
DIN TOPONIMIA BALTII BRATEŞULIJI 
DE 

PAUL Pl\LTĂNEA şi VALENTIN ŢURLAN 

După cum se ştie, cea mai mare parte a Bălţii Brateşului a devenit, prin 
desecări şi alte amenaj ări, o întinsă regiune agricolă. Transformările petrecute 
aici, cu aproape trei decenii in urmă, au dus la dispariţia iezerelor, ghiolurilor, 
japşelor, barcurilor, batacurilor, gîrIelor, grindurilor ,etc. şi, ca urmare, a 
început procesul de uitare a toponim iei legate de vechile realităţi Iiz ico- 
geografice. 

În cele de mai jos, prezentăm toponim ele 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 topo- 
nimele luate în discuţie ori altele menite să le lămurească au apărut în răspun- 
surile la anchetele efectuate în zonă 7 pentru Tezaurul toponimie (I} României. 
Moldova, vom face cuvenita menţiune prin indicaţia ANCHETA. 

Sub numele Balta Brateşului s-a înţeles atît lacul propriu-zis cît şi regiu- 
nea 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. Planuri Conurlni, 3. 
2 Pentru activitatea lor, vezi Constantin C. Glurescn, Contributii la istoria ştiinţei şi 

tehnicii romăneşit tn secolul XV =tnceputul secolului XIX. Bucureşti, Hl73. p. 73-·74. 
3 Era fiul lui Mihai Roset şi al Mariei Catargl. Cf. R Rosetti, Familia Rosetti, L Bucureşti, 

1.938, p. 89-90, 120. 
4 Era. fiul lui Tcodor Balş, mare vornic şi al Zolţei Roset. Cf, Maria Dogaru, Un armoriat 

romanesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme, Bucureşti, 1981, p. 11.5 şi R. 
Rosetti, Familia ... , p. 97. 

5 Pricina fiind mai veche, o hartă a Bălţii Brat eşulul întocmise, la 25 aprilie 1817, in- 
ginerul Dumitrache Chelernen. Vezi ASI. Anaţorale, 2, f. 272. 

6 Corespunzind cifrelor romane cuprinse in hartă. 
7 De către Grigore Racarlu şi Valentin Ţ'urlan de la Universitatea din Galatl. 
S Cf', Platon, Contribuţii, 56 şi Din lupta, 90--91 ; Giurescu, I8t. pesc., 116. 
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Moldovei, zona de care ne ocupăm este delimitată în Ielul urm ător: .,can' lac. 
după opă!uşul'c i vărsare apii Dunării a m alulu i stîng, are început şi f'iinţ.a 
sa tocm ai lîngti Galati. pe unde esli.' plecarea vărsăturii Dunării pistem alu 
ci se vede si de acolo să întinde ca () lungime de opt ceasuri pc părnîntMoldo vei, 
În t.inut Covurluiului, n um it lac al Brut.esulu i, iar J,ltjrnea sa, pă n la unile 
locu ri fiind ea d« patru ceasuri, pc la all.clc de trei ::;i de două, să m.icsoreaz ă 
piuă la un circ!'! ele ceas (IUpEl starea locului. mfu'ginindu-sc la lăţ.imea aceasta 
pînă la hotarul m alului din a drept al Pru tului [sic !I, unde cade s i apa aceasta 
in Du năre ]i unde mai do hlndcste lacu înco njurare de hălţ.i din vărsătur ile 
Prutului, care să 11lll1U'SC a fi toL a Brateşul u i' ". 

I. Toponitn c trecute în legenda hărţ.ii 

1. PISCl'L COVUHLUIU,UI 
IA:\CILETA : Kiscu Coourliiiuiu; ; intre 

1\Ubl. şi Foll.] Ateslat in iulie 1520, cind 
se ÎnL.lrqlc hotarul iczerlliui Orenh ov. si l u al 
In sUngn Prutului (])IH,\:VI, A, 1, 1(;.5 I(jG, 
Costăehcscu, noe . .';Ic[ân/{â, 2:l0 2:) 1). '[0])0' 
nim dcscri p liv, apăru t prin p olarizare topo- 
ulmică!" ele la numele apei. 

2. GHINDUL DE SeR PISC 
E situat Ung{, Piscul Covur!uiului. ALeslal 

tol in iulie 1:)20 (DIH, XVI. A, 1, lG5 l(56). 
'Toponitll cleseripLiv, ap.lru 1 prin polarizare 
toponim icil. 

el. GIHl.A LUI SAV!1\' 
SiLunlii Între _\IiisL si Foll. IJidronim 

persoJlul. 
LPHUT (Apaulni) 
în documentele interne, hidronimuJ Prut 

este atestat mal Întii la fi iulie 14:18 (I)JUJ, 
,\, 1, 2(2). 

FI, BAL'L\ n;\'rCAmEl 
Siiua ti! ÎnLre lVl:"tst. şi Folt. In II (18IJ 

18rJG) C llol,ll hidronlt11ul Fundll llâlcârii/or, 
ÎnlreVrum. şi Şi\'. IIiell'o!lirn descriptiv: 
de la apelativul brilcâriell Vezi bâlccl, S.r. 
"pqte verdcnIJH'tsLI'ui pe spaLe .'ii argintiu 
pc abdomen, fi/leca bjiirklw" (D]\I) şi 
bâlcâ, S.r. "babi!ă", "pclican" (DA). Corn p, 

efi Stârcârio, balb'i PP L('ritol'Îul Folt. (Pacu , 
Ti ic], Con .. 151). Vezi si l.acu Slricori ilor şi 
Gri tuiu SLricâl'iilol' in II (18\11 Ig\Hi) 
[A"\iCI JET;\,: Grindu. Slricăriii la V de 
Lael! Lung şi la E ele Crindu Prest iţ ilov, 
spre Prut (\lii';!.)]. 

G. BALTA Ti'.LLUI 
lANCllETA I.oct: TâU, II V ele La cu 

III ZDila!'ia, şi, prin polal'izare toponimie!1. 
Grindu Ti/u/II i, la S de Laeu Tău (Foll., 
în llOtar cu:\E,sl.).] Vezi şi Pneu, Di"l. CO[)" 
151 şi II (lS0j 18\H), unde (' notat, în 
plus, hidroniiilui Poula 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 
circulaţie in Banat, Crl:;;llllH, Transilvania 
şi Moldova'". Tau lologia se explică prin 
raptul cil cntopieul tâu nu este cunoscut 
11l zon.ă. 

7. GIRLA TAI:t,t:1 
GlrIn care alilllcnia Balta "['"ului, notată 

şi in fI (lSUI 18\)(i). Ilidronim apărul prin 
polarizarc LOj)o!1ilnic{t. 

8. TAru;şlL,E 13 (Balta) 
[AN'CIIE'L\: Târrj.ili, ghiol situat la 

S de Lnc\I 'I'<lu, şi, prin jlolnrizarc Lop0!Ji. 
lllieă, Grindu Trlnllzllli (FoIt.).] ln II 

!l ASI, Condica !it. 1<;:lI5, f. 105·,107 (apud Platon, Contribuţii. (Aî), 
10 Vezi\loldovallll, Principii, 81. 
Il Pentru tO]1onimele formate eu sul'ixul -111'/1', vezi Iordan, Toponim/a, ·lIS, 111lde se 

precizează eli "ltwjoril'aLea nu sens ('olediv, ln special cele Cli nume de animale în Lem[,". 
le Vezi E . .JaniLsek, O cluslficare i'n micr%pun/mie. ;Vwnc {opia l'ol1lilne1i de origine 

lllu[Jhiol'tI, ln voI. Studii i materiale de onomastiCI!, Bucureşti, lIHi\!, p, 77._ 
DI ,edu r:'i llrol!abiE\, 
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(1891 18U6): Târu.Ll. Hicll'onim dc scrlpt tv 
pluralul h irlrnu lm u lui TâruiI(aJ 14. 

9. I3AHCU LIAI !(TU:I 
[ANCIIETc): Hârct: Leahului şi, prin 

pularizare toponimie:l, Girla Lcâhuiu], la S 
de 'ţăruşele (FoIL). J Hidronun personnl: 
din a nt.ropunirn ul Lcohu (DOH, :308; atestat 
Într-un document ru oldovenesc Ia 1495: 
el. Pătru ţ, NUl1w, 21 : vez! şi Iordan, TOJ!u- 
nimia, 27H). Neantul lui Ion Lcahul stăp ineu. 
la 14 mai 1;)6:3, juru ătate elin satul Grăpeni 
(DIH, XVI, A, II, Hi:l 1(5), flsUlzipatLe 
din sa t.ul Ca vadinexti, jud. Gala tr. Vezi i 
Gon ra , Satul, InS. Un iezerul Lctthului, 
atestat la 5ianu;!rÎC' 1459 (DIULA, II, 11(1), 
era la N de Hog. (cf , Pacu , Dicţ, C(I/!., 
112). 

10. BUTUCILE LA LLlPA1'lII (GîrJa.) 
Sil.uat.ă pe teritoriul St olc. [ANCUETA: 

Buluct: Mari '5i Hitlucu. N'ie, girle cure 
ieşeau din Prut şi dădeau În ghiolurile 
Tîn6s11 prilJlu şi Zoroiu u elomi (T{ll. -- 
Şiv.).] lIidl'onim descriptiv: pluralul hi- 
dronimului DII/acu (il). 

11, CInLA. OH L\VULl:r 
Gîrlă a iezcl·u.llli OrcallOv, din stînga 

Prulului, atesLat in iulie 1520 (Dm, XVI, 
A, r, 165 1 (16). Prin polarizare LOPOllitJIic{l. 
se !lumea OreallOlJ, la 28 aprilie 18.1;;, o parle 
din lllo,5ia satului Folt. (1n dreapta Prutului), 
care la ;) septembrie 18:H era proprietatea 
logofătului Lupu Balş (ASI, A.naforalc .. 
2, f. 274). Din sI. rlsărit. OI'CC/IOI'Ct "l1l1<:eL" 
oriichil "nuc" (l'etrov.ici, Siudii, I \le) ; vczii 
Iordan, Toponimia, 84, 47\)). 

12. GiRLA CUC!OGL'LlJI 
Sitllalil pc Laitoriul 1"olt. HiclroniuI 

descriptiv: COlll)J. ClI ('odae, S.11. "baltă",. 
"ghiol" (vezi Tur1'tll, Tamcni, ?Il şi Gillrescu, 
Isi. pe8c,. J(8), 

liL CIOLANETU], (B;llta) 
[ANCUKrA: Suli ucţu, ghiul la S de 

LUp«(I)oasa; "avea snlin({) di !J{lltft" (FoIL).j 
Vezi şi Pacu, Lric]. COI)., :18. În 11(1801 
18!)6) se J'nregistrcaZ8 si toponi.mcJe Potccn 
Ciulinc.ţ ulni şi Coasta Cinl i ncl utu! (Fult ). 
Atestat în 15:10 Într-o lul.ări rc .generalLî 
acordată de ŞLeHmi(tl \odtt Mi'inttslirii 
Hurn nrulut : ,,1111 iezer anume Orchovul 
şi două somoţ doacc'? Ilngă dînsul, anume 
UeşileleHi şi Ciulinr-tul" (DIn, XV!, A, r, 
1(,5 16lJ: C>dăchescu. [Joc. ,)'Ie(âniţâ, 
2:W .. :nl). Hidronim descriptiv rezulta! prin 
top onimlzaren a hxnlu Lii a cur.optcului ciu- 
line! "bnlt5 CII ap ă tău mirositoare si nămol 
rr-zulta l. elin putrezirea plant«l num i tii 
ciuli u" 1'1. 

11. TOCfIlLI;\:\A (Bil1t[t) 
[ANCHETA; Tolciliana, ghiol In E 

de Sloie. J O gidC! TOjJi!(!{/[w, În stinga 
PruLlllui, ateslat.!i în J5:36 (OIB, :\VI, A. 1, 
:184 --:38.'), 154:) şi 1.5'11, "ieşea din 1:kleu 
şi didca la Troi'tn" (i/l. U 1. 16(;), "în Orehov" 
(ib. L 407- 40il). lLi.clronim descripli\-, 
rezulta L prin toponimizarca absolub' a 
enLopicului lopilcanâ lopifâ "bartă unde 
topese fellleile eimpa, inul" (v('zi nI'. 16.)-1' 
suf. eIim. -eanâ (vezi l'nscu, 
:n2). În opoziţieprivatîv !ilS eu 
nr. 16). 

J(i. FEnEş'l' 1 (,,0 "lliste veche m.lmîtiJ ") 
Oieonim personal. J\lc;LaL la 15 iulie 

lH8 (DHH, A, .1, :',07 :H)8). A fost pe 
teritoriul satului Sloie., in ZOna c]eSec.at[1 a 
Bălţii Braleşului. Edilorii documentului l-au 
localizat "lîngă" Folt. Din >lnll'oponii1lul 
Fara (\'('zi DOR, 271)1'). La 24 septclllbrie 
14(18, satul era în sUlllînire't lui 0lcfan Cel'- 
118. t şi ('.1'<1 numit "unde il fosl Fara" (DHH, 

Il Vezi (;11, Boloeall, SlraU/icaFC ÎI! toponimie, ln LIi, XX IV, 1 U?5, nI'. G, p. ;)8;). 
t' Iezere saU băIţ.i 1l1ai miei (GiurcsclI, Isi. pese" 80 i ION). 
16 Vezi Hacarill. Top .. 100. 
17 CI'. Antipa, Pcscâtia şi peSCl1i/Il[ in România, Hueure.şLi, 1.Jl(j. p. 1%. Pentru răspln- 

ctirea hidronilllulni CiuJine{, vezi '{urlan, Din terminologia, ,):J2 şi Vinleler- -ChiriJo\', Aliero, 
[apOI/imla, :lot 

18 Vezi l\!olrloYUIlII, Principii, 84, 
1" 'Vezipulrllţ., Nunw, 125 şi Paul l'iUll1nea,Ol!sC/'/}(/ţii asupra indicilor de mune. în 

"Anuurui Institut ului ele Istorie şi Arheologie "A.D, Xel1opol >i', Iaşi, XXlI, 1U8;1, 2, p. 797. 
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A, II, 225-226). Nu putem preciza cind a 
dispărut. 'I'oponimul Fereşti era folosit şi 
în anii 1844-1845 (APR, XIII, 2. p. 218) 20. 

16. GRINDU TOCHILI [1] 
[ANCHETĂ: raeu« la N de Stoic. 

şi la V de calea ferată Galaţi·- Bîrlad ; 
"arc stuf, este haltă de 5 ha şi in prezent" 
(Folt.) 21. Pe teritoriul Folt. a fost şi un 
lac nurnit Cinipăriţil] "unde se făcea cinepă 
cind apele nu lnundau şesul".] Toponim 
descriptiv, rezultat prin polarizare toponi- 
mică. 

17. GIRLA LUPULUI (, "din vechi 
FUmu" 22) 

Situată în dreptul Stoic. [ANCHETA: 
G'olu Lupăriţa, pc teritoriul Folt.] Hidronlm 
descriptiv. 

18. L IOLOA (Balta-, ) 
Situa tii pc teritort ul satului Stoic, 

Hldronim personal: comp, cu Lola 23 şi 
Liolan 24 (Iordan, DNFR, 280), uel'. L'ul'a, 
cu derivatul L'o/!Jc (Vincenz, Traite, 281-·· 
282). 

19. LIŞTIGHIU 
Situată pe teritoriul Stoic. Hidronim, 

plural al hidronirnulu l Ltşteaoa, rezultat 
prin toponimlzarca absolută a entopiculut 
liştealJ(]25 < lişteav, adj., la care dicţionarele 
înregistrează şi sensurile: ,,( despre ape) 
murdar, tulbure, moeirlos, mlăştinos, nă- 
molos (DM), "lioarcă, imbibat cu apă" 
(CADE). Vezi şi Lişteg/1ia, lae In Balta 
Brăilei 26. 

20. BRINZANU (Balta-) 
[ANCHETĂ: japşa Brinzanu[u[ şi, 

prin polarlzare toponlmlcă, Grinda Brin- 
zânulu] (Stoic.).] Hidronlm personal 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. ).] Hidronirn des- 
criptiv, rezultat prin topontmtzarea absolută 
a entopicutul ochi, s.n. "suprafaţa hălţii 
neacoperită cu stuf sau papură" {Ţurlan, 
Termeni, 80) 27. 

22. LEl\'1NOSU 
[ANCHETA: Lâcu Lelllll(,1)6su şi, prin 

polarizare toponimică, Gîl'loiu Lemnosultit 
(Stoic.).] Notat şi în H (1891-1896). 
Hidronim descriptiv, rezultat dintr-O struc- 
tură formată din en topic-} adjectiv, prin 
pierderea entopicului şi substautivarca adjec- 
tivului. Vezi ţ ncu Letnnos sau Lemnosu 
şi în Balta Brăilei 2. 

23. Ba Ş IcĂ (Balta) 
Situată pe teritoriul Stoie. Probabil 

un hidronirn personal: vezi antroponîmu l 
Boşică < Boş ; ef. boş <: te. boş "gol" (DOR, 
211). 

24. pîNZĂ LATĂ 
[ANCHETĂ: Plnză La/â, ghiol intre 

Stoic. şi 'I'ărn.] Notat şi In H (1891-1896). 
Hidronlm descriptiv (pinzd "întindere de 
apă ") ori personal (pînza Lată -- su- 
pranume). 

25. BALTA COHĂLII 
[ANCHETĂ: Cobălu. ghiol in dreptul 

Stoic.] Hidrollilll descriptiv: Iordan, Topo- 
nimia, 506, înregistrează numeroase toponi- 
me eare au la bază sI. kobyla "equa". 

20 Pentru relaţia intre fara "gintă", "eonducătorul unei gil1ţi" şi Făreşli, vezi Gonţa, 
Satul, 52; vezi un Fereşti, nelocalizat, probabil cel din Vaslui, la 1728--1729, în Cronica 
Ghiculeşti/or, Bucureşti, 1965, p. 285. Pentru Fereşti, jud. Vaslui, Bogrea, PagiIli, 300, trimite 
la antroponlmul Feer, Feir<:magh. Feher "Albu". 

21 Vezi Tochilele, baltă la N de Bădălan, cartier al Galaţiului, inEI (1891-1896). 
22 Lectură probabilă. 
23 Vezi Reguş, Aniroponimele, p. 215. 
24 Avind, probabil, ca temă gr. Lioli(s) (vezi Iordan, DNFR, 280). 
2S Entopicul liş/eal!ă circulă in zona Dunării cu sensul "loc mai adînc in teren cu apă 

şi stufărie" (corn. SUhaia, jud. Teleorman). Ca hidronim. e atestat, in sec. XVI, pentru zona 
Orlea-Corabia (DIH, B, XIII-XVI, indice 79). Vezi Hliş/eava, baltă pe Siret, in dreptul 
comunei Tudor Vladlmlreseu, judeţul Galaţi. 

26 1. Delescu, B. Demetrescu-Oprea, N.Th. Vâlcu, Dicţionar geografic al judeţului Brăila, 
Bucureşti, 1894, p. 151. 

27 Iordan, Toponim/a, 88 ; "cu deosebire lacuri, mlaştini şi vlrtejuri poartă acest l1lme". 
28 Vinţeler-Chirilov, Microlopollimia, 307, 
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26. BARCU (Balta-) 
In cuprinsul hărţii: Barcu Mieri. {AN- 

CHETĂ: Bârcu Mari şi, prin opoziţie echl- 
po lcnt.ă , Bârcu N'Ic, între Stoic. şi T'ăm.]. 
Notate şi in H (1891---1896). Hidronim 
descriptiv, rezultat prin toponlmlzarea 
absolută a entoplcului bare, 5.11.29• DA 
consideră că înţelesul "lac", dat de Cihac, 
II, 5·16, "llU se poate atesta". în zona Prutu- 
lui, apelativul bare numeşte o "gîrlă sau 
Un canal natural" (Rog., unde un asemenea 
bare unea bălţile Perja şi Pochina; ct, Pacu, 
Dicţ, COD., 131), "un loc mai adinc In baltă" 
(Ţurlan, Din terminologia, 330), "apă stătă- 
toare de formă rotundă" [ANCHETĂ: 
FoU.30]. 

27. LIŞCOIU (Balta) 
Situată pe teritoriul Frurn. [ANCHETĂ: 

Ltşcoiu, ghlol Ia S-E de Tuluc., Ungă ghiolul 
Dadova. [Hldronim personal: din antroponi- 
mul Lişcoiu < Lişcu + suf. augm. -oiti (vezi 
DOR, 309 şi Iordan, DNFH, 281) 31. 

28. BURSUCU (Balta-v ) 
[ANCHETĂ: Bursăcu şi, prin opoziţie 
privati vă, BurSllSC[U, ghloluri; prin po- 
larizare toponimică : Girla BursllclI (Frum.). J 
Vezi BurSl/c, gîrlă a iczerului Releu, ÎI1 
stinga Prutului, atestată în 1543 (DIR, XVI, 
A, 1, 407 - 408). Hidronim descriptiv ori 
personal (BursZlc -- antroponim ; efo Iordan, 
DNFR, 90). 

29. GîRLA LATĂ 

[ANCHETĂ: Girla Lalâ (FrulU.).1 Vezi 
şi Racariu, Top., 10a. fIidronim descriptiv. 

30. MĂTUSOIU (Baltu) 
[ANCHETĂ: Mătăs6iU, ghlol (Frum.).J 

Hidronim personal: din untropollimul .Mâ- 
Iăso/ZI (vezi DOR, 319). 

31. HĂTUNDU (Balta) 
[ANCHETĂ: Rottindu, ghiol pe terl- 

tortul Tăt.] În H (1891 1896): Rotundu, 
japşă şi grlnd pe teritoriul Frurn , Hidronlm 
descriptiv, rezultat ca la 111'. 22. Vezi nr. 
46 .i tl6. 

12. FRUMUşAL U 
[ANCHETĂ: Frutnuşăln, ghiol pe te- 

rttorlul Frum. J Hldronirn descriptiv. Formu 
dlmlnutlvală de masculin se explică prin 
acordul cu genul termenului entopic (qhiol ); 
Vezi, tot aici, şi Frumuşiţa, ptrtu, vale, 
sat 32. Posibilă şi o explica ţie din antroponl- 
mul Frumuşel (ZI) (ef. Iordan. DNFR, 209). 

3:3. GIRLA REPEDE (Ralta) 
[ANCHETĂ: Girla R6pida şi, prin 

polartzare toponlmică, Grlruia Răpidi], intre 
Şiv. şi Tuluc.] Notată şi in H (1891--1896). 
O altă gîrlă Repedea este amintită In hrisovul 
din 1 ianuarie 1·757, cind este dăruit Mănăs- 
tirii Sf. Spirldon din Iaşi .Jocu domnesc" 
de la Gala ţi: .rnalu Dunării In giosu păn 
In girla Reapidii" (vezi Ion Neculce, IXl, 
1931, p. 158). Hidronlm descriptiv 33. 

:11. GHIZOIU (Balta) 
[ANCHETĂ: G'iz6iZl, bare in dreptul 

Jid.] Atestat In 1606 (CDM, 1, 301). Hidro- 
nim personal (vezi Racarill,j Top., 1(1): 
din antroponimul Ghizoin (vezi Ghisa, cf. 
bg. GiSjll, Gisev, la Iorda'l, DNFH, 222). 
Vezi nI'. 61 şi 62. 

35. BĂTCĂRANU (Balta-) 
Situată pc teritoriul Frulll. !ntruelt In 

H (1891--1896) hidronimul Fllndll Bălcă- 
riilor e notat între FrulU. şi Şiv., presupunem 
că ghiolul Bătcăranu şi-a putut avea "origi- 
nea" în Balta Blltcăriei (vezi nr. 5). In acest 
caz, am avea nn hidronim descriptiv, pro- 
venit din bătCUl, unde sufixul -ar derivă 

29 Vezi Poruclc, Lexiconul, 36--37 şI Iordan, Toponimia, 53--54. 
30 în zonă se Intilnesc numeroase hldronime descriptive sau personale avind în structură 

entopieul bare "lac", "ghiol" (vezi Hacariu, Top., 104). 
31 Vezi şi LişcODlll «uel'. lyiika "vulpe" : Iordan, Toponimia, 477), pîrlu ce se varsă )u 

Prut, la S de Rog. (Pacu, Dicf. COD., 112). 
32 Vezi Iordan, Toponimia, 446. 
33 VezI o gîrlă Repedea, Intre Dunăre şi iezeml Cllhurlui, in stînga PrutuluI, numită 

aşa "de la curentul puternic ce caracterizează girla cind curge apa din baltă" (Giurescu, Isi. 
pese., 109). 



un suhstan l.i v colcct iv (ca b roscar, broiăcar) 
sur, -011(11). indicind originea (vezi Pascu , 

Suţi xrlc, 1;4. 2(7). 
:Hi. BAşTILIC\ (Balta) 
IM\CIIETA: Bisli/iea. gir],] pc !(,rilo- 

riul Frulll.] Hidronim pcrsonnl (din an l ro- 
punlrnul I!rlş/ilicâ, intilnit C:1 supranunu-) 
ori drscrlp t.iv (corn p. cu bâş/ca te. b(lltre 
"grMlină (de ZHI'ZHvatt, sau bg. ba hea 
,.idern" 'll; in turcii şi )mlgaril se In l.ilnr-sl r. 
şi dcrtvn l.u l cu sufixul colectiv -111: "". 

:37. VT.ACA (BHlla) 
[ANCHETA: \'Iaca, girlii xi , prin po- 

larizi\J'c loponim ki\. Grituhr \'lâ,iÎ, pe terl- 
Luri ul Frum.] Vezi vIaca, gîrEl a iezcrului 
Hclcu, a tcstut ă în lf)·1:J (DII-1, XVI,A, 1, 
A07 4(8) şi priva l in Balta Brăi k-i. Hidronirn 
personal' elin a ntroponlmul vtaca (vez i 
DOn, 4(7). 

:,8. EHESTrrA COTU MAEE A vA.- 
,OH (Balta-) 

. [AKCIlET)\ .La Câ/u hllhl(ţ), col al 
Prutului in dreptul Ijd., numit a·5[\ e]tc la 
sn tul V ClIeni, afla t in stînga rÎLtlui.] 11idronim 
(]esel'ipti\·. 

:lfl. GLIGHITA (Balt[\) 
[ANCIIETA : Glâ!!'i!a. ghioIîn!re Ffum. 

si Tulu('.1 În Jl (189118gll): G/âpi!a. 
llidronim (]eseripti\' 18 baza eăruia stil sI. 
r;!lwa ,.cap" (v('zi Iordall. TO/lonimio, 
20) 8',. 

40. U)"iGI (BHlta) 
IANCHETA: B61'i'(.1 LllnUl/lu(U, pe 

teritoriul FrulJ1. şi LI/n{/ll, ghio! pe terito- 
riul Tuluc.1 IJidt',millt personal: din anl1'o- 
ponilllul LUIl!!Il, frecvent. 

41. CAHAGIOV1'L (BalLa) 
Situatii pc teritoriul TuIuc. Hidronim 

personal: (;omp. antroponimnl bg. [(oracol!, 
lÎ.ilr(lJl!i0/! (Iordan, I)l'\FH, 99,1111). 

42. GIHLA AIOHII ("numiLiî din 
vechi Co!co!lliu, Câlmâ!liiu" 

IANCHETA: Girla Morii venea elin 
Pielreasa şi dădea În Girla P adulu i (T'uluc.).] 
Hid]'onim descriptiv. 

4:3. O SIIJŞ'IE VECHE 

44. SIl.ISTEA DOMn (,,0 slllşte veche 
numit tl din vcclri-. ") 

in hr isovul din lf, iulie 1448, este mcn- 
ţionat:] silişlea lui Duma, pe C:llmătui. 
intr,nn proces desehisin 187:1 ele către 
descendenţii r-olnl.crn l! ni Familiei Ceruat 
pentru re vend icarcn unei p;\rţi din Ball » 
·Bl'ateşului, in tcmriul hrisnvu lui din 
15 iulie 1,[48, "sa Lu şi si list.ca Dumii" sin t 
amintite ea aparţinînd moşiei Brate s (ASe, 
CAl;. sec. Il 1875, dos. 7, r. 1 1'). Unii 
istoriei plaseaza Ca/mii/ului şi Si/işlea Dunit! 
în ţinutul Tecuci (vezi Platon, Din lu pl a, 
10", nota 82). AceasL{l localizare a putut 
fi influenţată de documentul elin 18,l7 prin 
care Epitropia SI'. Spil'ic]OIl replica la ho- 
tărîrea judecătoriei de Covurlui: "toată 
lumea s;\ poate minuna Culll giudecătol'ia 
de Covurlui i-au făcu t o aşa llcdosniciiinţă- 
legcre c;] adică. TonccşLii eu girla şi girla 
lui Bl'8Leş şi sâlisleu [)lllnii (s.n.) ar fi între 
}'rut i Prulcţ, cInd ispisocul le arată ca 
fiind aşezate pc Călm[lţui" (A S 1, TI'. :179, 
1. 21;2 28il) 

Faptnl e[l inginerii hoLarlliei notau pe 
harUi, in JI;:;1, In 7.ona Btdţii) BrnLcşuJuÎ 
elin apropierea 'I'llluc., o silişle 1'I'Che lIumilâ 
din lIcchi si/i.lea IJumi!. Inchide discuţia. 
Pentru Câlmrllui şi TOJli'l'şll. \,('zi nI'. 42 şi 71. 
Oicollim personal: Hnl.roponitll111 Duma, frec- 
vent In secolul al X V··lea (.,11 boieri ai IL! i 
ştefan cel Mare II ]JoarUt ea prenume", 
non, 2(8). 

:lA Vezi Virgil I\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', aLaşatla substantive comune, formează frecvent topo. 
l1ill1c (cI. Ion Pcnişoar;), Elemente de toponimie lllrceoscâ În j)obror;ea, în LE, XXVI!, 1\)78. 
lll'. il, p. 2D5). 

3HEntopieii cap. coadâ, poulll sînt, în zonil, clll'ent[olosiţi pentl'll a indica p,lrţiJe eOlllpo" 
nent(, ale unei bitlt!. 

:)7 Leturi p;·obabile. Lectura Cellmâini se susţine. prin veeiultLal.ea Siliştii Dumii (vezi 
IlL şi li siliştiî Tom,eşl.i (vezi nr, (1). 

A]lud Platon. Din lupta. lOii 



T'OPONIlVlIA BAL'pr BI'l.NrE:ş,;r,UI 

4:>. LA PLAc rNTA 
[ANCHETA: PlâSinla, girlii, ieşea elin 

Prute! si eUldcain girla lâr:âria (Tu lu c.}.'] 
Hrdrnn lm personal: din ant roponiruu l Plri- 
ciută. Un Ncculni sin Pl ăcl nl ă ot OIl('('1\i"" 
(' pornr-n it la 22 mntLlr lG(l(i (ASH, Ms. 
fi?:). r. 2o:l 2(1). iar o familie Plâcinld 
(' tncu rlona t ă , la sfil'şiLul sccolutu: al XVIII .. 
lea. cu proprielăti in saL,,!e 1 ,ÎC'şli si Salciu 'lU. 

·16. nADl. NflA 
Probnb il halUi IANC/JELI, T!o!tl/lc!a. 

ghiul pe teritoriul 1"1'11111.1 lIidronirn des .. 
crIp l.i v. Vezi 111'. :;1 : Itotntulu, numch- unui 
ghiol nflnt ÎI] apropiere, faUr de care ('viUu'cu 
om on imlel s(' face prin. vll'iaţja genului gr() 
rnaUcal'l1. Vezi .;;i f!o!undu .i Fio/unda, 
iezere În Ba!ta Brlrilc i 'e. 

n. PLA,\fî;A 
Presupullei!l eri esll' votlnl de numele 

llIe-tMorie nI llllU i lac sau ghiol. În Balta 
Brtii!ei purta acest Ilume un priva! afbl!a S 
de lacul Glscc] şi ca1'(' "ac risca", mai multe 
hălţi. Daci; e vorba de un lac sau giliol. 
s-ar putea ca Ilumcle să fie în legătură şi Cll 
vegeln ţiu caraclerislidr: rfi '/iâlla 
"nufiir" [Ai";CIIETAFolt.]. 

4R, Cln:'fHOS (: (Bn Jtn) 
[ANUI!':TA.: ICclr(lsu, privnl .'ii. prin 

polarizarc toponimie!i '1:" grint1 pc 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, jnpşri pc te .. 

riloriu t Tulnc.] J lidl'onim pcrsonal H 
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rin . .lAP::;" TAT,\FU'Lur 
Siluul(l pc kriloriul Tu luc. Hidronim 

personai: elin nnlropolliJllul TII/aru (DOR, 
:\87). Posibil şi elin cl.n, tator : Intr-un doou .. 
mcnl. din :li) murt ic 1(\18 se spune despre 
::;iv. u1 cst.c "in drumul păgînilor Ultari" 
(\('z; P.ncariu, 'I'n!,., 112). 

,-)1. DADU (Balta) 
Proba ili I aceea>i eli Lnidoua t Dodovu , 

Uculutm ), lA1\CHL:TA Tuuion«, ghio! pe 
I.erilorilll Tuluc,] Vezi şi Il (Ul91 lR(J(l), 
UII iezer Luuinnu l (' IlH'Ilţ.ionat !n :l rnartie 
1;',27, ciud esle dăruit dePdru Hareş AUI- 
niistirii Tnzhiu (l) In, N VI, i\. J, 22\)). In l.r .. nn 
hriso v cIP dani«, din 20 aprili(' 1;j2 ([)rH, 
NVI. A, Il. 2fî), se prccizeazi'i că se afl:J 
ling;) saLu] Tâlârcanii, Qstăzi TiH. ,;i ('u 
lorma f)adouul, dintr"ull dOClIlllent elin 
l(ilS cJe la Stefan 'r()rnu (Stnhl, Siudii, 
IFll ; v('zi şi PIn l'<!ll , Din lup/a, 1(7). J lidronilll 
personal: din nn[ropollimul Dadu (ateslat 
(Joeun1enÎDl' la 27 iulie l'HS: DIn!. A, T, 
·102: el'. nOB, 2bG i Conţa, Satul, 158). 
Con tinind snf. posesiv -OI'. hidronilllul 
este. ea i Orca/iOlJ (vezi nI'. 11), Caro,qiolJ 
(vezi Ilr. 41) , de origine sIn ni. Dacă Dadu 
m' fi lUI nume pOjJular cert, ;un putea COJl- 
sie!l'ra erI sintem ln prezenţa !lllllli toponim 
de d II b!ci lradj t ie: rom ,lJlC'3Sc{\ şi sIa vil. 

;)2. DADt: (Girla) 
Sitllat[t pc 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. 
40 DJ'i1go MolclovallH. Sur .. ari (pl. lui -ar)/'II {o/JoJlimia ]'()J)uÎm,ascâ oriyine. f'1It1cjio- 

noii/ale, dinamicii, îl! .,/'\lluar de lingvisLică ',;i isl.oric Iilr:raril", laşi, tom.lIl X:'\\' [1, 1\)7\J .. ··19S0, 
p, ,1[i, noL[] 182. 

41 CI'. [onluII, 'Toponim!a, :\\!:1. 
42 \'inlclel'-' ChiL-Unv. :llicro!o/)onilllia. :)(iD. 
,j"l\u-l exclus ca polariz;:rn'l1' SEr se flld plecind de la numele gdnc!ului. De regulă ca 

urmeazii directia: nUille de b,lită .. ·,lllune de girl{l .)i nume de grinel . 
. J] Despre răspîndirea sufixului -oi (Il), întîlnit i in aJLe lJidronillle IH'I's(Jllale, ]ll'ecum 

Liiji'oiu (vezi nr. 27), J1[Musoiu (vezi nI'. :lO). (,!Ji:oiu (vezi nr. :,1), /Oroill, girlil în .H (1891 
18H,,), wzi Al. Crislureallu, COllcordanlc Înlre allitoponimie .,i dialeclo!ogie, in vnl. Studii de Oll()- 
maslirli, II!, CJuj-Napoell, 1982, p. 41 l':l. SexUl I'uşcnrill considera C{l "llumirile in -oiu se 
gr'isesc CII deosebir'e la Iilocanii crescători de oi din sudul TramiIvanÎl'i" (f'elroviei, Siudii, 1 ;15). 
Pentru prezenţa fllislorilor trallsilvI'itleni În zon,1, vezi ::;LeJan MeLeş, l'ils!!)J'i ardeleni i'n Princi- 
patelt [{"miine, Îl! "Anuarul Instilllttdui de Istorie NaLiolUrHi", Cluj, [[1, 1 !J26. p, 320. 

4" Vezi si Somouu. japs8 inlre Dunftre şi linia teraLl Galnţi -·HenL in 11 (1891 lS9(»), 
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5:-3. LA FLOHIŞ IN GURA BHATE- 
ŞULUI 

Toponim personal; vezi untroponirnul 
Flariş<ung. F'loris .Flortan" (Iordan, DNFR, 
2(4). 

54. LICANU S8U LIŞCANU 40 (Balta-.) 
Situată pe teritoriul Tuluc, Hldrnnlm 

persona 1 : din antroponimul Lieami (Iordan, 
DNFR, 2(4) sau Lişcu + suf. augm. -ati (11) 
(ia, 281). Un document din 29 aprilie 1552 
(DIR, XVI, A, II, 26-·27) atestă în zonă 
hidronimul Lişceannl, Vezi nr. 27 : Lişcoiu, 
ghiol lîngă Dadova, pe teritoriul Tuluc, 
Opoziţia Intre suf. -oiu şi -atui evită omoni- 
mia 47. 

55. LA FUNDU spĂn 
[ANCr-illTĂ: Spita, Ioltan, Grindu Spei! 

cu COpil Speti, toponime pe teritoriul Tuluc.] 
În .H (1891-1896) : Sp eia. Toponim descrip- 
tiv (vezi speta, s.t. "un fel de coş" - DOR, 
374) ori personal (Sţreia > antropontm -- 
DOR, 374). 

56. GiRLA SACĂ 
Situată pe teritoriul Tuluc. Hidronim 

descriptiv. 
57. BELCIUGILE 
[ANCHETĂ: BeUl1gll Mari şi, prin 

opoziţie cchlpolent ă, RelStlg11 N'ic, ghiolurl 
pe teritoriul Tuluc.: "erau format de belilllg,,48. 
în H (1891-1896): Belciuqu, Hidronim 
descriptiv: pluralul hldronimului BelCiug (u). 

58. FUNDU VULPARII[Ij 
Situat pe teritoriul Tulue. Toponim 

descriptiv (cntopieul Dulpdrie este frecvent 
în zonă). 

59. CURCUBETILE (Balta) 
Atestat începînd cu 1527, sub forma 

Curcubela (DIR, XVI, A, l, 229; Costă- 
chcscu, Doe., II, 340). într-un document de 

la Ştefan Rarcş este amintită "girla Curcube- 
la" (DIH, XVI, A, rr, 26-27). în H (1891-- 
1896) , Curcubetu, grind. Hidronim descrip- 
tiv, apărut prin toponimlzarea absolută 
Ei apelativului curcubciă "hostan" 49. Poate 
fi şi un plural al hldronimulut Curcubciuţ a ) 

eo. DĂDA GHEL U 
[ANCHETA: Dădăyelll, grind Iîngâ Da- 

dova, pc teritoriul Tuluc.] Hidronim apărut 
prin opoziţie privativă : Tradot: (vezi nr, 51)+ 
suf. dim. _e150 (suf. -00 alternează cu -oiJ). 

61. OBIZA (Glrla·) 
Vezi nr. 62. 
li2. GHISA (G1I'la) 
Pe teritoriul Tuluc. Aceeaşi cu Ghlza 

(vezi nr. (1). Hidronim personal (n. pers. 
Gtusa, ef. Iordan, DNFR, 222). Dacă a 
rezultat prin polarizare topontrnică (vezi 
Gliizoiu, bare), atunci trebuie să presupunem 
pentru nr. 84 o formă iniţială Gliiza faţă 
de care Gliiza evită omonimia 51. în acest 
caz, forma Gliizohi <J Ghizu + suf. augm. 
-oin; ulterioară, a putut să apară pentru 
a întări înlăturarea confuziei 52, tnscrlindu-se 
In acelaşi timp Într-o serie mai largă a 
derivatelor în -o in : Girloiu, Zoroitt în H (1891 
-1896), Lişcoia (vezi nr. 27), III âtusotu 
(vezi nr. 80), Porcărotn (vezi nr. 49). 

68. BUCIU:rv1U 
Toponim descriptiv, a cărui semnificaţie 

lexicală originară este greu de precizat. 
Vezi Porueie, Lex., 65, care Înregistrează 
entopicul bllcium "loc cu fagi". 

fH. STOICA 
Probabil un hidronim personal. Un 

Barcu lui Stoica apare notat în planul direc- 
tor de tragere al Marelui Stat Major din 
189.2 (Racal'lu, Top., 103) 53. în H (1891- 
1896) găsim, la S de TuIue., Stoica, grind. 

46 Lecturi probabile. 
47 Vezi Iordan, Toponimia, 448, nota 1. 
48 Belciug=entopic primit ca răspuns, in TuInc., la intrebarea: "Cum se cheamă o apă 

stătătoare formată dintr-o veche albie de r1u 1" 
49 Un elrlnd numit Bos/am! sau .Boslâniea era pe teritoriul Tulue. [ANCHETĂ]. 
50 Vezi Gh. BoIoean, Modele derivl1live În toponimie, În LR, XXIV, 1975, ur. ,1, p. 190. 
51 Pentru -11, sufix toponimie, determinat de sensul entopicului, ori articol feminin care, 

variind genulgramatlcal, evită omonimia, vezi Iordan, Toponimia, 393. 
52 Vezi Iordan, Toponimia, 448, nota 1. 
53 Vezi un RaTeU Sioisi şi pe teritoriul Folt. [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, ghiol şi, prin polarlzarc toponi- 
mică, gîrlă pe teritoriul Folt.; şi Bârcu 
String'! pe teritoriu! Frum. J Hidronlrn 
descriptiv, rezultat ea la nr. 22. 

ee. H,,TUKDlI. (Balta) 
Vezi nr. elG. 
67. GIRLA GOllIJ 
Situată la S de Tuluc, Hldronlm personal 1 

vezi (;oc şi oss« (DOH, ;3:1:3). Un Dimitrie 
Goe era, la 1617, mare vornic al T,\l'ii de .Jos.. 
iar, in vremea lui Duca vodă (HH1:l--169[) ; 
1700---170:"), un altul era căpitan al ţinu- 
tului Covurlui (Gon ţa, Satul, 8;». 

<>8. GIHLA FEMII 

Slt.ua tă la S de Tuluc. Hidronim perso- 
nal : "Fetntc (cf', Fim/a şi Fcuie în DOH, 52). 

nn. SCUHTA (Balta-c ) 
SiLu31iî la S de Tuluc. Vezi Scurtu, 

ghiol între Dunăre şi linia ferată Galaţi 
Reni, în II (18nl--18D6). Hiclronim descrip- 
tiv, rezultat ca la nr. 22. Vezi, În aprnpiero 
hidronimele Strimba, Bâlunda ele. 

70. BALTlI BHATIULUI 
Hidroniml1! Braleş este atestat la 29 

aprilie 1;)52 (DIn, XVI, A, Il, 26--27). 
De fapt, prima menţiune este din 15 iuli<' 
1418 dnel, intr-un hrisov ek la Petru voevod 
dat lll; Cel'nat P!osearu, e pomenită "girla 
Braleşll!ui" (Giul'cseu, Isi. piSC" 7(1). într-nn 

document din 1836 Întîlnim htdrontrnul 
Girla lui Hruleş (ASI, TI'. 379, L 282-285)54. 
Pentru alte numiri topice Bruieş, vezi Glu- 
rcscu, Isi. pesc., 77. în non, 215; din Brai-s- 
suf. ..,eş 5. 

71 TONCEŞTI (Silişte,) 
Sa tul Tonceşii de Ungă Lacul Brateş 

există sigur ele la inceputul secolului al 
xvn-iea, căci solul polon vVoieieh Mlas- 
kowski, fiind Ia Galaţi tnl {HO, notează 
în jurnalul său: "am mers patru mile 
pînă la satul Touceşti" (Câtă/ori, 159). In 
contractul de arendare a Bălţii Brateşulu l, 
încheiat, la 17 martie 1838, de Nicolae 
Prlvilcghie eu Mttropolla Moldovei, este 
trecută şi "siliştea Tonccştii ce merge pînă În 
girla Repede" (APTI, Xl II, 2. p. 200). Olco- 
ulm personal: de la antroponlmul Totncea 
(vezl Ducorotnania, IV, 863 şi DOH, 163) 56. 

72. LOCUL MÂNĂSTInII SPIRIDO- 
NIEI 

Domnitorul Constantin Raccvi ţă a dăruit 
Mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, la 1 ianuarie 
1757, "tot locul domnesc ce taste în tîrgul 
Galaţi", adică "den sus lamalul Dunării la 
schele din scursura ce taste din susul maga- 
ziei Docuzlniluui 57. malul Dunării În giOSll 
piln în gîrla Reapidii, adîeă pîn în Brateş, 
de acolo tot alăture cu BraţeşiJ.l spre apus 
pînă ln gura scul'surii la DUl\ăre, unde iaste 
magazia Doeuzluiului" (;,Ion Necuhle", IX, 
1931, p. 158). . 

5·1 Apud Platon, Din lup/a, 105. 
tl Originea numelui lacului l-a interesat pe Dimitrie Cantemir care, in DescrierCf11\Joldovei, 

ilfJllllC în legătură cu bl'ilolagii, neam celtic trăitor cindva în Bugeac. Gh. Asachi vorbeşte de 
"Ul! vcehi nume al Prutului" : Br!llus, de la care IncuI B-U numit Bnztis şi, apoi, Brateş (apud 
l\lulllcanu- Bî.rlad, (ia/ajii. 20). Menţionăm. tot ca o curiozitate, şi etimologia propusă de Mih. 
Drăghiceseu, Istoricul prillcipalelor puneil'. pe l)wulr'e de la gura l'isei ptnu la mare şi pe coastele 
,,,turU Negre de /a Vama la Odesa .. Bueureşti, 1943. p. 369: "Părerea mea este că numele ar 
putea prea hine deriva de la Bra/aci, nume ce italienii comereiali i-ar fi putut da, In timpul 
şederÎÎ lor pc Dunăre, la îneeplllui mileniului actnal, şi în consideraţia marei cantităţi de broaşte 
ce contIn ca. Vorba Bra/aci s-ar putea, destul de uşor, prin modificarea envlntului, să fi devenit 
Bra/eei şi, in fÎuc, Brateş''. Nu exdnde însă nici posihilitatea ca "llumele să fie slav şi atund Bpa- 
'l'ellib să.lnsemne eă.laeul era ( .. ), în timpul inundaţil!or ( ... ), frate cu Dunărea, din cauza 
apropierii lor ( ... )". 

56 Vezi şi Panl V. PăJtănea. Din {oponimia judeţului Galaţi. Nume displlrule din bazinul 
lJirladl!IHi şi Sirelu1uÎ (IIJ), 1n LH, XXXV. 1.986, m. 5, p. 436-437. 

57 Constantin Docuz[ola avea magazie pe locul Epitropiei Sf. Spiridol1 (vezi Paul P,[l- 
tănea, Istoria Galati/or din cele mai vechi timpuri pină In ;[[J18, tezii de doctorat, ms. p.257). 

2:3 Lin;;vlstleă 
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II. Topc nimc trecute pe hartă 

Este greu de precizat cind s-a 'constitult 
acest carl ler al oraşulul Gala ţi; probabil 
pe la sfîrşitul se corului al X'\!II-H;8. sau 
inceputul seeolului.al XVf ll-Iea. Sigur esLe 
efi la 1 Ianuarie 1758,1 cînd Se dăruieşt e 
Mănăst iri! SI. SpirirJoll din Iaşi .Jocul dom- 
nesc" din Gala ti, loc din care făcea Ivu'Le 
şi Bădălanul, aici erau dughenc, case 01 
mngazlt. Vezi i domnească r18tă de 
domni torul Scarlat Ghita la 11 iulie 17(î8 
(ASI, Epiiroş.ia qenerală Sf. Sptruion, pc. 
20/2). 'I'oponlm personal: din antropoulruul 
Iuuiălan. (cr. Iordan, DNFR, 52) "". 

RĂ.TAcENII 

Fost sa t pc teritoriul Folt., în partea 
de S. Atestat la 25 ff'bruarie 151;0 (DIH 
XVI, A, 1, p, 407). Nu se ştie cînd H dispărut. 
I.a 29 aprillc '1813 era în posesia pustelni- 
eului Teodor Bals (ASI, Anaîorol«, 2, f. 
iar la 2Ll ianuarie 1841 a fost curnpăl'at, 
împreună cu moşia F·oltcşti, de vornicul 
Alecsandri (ASB, Doe. isL, CDXXX.llJ21). 
Oieonim personal: din antroponimul Balac 
< Bâl + suf. ·(IC (DOR, 195). 

CEALMAu 

Fost sat la S de Folt. (Pla.ton) ContribuIt i 
58). Iste trecut pe harta luj F.G. B2fiiVl' 
din 1781, dar nu este indicat în catagraJia 
din unii 1772-·1774. La 21. august 182.il 
este ami.uUlă Girla Cia/mâului ASI, 
.A.n.arOTalp 2, f. 272 ) iar în 1831 SloI;oz(a 
ela/mău (Platon, Contribui ii, ;58). [ANCITE- 
li\. : },fosi han tur§;esc, aeulua 
IASii (Iolt.), La ;..galnlClVJ punct de pescuit 
(JVIăst.).] Vezi Ccalmclu, vale 
In Folt. (Pacu, Dic!. COD., :3 ti) şi Raleşul 

Ccal.uuui în II (1891-·18(J(). Oicunim per'() 
nal ; COn1!) te. cealtna ,,turban'. 

COTe BHÎl';ZIl 
CoL al Prutului ln dreptul satului Brinza, 

situat pe malul al Prutului. Toponim 
descripl.lv 

FOI.TAl"j\ 
Loc în Tuluc. 'Pe un plan din 15 august 

182) al moşlet Sultanu sau Cinei Cîini .este 
mcnţicnată, la 1:\ de Satu Costlţ, Hlo)ia 
Foitanu (ASB, Planuri Comirlui, 2). Toponim 
descriptiv, rezultat prin toponunizarcn abso- 
Iut ă a cntopiculul [olliiu : s.n. .Jiucată", 
"petic de pămînt, de pădure" < magh. 
roU "idem"_ Cuvîntul, eu circulaţie în Transil- 
vania şi în graiul moldovenesc, este 'viu 
in zonă. [ANCHETA: se zice lTlai mult 
'j'oltdn tI! sk'in('!r (\1ăst.), 'rollan eli pom', 
'[olttu: di pădur!' (Folt.).] La Şiv. şi Tuluc, 
înseamnă şi "illS111iţă de stuf", "masiv de 
stuf" GU. În H (1891-1896): Follanu. Cioeu 
şi 1"olla11l1 Cos/unda, în haltă, la S ele Tull1c. 
[ANCHE'rA: Fol!!Înu Gâlâţenilor, pe te· 
ritoriul TuhlC., în balVt.] 

FOLTEŞTI 
Sut, comună. Atestat la 15 iulie 1148 

(DUH, A, I, '3D7·· 398). Oiconim personal: 
din antroponinml Palle(a) (vezi DOn, 
275-- 27G şi Pătru ţ, Onomastica, 4()) 61. 

Fnu:rvHJşITA (a lui IOl'gn Ghieal 
Sat la gura vă.ii Fl'Ull111şiţa. Atestat la 

22 ianuarie 15)3. cîtul este nUlnit IUl'leş/i 
(DJH, XVI, A, IV, 307 <'lOS, considerat 
de Editor "îndoielnic"). întl'··un plan al unei 
pru'ji din moşia satului Ijdileni, in[ocmiL la 
iU sepicrnl)rle 184Gj se precizează că aceasta 
se mfll-ginea cu Urieştii sau FnwlIlşija (ASG, 
CAG, sec. U ]]<1, 1Dl!J, dos. 2, f. eO). 1\u 

58 In unele lucrări referitoare Ia Istorht oraşului Gala\i se afirmă că acest Ilume ar fi 
fost dat de turci. în 1551, aceşUa au pns stăp1nire pe "moşia din irnediata apropiere a schelei 
numită de ei Bâdă/an (s.n.), unde îşi instalează vam.eşi" (.Judetul Galaţi, 50) ; " ... numele turcesc 
de Bâclâlan (s.n.) îl întîlnim în ceh; mai vechi ade despre Galaţi" (1\lunteanu---Birlad, GalaJii. :3\), 

50 Vezi şi un Necubi Bdnzâ. care tnlia in Tllluc. In 182:3 (Platon, Con/Ti/mţii, '7.1). 
co Vezi şi Sadoveanu, Opere, ediţie apărută sub 8upravegt1Crea autorului, ESPLA, 

Bucureşti, vot XVI,p. 66. 
61 Int.eresallLde O],Sf'.ll·V"t. cre Follea este şi. numele unul munte in ZOUa SibiuluI. numit. 

probahil, după pmprlctarul (Petl'ovici, Stadii, 2Wl). 
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putem mcu ţtona cind. incepe să folos(a,';(';;1 
toponIU1UlFrLlJJlU,)'i{a La 2(} c!ecelllbt'ic 
1705) m os ia sa tulul, poale numnl o purt«, 
e 1111111en Frunuucnt Doc. i si., CL VI II / 
172). Oieonin1 forrnat prin pol:1r]zare topo- 
ni1tti(;:1 (r'{acnrIll: Top., 101). 

lEZEI,LL CC)VUHLCllfu:r 
Situat in lr« 7\LJsL şi 1·'0IL, rormat de 

piriu! Covurlin (PHuJDi('t. Con., 39), f\.-le.slreL 
la 1) inl ic l-t48 :397 3D8). 
r,\NU1ETZ\: itut!« CVIiisL.).J ";'. 
Hldronun ap ăru l Pl'l.11 derivare loponitllică, 

J.JD!l.E:-n (,. ai. lui Ho:;cl) 
Parte a xatului Ijd, Otconim personal 

tlc la antroponim ul Tjdc!« (vezi nGcariu, 
Top., J 02) î ti 1820, postctnicu! Iorga 
(;hjc;) proprietur al rno0iel Fri.HllUşii-n, se 
alla în jlJdC'(:at\ cu Smaranda \lep:re-(:onachi 
pentru "doi JJ{llrinr' din trupul lnoşIci 
Ijeli1cJli: şi r;>,ogojinii (AS r _/1.naj'o]'olc" 
39, f. 2:j 30; tI'. T7D, of), 410, dos. 1, f. :30). 
lidifenti oi lui I?oscl reprezentau p(l'tea 
prilui Ui ea ZCE;trc, la 10 fehruarie .18;lt de 
CaUnca Negre, Cts(l.lori.ttt (TI V"asHe Rosettî- 
PrUwşti nG. Eu nicu] Ca UncuiN('grc  sLoli1i eul 
Constan lin l'Jegrc, cUlnpurase il patra partl: 
din ll1oja satului Ijdileni ia 1 decembrie 
177G (ASB,ms. ",il:" f. :21, i):J; AS 1, lI'. 
:l7H, op.HO, dos. 1, rila :10). 

ODAIA LUt MANOLAdlE 
Sat, ('Pll1. VlnM.ori. Numele ii vine de la 

.7I.Janolac1ic, J'ec.iol'ul lui Tudm' pifC{t!llhlll 
de Cala F (informa ţie elin 20 deecmlJrÎl; 
1705; ASB, Dnr. isi., CL\'1[[jl72), Pe un 
V1Bl1 dia '15 august 1825 este marcată Odaia 
Cinci Ciini sau Munteni (ASIl, Planuri 
Coourllli, 2), enl'C 111eepea din malul Lac.ului 
Bra!:e.ş şi se întindea pinit aproape de Valc'H 
nil ţoi ulu i (lI 1 : 100 000, LiesLi, însemna L 
IWţooia), unele se m!ll'giul'ii eli mpa lui 
:\ !anolachc. 

La la octombrie H::Hl se spuneaUi, 
"din vechi", m osla Odaia lui Munol ache 
a fost numită "Cinci Cîini sau Munteni" 
LFo:Jl<1 sătească". T nr. 33. li uoiembrle 
lKH1, p. Hî9). 

Munteni, atcst.at în IGGO, Domnitorul 
;telilnjpi 1 upu dăruieşte Miln:'istirii Trei 
Ierarhi, ia 14 allgllst'l 000, ,,0 sk)bozie Munteni 
lingi:i Brate:), ee iasle în ţinutul Covurlululul 
crl!'C'_ ;:;lobozie au strtnsu din pajişte c insl It 
părintr.lc domniei mele Vasile Vodă. Ada 
slohozie nu dal-o p îirinl.clc domniei mele 
sfintei rn ău îisl.ir i s:l [ie de treabă muist.c- 
rilor de vînat peşti la Brutcş: (A.SB, m s , 
)79, 1'. 149'). 

Cind Ciini, atestat la n iunie 167B 
(ASB, A 1\1) l\fi\'1C1\fV/32.. nr. 123: i""S L 
Doe., J 

Odaia lni j\lanolache .. atestat.Ia 8 s('ptcrn 
brie J67:), clnd domnitorul Dumitraşcu 
Cantacuz.ino pOllinccşte lui Adam ei'ipitanul 
să hO'Ulrniecaseă >;j]iştea unde este Odaia 
Illi JlaJ1o/ac!ie, ghcI'ele lui Şerban (CDM, 
II [, n!'. 247'1), 

Nn cste exclus ca doe1llnenlui din 8 
:,eptembric Hi75 se, se refere la un alt sat 
sLiip"uit de ·:lJanolache, :lnmne Tomllzen i 

Salul TomuzcnÎ, atc"t.al la JD augusl 
lG7H (ASB, .l-\.I'I" CL)X .. X DT. 7; vezi 
şi CDM, IV, nr. ·112), era pe Suhnrluiu» 
ltli şi se întindea, 
pln?i In hotar culVIunLcnii. tirziu, Tomll' 
zenii s-an numit lUpa lui ]vIanulachl!. La 2 
iunie 178G. Ion I{8.1e \"orrdc de poarU'i şi 
[oniţi"i. [Htnat ITl:1Zi1! l'ac l1nt{n'nicirea luoyiei 
Wpa lui II/ano/utile (A SI!, ms. :)34, f. :JO- :38). 
tnterior, L! 2 1nn le .184_7 J 1'n oş.ia va îI Hunl ihl 
lUpa sal.t \'u[ca Cununii (ASI, Cur/ea ci 
itpclla,i, 'l',(', 1, lB .. JO: doc-. 8(f7, 1'.1). 

I,n o dată pe {'are 1111 o c,uD,oa;tctn, EJ(),,;'a 
Cii/ci Ciini S::tll JI!,l.!ileni ,a 
() plr't(; n f-8cnas (tI nllrneL,1 O,-htia lni 1\la- 

Gl:', Piriul 'Fl'lZl1111şija, re-ţinut de Haeal'Îu, Top .. 1(1) ca atestat i11 1[',0:3, era în stînga 
PJ'lltului şi se v{ll'sa in Iezerul nuşu (DHH. 1\, ITI, ;';)8). 

Jntoplcuriczer 'c.ircula în zonă eu sensul .,rnijloeuî btiJţ,li, 
acoperă eu stllJ". tn Ie:::enz) hidron.irn, n existat lilig;>t "f't.dtH', Vezi }-1 llD_de c notat 
toponimul Gl'indu IeZCl'Il. 

fi4 Vezi ljde/ea) ghJol în II OgOl 189{)'j, 
G-llc.orgh(: lJng'!1'eanu, D, f!încscu, \'ir'Ff;inL1 JS:1/.: lJ,i ,:L1.TnfTi./t. 1 J7:), p., 1. 95; 
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nolaclie, iar altă parte s-a numit Odaia Mo- 
nil ei (vezi "Foaia sătească", 1, 1839, nr. 19, 
6 august, p. 98). 

RADENI 
Fost sat pe teritoriul St oic. A testat la 

12 ianuarie 1.495, la nord de "piscul mare 
ce-i zic Cetăţuia" 66. [ANCHE'L\: {;eiăţl1ia, 
deal (Stoic.).] olcontm personal: din antro- 
ponimul Radu (vezi Iordan, Toţ.oniml a, 17,). 

SATU COSTl[IJ 
Sat, comuna Vînători. S-a format probabil 

la sf'irşttu l secolului al XVII-lea sau începutul 
seeolului al XVIII-lea. In anii 1.772-1774 
avea o populaţie destul de numeroasă (72 de 
case) 67. în aceşti ani era proprletatca pahar- 
nlcului Aranasachi Rama dan şi se numea 
Satul Odaia Cost ti. Oiconim personal. 

ŞALAIEşTl 
Sat dispărut. Atestat Ia 25 februarie 1543 

(DIR, XVI,A, I, 'lQ7 : în text snunu , ASI 
Anaţorolc, 2, f. 273 : în text Sălieştii ), cînd 
Petru Rareş întăreşte mănăstirii Moldoviţa 
o jumătate din iezerul Oreahov, în 1742 
era "silişte fără oameni şi cu bălţi de peşte"68. 
Oiconim personal. De la antroponirnul 
Şalău (DOR, 460 ; vezi şi Giurescu, Isi. pesc., 
299--300). 

ŞIVIŢ'A 
Sat, corn. Tuluc. Atestat la 3 aprilie 

1588, cind mănăstirea Galata cumpără satul, 
de la domnitorul Petru Şchiopul (DIR, 
XVI, A, III, 382--383). Oiconim personal: 
de la antroponimul Şiui], Un G'Igor Şini ţ 
este amintit la 1.5 iunie 1599, pentru o cum- 
părătură din satnl Măstăcani, deci in apro· 
piere de Şiv. (D lR, XVI, A, IV, 262). 

SLOBOZIA MOVILĂ 

Fostă, probabil, pe teritoriul com. Vină- 

tori. Vezi şi Pacu, Dicţ, COD" 14H. Atestata 
intr-o catagraf'Ie din 1828 (ASI, Litera S, 
dos. 143, f'. 116). Numită şi Odaia Marii 
(2!l septembrie 1814; ASG, CAG, sec. 
a II-a, 1865, dos. 20, f'. 2). Vezi la PaCII, 
Dlcţ . Coo., 63: Cucoana Moria : .mumele 
popular şi vechi al moşiei Sloboz:« Menită", 
Oiconirn personal. Primul nume, de la familia 
Movilă. Ioniţ ă Monilă cere să se vindă 
această moşie la :1 iulie 1839 (vezi "Fonia 
sătească", V, nr. 1 Il, 6 august isss, p. 98). 
Cel de al doilea, de la Maria Movilă, căsă- 
torită, înainte de 6 aprlie 1815, cu Alexandru 
Stam atin (Uricariul, XX, 322--325, 318- 
320). Maria Movilă oferă spre vînzare, la 
20 noiembrie 1888. moşia ei Slobozia 1\10- 
ui/ei (vezi "Poşta", Galaţi, VIII, 1888, 
nr, 258, 20 nolem hrte, p. :i). 

STOICANI 
Sat, corn. Folt. A existat, probabil, în 

vremea lui Ştefan cel Mare, ca şi satul 
vecin Rădeni, atestat la 12 ianuarie 
1495 (Păltănca, Un document, 789). Este 
amintit la 5 mai 1623 (ASG, Tribtuialul 
Coourlui , sec. I, dos. 2, f. 47). Oiconirn 
personal: din antropontmu! Stoica (vez i 
DOR, 376). 

TATAnCA (a postelnicului Ioan .JOI·a) 
Sat, corn. Tuluceşti. Satul s-a numit la 

început Tăiărani . Aşa este atestat Ia 29 
aprilie 1552 (DIH, XVI, A, II, 26-27). 
La 16 noiembrie 1679 se folosea forma de 
T'ătărcent 69, iar la 2 aprr'te 1681 forma 
'[Marca (Mihail, Doc., 80--81). Postclnlcnl 
Ioan Jora a ajnns să stăpînească moşia 
satului după 1816, CÎnd era a urmaşilor 
eăminarului Gheorghe Şerban 70. Oiconim 
personal: din antroponimul Tâlar (vezi 
DOR, 387) 71. 

66 Păltănea, Un document. p. 789-790. 
67 P.G. Dmitriev, Recensămintele populaţici lJ,Ioldovei din anii 1778-1773 şi 17'l4, In 

vo!. Moldova in epoca ţ'ezzdalismullli, voI. VIla, Chişinău, 1975, p. 77-78. 
68 Ioan Bogdan, Sămile mănăstirilor de ţarc! din JJIoldooa pc anul 174.2. In "Buletinul 

Comisiei Istorice a României", 1, 1915, p. 250. 
69 C.A. Stoide, D.L. Stăhiescu, Yorniccni. Un sai dispărut din fUm/vi COVUrlll(, Galaţi, 

1941, p. 17. 
70 Cornellu Istrati, Condica visteriei J1:1oldolJel din anul 1816, Iaşi, 1979, p. M. 
71 Pentru toponimele care mai păstrează amintirea vechilor aşezări ale robilor tătari, 

vezi Gonţa, Satul, 313 şi Iordan, '[opollimia, 287. 
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TAMĂOANI 
Sat, corn Frurn. Atestat la H septembrie 

160fi (DIH. XVII, A, II, 64(6). Racariu, 
Top., 103, consideră că numele poate fi pus 
în legii tură cu apelativul tutnăni .Jroardă 
a tătnrflor", aflat în cronlca lui Gr. ureche, 
socotind că .Loponlmut T'ăiarca, sat in 
comuna vecină, sprijină această ipoteză" 72. 
Oiconirn personal: din antroponlmul Tama 
+ suf. -uni (DOH, 163). 

TULliCEŞTI 
Sat, comună. Atestat la 11 aprilie 1552 

(DIH, XVI, A, IT, 21). La "7 iulie 1552 este 
amlntită, In legătură cu moşia satului, 
"glrla lui Tulnc" (Mihail, Doc., 45). VCli şi 
H (1891-1896). [ANCHETA: 'ţulucu, gîrlă, 
ieşea din Prut şi dădea în gIrla Petrcasa 
(Tuluc.) ; Ripa lui Tultic, rîpă la S de Tuluc., 
in apropierea Galaţ iulul.] Olconlm personal: 
din autroponimul Tu/uc (vezi DOH, 39;3). 

V ADU UNGUHULUr 

Cartier al oraşului Galaţi, in apropiere 
de Lacul Brateş. Atestat la 4 martie 1644, 

cînd Paraschiv, feciorul lui popa Iane din 
Gala ţi, vinde o vie la Vudu. Unqurilor , 
între viile domneşti (ASB, Mănăstirea Sf· 
Saua Iaşi, XXXIUn4). La 21 august 1826, 
Vadu Ungufllluilncă exista ca sat (ASI. 
Anaîoralc, f. 272). Oicontrn personal. Din 
etn. ungur sau antroponimul Unourul 
(vezi DOR, 400) 7;1. După unele informaţii, 
vieri unguri au fost aduşi să lucreze podgorll 
care existau, prin veacurile al XVII-lea 
şi al XVIII-lea, între Barboşl şi Fileşt.i, 
In perimetrul actual al oraşului (ct. Mun- 
teanu-Btrlad, Galalii, 21; vezi şi Judetul, 
Galaţi, 63). Că in apropierea oraşului se 
găseau vii, stă dovadă toponim ia urbană: 
U li/a Viilor (actuala Nicolae Bălcescu) 74 
şi Fia Căpitan An qhel ?", Călătnrul Petru 
Bogdan Baksi6 menţiona, la 22 septembrie 
1641, că In Galaţi "sînt 43 de catolici ( ... ) 
de origine maghiară, dar pu ţi ni din ei mai 
ştiu ungureşte, ci vorbesc româneşte" 
(Călători, 227). Un Ianăş Unţmrul, soltuz 
de Gala ţi, e pomenit In tr- un document din 
18 mai 165576• 

rninturt cît ţine piste tot păn înjPalul Prutu- 
lui cu bălţi şi gîrle şi din izvorul Cititului 
( ... )". Hidronim descriptiv: entopicul "cirit.«; 
uel'. (o )cerel "păpuriş", care a stat la baza 
derivatulnl ctritei (DA)., 

COTUL LUI GIRLEŞTl 
ErH pe Ungă Cealm ău. Citat la 21 august 

,1826 la o corectare pentru Măst. făcută 
de postc!nicul Ioan .Iora (AS I, AnafomIe, 
2, f. 272). Toponim descriptiv. Probabil că 
Girleşii era numele vrellnui cătun al Folt., 
întrucît toponim ele in -eşti au la bază un 
nume de grup. 

Atestat la 30 iunie 
2, f. 26()v: ,,14 pă- 

III. Toponime Întîlnite În documentele legate de proces 

BALTA BALII 
Lingă Măst , Atestat la 3 mai 1765 (ASI, 

Anoţorale, 2, r. 26\). Hidronim personal: 
din antr-oponimul Bill (el', DOR, 1(4), Bală 
(vezl şi Pătru ţ, Nume, 93) sau Răla (Regnş, 
Aniroţionimele, 2HI), care stă la baza a 
lIumeroase lnponirn e in diferite zone 77. 

BELi\IJUTU 
Situat la S de Tuluc. Atestat la 21 

august 1821 (ASI, Anarorale, 2. f. 272'). 
ljidronim probabil pers'!Dal. 

CIRIT 
Zona Ml\st. -F olt. 

Hi,Jq (A SI, Anaforale, 

72 Vezi, pentru tat. tiimen, Gonţa, Satul, 133 şi unu. 
73 Vezi şi Ză1Joiu Ungllrului, Dealu Ungurului, toponime pe teritoriul Măst. [ANCHETĂ]. 
"1 Judetul Galaţi, 76. 
75 Vezi A. Gotcu, Numirea stradelor nuoi şi vechi ale oraşului Galafi, Galaţi, 1866. 
"iil Constantin C. Giurcscll, Istoricul podgortei Odobcştilo]' din cele mai vechi timpuri pînd 

la 1918, Bucureşti, 1UG9, p. 23. 
77 eL Gh. Bolocan, Etimologii toponimice, in "Analele Universităţii din Craiova", scria 

ştiinţe filologice, X. 1982, p. 35- 36. Vezi şi Iordan, Toponimia, 106. 



f) ici. teJ:nllnl 'in Chincja (vezi şi 

in Miisl.] Oicolllmpcr:>011Cl!: din anll'oIJo" 
n lmul Dracul (vezi IJOn,2(3). 

MAsTAcANi 
Sat,colnunu. /\LcsLaL 1;1 1--1 aJl1iLh: t[)g'l 

(DIH, XVi, A, ui, 21\l 2,10.: vezi şi\Sl, 
Anoţorolc, 2, L :26fi 27:)). Oicunint persona 1: 
elin antroporumul .!\lâiâcall 7, (vezi 
Iordan, ]'OpOllilHio) i30). 

pAR OL (Pîrîlll.) 
]-)iriul şi prin 

(';.,ten_sî topon'irniC'8., V'â/Ca 1\1f:\2jl. 1. 
\/nlca Părului. :nulniL\ Dsttizi \Ţalca Roscan], 
trece pr"in. lTlarg'incţtele l :.,1 :\lă.sL şi 

172), Hidl'nnirn descriptiv. Al.exta l la 27 mni 

Sat. COnL ?rIi:î&t. (Facu; Dicţ.. CfP/.) Gi). 
Atestat la l'i aprtlic 1584 (D IH, XVII, A, 
III, 249--250), Este mai vechi de această 
dată, căci, la o hnt.ărnlclrc LIcută de Simion 
Cheşcu, păstrată Într-o copie din 20 mai 
1816, a fost prezentat .Jsplsncul de la domnu 
Petru vocvorl leat 152'7" (ASI, Anaţ orole, 
2, L 271). E'ite greşită afirmaţia .,i"l'ElStă- 
canii ce din "cehi îi zie şi tsrărulcşii'', în tilni l.ă 
într-un document din 28 apr-ilie 181:3 (A SI, 
Anaţorelc, 2, f. 2H'; li n aţora le, 13, 1'. 
:'lpre sfîrşitnlsccolului al XIX·leu, satul 
Drăculeştl se numea Ţolica (Pneu, Iric]. 
COli., (7). [ANCHETA: La ToCea, punct 

DHAC1JLIŞTI 

SIGLE ;I AImE\'IEHI 

Folt. 
Fnun. 
Jjd. 
l\lăst. 
Rog. 
Stoic. 
Şiv. 
Tăm. 
TăI. 
Tuluc, 

Localiiăţi 
.- Folt.oşl.i, sat, COIll. 
._- Frumuşl ta, sat, C0111. 
-- Ijdi leni, sat, COl11. Frumuş! ţa. 
- Măstăca .. ni, sat, conI. 

Hogojcnl, sat, tom. 
Stoicanl) sat: COlTT. 
Şiviţa, sat, corn, 'I'uln ceşt.l, 
Tămăoani. sat, corn, Frurnust in. 

Tătarca, sat. COlI!. 'I'ulucestl. 
Tulu ccşti, sai, corn, 

13 I13L..IO CItAF lI--; 

XI, Tll ('u re:yU, 1 n;:j:1 'i U::7. 
Ci! rrsti, J. qn ::L 

voI. 

noi (folut de 
,,,,'\.ij.ali,'J" .F'axJarnentarG \01. KVT 1 1. D1!), 

i\.SB:-:::::.Arhi"\"cle SlatultlÎ 
A. SG:..:'i\rllivc1e Statului GalaL 
ASk,A!'hivele Statului 
Bogrea, .Pagil1i.= \Tasile isterico-filologice n7i. 
CAG.=Curtea de Apel 
Gâldlf)l'i:_Câlâtol'i s[râini în jâl'ile ro;r;ân.c, ·voL Y I-1uc,ureryU 
CI}1Catalogi11 dOC111nCnfclor Jnold01}(;i7c'fi din .ilrhfL'(1(:in1rGlâ (! ,Sic/ului, \',,:d, 1- ELUIH,'Şt1, 

1\JfJf·1D75. 
Costăchescu, Doe."l\lihaJ- Cnst{chC,SC1(. ,Docunu.'lLlc rJioh!OiJL'T!i)fÎ 8/c!'un Ii1'urc., 

voLI--- IL Iai, 10:r1 10:3:4. 
Coslăehescl1,J)ot. IJoqdan.:=::-:.I\'IHlai de fu l]cydun roeuo(/ 

501-1 
Costăcheseu, 

(HiJ7 
DIR,,_cl)ocmncnle ŢJrilJind ii. Mo!(im.;(! 
fJOf{=l'J._J.:\. Constantinescu) .Dieţion_(1]' O!?OlT1Gsl'ic ro.mi[Jl('se 
:ORII;::.::::])OCU.lllcILla J?onli7J2iac 1-{is!Ol";CO" \'01. 1-- 
'iIUrcSCl..l, IsI. pdsc.=C'O:j3tar.rHn C. GillrCSCU, 

vol. 1. HiI>L 
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VI, 

(II), 

din do- 

1983, 

cercetări 

1970. 
BăI/ii Brăilct, 

în voL Luerările 
dom/cltl'ul filologtsi 1.> 

iopouimicc, în ;Anuar 

Constantinopol (J6()?'" 1806')J 

Sutn! in Molâooa medicnaiii. Instituţttt», Bucuresti, 1986. 
000, ridicare din. anii 1.8U1.-,·:lg96 (ASG, Colectia hărJi) 

Iordan, Diciion«r nunielor de [amilie romăneşt], f3ucul'cşU, 
IordfuJ) Toş.otiunia romcncască .. BuerL1'8şt1, 1 GG8. 

Galaţi pe scara titnţmlui, Galaţjl 1 ni:! . 
. Doctnncnic şi. za ptse moldooencst! de 

Vincertz, I'l'oU(; 
l'vficlco!opon.inlia:.c O. Vil1ţoler şi p, 

nI'. 2. 

Salu.l,,,Alex8l1dru ]. 
lIJ86)-eUarla se. j 

l1]'.21:3). 
I}l'\ J?R ::; lor gu 

G'{}l1\8., 
11(1 "III 

Paul 
Iaşi, 1.948, 

;\1oJdovann, Principii: 
de lingvIstică , 

Munu-anu- Hirlad , GaIu/il ::: '::'rJ:L N, lvlnnteanu .. Blrlad, Gulaţi), G:.laţjJ 19:r?, 
Pacu, Dict, COD. r.Joi';e 1\:, Pneu Diciionar ni Coourlni, GalaţL 18H3. 
Puseu. C:. l):.Hw).J, S'uf'ixele rcmrmes;), 
PăIU1Hca, âocll!JlCnl:::::I)anI Pâltănea, Un document cel ,7Iia1C, In .Anuarut 

Institutului dr. Istorie Arheologie "A.D. laşi, XXII, H185, nr. 2. 
P1trtJL _iV(une-:Ioan Nutne persoane şi nunie de Locuri ronuincst}, I-3ueul'eşU, 1.984. 
Pălru'L Onosnosiico-». Ioan Onol1-uLsUcâ rOJndn.ca.sctt 13ucure.ştl, 1980. 
Pctrnvlci, Stlldii:.::.::'ErniJ Sludii de di alecioiooic .şi toponimie, J 970. 
PlaIcn, Gh. Platon, Contributii la CUl1ol1ş:Lcl'ea «ituaţsc: din reţţinncc: 

Bt alcşulni În prima jumatate Ci secolului al --,YT"Y-Ica; în .Analelc ştJjlJ.'ţlf:ice 
{,AJ. 1. Cuza i} Iaş"l H noull), f}\2cc"ţ.iune.a III 

tnrn. III, J rase. 1- 2. 
Platon, Din l(jpl(f:=. Gh. Platon .. , l'iin t?larU boferiJni pentru. de noi piimiw:uT 

in a al ,YI )t,-lca--l1alta in "Studii 
Ş U.i nţif [ce, ", sprla III (fitiinţe sodale), anul IV., 1955, nI'. 3- .. ,1. 

Porucic; Lc;t,='T. PorucIc, LeJ:.{cOl1ul lernu:nilor enfopici din linlbl ronulnâ in Basarabia, 
[931. 

llac.adu, 'rop, Ilacariu, ToponiIl1ia COI1HVlC[ Fnrtrnf.şifti Judeful 
celui al II-lea ,)'ilnpo't.f.on {{Cercetâri teoretice şi opllco.Uve in 
Sectia a .lI-a} G'ala-ţJJ 1982. 

1:eguş, An[]'oponi.m"elc:::''.Aspnzia Anlroj)oniIrwle fClninine 
crnnenfele slooo-fonulne t-;ec. )(1 V- -"-,1.1/1) în SCL, 

Slabi, StudU",ci-lcnri IL Stahl, Studii de Islo1'ldl, 
TUI'ÎaTL, Din 'furhn, 

în şlUnjif'icc 
'["urlau, Termcni,, Valentin Ţ'urlan, 

tinul UnivcJ'GitBţU din 
j 983. 

Vincenz. Tt(Jile=l\l1dn de 
Vinţ.e1er Ch!rllov, 

ln eL, XVI.. 

DE LA TOPONy:tvl.lE DE BAL'IA 

I/etnde 9r(>;ente l111e partie de Ia dc la rl:.gion CDJlnUe snus 1(:', n01TI de Balta 
!JraLcşului. l:<:lle c.ornpare les donn6es sur une carte de 1331 [l''lce ce1le5 Lrouvees 
sur le terra,in 1 roeeasion des e.n(Ţuete.s le Tez:auf'l1l loponllnJc al Ilorndniei. Pour expl1qller 
] :origine des norns pris eu dlseu:;;.ionJ auleurs ont faît appeL dans nnc (ga.le lneslu'c) anx 
i nfol'malions cOlltenues dans des dOCllrnenls aneiens et f) celles oHerle, par les ,;ujets cnquctls. 

lJ niucl'silaica din Galati 
Str, Republicii. nf. ,ti 


