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Toponimia din fosta Plasă Mălini 
 
 
Cercetarea toponimiei unei regiuni reprezintă un întreg demers 

informaţional cu privire la numele topice aparţinând zonei respective, 
atât din punct de vedere diacronic, privind evoluţia istorică a faptelor 
– acest lucru constituind o vie mărturie a continuităţii unei populaţii –, 
cât şi din punct de vedere sincronic, privind stadiul actual al topicelor. 
Toponimia reprezintă un cod regional care, o dată descifrat, oferă un 
întreg tezaur de informaţie despre tradiţiile locale specifice zonei 
studiate şi despre oamenii care şi-au pus amprenta asupra ţinutului în 
care au locuit. 

Lucrarea de faţă, destinată cercetării toponimiei din fosta Plasă 
Mălini a fostului judeţ Baia, îşi propune să se finalizeze într-o analiză 
lingvistică şi istorico-geografică a oiconimelor şi a hidronimelor 
existente în această regiune. În lucrarea Toponimia românească, Iorgu 
Iordan precizează că „tot felul de momente din viaţa unei colectivităţi 
umane: istorice (în sens strict), sociale, economice, politice, 
psihologice îşi găsesc ecou, adesea prelungit, uneori permanent şi 
definitiv, în toponimie”.1 Trebuie menţionată, în acest context, 
inexistenţa unei lucrări complete, care să cuprindă toate straturile 
toponimice existente în Plasa Mălini. 

Zona investigată de noi include municipiul Fălticeni şi un 
număr de şapte comune, cuprinzând douăzecişişase de sate. Lucrarea 
noastră constituie aşadar o încercare de a explica şi de a defini din 
punct de vedere lingvistic, pe baza documentelor istorice şi geografice 
cercetate, etimologia numelor topice din Plasa Mălini, precum şi 
modalitatea de „construcţie” a acestora, respectiv complexitatea lor 
lexicală şi structura lor derivaţională. 

Studiul toponimic realizat de noi nu va putea fi redus doar la 

                                                            

1 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 
Bucureşti, 1963, p. 2. 
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domeniul lingvisticii, ci va presupune o abordare interdisciplinară; 
vom folosi atât informaţii din sfera lingvisticii, cât şi din sferele 
istoriei, geografiei, antroponimiei şi sociologiei. 

Inventarul toponimic al zonei studiate are o structură complexă, 
alcătuită din elemente diverse, la nivelul acestuia identificându-se: 

 toponime care formează toponimia majoră specifică (numită şi 
„macrotoponimie”), din care fac parte numele de ape, de munţi, de 
aşezări omeneşti şi 
 toponime care formează toponimia minoră specifică (numită şi 

„microtoponimie”), din care fac parte numele de păduri şi de trupuri 
de pădure, de fâneţe, izlazuri, văi, râpe, dealuri, accidente de teren 
etc. 

Lucrarea noastră nu va urmări însă doar elementele aparţinând 
macrotoponimiei (în special oiconimele şi hidronimele), care, în timp, 
au suferit modificări datorită intervenţiei administraţiei locale, ceea ce 
a făcut ca unele unităţi administrativ-teritoriale să dispară sau să fie 
restructurate, prin înglobarea în structura altora. 

În ciuda faptului că zona noastră de cercetare a suscitat un 
anumit interes din partea a numeroşi lingvişti, istorici şi geografi, până 
în prezent nu s-a realizat o cercetare sistematică a toponimiei din 
localităţile cuprinse în fosta Plasă Mălini, din fostul judeţ Baia, astăzi 
parte a judeţului Suceava, fiind analizate mai atent doar câteva 
toponime majore, pentru a susţine un anumit model de denominaţie 
toponimică. Se remarcă în acest sens lucrarea dialectologului Ion-
Horia Bîrleanu, intitulată Graiurile din Valea Şomuzului Mare. I. 
Formarea numelor de sate, publicată la editura ieşeană Sedcom 
Libris, în 1999, în care sunt explicate mijloacele lingvistice prin care 
s-au constituit formele actuale ale numelor unor localităţi investigate 
şi de noi, cum ar fi Brădăţel, Lămăşeni, Petia, Pocoleni, Podeni sau 
Rotopăneşti. 

În ceea ce ne priveşte, ne-am propus ca în lucrarea de faţă să 
furnizăm o serie de informaţii necesare pentru o cunoaştere mai 
detaliată a toponimiei din această zonă, prin prezentarea sub forma 



 11

unui glosar (dicţionar) toponimic de tip structural a unui material – în 
cea mai mare parte inedit – obţinut în urma efectuării unor anchete pe 
teren, în localităţile componente ale acestei vechi structuri 
administrative, şi coroborat cu informaţii din documente şi lucrări deja 
publicate. 

Prin urmare, în teza noastră de doctorat sunt cuprinse atât 
toponime care se încadrează în categoria macrotoponimiei, cât şi 
toponime care formează toponimia minoră a arealului cercetat, 
inventariate şi explicate în secţiunea Glosar toponimic. Din analiza 
acestor nume topice se pot trage anumite concluzii, unele relevante 
atât în ceea ce priveşte structura lor formală, cât şi în ceea ce priveşte 
etimologia lor. 

Lucrarea noastră, asemenea altor cercetări de acest fel, 
evidenţiază în mod pregnant importanţa cercetării toponimiei ca 
domeniu interdisciplinar, prin analizarea relaţiei de interdependenţă 
dintre toponimie şi alte ştiinţe, cum ar fi istoria, geografia şi, nu în 
ultimul rând, lingvistica. 

Materialul lingvistic obţinut în urma anchetelor efectuate pe 
teren, dar şi din studierea documentelor istorice şi geografice de 
specialitate sau a arhivelor existente în primăriile din zonă, clarifică 
funcţionarea unor concepte relativ noi, precum diferenţierea ori 
polarizarea toponimică, dar şi prezenţa semnificaţiei, a etimologiei şi a 
transformărilor survenite de-a lungul timpului în procesul istoric al 
denominaţiei anumitor realităţi toponimice. 

*   *  
                                                      * 

Astfel, după o introducere în care am prezentat succint 
principalele direcţii teoretice ale cercetării noastre, în primul capitol al 
tezei (intitulat Premise teoretice în studiul toponimiei) am sintetizat, 
aşa cum era şi firesc, prima etapă din cercetarea noastră, care s-a 
desfăşurat pe baza consultării izvoarelor şi a documentelor istorice, 
geografice şi lingvistice necesare efectuării analizei toponimice. Baza 
cercetărilor noastre s-a constituit din lucrările unor toponomaşti de 
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seamă, dedicate toponimiei diferitelor zone ale ţării, lucrări care ne-au 
servit drept model. Am putea aminti aici lucrările publicate de Iorgu 
Iordan, Ilie Dan, Vasile Frăţilă, Gheorghe Moldoveanu, Emil Petrovici 
ş.a. Am realizat aşadar şi un scurt excurs cu privire la Contribuţiile la 
dezvoltarea cercetării toponimice româneşti.  

Având în vedere faptul că toponimia are multe trăsături comune 
cu alte ştiinţe, precum istoria, geografia, etnologia sau arheologia, a 
fost necesar ca sursele noastre documentare să fie şi ele diversificate. 
Mai mult, întrucât toponimia este şi ştiinţa menită să studieze limbajul 
teritoriului, având propria ei terminologie, formată cel mai adesea din 
apelative geografice sau, topononomastic vorbind, din elemente 
entopice, a fost necesar să adoptăm şi metode de cercetare specifice 
acestei discipline lingvistice, privitoare la culegerea şi la interpretarea 
faptelor. 

Constatându-se în ultimul timp dispariţia a numeroase 
toponime, mai ales acolo unde omul şi-a pus amprenta asupra 
înfăţişării locurilor, cercetarea toponimică se află şi ea într-un 
continuu proces de formare şi de transformare. De aceea, scoaterea la 
lumină a acestor nume şi valorificarea lor într-o analiză lingvistică 
este nu doar oportună, ci chiar necesară, în special în cazul toponimiei 
minore, mai rar consemnată în scris. Ca urmare, şi cercetarea 
toponimiei din fosta Plasă Mălini, un areal geografic, social-
administrativ şi istoric deosebit de interesant, oferă numeroase 
informaţii privind numele topice şi aduce şi o mărturie concretă a 
continuităţii populaţiei pe acest teritoriu, plecând de la faptul că 
toponimia este cea care prezintă nu numai tradiţiile istorice specifice 
locului, ci şi evidenţiază, în mare măsură, particularităţile de grai care 
caracterizează un anumit areal geografic sau social-administrativ. 

În cel de al doilea capitol al tezei (intitulat Fosta Plasă Mălini. 
Coordonate geografice, istorice şi demografice) am urmărit o serie de 
aspecte privitoare la coordonatele care definesc arealul cercetat. 
Varietatea reliefului din fosta Plasă Mălini se reflectă şi în diversitatea 
numelor topice inventariate, care oferă informaţii referitoare la 
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aspectele lingvistice, istorice, geografice şi sociale, dar şi o imagine 
complexă a unui spaţiu în care istoria toponimelor atestă vechimea şi 
continuitatea oamenilor trăitori pe aceste locuri. Mai mult, având în 
vedere şi originea locuitorilor din zona cercetată, am putut constata că 
toponimia reflectă evoluţia acestor locuri, cu implicaţii istorice asupra 
trecutului şi prezentului localităţilor, astfel încât în nomenclatura 
topică a arealului se răsfrâng reperele istorice ale ţinutului de graniţă 
cu Bucovina, cu acele particularităţi specifice la un moment dat, 
evidenţiate şi de migraţia continuă a populaţiei transilvănene la est de 
Carpaţi. 

Am observat aşadar că motivaţia numelor topice este dictată, de 
cele mai multe ori, de împrejurările în care au apărut localităţile, 
oferind astfel o imagine clară asupra condiţiilor sociale, economice, 
ideologice etc. ale zonei cercetate. 

În capitolul al treilea (intitulat Formarea oiconimelor din fosta 
Plasă Mălini) am urmărit formarea numelor de localităţi nu numai din 
perspectivă istorică, ci şi din perspectivă etimologică. Analiza s-a 
bazat pe cercetarea diacronică, în sensul că am plecat de la denumirile 
actuale şi am realizat un scurt istoric al evoluţiei acestora, subliniind, 
acolo unde a fost posibil, şi eventualele modificări survenite de-a 
lungul timpului. Pentru aceasta a fost necesară o investigare specială 
privind, mai întâi, atestarea şi semnificaţia denominativă a celor opt 
oiconime, respectiv a numelui municipiului Fălticeni şi a numelor 
celor şapte comune (Baia, Buneşti, Cornu Luncii, Horodniceni, 
Mălini, Rădăşeni, Slatina), precum şi a celor douăzecişişase de sate 
cuprinse în structurile administrative actuale ale acestora. 

Se ştie că, cel puţin până în secolul al XIX-lea, denumirile 
satelor au apărut spontan, urmând un model specific românesc. 
Specialiştii au stabilit că numele multor sate din Moldova provin de la 
întemeietorii lor sau le-au fost atribuite de către conducătorii lor, 
printre aceştia putând fi câte un jude, cneaz, vătăman sau, mai târziu, 
stăpânii ori proprietarii – fie domnitori, fie boieri, fie chiar mănăstiri. 
Nominalizăm, în acest context, satul Petia, despre care ştim cu 
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certitudine că în anul 1519 exista ca proprietate a nepoţilor boierului 
Oană Rodna2. Pe de altă parte, antroponimul Petie şi varianta mai 
nouă Petia au fost consemnate în documentele istorice din 
Transilvania, între secolele al XI-lea şi al XIII-lea3, şi abia mai târziu 
în Moldova4. 

Există însă şi situaţii în care unele sate nu au fost numite după 
numele unei persoane, ci au primit denumiri în funcţie de natura, locul 
aşezării, configuraţia terenului (Şes), apa (Pâraie), vegetaţia 
(Dumbrava), fauna specifică, sau în funcţie de migraţia oamenilor, de 
locul lor de origine, de ocupaţia, de faima lor negativă sau pozitivă. 

Modalitatea de formare a numelor de locuri din fosta Plasă 
Mălini a fost detaliată în capitolul al patrulea (intitulat Formarea 
toponimelor din fosta Plasă Mălini), unde am pornit de la premisa că 
toponimele reprezintă o categorie de cuvinte cu trăsături specifice în 
structura limbii, purtătoare de informaţii, având ca principală funcţie 
denominarea. Am constatat că numele comune şi numele topice nu se 
exclud, ci se susţin reciproc, în ciuda unor particularităţi de ordin 
semantic, derivaţional ori gramatical. Prin urmare, unele sunt formate 
cu ajutorul unor entopice (toponime descriptive), în timp ce altele au 
la bază antroponime (toponime personale). 

Astfel, după analizarea structurii numelor topice, după 
identificarea elementelor lor constitutive (radicali, teme, afixe) şi după 
stabilirea relaţiilor şi a corelaţiilor între constituenţi, am reuşit să 
distingem mai multe modele structurale: toponime simple (formate din 
entopice sau din antroponime cu funcţie toponimică), toponime 
compuse, toponime derivate cu ajutorul unor sufixe diminutivale sau 
al unor sufixe colective, toponime sintagmatice ş.a. 

Sintagmele apozitive, specifice stilului „oficial”, se întâlnesc în 
număr relativ mic în zona investigată, chiar dacă limba română 

                                                            

2 DIR. A. Moldova. Veacul XVI, vol. IV, p. 142-143. 
3 DIR. C. Transilvania. Veacurile XI-XIII, vol. I (1075-1250), p. 84. 
4 DOR, p. 133. 
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modernă tinde spre eliminarea morfemelor determinării în astfel de 
construcţii denominative. Astfel de forme pot fi Dealul Cilitei, Dealul 
Şântaga, Cantonul Velniţa, formate dintr-un determinat şi un 
determinant cu funcţie de atribut substantival apoziţional, cu numele 
în cazul nominativ, reprezentând rezultatul unui proces de 
nominalizare. 

Pe de altă parte, se cuvine să menţionăm şi faptul că sintagmele 
prepoziţionale sunt întrebuinţate de către localnici în paralel cu 
termenii toponimici simpli, care se referă la acelaşi obiect, cum ar fi În 
Huci la Manolachi, La Tocilă, La Izvor, La Trei Movile ş.a. 

De asemenea, după cum am constatat în urma analizei 
semantice şi structurale a inventarului toponimic cules, nu lipsesc nici 
sintagmele genitivale, care pot fi sintetice (Şesul Tolvei, Livada 
Ruştei, Pârâul Cosmescului, Pârâul Ruştei etc.) sau analitice (Bahna 
lui Vasile Zoiţa, Bâtca lui Andrei, Cheatra lui Iepure etc). Am mai 
observat şi că o serie de sintagme cu determinant adjectival realizează 
corect, gramatical, acordul între adjectiv şi substantiv: Movila 
Borţoasă, Pârâul Larg, Pârâul Lat, Pârâul Lung, Poiana Pietroasă, 
Poiana Lungă, Poiana Mare, Ţarna Veche etc. 

Am constatat şi că baza de formare a numelor topice din arealul 
cercetat este constituită din unităţile lexicale ale limbii române – fie ea 
literară ori dialectală – specifice acestei zone. Cum este şi firesc, fiind 
vorba de denumiri ale unor locuri, importanţi în crearea numelor 
topice sunt şi termenii geografici populari, numeroase toponime fiind 
construite pe baza unor apelative prezente în vorbirea curentă sau 
dispărute, datorită faptului că a dispărut realitatea geografică pe care o 
desemnau. Majoritatea entopicelor sunt cuvinte de origine latină, 
utilizate frecvent în limba română (arşiţă, cărare, coastă, culme etc.), 
însă am întâlnit şi termeni de origine slavă (baltă, deal, dumbravă), 
maghiară (bâtcă) şi chiar un termen comun cu limba albaneză, buză. 

Capitolul al patrulea al tezei noastre (intitulat Formarea 
toponimelor din fosta Plasă Mălini) prezintă principiile care au stat la 
baza organizării în format lexicografic a materialului toponimic cules: 



 16

alegerea cuvântului-titlu, precizarea categoriei toponimice a denumirii 
şi a categoriei geografice, localizarea obiectului desemnat, 
menţionarea sinonimiilor (atunci când a fost cazul) etc. Glosarul 
toponimic, construit etimologic şi structural, în ordine alfabetică, 
reprezintă partea cea mai cuprinzătoare a lucrării şi conţine analiza 
geografică, istorică şi lingvistică a materialului toponimic adunat pe 
baza anchetelor toponimice efectuate în arealul cercetat de-a lungul a 
mai multor ani şi cu un număr important de informatori. La baza 
redactării acestui glosar a stat metoda de analiză structurală, elaborată 
de cercetătorul Dragoş Moldovanu, metodă care ne-a permis 
evidenţierea locului hidronimelor, al oronimelor şi al oiconimelor 
între categoriile polarizatoare şi stabilirea unor relaţii între numele de 
locuri. Mai mult, înregistrarea exhaustivă şi prezentarea toponimelor 
sub forma unui glosar de tip structural înlesneşte şi observarea 
relaţiilor dintre acestea şi stadiul evoluţiei lor, evidenţiind-se, în acest 
mod, şi legătura unui sistem de categorii în jurul unor nume topice 
polarizatoare. 

După analizarea întregului material toponimic înregistrat putem 
face şi unele aprecieri mai generale, cum ar fi faptul că majoritatea 
numelor topice se referă la hidronime, oronime şi oiconime, în sensul 
că relieful zonei fiind deluros şi străbătut de numeroase pâraie, a 
favorizat formarea localităţilor, ştiindu-se că apa este elementul-cheie 
al vieţii. 

Dacă numele de locuri sunt rezultatul creaţiei unui popor, din 
cele mai vechi timpuri, ele redau nu numai spiritul de observaţie al 
locuitorilor acestor meleaguri prin varietatea, plasticitatea şi pitorescul 
conţinutului lor, ci şi o caracteristică esenţială a arealului 
administrativ, social şi geografic investigat, care reflectă şi faptul că 
aici toponimia oglindeşte cu fidelitate şi diversele împrejurări social-
istorice. Aşadar, analiza toponimelor din fosta Plasă Mălini oferă 
dovezi incontestabile privind populaţia românească autohtonă, 
prezentă pe aceste meleaguri din vremuri imemoriale. 
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Acest fapt ne îndreptăţeşte să apreciem că toponimia 
românească, analizată şi corelată cu izvoarele istorice, reprezintă un 
argument important pentru a susţine şi a demonstra vechimea, 
stabilitatea şi continuitatea aşezărilor româneşti de pe acest teritoriu – 
toponimia fiind şi parte a patrimoniului naţional, dar şi un document 
concludent al limbii române. De aici rezultă şi necesitatea continuării 
studiilor de acest fel, românii neavând încă un dicţionar exhaustiv al 
tuturor numelor de locuri de pe teritoriul ţării. 
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