtaca (vezi
DOn,4(7).
:,8.EHESTrrACOTUMAEEA vA.,OH(Balta-)
. [AKCIlET)\.LaCâ/uhllhl(ţ), col al
Prutuluiin dreptul Ijd., numita·5[\e]tcla
sntul VClIeni,
aflat instîngarÎLtlui.]
11idronim
(]esel'ipti\·.
:lfl.GLIGHITA
(Balt[\)
[ANCIIETA
: Glâ!!'i!a.
ghioIîn!reFfum.
si Tulu('.1În Jl (189118gll): G/âpi!a.
llidronim(]eseripti\'
18bazaeăruiastil sI.
r;!lwa,.cap" (v('zi Iordall. TO/lonimio,
20)8',.
40. U)"iGI (BHlta)
IANCHETA:B61'i'(.1
LllnUl/lu(U,pe
teritoriulFrulJ1.
şi LI/n{/ll,
ghio!pe teritoriul Tuluc.1IJidt',millt
personal:din anl1'oponilllulLUIl!!Il,
frecvent.
41. CAHAGIOV1'L
(BalLa)
Situatiipc teritoriulTuIuc.Hidronim
personal:(;omp.antroponimnl
bg. [(oracol!,
lÎ.ilr(lJl!i0/!
(Iordan,I)l'\FH,99,1111).

42. GIHLAAIOHII ("numiLiî din
vechiCo!co!lliu,
Câlmâ!liiu"
IANCHETA:
Girla Morii venea elin
Pielreasa
şidădeaÎnGirlaPadului (T'uluc.).]
Hid]'onim
descriptiv.
4:3.O SIIJŞ'IEVECHE
44. SIl.ISTEA
DOMn(,,0slllşteveche
numittl din vcclri-.
")
in hrisovuldin lf, iulie1448,estemcnţionat:]silişlealui Duma,pe C:llmătui.
intr,nn procesdesehisin 187:1ele către
descendenţiir-olnl.crn
l! ni FamilieiCeruat
pentrurevendicarcnunei p;\rţi din Ball»
·Bl'ateşului,in tcmriul hrisnvu
lui din
15 iulie1,[48,"saLuşi silist.caDumii"sint
amintiteea aparţinînd
moşieiBrates (ASe,
CAl;.sec.Il 1875,dos.7, r. 1 1'). Unii
istorieiplaseaza
Ca/mii/ului
şi Si/işleaDunit!
în ţinutulTecuci(veziPlaton,Din lupla,
10", nota 82).AceasL{l
localizare
a putut
fi influenţată
de documentul
elin18,l7prin
careEpitropiaSI'.Spil'ic]OIl
replicala hotărîrea judecătorieide Covurlui:"toată
lumeas;\ poateminunaCulllgiudecătol'ia
deCovurlui
i-aufăcut o aşallcdosniciiinţălegcrec;] adică.TonccşLii
eu girlaşi girla
lui Bl'8Leş
şi sâlisleu[)lllnii(s.n.)ar fi între
}'rut i Prulcţ,cIndispisoculle arată ca
fiindaşezatepc Călm[lţui"
(AS1, TI'. :179,
1. 21;228il)
Faptnle[l ingineriihoLarlliei
notau pe
harUi,in JI;:;1,In 7.onaBtdţii)BrnLcşuJuÎ
elinapropierea
'I'llluc.,o silişle1'I'Che
lIumilâ
din lIcchisi/i.leaIJumi!.Inchidediscuţia.
PentruCâlmrllui
şi TOJli'l'şll.
\,('zinI'.42şi 71.
Oicollim
personal:
Hnl.roponitll111
Duma,frecventIn secolulal XV··lea(.,11boieriai IL!
i
ştefan cel MareII ]JoarUtea prenume",
non, 2(8).

:lAVeziVirgilI\f'St.OI'esr:ll,
Toponime
/'oIllilneşti
in sndul/)zuultii,în LE, XXVII,1978,
nI'.:3,p. 21;1.
:li.în turcă sul'ixu!
colectiv
-!tii',aLaşatlasubstantivecomune,
formează
frecventtopo.
l1ill1c
(cI. IonPcnişoar;),
Elemente
detoponimie
lllrceoscâ
În j)obror;ea,
în LE, XXVI!,1\)78.
lll'.il, p. 2D5).
3HEntopieii
cap.coadâ,poulllsînt,în zonil,clll'ent[olosiţi
pentl'lla indicap,lrţiJeeOlllpo"
nent(,aleuneibitlt!.
:)7Leturip;·obabile.
LecturaCellmâinise susţine.
prin veeiultLal.ea
SiliştiiDumii(vezi
IlL şi li siliştiîTom,eşl.i
(vezinr, (1).
A]ludPlaton.Din lupta.lOii

T'OPONIlVlIA
BAL'prBI'l.NrE:ş,;r,UI
4:>.LA PLAcrNTA
[ANCHETA:
PlâSinla,girlii,ieşeaelin
Prute!si eUldcain
girla lâr:âria (Tuluc.}.']
Hrdrnn
lm personal:dinantroponiruu
l Plriciută.Un Ncculnisin Plăclnlă ot OIl('('1\i""
(' pornr-n
it la 22 mntLlrlG(l(i(ASH,Ms.
fi?:).r. 2o:l 2(1). iar o familiePlâcinld
(' tncurlonat ă, la sfil'şiLul
sccolutu:
al XVIII..
lea.cuproprielăti
insaL,,!e
1,ÎC'şli
si Salciu'lU.
·16.nADl.NflA
Probnb
il halUiIANC/JELI,T!o!tl/lc!a.
ghiulpe teritoriul1"1'11111.1
lIidronirndes..
crIpl.iv. Vezi111'.
:;1: Itotntulu,
numch-unui
ghiolnflntÎI]apropiere,
faUrdecare('viUu'cu
omonimlels('faceprin.vll'iaţjagenuluigr()
rnaUcal'l1.Vezi.;;i f!o!undu.i Fio/unda,
iezereÎn Ba!ta Brlrilc
i 'e.
n. PLA,\fî;A
Presupullei!l
eri esll' votlnlde numele
llIe-tMorie
nI llllU
i lac sau ghiol.În Balta
Brtii!ei
purtaacestIlumeun priva!afbl!a S
de laculGlscc]
şi ca1'('
"acrisca",maimulte
hălţi. Daci;e vorbade un lac sau giliol.
s-arputeaca Ilumcle
să fieîn legăturăşi Cll
vegeln
ţiu caraclerislidr:
rfi'/iâlla
"nufiir"[Ai";CIIETAFolt.].
4R,Cln:'fHOS
(: (BnJtn)
[ANUI!':TA.:
ICclr(lsu,privnl.'ii.prin
polarizarc
toponimie!i
'1:"grint1pc teriloriul
TuIne.]'tn lJ(18Ul 18\JG):
Pic/roSI!,
gritHL
Jlidronim(]eseripli\'.
HeZllHat
ea la 111'.
22.
-in.POHcAI·tOH'
(Balla .)
IANCIIET'\
: l'orell/'()âia,
jnpşripc te..
riloriut Tulnc.]Jlidl'onim
pcrsonal
H

351

rin. .lAP::;"TAT,\FU'Lur
Siluul(lpc kriloriulTuluc. Hidronim
personai:elinnnlropolliJllul
TII/aru(DOR,
:\87).Posibilşi elincl.n,tator: Intr-undoou
..
mcnl.din :li)murtic 1(\18se spunedespre
::;iv.u1 cst.c"in drumulpăgînilorUltari"
(\('z; P.ncariu,'I'n!,.,112).
,-)1.DADU(Balta)
ProbailiI aceea>ieli Lnidouat Dodovu
,
Uculutm
), lA1\CHL:TA
Tuuion«,
ghio!pe
I.erilorilll
Tuluc,]Vezişi Il (Ul91 lR(J(l),
UIIiezerLuuinnu
l (' IlH'Ilţ.ionat
!n :l rnartie
1;',27,
ciudesledăruitdePdru HareşAUIniistirii
Tnzhiu
(l)In, NVI,i\. J,22\)).Inl.r..nn
hrisov cIPdani«,din 20 aprili('1;j2 ([)rH,
NVI.A, Il. 2fî),se prccizeazi'i
că se afl:J
ling;)saLu]Tâlârcanii,QstăziTiH. ,;i ('u
lorma f)adouul,dintr"ulldOClIlllent
elin
l(ilScJela Stefan'r()rnu (Stnhl, Siudii,
IFll; v('zişiPInl'<!ll
, Dinlup/a,1(7).Jlidronilll
personal:din nn[ropollimul
Dadu (ateslat
(Joeun1enÎDl'
la 27 iuliel'HS: DIn!. A, T,
·102:el'. nOB, 2bGi Conţa,Satul,158).
Continind snf. posesiv-OI'.hidronilllul
este. ea i Orca/iOlJ
(vezinI'. 11),Caro,qiolJ
(veziIlr.41) , de originesInni. DacăDadu
m'fi lUInumepOjJular
cert, ;unputeaCOJlsie!l'ra
erIsintemln prezenţa
!llllllitoponim
de dIIb!ci lradjtie: rom,lJlC'3Sc{\
şi sIavil.
;)2.DADt:(Girla)
Sitllat[tpc teritoriul,
TII]Uc.Hidronim
apilrul prin pohrrizal'l"
toponirnici1.
V('zi
Il!'.,d lJadu."'rll:'l.

3"În ZOlla
saLului
Furcelli.corn.C()smeş!i
jud. Gabli.
40DJ'i1go
MolclovallH.
Sur ..ari (pl.lui-ar)/'II{o/JoJlimia
]'()J)uÎm,ascâ
oriyine.f'1It1cjionoii/ale,
dinamicii,
îl!.,/'\lluar
delingvisLică
',;iisl.oric
Iilr:raril",
laşi,tom.lIl
X:'\\'[1, 1\)7\J
..··19S0,
p, ,1[i,noL[]
182.
41CI'.[onluII,'Toponim!a,
:\\!:1.
42\'inlclel'-'ChiL-Unv.
:llicro!o/)onilllia.
:)(iD.
,j"l\u-lexclusca polariz;:rn'l1'
SEr
se flld plecindde la numelegdnc!ului.
De regulăca
urmeazii
directia:nUillede b,lită..·,lllunede girl{l.)inumede grinel
.
.J] Desprerăspîndirea
sufixului-oi(Il), întîlniti in aJLelJidronillle
IH'I's(Jllale,
]ll'ecum
Liiji'oiu
(vezinr. 27),J1[Musoiu
(vezinI'.:lO).(,!Ji:oiu
(vezinr. :,1),/Oroill,girlilîn .H(1891
18H,,),
wziAl.Crislureallu,
COllcordanlc
Înlreallitoponimie
.,idialeclo!ogie,
in vnl.StudiideOll()maslirli,II!, CJuj-Napoell,
1982,p. 41 l':l.SexUlI'uşcnrillconsidera
C{l"llumirilein -oiuse
gr'isesc
CIIdeosebir'e
la Iilocanii
crescători
deoi dinsudulTramiIvanÎl'i"
(f'elroviei,
Siudii,1;15).
Pentruprezenţafllislorilor
trallsilvI'itleni
În zon,1,
vezi::;LeJan
MeLeş,
l'ils!!)J'i
ardelenii'nPrincipatelt[{"miine,
Îl!"Anuarul
Instilllttdui
de IstorieNaLiolUrHi",
Cluj,[[1,1!J26.p, 320.
4"Vezisi Somouu.
japs8inlreDunftre
şi liniateraLlGalnţi-·HenLin 11(1891 lS9(»),

3.52
5:-3.
LA FLOHIŞIN GURABHATEŞULUI
Toponimpersonal;vezi untroponirnul
Flariş<ung.
F'loris
.Flortan"
(Iordan,
DNFR,
2(4).
54.LICANU
S8ULIŞCANU
40(Balta-.)
Situatăpe teritoriulTuluc,Hldrnnlm
persona
1: dinantroponimul
Lieami(Iordan,
DNFR,2(4)sauLişcu+ suf.augm.-ati(11)
(ia,281).Un document
din29aprilie1552
(DIR,XVI,A, II, 26-·27)atestăîn zonă
hidronimul
Lişceannl,
Vezinr. 27: Lişcoiu,
ghiollîngă Dadova,pe teritoriulTuluc,
Opoziţia
Intresuf.-oiuşi-atuievităomonimia47.
55.LAFUNDUspĂn
[ANCr-illTĂ:
Spita,Ioltan,GrinduSpei!
cuCOpil
Speti,toponime
pe teritoriul
Tuluc.]
În.H(1891-1896)
: Speia.Toponim
descriptiv (vezispeta,s.t. "unfelde coş"- DOR,
374)ori personal(Sţreia> antropontm
-DOR,374).
56. GiRLASACĂ
Situatăpe teritoriulTuluc.Hidronim
descriptiv.
57.BELCIUGILE
[ANCHETĂ:
BeUl1gll
Mari şi, prin
opoziţiecchlpolent
ă, RelStlg11
N'ic,ghiolurl
peteritoriul
Tuluc.:"erauformatdebelilllg,,48.
în H (1891-1896):Belciuqu,Hidronim
descriptiv:
pluralulhldronimului
BelCiug
(u).
58.FUNDUVULPARII[Ij
Situat pe teritoriulTulue.Toponim
descriptiv
(cntopieulDulpdrie
estefrecvent
în zonă).
59.CURCUBETILE
(Balta)
Atestatîncepîndcu 1527,sub forma
Curcubela
(DIR, XVI,A, l, 229; Costăchcscu,Doe.,II, 340).într-undocument
de

8
la ŞtefanRarcşesteamintită"girlaCurcubela"(DIH,XVI,A, rr, 26-27).în H (1891-1896), Curcubetu,
grind.Hidronim
descriptiv, apărut prin toponimlzarea
absolută
Eiapelativului
curcubciă
"hostan"49.Poate
fi şi unpluralal hldronimulut
Curcubciuţ
a)
eo. DĂDA
GHEL
U
[ANCHETA:
Dădăyelll,
grindIîngâDadova,pc teritoriul
Tuluc.]Hidronim
apărut
prinopoziţie
privativă: Tradot:
(vezinr,51)+
suf. dim._e150
(suf.-00alternează
cu -oiJ).
61. OBIZA(Glrla·)
Vezinr. 62.
li2.GHISA(G1I'la)
Pe teritoriulTuluc.Aceeaşicu Ghlza
(vezinr. (1). Hidronim
personal(n. pers.
Gtusa,ef. Iordan,DNFR,222).Dacă a
rezultatprin polarizaretopontrnică
(vezi
Gliizoiu,
bare),atuncitrebuiesăpresupunem
pentrunr. 84 o formăiniţialăGliizafaţă
de careGliizaevităomonimia
51.în acest
caz, formaGliizohi
<JGhizu+ suf. augm.
-oin;ulterioară,a putut să aparăpentru
a întăriînlăturarea
confuziei
52,tnscrlindu-se
In acelaşitimp Într-oseriemai largă a
derivatelor
în-oin :Girloiu,
Zoroitt
înH (1891
-1896),Lişcoia(vezinr. 27), IIIâtusotu
(vezinr. 80),Porcărotn
(vezinr. 49).
68.BUCIU:rv1U
Toponim
descriptiv,
a căruisemnificaţie
lexicalăoriginarăeste greu de precizat.
VeziPorueie,Lex.,65, careÎnregistrează
entopiculbllcium"loccu fagi".
fH.STOICA
Probabilun hidronimpersonal. Un
BarculuiStoicaaparenotatîn planuldirector de tragereal MareluiStat Majordin
189.2(Racal'lu,Top.,103)53.în H (18911896)găsim,la S de TuIue.,Stoica,grind.

46Lecturiprobabile.
47VeziIordan,Toponimia,
448,nota 1.
48Belciug=entopic
primitca răspuns,in TuInc.,la intrebarea:"Cumse cheamăo apă
stătătoareformatădintr-ovechealbieder1u1"
49Un elrlndnumitBos/am!
sau.Boslâniea
erape teritoriulTulue.[ANCHETĂ].
50VeziGh.BoIoean,
Modele
derivl1live
În toponimie,
În LR,XXIV,1975,ur. ,1,p. 190.
51Pentru-11,sufixtoponimie,
determinat
de sensulentopicului,
oriarticolfeminincare,
variindgenulgramatlcal,
evităomonimia,
veziIordan,Toponimia,
393.
52VeziIordan,Toponimia,
448,nota 1.
53Veziun RaTeU
Sioisişi pe teritoriulFolt. [ANCHETĂ].

l),-"'.•--,,-."-_._-.. ....
TOPONIM.lA
B.ALŢH
Bfl.ATEŞULUI
3.'53
""""----,,,--,,"""
.",,"._.--,
••--"-'."'---...
- . "","""''-""'"""";"""''''-'=''_,
G5.STRiMBA
(Balta )
In H (1891 18m) găsim hldronlmul
Strimbcle
, la S df' Tuluc, [ANCHETA:
Strlng'ili,ghiolşi, prin polarlzarctoponimică, gîrlă pe teritoriulFolt.; şi Bârcu
String'! pe teritoriu!Frum.J Hidronlrn
descriptiv,
rezultatea la nr. 22.
ee. H,,TUKDlI.
(Balta)
Vezinr. elG.
67. GIRLAGOllIJ
Situatăla SdeTuluc,Hldronlm
personal
1
vezi (;ocşi oss«(DOH,;3:1:3).
UnDimitrie
Goeera,la 1617,marevornicalT,\l'iide.Jos..
iar, in vremealui Ducavodă(HH1:l--169[)
;
1700---170:"),
un altul era căpitanal ţinutuluiCovurlui
(Gonţa, Satul,8;».
<>8.GIHLAFEMII
Slt.ua
tă la S de Tuluc.Hidronim
personal: "Fetntc(cf',Fim/aşiFcuieînDOH,52).
nn. SCUHTA
(Balta-c
)
SiLu31iî
la S de Tuluc. Vezi Scurtu,
ghiolîntreDunăreşi liniaferatăGalaţi
Reni,în II (18nl--18D6).
Hiclronim
descriptiv, rezultatca la nr. 22.Vezi,Înaprnpiero
hidronimele
Strimba,
Bâlundaele.
70. BALTlIBHATIULUI
Hidroniml1!
Braleşeste atestat la 29
aprilie1;)52(DIn, XVI,A, Il, 26--27).
De fapt, primamenţiuneestedin 15 iuli<'
1418dnel,intr-unhrisovekla Petruvoevod
dat lll; Cel'natP!osearu,
e pomenită"girla
Braleşll!ui"
(Giul'cseu,
Isi.piSC"
7(1).
într-nn

documentdin 1836 Întîlnimhtdrontrnul
Girlalui Hruleş
(ASI,TI'.379,L282-285)54.
Pentrualte numiritopiceBruieş,veziGlurcscu,Isi.pesc.,77.în non, 215;dinBrai-ssuf. ..,eş
5.
71 TONCEŞTI
(Silişte,)
Satul Tonceşiide UngăLaculBrateş
existăsigur ele la inceputulsecoluluial
xvn-iea, căci solulpolonvVoieieh
Mlaskowski,fiindIa Galaţitnl {HO,notează
în jurnalulsău: "am mers patru mile
pînăla satulTouceşti"(Câtă/ori,159).In
contractulde arendarea BălţiiBrateşulu
l,
încheiat,la 17 martie 1838,de Nicolae
Prlvilcghieeu MttropollaMoldovei,
este
trecutăşi "silişteaTonccştii
cemergepînăÎn
girlaRepede"
(APTI,
XlII, 2. p. 200).Olcoulmpersonal:de la antroponlmul
Totncea
(vezlDucorotnania,
IV,863şi DOH,163)56.
72.LOCULMÂNĂSTInII
SPIRIDONIEI
Domnitorul
Constantin
Raccvi
ţă a dăruit
Mănăstirii
Sf.Spiridon
dinIaşi,la 1 ianuarie
1757,"tot loculdomnesc
ce tasteîn tîrgul
Galaţi",adică"densuslamalulDunăriila
scheledinscursuracetastedinsusulmagazieiDocuzlniluui
57.malulDunăriiÎn giOSll
pilnîn gîrlaReapidii,
adîeăpîn în Brateş,
de acolotot alăturecu BraţeşiJ.l
spreapus
pînăln gurascul'surii
la DUl\ăre,
undeiaste
magaziaDoeuzluiului"
(;,IonNecuhle",
IX,
1931,p. 158).
.

5·1ApudPlaton,Din lup/a,105.
tl Originea
numelui
laculuil-ainteresat
peDimitrie
Cantemir
care,inDescrierCf11\Joldovei,
ilfJllllC
în legăturăcu bl'ilolagii,
neamceltictrăitorcindvaîn Bugeac.Gh.Asachivorbeşte
de
"Ul!vcehinumeal Prutului"
: Br!llus,de la careIncuIB-U
numitBnztisşi, apoi,Brateş(apud
l\lulllcanuBî.rlad,
(ia/ajii.20).Menţionăm.
tot ca o curiozitate,
şi etimologia
propusădeMih.
Drăghiceseu,
Istoricul
prillcipalelor
puneil'.
pel)wulr'e
dela gural'iseiptnula mareşi pecoastele
,,,turUNegrede /a Vamala Odesa
..Bueureşti,
1943.p. 369:"Părereameaestecă numelear
puteapreahinederivade la Bra/aci,numece italieniicomereiali
i-ar fi pututda, In timpul
şederÎÎ
lorpcDunăre,la îneeplllui
mileniului
actnal,şi în consideraţia
mareicantităţidebroaşte
cecontIn
ca.VorbaBra/acis-arputea,destuldeuşor,prinmodificarea
envlntului,
să fi devenit
Bra/eeişi,infÎuc,Brateş''.
Nuexdndeînsăniciposihilitatea
ca"llumele
săfieslavşiatundBpa'l'ellibsă.lnsemne
eă.laeulera(.. ), întimpulinundaţil!or
(... ), frate cu Dunărea,din cauza
apropierii
lor (... )".
56Vezişi PanlV.PăJtănea.
Din{oponimia
judeţuluiGalaţi.Numedispllrule
dinbazinul
lJirladl!IHi
şi Sirelu1uÎ
(IIJ), 1nLH,XXXV.1.986,
m. 5, p. 436-437.
57Constantin
Docuz[ola
aveamagazie
pe loculEpitropieiSf. Spiridol1
(veziPaul P,[ltănea,IstoriaGalati/or
dincelemaivechitimpuripinăIn ;[[J18,
teziide doctorat,ms.p.257).
2:3 Lin;;vlstleă

10
II. Topcnimc trecute pe hartă
Ccal.uuui
în II (1891-·18(J().
Oicunim
per'()
te. cealtna,,turban'.
Estegreude precizatcinds-a'constitult nal; COn1!)
COTeBHÎl';ZIl
acestcarller al oraşululGalaţi; probabil
CoL
al Prutuluiln dreptulsatuluiBrinza,
pe la sfîrşitulsecoruluial X'\!II-H;8.
sau
al Prutului.Toponim
inceputulseeolului.al
XVfll-Iea.SiguresLe situatpe malul
descripl.lv
efi la 1 Ianuarie1758,1cînd Se dăruieşt
e
FOI.TAl"j\
Mănăst
iri!SI. SpirirJoll
dinIaşi .JoculdomLocîn Tuluc.'Peun plandin15august
nesc"din Galati, loc din carefăceaIvu'Le
182)al moşletSultanusau CineiCîini.este
şi Bădălanul,
aici erau dughenc,case01
mcnţicnată,
la 1:\ de Satu Costlţ,Hlo)ia
mngazlt.Vezii
domnească
r18tăde
(ASB,PlanuriComirlui,
2).Toponim
domni
torulScarlatGhitala 11 iulie17(î8 Foitanu
descriptiv,
rezultatprintoponunizarcn
abso(ASI,Epiiroş.ia
qeneralăSf. Sptruion,
pc.
[olliiu
: s.n. .Jiucată",
20/2).'I'oponlm
personal:din antropoulruul Iută a cntopiculul
"petic de pămînt, de pădure"< magh.
Iuuiălan.(cr.Iordan,DNFR,52)"".
roU"idem"_
Cuvîntul,
eucirculaţie
înTransilRĂ.TAcENII
vaniaşi în graiulmoldovenesc,
este 'viu
Fost sat pc teritoriulFolt.,în partea
in zonă.[ANCHETA:
se zicelTlaimult
de S. Atestatla 25 ff'bruarie151;0(DIH
'j'oltdntI!sk'in('!r(\1ăst.),'rollanelipom',
XVI,A, 1,p, 407).NuseştiecîndHdispărut. '[olttu:
di pădur!'(Folt.).]La Şiv.şi Tuluc,
I.a 29 aprillc'1813era în posesiapustelni- înseamnă
şi "illS111iţă
de stuf","masivde
euluiTeodorBals(ASI,Anaîorol«,
2,f.
stuf"
GU.
În
H
(1891-1896):
Follanu.Cioeu
iar la 2Llianuarie1841a fostcurnpăl'at, şi 1"olla11l1
Cos/unda,
în haltă,la S eleTull1c.
împreunăcu moşiaF·oltcşti,de vornicul
[ANCHE'rA:
Fol!!ÎnuGâlâţenilor,
pe te·
Alecsandri
(ASB,Doe.isL,CDXXX.llJ21). ritoriulTuhlC.,în balVt.]
Oieonim
personal:dinantroponimul
Balac
FOLTEŞTI
< Bâl+ suf. ·(IC(DOR,195).
Sut, comună.Atestatla 15 iulie1148
CEALMAu
(DUH,A, I, '3D7··
398).Oiconim
personal:
din antroponinml
Palle(a) (vezi DOn,
Fostsatla S deFolt.(Pla.ton)
ContribuIt
i
4())61.
58). Iste trecutpe harta luj F.G.B2fiiVl' 275--27G şi Pătruţ, Onomastica,
din 1781,dar nu esteindicatîn catagraJia
Fnu:rvHJşITA
(a lui IOl'gnGhieal
din unii 1772-·1774.
La 21.august182.il
Sat la guravă.iiFl'Ull111şiţa.
Atestatla
este ami.uUlăGirla Cia/mâului ASI,
22 ianuarie15)3.cîtulestenUlnitIUl'leş/i
.A.n.arOTalp
2, f. 272) iar în 1831SloI;oz(a (DJH,XVI,A, IV, 307<'lOS,considerat
ela/mău(Platon,Contribui
ii, ;58).[ANCITE- deEditor"îndoielnic").
întl'··unplan al unei
li\. :
},fosihan tur§;esc,aeulua
pru'jidinmoşiasatuluiIjdileni,in[ocmiL
la
IASii(Iolt.),La ;..galnlClVJ
punctde pescuit
iUsepicrnl)rle
184Gj
seprecizează
căaceasta
(JVIăst.).]
VeziCcalmclu,
vale
semfll-ginea
cu Urieştii
sauFnwlIlşija
(ASG,
In Folt. (Pacu,Dic!.COD.,
:3ti) şi Raleşul
CAG,sec.U ]]<1,1Dl!J,dos.2, f. eO).1\u
58In unelelucrărireferitoare
Ia IstorhtoraşuluiGala\ise afirmăcă acestIlumear fi
fostdat de turci.în 1551,aceşUa
au pnsstăp1nire
pe "moşiadinirnediata
apropierea schelei
numităde ei Bâdă/an(s.n.),undeîşiinstalează
vam.eşi"
(.Judetul
Galaţi,50); "...numele
turcesc
deBâclâlan
(s.n.)îl întîlnim
în ceh;maivechiade despreGalaţi"(1\lunteanu---Birlad,
GalaJii.
:3\),
50Vezişiun NecubiBdnzâ.caretnliain Tllluc.In182:3
(Platon,Con/Ti/mţii,
'7.1).
coVezişi Sadoveanu,
Opere,ediţieapărutăsub 8upravegt1Crea
autorului,ESPLA,
Bucureşti,vot XVI,p. 66.
61Int.eresallLde
O],Sf'.ll·V"t.
creFolleaesteşi.numeleunulmuntein ZOUa
SibiuluI.
numit.
probahil,dupăpmprlctarul (Petl'ovici,
Stadii,2Wl).
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putemmcuţtonacind.incepesă folos(a,';(';;1 La la octombrieH::Hlse spuneaUi,
toponIU1UlFrLlJJlU,)'i{a
La 2(}c!ecelllbt'ic "din vechi",mosla Odaialui Munol
ache
a fost numită"CinciCîinisau Munteni"
1705)mosia satulul,poalenumnlo purt«,
LFo:Jl<1
sătească".T nr. 33. li uoiembrle
e 1111111en
Frunuucnt Doc.isi.,CLVIII/
172).Oieonin1
forrnatprinpol:1r]zare
topolKH1,
p. Hî9).
Munteni,atcst.atîn IGGO,
Domnitorul
ni1tti(;:1
(r'{acnrIll:
Top.,101).
;telilnjpi1upu dăruieşteMiln:'istirii
Trei
lEZEI,LLCC)VUHLCllfu:r
Ierarhi,ia14allgllst'l
000,,,0sk)bozie
Munteni
Situatinlr« 7\LJsL
şi 1·'0IL,rormat de
Brate:),
eeiasleîn ţinutulCovurlululul
piriu!Covurlin
(PHuJDi('t.
Con.,
39),f\.-le.slreL lingi:i
crl!'C'_
;:;lobozie
au strtnsudin pajiştecinslIt
la 1) inlic l-t48
:3973D8).
părintr.lcdomnieimeleVasileVodă.Ada
r,\NU1ETZ\:
itut!«
CVIiisL.).J
";'.
domnieimele
Hldronun
apărul Pl'l.11
derivareloponitllică, slohozienu dal-o pîirinl.clc
sfinteirnăuîisl.ir
i s:l [ie de treabămuist.cJ.JD!l.E:-n
(,. ai.lui Ho:;cl)
de vînatpeşti la Brutcş:(A.SB,
ms,
Partea xatuluiIjd, Otconimpersonal rilor
)79,
1'.
149').
tlc la antroponim
ul Tjdc!«(vezinGcariu,
Cind Ciini, atestat la n iunie 167B
Top., J02) îti 1820,postctnicu!
Iorga
(ASB,
A1\1)l\fi\'1C1\fV/32..
nr. 123: i""S
L
(;hjc;)proprietural rno0ielFri.HllUşii-n,
se
Doe.,
J
allaînjlJdC'(:at\
cu Smaranda
\lep:re-(:onachi Odaialnij\lanolache
.. atestat.Ia8 s('ptcrn
pentru "doi JJ{llrinr'din trupul lnoşIci
brie
J67:),
clnd
domnitorul
Dumitraşcu
Ijeli1cJli: şi r;>,ogojinii
(ASr _/1.naj'o]'olc"Cantacuz.ino
pOllinccşte
lui
Adam
ei'ipitanul
39,f. 2:j 30; tI'.T7D,
of),410,dos.1,f. :30). să hO'Ulrniecaseă
>;j]iştea
undeesteOdaia
lidifentioi lui I?osclreprezentaup(l'tea
Illi JlaJ1o/ac!ie,
ghcI'elelui Şerban(CDM,
priluiUiea ZCE;trc,
la 10fehruarie.18;ltde
II
[,
n!'.
247'1),
CaUnca
Negre,Cts(l.lori.ttt
(TIV"asHe
RosettîNn cste exclusca doe1llnenlui
din 8
PrUwşti
nG.
Eunicu]CaUncuiN('grc
sLoli1i
eul
:,eptembric
Hi75se,se referela un alt sat
Constan
lin l'Jegrc,cUlnpurase
il patrapartl:
de ·:lJanolache,
:lnmneTomllzen
i
din ll1ojasatuluiIjdileniia 1 decembrie sLiip"uit
Salul
TomuzcnÎ,
atc"t.al
la
JD
augusl
177G(ASB,ms.",il:"f. :21,i):J;AS1, lI'.
lG7H(ASB,.l-\.I'I"
CL)X..X
DT.7; vezi
:l7H,op.HO,dos.1, rila :10).
şiCDM,IV,nr.·112),
erape
Suhnrluiu»
ODAIALUt MANOLAdlE
ltli şi se întindea,
Sat,('Pll1.
VlnM.ori.
Numeleii vinede la
pln?i
InhotarculVIunLcnii.tirziu,Tomll'
.7I.Janolac1ic,
J'ec.iol'ul
lui Tudm'pifC{t!llhlll zeniis-annumitlUpalui]vIanulachl!.
La 2
de CalaF (informa
ţie elin 20 deecmlJrÎl; iunie178G.Ion I{8.1e\"orrdcde poarU'i
şi
1705;ASB,Dnr.isi.,CL\'1[[jl72),Pe un
[oniţi"i.
[HtnatITl:1Zi1!
l'acl1nt{n'nicirea
luoyiei
V1Bl1
dia'15august1825estemarcatăOdaia
WpaluiII/ano/utile
(ASI!,ms.:)34,f. :JO-:38).
CinciCiini sau Munteni(ASIl, Planuri
tnterior,L!2 1nnle.184_7
J1'noş.iavaîI Hunl
ihl
Coourllli,
2),enl'C
111eepea
dinmalulLac.ului lUpasal.t \'u[caCununii(ASI,Cur/eaci
Bra!:e.ş
şi seîntindeapinitaproapede Valc'H itpclla,i, 'l',(',1,lB..JO:doc-.
8(f7,1'.1).
nilţoiului (lI 1 : 100000, LiesLi,însemna
L
I,no datăpe{'are1111
o c,uD,oa;tctn,
EJ(),,;'a
Cii/ciCiiniS::tll
JI!,l.!ileni
,a
IWţooia),unelese m!ll'giul'ii
eli mpa lui
:\!anolachc.
() plr't(;n f-8cnas
(tI nllrneL,1
O,-htia
lni1\laGl:',
Piriul'Fl'lZl1111şija,
re-ţinutde Haeal'Îu,
Top.. 1(1)ca atestati111[',0:3,
era în stînga
PJ'lltului
şi sev{ll'sa
in Iezerulnuşu(DHH.1\, ITI,;';)8).
Jntoplcuriczer
'c.ircula
în zonăeu sensul.,rnijloeuî
btiJţ,li,
acoperă
eustllJ".tn Ie:::enz)
hidron.irn,
n existatlilig;>t
"f't.dtH',
Vezi}-1
llD_de
c notat
toponimulGl'induIeZCl'Il.
fi4Veziljde/ea)ghJolîn II OgOl 189{)'j,
G-llc.orgh(:
lJng'!1'eanu,
D, f!încscu,\'ir'Ff;inL1
JS:1/.:
lJ,i,:L1.TnfTi./t. 1J7:),p.,1.95;
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PAULpALTANEA
ŞI VAI,ENTIN
'ŢURLAN
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nolaclie,
iar altăpartes-a numitOdaiaMonilei (vezi"Foaiasătească",
1, 1839,nr. 19,
6 august,p. 98).
RADENI
Fost sat pe teritoriulStoic.Atestatla
12 ianuarie1.495,
la nordde "pisculmare
ce-izicCetăţuia"
66.[ANCHE'L\:
{;eiăţl1ia,
deal(Stoic.).]
olcontmpersonal:dinantroponimul
Radu(veziIordan,Toţ.oniml
a,17,).
SATUCOSTl[IJ
Sat,comuna
Vînători.
S-aformatprobabil
la sf'irşttu
l secolului
alXVII-lea
sauînceputul
seeolului
al XVIII-lea.In anii 1.772-1774
aveao populaţie
destuldenumeroasă
(72de
case)67.în aceştianieraproprletatca
paharnlculuiAranasachi
Ramadan şi se numea
SatulOdaiaCostti. Oiconim
personal.
ŞALAIEşTl
Satdispărut.AtestatIa25februarie
1543
(DIR,XVI,A,I, 'lQ7: în text snunu, ASI
Anaţorolc,
2,f. 273: în text Sălieştii
), cînd
PetruRareşîntăreştemănăstiriiMoldoviţa
o jumătatedin iezerulOreahov,în 1742
era"silişte
fărăoameni
şicubălţidepeşte"68.
Oiconimpersonal.De la antroponirnul
Şalău(DOR,460; vezişi Giurescu,
Isi.pesc.,
299--300).
ŞIVIŢ'A
Sat, corn.Tuluc.Atestatla 3 aprilie
1588,
cindmănăstirea
Galatacumpărăsatul,
de la domnitorulPetru Şchiopul(DIR,
XVI,A, III, 382--383).Oiconim
personal:
de la antroponimul
Şiui],Un G'IgorŞiniţ
esteamintitla 1.5iunie1599,pentruo cumpărăturădinsatnlMăstăcani,
deciin apro·
pierede Şiv.(DlR, XVI,A, IV,262).
SLOBOZIA
MOVILĂ
Fostă, probabil,
peteritoriul
com.Vină-

12
__.-

tori.Vezişi Pacu,Dicţ,COD"
14H.Atestata
intr-ocatagraf'Ie
din 1828(ASI,LiteraS,
dos.143,f'. 116).Numităşi OdaiaMarii
(2!l septembrie1814; ASG, CAG,sec.
a II-a, 1865,dos.20,f'. 2). Vezila PaCII,
Dlcţ. Coo.,63: CucoanaMoria: .mumele
popularşi vechial moşieiSloboz:«
Menită",
Oiconirn
personal.
Primulnume,delafamilia
Movilă.Ioniţă Monilăcere să se vindă
aceastămoşiela :1iulie1839(vezi"Fonia
sătească",
V,nr. 1Il,6 augustisss, p. 98).
Celde al doilea,de la MariaMovilă,
căsătorită,înaintede6aprlie1815,cuAlexandru
Stamatin (Uricariul,XX,322--325,
318320).MariaMovilăoferăspre vînzare,la
20 noiembrie
1888.moşiaei Slobozia
1\10ui/ei (vezi "Poşta",Galaţi, VIII, 1888,
nr, 258,20nolem
hrte,p. :i).
STOICANI
Sat, corn.Folt.A existat,probabil,în
vremealui Ştefancel Mare,ca şi satul
vecin Rădeni, atestat la 12 ianuarie
1495(Păltănca,Un document,
789).Este
amintitla 5 mai 1623(ASG,Tribtuialul
Coourlui
, sec. I, dos.2, f. 47).Oiconirn
personal:din antropontmu!
Stoica(vezi
DOR,376).
TATAnCA
(a postelnicului
Ioan.JOI·a)
Sat,corn.Tuluceşti.Satuls-a numit la
începutTăiărani
. Aşaeste atestat Ia 29
aprilie1552(DIH,XVI, A, II, 26-27).
La 16 noiembrie
1679se foloseaformade
T'ătărcent
69,iar la 2 aprr'te1681forma
'[Marca(Mihail,
Doc.,80--81).Postclnlcnl
Ioan Jora a ajnns să stăpînească
moşia
satuluidupă 1816,CÎndera a urmaşilor
eăminaruluiGheorgheŞerban70.Oiconim
personal:din antroponimul
Tâlar (vezi
DOR,387)71.

66Păltănea,Undocument.
p. 789-790.
67P.G. Dmitriev,Recensămintele
populaţici
lJ,Ioldovei
din anii 1778-1773
şi 17'l4,In
vo!.Moldova
in epocaţ'ezzdalismullli,
voI.VIla,Chişinău,
1975,p. 77-78.
68IoanBogdan,Sămilemănăstirilor
deţarc!din JJIoldooa
pc anul 174.2.
In "Buletinul
Comisiei
Istoricea României",
1, 1915,p. 250.
69C.A.Stoide,D.L.Stăhiescu,Yorniccni.
Unsai dispărutdinfUm/vi
COVUrlll(,
Galaţi,
1941,p. 17.
70CornelluIstrati,Condica
visterieiJ1:1oldolJel
din anul1816,Iaşi,1979,p. M.
71Pentrutoponimele
caremaipăstreazăamintireavechiloraşezăriale robilortătari,
veziGonţa,Satul,313şi Iordan,'[opollimia,
287.
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TOPONIlVIIA
BALŢII
BRATEŞULUI

TAMĂOANI
Sat, cornFrurn.Atestatla H septembrie
160fi(DIH.XVII,A, II, 64(6). Racariu,
Top.,103,consideră
că numelepoatefi pus
în legiitură cu apelativultutnăni.Jroardă
a tătnrflor",
aflatîn cronlcalui Gr. ureche,
socotindcă .LoponlmutT'ăiarca,sat in
comunavecină,sprijinăaceastăipoteză"
72.
Oiconirn
personal:dinantroponlmul
Tama
+ suf. -uni (DOH,163).
TULliCEŞTI
Sat, comună.Atestatla 11aprilie1552
(DIH,XVI,A, IT,21).La "7iulie1552este
amlntită,In legăturăcu moşia satului,
"glrlalui Tulnc"(Mihail,
Doc.,45).VClişi
H (1891-1896).
[ANCHETA:
'ţulucu,gîrlă,
ieşeadin Prut şi dădeaîn gIrlaPetrcasa
(Tuluc.)
; Ripalui Tultic,
rîpăla S deTuluc.,
in apropierea
Galaţiulul.]Olconlm
personal:
din autroponimul
Tu/uc(veziDOH,39;3).
VADUUNGUHULUr
Cartieral oraşuluiGalaţi,in apropiere
de LaculBrateş.Atestatla 4 martie1644,
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cîndParaschiv,
feciorullui popa Iane din
Galaţi, vindeo vie la Vudu.Unqurilor
,
întreviiledomneşti(ASB,Mănăstirea
Sf·
SauaIaşi,XXXIUn4).La 21august1826,
VaduUngufllluilncă
existaca sat (ASI.
Anaîoralc,
f. 272). Oicontrn
personal.Din
etn. ungur sau antroponimulUnourul
(veziDOR,400)7;1.Dupăuneleinformaţii,
vieriunguriau fostaduşisă lucreze
podgorll
care existau,prin veacurileal XVII-lea
şi al XVIII-lea,între Barboşlşi Fileşt.i,
In perimetrul
actualal oraşului(ct. Munteanu-Btrlad,
Galalii,21; vezişi Judetul,
Galaţi,63).Că in apropiereaoraşuluise
găseauvii, stă dovadătoponim
ia urbană:
Uli/a Viilor(actualaNicolaeBălcescu)
74
şi Fia CăpitanAnqhel?", CălătnrulPetru
BogdanBaksi6menţiona,
la 22septembrie
1641,că In Galaţi"sînt43 de catolici(...)
de originemaghiară,dar puţini din ei mai
ştiu ungureşte,ci vorbescromâneşte"
(Călători,227).Un Ianăş Unţmrul,
soltuz
de Galaţi, e pomenitIntr-un document
din
18 mai 165576•

III. Toponime Întîlnite În documentele legate de proces
BALTABALII
rninturtcît ţinepistetot pănînjPalulPrutuLingăMăst, Atestatla 3 mai1765(ASI,
lui cu bălţi şi gîrleşi din izvorulCititului
Anoţorale,
2, r. 26\). Hidronimpersonal: (...)".Hidronim
descriptiv:
entopicul
"cirit.«;
uel'. (o)cerel"păpuriş",
carea stat la baza
dinantr-oponimul
Bill(el',DOR,1(4),Bală
(vezlşi Pătruţ, Nume,93)sauRăla(Regnş, derivatulnlctritei (DA).,
Aniroţionimele,
2HI),care stă la baza a
COTULLUI GIRLEŞTl
lIumeroaselnponirn
e in diferite zone77.
ErHpe UngăCealm
ău.Citatla 21 august
BELi\IJUTU
,1826
la
o
corectare
pentruMăst. făcută
Situat la S de Tuluc.Atestatla 21
de
postc!nicul
Ioan
.Iora
(ASI, AnafomIe,
august1821(ASI,Anarorale,
2. f. 272').
2,
f.
272).
Toponim
descriptiv.
Probabilcă
ljidronimprobabilpers'!Dal.
Girleşiiera numelevrellnuicătunal Folt.,
CIRIT
ZonaMl\st.
-F olt. Atestatla 30 iunie
întrucîttoponim
ele in -eştiau la bazăun
2, f. 26()v:
,,14 pănume de grup.
Hi,Jq(ASI, Anaforale,
72Vezi,pentrutat. tiimen,Gonţa,Satul,133şi unu.
73VezişiZă1Joiu
Ungllrului,
DealuUngurului,
toponime
peteritoriulMăst.[ANCHETĂ].
"1JudetulGalaţi,76.
75VeziA. Gotcu,Numirea
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