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Vechi şi nou în toponimia comunei 
Săbăoani (judeţul Neamţ)1
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Old and new in the toponymy of Săbăoani commune (Neamţ county)

Abstract: Starting from materials obtained through direct surveys carried out in 
the area and from published or unpublished documents, we observe that some 
very old place names are still in use, even in the territory of the recently established 
Traian village. We also note numerous new place names which illustrate changes 
of realities in this region. In addition, by speaking about a community dominated 
by Roman Catholic Christians (Csangos), we will exemplify some cases of 
bilingualism on the toponymic level.
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Comuna Săbăoani, „cea mai mare şi una din cele mai vechi aşezări rurale catolice 
din Moldova” (Gabor 1996: 231), este situată în judeţul Neamţ şi este formată din două 
localităţi: Săbăoani, un sat vechi, a cărui primă atestare datează din 1588, şi Traian, un 
sat relativ nou, înfiinţat la sfârşitul secolului al XIX-lea. Majoritatea locuitorilor sunt 
creştini romano-catolici, cei mai în vârstă vorbind şi graiul ceangăiesc. Toţi sătenii care 
au participat la ancheta toponimică se declară români şi nu consideră că ceangău ar fi 
un termen jignitor. Înaintaşii sătenilor de aici au venit de dincolo de munţi, din Ardeal, 
fugind de represaliile administraţiei ungureşti2.

Informaţiile prezentate şi analizate în acest text au fost obţinute atât prin anchete3 
efectuate personal în această comună, ocazie cu care am adunat toponimele utilizate 
astăzi de către localnici, cât şi din documente publicate sau inedite, din care am recu-
perat denumiri utilizate în trecut. De asemenea, am folosit şi unele date furnizate de 

1 Acknowledgment: Acest text a fost realizat şi prezentat în cadrul proiectului de 
mobilităţi PN-III-P1–1.1-MC–2019–1356, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării din România (UEFISCDI).

2 „Ne putem face mai uşor o imagine clară despre ceea ce trebuiau să sufere iobagii români, 
dacă şi secuii, războinici şi de stare privilegiată erau supuşi la tot felul de mizerii şi jafuri din 
partea voievodului însuşi şi a oamenilor săi de curte [...] ameninţând cu emigrarea în princi-
patele române – unde s-au şi dus mulţi dintre ei [...]. Iobagilor români nemairămânându-le decât 
fuga” (Meteş 1977: 79).

3 Informatorii care au participat la ancheta toponimică, majoritatea în vârstă, au fost 
selectaţi dintre sătenii care cunosc foarte bine teritoriul comunei.
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profesorul şi cercetătorul Dragoş Moldovanu, care a efectuat în anii ’70 ai secolului 
trecut câteva anchete toponimice în sate aflate la nord de oraşul Roman. 

1. Toponime vechi 
Unele nume de locuri de pe teritoriul comunei Săbăoani sunt atestate de docu-

mente vechi. De exemplu, oiconimul Săbăoani, rezultat prin derivarea numelui de per-
soană maghiar Szabó sau român Sabău cu sufixul colectiv -eşti, a fost consemnat pentru 
prima dată la 1588 (Benda 1989: 89–90). Indiferent de originea antroponimului de 
la care s-a format, el este un oiconim românesc, pentru că a fost derivat cu un sufix 
românesc. Variante ale acestui toponim se regăsesc în numeroase documente de odini-
oară: Sabaoanii (la 1712), Sabăoanii (la 1756), Saboanii (la 1772), Saboianii (la 1609), 
Săboanii (la 1606), Seboianii (la 1622). În documentele redactate în limbi străine el 
apare cu alte forme, precum Sabaoano (anul 1746), Sabboiano (anul 1658), Sabbojana 
(anul 1605), Sabo (anul 1588), Saboeni (anul 1678), Sabogiani (anul 1599), Sabograni 
(anul 1599), Saboianum (anul 1661), Sabovan (anul 1748), Sabriano (anul 1688), 
Sabrogani (anul 1599), Sebanj (anul 1788), Sebeoany (anul 1790), Sobany (anul 1781), 
Soboiano (anul 1670), Oppidum Szabo Falva (anul 1671), Villa Sabo (anul 1588), Villa 
Sabboani (anul 1691) etc. (MDTM: 359–360, unde sunt prezentate şi alte variante ale 
acestui oiconim).

Cel mai vechi toponim din zona comunei despre care discutăm astăzi este cel 
care desemnează un fost sat, Lecuşeni, astăzi parte a satului Săbăoani. Este atestat 
pentru prima dată la 1408 în forma Leucoşovţi (DRH, I: 32). Fiind singura atestare 
a acestei forme, considerăm că e vorba de un echivalent slavon al numelui românesc 
Leucuşeni, creat ad-hoc de diecii de la cancelaria domnească când au redactat, în sla-
vonă, documentul din anul 1408. Ulterior oiconimul este menţionat în variante ale 
formei româneşti: Leucuşani, Lecuşeni, Licuşeni, Ecuşani, Ecuşeni, Ileucuşani, Iucuşeni 
ş.a. (MDTM: 236–237). La originea toponimului stă un nume de persoană Leucuş 
(provenit din maghiarul Leukes) la care s-a adăugat unul din sufixele colective -ani sau 
-eni (MDTM: 237). Numele satului se regăseşte şi în alte toponime4, precum Bahana 
Licuşeni5, Izvoarele Licuşenilor, Crucea de la Licuşeni (Marcu 2018: 33), Hăţaşul Licuşeni 
(DJAN-P: 1) sau Drumul Licuşenilor, Pârâul Licuşenilor sau Pârâul de la Licuşeni, Lungul 
Vântului Licuşeni, Coasta Licuşenilor, Dâmb Licuşeni.

Un loc din vecinătatea Săbăoanilor aminteşte de existenţa aici a unui fost sat, 
Berindeşti (localnicii folosesc şi forma Berendeşti), al cărui nume se va fi format de un 
antroponim Berendei (probabil numele întemeietorului satului sau al stăpânului moşiei 
pe care s-a format localitatea) şi sufixul colectiv -eşti (Doboş et al. 2017: 208–209); 
prima atestare a toponimului datează dintr-o relatare de la 1599 a italianului Fra 
Bernardino după vizita sa în Moldova: Berendesti (Codrescu 1892: 47). Săbăonenii 

4 Despre procesele de polarizare şi diferenţiere toponimică prin care se formează denu-
miri plecând de la numele unui obiect sociogeografic important dintr-o zonă, vezi Moldovanu 
(2010).

5 Forma Bahana, specifică pronunţiei ceangăieşti (literar Bahna) a rezultat prin metafonie.
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consideră că este numele mai vechi al satului lor, că vatra veche a Săbăoanilor ar fi fost 
pe terenul numit astăzi Berindeşti; însă documentele dovedesc că cele două sate au coe-
xistat, la 1606 fiind menţionate „două sate ungureşti, anume Săboanii şi Berendieştii” 
(DRH, II: 40). Berindeşti a fost o localitate de sine stătătoare până la 1887, când a 
fost integrată oficial în Săbăoani (TTRM I1: 76), dar mutarea localnicilor de aici spre 
satul învecinat a început cu siguranţă cu mult timp înainte. De numele acestui sat amin-
tesc toponimele Izvoarele Berindeştilor, Pârâul Berindeşti, Dealul Berindeşti, Izvoarele 
Berindeştilor (Marcu 2018: 23), Berineştii la Tiba şi Berindeştii la Galan (denumirile 
acestor izvoare sunt legate de numele localnicilor care le-au amenajat şi îngrijit), Coasta 
Berindeşti (numită şi Coasta Traianului sau, simplu, Coasta).

Considerăm că vechi sunt şi numele de locuri consemnate în hărţi şi documente 
datând din secolul al XIX-lea. În Planul moşiei Săbăoani, ridicat de vornicul Ion Iancu 
la începutul secolului al XIX-lea (DANIC-P: 386), sunt notate, pe teritoriul viitorului 
sat Traian, denumiri care au legătură cu numele satelor despre care deja am vorbit: 
Siliştea Berindeşti, Siliştea Săbăoani şi Siliştea Iucşani. Presupunem că acest ultim topo-
nim este o variantă a oiconimului de astăzi Lecuşeni, care, cum am arătat mai înainte, 
este atestat şi cu denumirile Ecuşani, Ecuşeni, Iucşani, Iucuşeni, iar într-un document de 
la 1618 satului Leucuşeani din ţinutul Roman i se mai spune şi Eucuşani (DIR, XVII–
IV: 279–280); deci este vorba de mai multe variante ale aceluiaşi toponim. De acea 
silişte Iucşani aminteşte astăzi numele unui teren agricol din partea sud-estică a satului 
Săbăoani – Iocosfolo7.

În planul menţionat mai sus sunt reprezentate grafic şi două bălţi. Una din ele 
era numită Bălăşeni, denumire care s-a păstrat, astăzi desemnând o tarla aflată la hota-
rul cu satul vecin Adjudeni. Balta apare cu numele Bălaşa într-o hartă de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (AM). Etimologia este legată de numele unei persoane Bălaş, ai 
cărei urmaşi sunt probabil cei consemnaţi în recensămintele satului Adjudeni începând 
cu Catagrafia de la 1774 (care menţionează pe Ion Bălaşco şi Martin Bălaşco), apoi în 
Catagrafia ţinutului Roman de la 1820 (când sunt recenzate patru persoane cu numele 
de familie Bălaşcă) sau în cea din 1831, unde găsim trei birnici cu numele de familie 
Bălaşcu (Zahariuc 2005: 65–68). 

Cealaltă baltă – Balta Hăbăşenilor – era amplasată cam pe locul căruia astăzi 
localnicii din Adjudeni îi spun Balta Săbăoanilor) şi numele îi este legat de familia 
Hăbăşescu, odinioară proprietara acestor locuri8. Întinzându-se şi pe moşia satului 
Săbăoani, şi pe cea a satului Adjudeni, balta a fost motiv a numeroase cercetări privind 
hotarul dintre moşiile satelor Săbăoani şi Adjudeni, încât este pomenită în mai multe 
documente. Ea a mai fost numită şi Topila, cum reiese dintr-un plan al moşiei Săbăoani 
de la 1847 (DANIC-P: 39/1847), iar la 1865 Topitoarea pentru că, aşa cum depuneau 
mărturie nişte localnici cultivatori de cânepă, era folosită pentru a topi în ea cânepa 
(DANIC-MA: 3r). În timp a secat, iar terenul numit la 1881 Balta Săbăoani era folosit 

6 Acest plan nu este datat, dar probabil a fost realizat între anii 1800–1820.
7 Am găsit consemnată denumirea şi la 1944: „Iocosfola” (Ungureanu 1944: 54).
8 Informaţii detaliate se găsesc la Zahariuc (2005: 27–38). 
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ca imaş (DANIC-MA: 2 şi DANIC-MA: 50)9. Într-un document de la 1883 se menţio-
nează că hotarul dintre Săbăoani şi Adjudeni trece „printr-o bahnă mlăştinoasă cu stuh, 
rogoz şi papură pe care locuitorii o numesc balta” (DANIC-RA: 6r). 

Un alt toponim vechi, care astăzi nu mai este cunoscut, apare menţionat într-o 
hotarnică de la 1847, desemnând un punct de reper în partea de nord a moşiei 
Săbăoani: Fântâna Ţigancii (DJAN-T: 25)10. La 1883 este consemnată existenţa unui 
„budaiu curgatoriu numit Fântâna Ţigancii” (DANIC-RA: 6v), iar în 1892 (AM) apare 
cu forma Fântâna Ţiganului (la nord-est de sat, la întâlnirea drumului Iaşi–Roman cu 
cel care venea de la Teţcani). 

Vechi cu siguranţă este şi toponimul Ţarina, care desemna terenul agricol al loca-
lităţii; localnicii pronunţă Ţarna şi aşa îl găsim consemnat într-un act de la 1856: „în 
Ţarnă” şi „gardul Ţărnii” (DJAN-T: 14v)11. Tot în documente din secolul al XIX-lea am 
regăsit câteva hodonime sau formaţii pretoponimice: „drumul mare de la Săbăoani la 
Pildeşti” (DANIC-RA: 5r), „drumul ce treci pi la Canton[ul] Căii ferate” (DANIC-RA: 
4r), „drumul ce merge la moara de la Simioneşti”, „drumul mare ce merge de la 
Săbăoani la Simioneşti şi Cordun” (DANIC-RA: 5r), „drumul de fer” (DANIC-RA: 
6v), „şoseaua ce merge de la Fălticeni la Roman” (DANIC-RA: 6r). Tarlalele numite 
Loturile Mari şi Loturile Mici au legătură cu împroprietărirea ţăranilor în urma aplicării 
Legii pentru înstrăinarea bunurilor statului din 7 aprilie 188912, în urma căreia s-au vân-
dut către ţărani moşii ale statului în loturi mici de 5 şi loturi mari, de 10 ha (Rusu 1965: 
268). La est de sat se află terenul La Izvoare sau La Budinele, unde au fost amenajate 
budăi – mai întâi din lemn, apoi din ciment –, pentru ca apa să fie folosită la spălat 
cânepa şi rufele. 

Probabil nu sunt noi nici denumirile drumurilor care fac legătura între cele două 
sate din comuna Săbăoani şi localităţile vecine: Drumul Pildeştilor sau Drumul la Pildeşti, 
Drumul Mirceştilor, Drumul la Teţcani, Drumul Adjudenilor, Şoseaua la Simioneşti etc.

Din secolul al XIX-lea sunt atestate în această zonă două toponime de origine 
maghiară: Ludostu şi Ciorgu. Primul desemnează un teren aflat în nord-estul teritoriului 
comunei Săbăoani, unde trebuie să fi fost pe vremuri o altă baltă; el este format din 
magh. ludas ‘bogat în gâşte; loc unde sunt gâşte sălbatice’ şi tó ‘baltă’13. Cea mai veche 
atestare a acestui toponim datează de la 1892, când este menţionat în forma Ludeşu 
(AM). Al doilea, din magh. csorgó, apare la 1892 în sintagma Şesul Cergu (AM), iar la 
1891 este menţionat Pârâul Ciorgu, care „curge de la vest spre est prin şesul Siretului şi 
se varsă la sat Agiudeni în râul Siret de a dreapta” (Condrea 1891: 36). 

9 La 1882 îl găsim consemnat cu denumirea Balta (DANIC-RA: 3r).
10 Pe atunci satul era proprietate a mănăstirilor Neamţ şi Secu. Fântâna Ţigăncii este 

menţionată şi în hotarnica de la 1856, în care se stabileau limitele moşiilor Săbăoani şi Leucuşeni 
(DJAN-T: 14r,v).

11 Aici apare şi denumirea Medean.
12 Informaţie extrasă dintr-un document de la 1913, păstrat în arhiva primăriei comunei 

Săbăoani (apud http://www.traian.cnet.ro/istoric.asp).
13 Localnicii nu cunosc etimologia toponimului.
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2. Toponime recente 
În general, am considerat a fi noi denumirile care s-au format în secolele XX şi 

XXI. Sigur, în cazul unor denumiri nu am putut identifica când au devenit toponime, 
dar în cazul altora, în funcţie de informaţiile obţinute din anchetă sau documente, în 
funcţie de etimologie şi motivare, se poate stabili sau aproxima perioada apariţiei. De 
exemplu, Tarlaua Bob „a căpătat numele în 1962, când s-a semănat bob”14; Gostatul a 
fost numele, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, a terenului numit înainte Bulgăria; 
În Spate la SMA (sau, în documente aflate în arhiva primăriei, Spate SMA) este numele 
oficial al tarlalei aflată în spatele fostului SMA15 (care a funcţionat în anii ’70–80 ai 
secolului trecut).

Numele satului Traian apare în listele oficiale începând cu 1896, dar, în compara-
ţie cu celelalte denumiri de localităţi din zona cercetată, trebuie considerat un toponim 
recent. Acesta face parte din seria oiconimelor oficiale stabilite arbitrar, neavând nicio 
legătură cu realitatea istorică, geografică sau socială a localităţii numite. Prin acest nume 
s-a dorit cinstirea unui personaj istoric cu un rol important în formarea poporului nos-
tru. Bineînţeles că părţile care compun acest sat sunt recente, posterioare înfiinţării lui: 
La Susanu (unde locuiesc mai multe familii Susanu), La Roşu (unde predomină numele 
de familie Roşu), La Perculeşti (denumire formată prin derivarea cu sufixul colectiv -eşti 
a numelui de familie Percă, frecvent în acea zonă a satului), Cartierul Nou (extindere a 
localităţii, unde se construiesc noi case). 

Din secolul al XX-lea sunt şi toponimele Tarlaua la Linie (lângă linia ferată), 
Tarlaua din Faţa Gării, La Dublu Canton (reperul folosit la identificarea tarlalei era o 
clădire mare, dublul canton, unde locuia cantonierul cu familia sa), Tabăra (denumire 
care aminteşte de o aşezare temporară, din partea a doua a secolului trecut, unde locu-
iau oameni veniţi să lucreze la fabrica de ţevi de la Roman), Tarlaua la Meteo (aici este 
amplasat un observator meteo), Piramida (datorită unei construcţii de odinioară care 
avea forma unei piramide, acolo fiind un punct de observaţie şi de măsurare topogra-
fică), La Tanc (loc unde a rămas, pentru multă vreme, un tanc), Tarlaua la Castel sau 
Tarlaua la Casa de Apă (situată în imediata apropiere a Casei de apă care asigura ali-
mentarea cu apă potabilă în comună) etc. Cele mai noi toponime sunt probabil cele 
care denumesc tarlalele SUINPROD şi Faţă ALCEDO, aflate lângă ferma SUINPROD, 
respectiv depozitul ALCEDO. 

Noi sunt şi denumirile de locuri formate de la numele unor persoane pe care 
localnicii şi le amintesc: Uliţa la Chircă (după porecla lui Noghi Petre Balan care a 
locuit în capătul acestei străzi), tarlaua Picişche (aminteşte de porecla unei familii care 
avea aici pământ), Fântâna lui Mocanu, Fântâna lui Giurgi Bacoşcă, Fântâna lui Chelban, 
Moara la Zontulescu etc.

În general, nu au viaţă foarte lungă hodonimele, mai ales cele prin care se identi-
fică drumurile din interiorul unei localităţi. În cazul denominaţiei de tip popular, căile 

14 Informaţie obţinută în cursul anchetei realizate de Dragoş Moldovanu.
15 Acronim pentru Staţiunea pentru Mecanizarea Agriculturii.
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de comunicaţie primesc nume în funcţie de un reper aflat pe acel drum sau la care 
ducea drumul, de o persoană mai în vârstă sau cu prestigiu printre locuitorii de pe acea 
uliţă, de forma sau mărimea drumului. Sigur că astfel de denumiri vor fi schimbate 
de locutori atunci când nu mai sunt simţite ca fiind motivate. Am adunat, în timpul 
anchetei, câteva hodonime populare: Strada Cantorea Carol („stătea un om mai înstărit 
acolo”), Strada Simon („stăteau mai multe familii Pal, poreclite Simon”), Strada Cuşo 
Ghiţă (după porecla lui Ghiţă Percă), Hudiţa Sus (după porecla familiei Ţăranu), Strada 
Petriş (după porecla unei familii Percă), Strada Lăcătuş („locuia acolo un lăcătuş”) ş.a. 
Sfătuindu-se între ei în graiul ceangăiesc, sătenii care au participat la ancheta toponi-
mică ne dădeau uneori răspunsul în ceangăieşte: Petriş Hudiţo, Lăcătuş Hudiţo, Celeagă 
Hudiţo (după porecla lui Bordeianu) etc. Recent, toate drumurile din satul Săbăoani au 
primit de la Primărie denumiri oficiale. Există străzi (Agriculturii, Amurgului, Antenei, 
Arcului, Artelor, Baladelor, Biruinţei, Bradului, Bujorilor, Busuiocului, Carpaţi, Castanilor, 
Câmpului, Cicoarei, Ciocârliei, Crinilor, Crizantemelor, Croitorilor, Dumbravei, Ecoului, 
Energiei, Eternităţii, Florilor, Garoafelor, Ghiocelului, Gloriei, Gării, Islazului, Lalelelor, 
Lămâiţei, Libertăţii, Liliacului, Luceafărului, Macului, Margaretelor, Mărţişorului, 
Mioriţei, Morii, Muncii, Narciselor, Nucilor, Orizontului, Păcii, Plaiului, Plopilor, Poştei, 
Primăverii, Privighetorii, Progresului, Rândunelelor, Revoluţiei, Romanţei, Rozelor, 
Rozmarinului, Salcâmilor, Sănătăţii, Scânteii, Speranţei, Spicului, Sportului, Stejarului, 
Teilor, Tineretului, Toporaşului, Trandafirilor, Triumfului, Unirii, Vaduri, Victoriei, 
Viitorului, Viorelelor, Zambilelor, Zefirului) şi fundături (Amurgului, Arinilor, Baltagului, 
Brutarilor, Bujorilor, Căprioarei, Cerbului, Cireşilor, Făgetului, Iasomiei, Izvoarelor, 
Luminii, Migdalelor, Muncii, Nordului, Nucilor, Progresului, Prunilor, Semănătoarei, 
Stânjenelului, Sunătoarei, Ulmilor, Viişoarei, Vişinilor, Zorilor) ş.a. Cu câteva excepţii, 
când numele străzilor au legătură cu repere aflate pe drumul respectiv sau spre care 
duce drumul (de exemplu Strada Gării şi Strada Islazului), aceste denumiri au fost 
stabilite după modelul toponimiei urbane şi fac trimitere la nume abstracte (cum ar 
fi străzile Biruinţei, Libertăţii, Triumfului), la elemente ale florei (Bradului, Castanilor, 
Macului, Rozelor) şi faunei (Căprioarei, Ciocârliei, Rândunelelor), nu neapărat existente 
pe teritoriul satului, la momente ale zilei (Amurgului, Zorilor) etc. În vorbirea localnici-
lor, denumirile populare ale drumurilor din sat fac loc, treptat, celor noi, oficiale.

Odată cu împroprietăririle ţăranilor a apărut şi necesitatea mai multor nume de 
tarlale, pentru a se putea identifica mai uşor proprietăţile. Multe dintre ele sunt consem-
nate în registrele agrare din anii ’50–60, aflate în arhiva primăriei comunei Săbăoani. 
Se poate observa implicarea autorităţilor în procesul de denominaţie încă de atunci, 
prin eliminarea flexiunii substantivelor şi înlăturarea prepoziţiilor aflate în componenţa 
unor denumiri topice. În prezent multe denumiri de terenuri pe care le-am identificat 
în acte din arhiva primăriei sunt influenţate de „stilul oficial”: Lot Parohie în loc de Lotul 
Parohiei, Dâmb Licuşeni în loc de Dâmbul de la Licuşeni, Drum la Vale pentru forma 
populară Drumul la Vale, Spate SMA în loc de În Spate la SMA, Bălăşeni Iazuţ pentru 
Iezuţul de la Bălăşeni, Spate Cimitir Cai în loc de În Spatele Cimitirului de Cai ş.a. 

Pentru a identifica mai uşor părţile unor tarlale mai întinse, au fost introduse 
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determinante cu rol de diferenţiere: numerale (de exemplu, Biligai I, Biligai II şi Biligai 
III, Gropană I şi Gropană II, Sârmă I şi Sârmă II, Cireş I, Cireş II şi Cireş III), determi-
nantele faţă şi spate (Faţă Castel – Spate Castel, Faţă Gară – Spate Gară), puncte cardi-
nale (Silişte-Sud şi Silişte-Nord). Terenul numit Derearu fiind foarte mare, au fost adă-
ugate diverse elemente care să ajute la diferenţierea părţilor: Derearu Becher, Derearu 
Pildeşti-Moară, Derearu Spate Moară I, Derearu Spate Moară II, Derearu Clin, Derearu 
Moară-Gară, Derearu Cimitir Cai I, Derearu Cimitir Cai II.

Din discuţiile cu sătenii, am observat că şi ei folosesc de multe ori formele pe care 
le-am întâlnit în acte oficiale, deci treptat se impune stilul oficial: În Spate Cimitir în loc 
de În Spatele Cimitirului, Tarlaua Spate Castel pentru Tarlaua din Spatele Castelului ş.a.

3. Toponime româneşti vs toponime maghiare
Toţi sătenii din această comună vorbesc româneşte, dar cei mai în vârstă au 

tendinţa să comunice între ei, în situaţii informale, în ceangăieşte. În astfel de cazuri 
sunt folosite echivalente toponimice ceangăieşti. Astfel, corespondentul maghiar 
pentru Săbăoani este Szabófalva, atestat pentru prima dată în Codexul misionarului 
Bandini (Diaconescu 2006: 196–197) sau Săbufolo, cum pronunţă astăzi sătenii; pen-
tru Lecuşeni a fost Lökösfalva16, atestat pentru prima dată la 1641 (TTRM I3: 93), în 
prezent, localnicii folosind toponimul Balazâc pentru a desemna acea parte a satului 
Săbăoani. În schimb, pentru fostul sat Berindeşti nu există un echivalent construit 
după acest model, forma utilizată atunci când comunicarea se face în ceangăieşte fiind 
Berenghişti sau Miseşche17. Echivalentul ceangăiesc pentru oiconimul Traian este Új falu 
(sau Zuifalo), denumire motivată de faptul că dintre primii localnici ai nou-înfiinţatului 
sat, cei mai mulţi au provenit din satul vecin Săbăoani, dar şi din alte localităţi vecine18, 
iar satul nou înfiinţat a fost numit de vecinii săbăoneni Satul Nou.

Şi pentru alte toponime există variante ceangăieşti19, unele traduceri ale denu-
mirii româneşti, altele doar echivalente: Cumponoscut pentru Fântâna cu Cumpănă, 
Fuiorcut pentru Fântâna lui Cobzaru Mihai, Gherghişcut pentru Fântâna lui Gherghiş, 
Cârpocut pentru Fântâna lui Dămuc Adam, Töröc pentru Turcu, Gödör pentru Gropana, 
Silube pentru Marginea, Popoheli pentru Lotul Popii, Balazâc pentru Licuşeni, Costar 
pentru Coasta/Pe Costă, Balazâcşorgo pentru Pârâul Licuşenilor, Falu utan pentru 

16 Aceste oiconime sunt formate din echivalentul maghiar al antroponimului care a stat la 
baza formării toponimului şi o variantă termenului falu „sat”, folosit pentru a echivala, în cazul 
mai multor denumiri de localităţi, sufixul colectiv ani, eni sau eşti din structura toponimelor 
româneşti.

17 În Marcu (2018: 20) toponimul este menţionat şi în varianta Meszeske.
18 În Registrul indicativ de suprafeţele loturilor vândute şi de numele cumpărătorilor de pe 

moşia Săbăoani din judeţul Roman de la 3 iulie 1895 se poate vedea provenienţa celor care au 
cumpărat loturi mari sau mici pe terenul unde se formează satul Traian. Mai mult de jumătate 
dintre ei provin din Săbăoani, iar restul sunt din localităţile Bogzeşti, Cârlig, Dulceşti, Hălăuceşti, 
Pildeşti şi Tămăşeni (DANIC-RA: 9–14).

19 Redăm aici, folosindu-ne de alfabetul limbii române, variantele aflate de la localnici, în 
timpul anchetei efectuate în satele comunei Săbăoani.
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Spatele Traianului, Osveni pentru Cărarea de la Gară, Cormido pentru Cărămidărie, 
Zâtăre pentru Jitărie, Dublu Cantore pentru Dublu Canton, Bulgare pentru Bulgăria, 
Petriş Hudiţo pentru Strada Petriş, Lăcătuş Hudiţo pentru Strada Lăcătuş, Tu pentru 
Balta (Săbăoani), Toapitu pentru Topitoarea, Bedai Costo pentru Coasta Beda, Cheldeşti 
ut pentru Drumul la Pildeşti, Nogi Suse pentru Şoseaua Naţională ş.a. 

Dintre denumirile ceangăieşti care au pătruns şi rămas în toponimia zonei, chiar 
şi atunci când vorbitorii comunică în română, amintim Rudoc şi Iacosfolo.

4. Concluzii
Plecând de la materiale obţinute prin anchete directe efectuate în zonă, dar şi 

de la documente publicate sau inedite, observăm că în desemnarea elementelor socio-
geografice de pe teritoriul comunei nemţene Săbăoani sunt folosite atât toponime 
vechi, atestate începând cu secolele XV–XVI, cât şi toponime noi, formate în secolele 
XX–XXI, care surprind schimbări ale realităţilor de pe teren. Sunt cu preponderenţă 
toponime româneşti (caracteristică determinată de faptul că această comunitate s-a 
dezvoltat în mijlocul unei populaţii vorbitoare de limbă română şi că localnicii au 
învăţat româneşte în cadru instituţionalizat, iar astăzi se foloseşte în comunicare cu 
preponderenţă această limbă), dar există şi câteva nume de locuri ceangăieşti în mapa 
toponimică a zonei. În comunicarea informală între membri în vârstă ai acestei comu-
nităţi (unde predomină creştinii romano-catolici – ceangăi), se utilizează adesea graiul 
ceangăiesc şi sunt folosite echivalente ceangăieşti ale unor toponime româneşti. Pentru 
majoritatea denumirilor recente, adică nu mai vechi de jumătate de secol, nu există 
decât variante româneşti.
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