
UN TOPONIM ARHAIC: TÂMBOEŞTI

Prof. Dr. Const. MIU

Printre puţinele cuvinte moştenite de la proto-daci sau pelasgii carpatini, care au fost 
semnalate de către  cercetători,  se  numără  şi  tymbos,  care  în  limba română actuală  este 
dâmb.

Cuvântul – în forma sa arhaică – s-a păstrat, aproape neschimbat, putând fi regăsit 
într-un  toponim  din  zona  Vrancei:  TÂMBOEŞTI.  De  la  numele  acestei  localităţi  a  pornit 
investigaţia noastră lingvistică.

În  imaginea 
alăturată,  apa-
re  o  serie  de 
cuvinte  consi-
derate de către 
lingvista  Lucia 
Wald  a  fi  de 
origine  pelas-
gă.
Dintre  toate, 
dăm  credibili-
tate la două:
thalassa  – 
rom. talaz;
tymbos –  rom. 
dâmb.  Acesta 
din  urmă  ne 
interesează  pe 
noi, pentru cele 
ce vom încerca 
să  arătăm  în 
legătură  cu  to-
ponimul  TÂM-
BOEŞTI.

Primul aspect, pe care l-am sesizat în legătură cu numele localităţii, este „rădăcina” 
tâmb,  care am presupus că trebuie să provină de la arhaicul  tymbos  şi care a evoluat la 
dâmb. Următorul „pas” în investigaţia noastră lingvistică a fost să ne interesăm dacă în istoricul 
satului  se  menţionează  acest  aspect.  Am  reuşit  să  luăm  legătura  cu  unul  dintre  autorii 
monografiei localităţii Tâmboeşti – dr. Chirtoc, însă acesta – foarte suspicios – a refuzat să ne 
ofere cartea măcar sub formă de împrumut. Totuşi, ne-a confirmat ipoteza noastră: „Tâmboeşti 
vine de la dâmb”. Restul sunt speculaţii care se pot adeveri sau nu la faţa locului, pe baza unor 
surse documentare…

Cum străvechea îndeletnicire a strămoşilor noştri – proto-dacii –, inclusiv a oamenilor 
din părţile locului a fost creşterea oilor, credem că şi acest aspect s-a păstrat în cuvântul care 
ne interesează – „miezul” cuvântului:  oe< oes (oves).   Ca atare, până acum avem  tâmb  < 
tymbos + oe < oes (oves), adică „dâmbul cu oi” sau „oile de pe/ de la dâmb). Ne mai rămâne 
să vedem cum s-a ajuns la terminaţia – şti?



Ospitalitatea neamului  nostru  o putem socoti  de acum un truism.  În  legătură cu 
provenienţa şi evoluţia acestui cuvânt, iată ce menţionează Lucia Wald şi Dan Sluşanschi în 
Introducere în studiul limbii şi culturii  indo-europene (Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1987, p. 311): „O noţiune importantă în antichitatea IE (indo-europeană – n. n.)  era 
aceea de ospitalitate, aşa cum atestă mărturiile istorice, care şi-au aflat reflectarea în literatura 
greacă şi romană. În vocabularul IE de NV, există un termen reconstruit în forma *ghosti –, cu 
sensul  <<străin>>, al cărui semantism a evoluat în direcţii diferite: în slavă şi germanică el a 
căpătat specificarea de  oaspete : v. sl. gosti, v.g.s. gast, v. eng. giest, eng. guest ; în latină 
hostis  în epoca arhaică denumea pe străinul aflat în raporturi de egalitate şi reciprocitate cu 
cetăţenii romani (Benveniste, 1969, vol. 1, p. 93); ulterior, odată cu schimbarea mentalităţii şi a 
atitudinii,  hostis a  dobândit  o  conotaţie  ostilă  –  aceea  de  duşman  (cf.  „ostil”  –  potrivnic, 
duşmănos – n. n.); pentru străinul primit ca oaspete s-a creat un nou termen – hospes (a se 
vedea şi forma veche a cuvântului, întâlnită în poezia lui Eminescu – oaspe), ca unul care intra 
temporar şi benevol, sub protecţia stăpânului casei.”

Prin urmare, tymbos + oes + *ghosti – reprezintă structura iniţială (care ar însemna 
oaspete la/ pe dâmbul cu oi  ).  Din păcate, ne lipsesc fazele intermediare ce ar fi putut fi 
atestate (inscripţie sau document). Este posibil ca grupul (g)hos – (h)os să fi evoluat spre ş, 
datorită prezenţei consoanei dental-alveolare t, precum şi datorită apropierii de grupul oes (oes 
– os > oes + t > oeşti) – tâmboeşti  : dâmbul cu oi cel ospitalier; oaspete la/ pe dâmbul cu 
oi.
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