
C O N S ID E R A T «  E T IM O L O G IE , IST O R IC E  § 1 G E O G R A F IC E  A S U P R A  
U N U I TO PO NIM IC S L A V  D E L ÎN G À  D U N À R E  -  G O S T IN U

A. CONSTANTINESCU

Numele de loe Gosiinu de care ne ocupám in cele ce urmeazá nu a atras píná acum 
atenea filologilor.'

Hárfile obifnuite, fie cít de amánunfite, nu ne spun mai mult despre Gosiinu declt cá 
este situat la 18 km spre est de Giurgiu. Documéntele nu il atestá. De aceea pentru expli- 
carea toponimicului Gostinu vom cáuta sá suplinim aceste lipsuri prin Imbinarea cercetárilor 
etimologice cu cele istorice fi geografice. Marele Dicfionar Geografic al Romlniei descrie 
astfel afezarea Gostinului: « Este Inconjurat de o viroagá ce iese din Dunáre fi care se 
chiamá Dunárifa . . . Mai tóate cátunele din care se formeazá aceastá comuná sint sitúate 
pe mici ridicáturi de pám int. . . (care) la venirea de ape se gásesc izolate intre ele fi comu- 
nicarea nu se poate face intre ele decit prin ajutorul plutirii * *.

Iatá deci cá localitatea noastrá poate deveni insulará, fapt care are, cum vom vedea, 
importan^a fi semnificafia lui.

Credem insá cá aspectul insular pe care il capátá in zilele noastre Gostinu numai in 
mod accidental (la venirea de ape) a fost in trecut permanent. Studiind cursul Dunárii 
pe baza indicatorului kilometric al fluviului * care ne márginefte {ara la sud, indicator 
elaborat cu o deosebitá atente sub egida Comisiei Dunárii, am descoperit in apropierea 
imediatá a Gostinului, atestarea punctului « Schela Gostinul». Schelá este un vechi 
cuvint rominesc, sinonim cu * port pe malul unui fluviu * 3. Concluzia fireascá ce poate fi 
desprinsá de aici este existen^a in trecut a unui punct unde acostau corábii, numit 
Schela Gostinului, dupá cum exista Schela Bráilii sau áltele.

Nici rádácina cuvíntului Gostinu nu este necunoscutá limbii romine. Ea este vechiul 
slav roemk. Acest etimon se pástreazá ca regionalism (Banat) piná astázi, in verbul 
a gosti (a primi un oaspete) 4. Acest verb este atestat incá de cel mai vechi diefionar romino- 
latin cu acelaf sens : hospitor, tracto 5. Etimonului reernv i-a fost adáogat sufixul posesiv 
slav -MH-k, ob^inindu-se astfel un adjectiv posesiv care apoi s-a substantivizat. Sensurile 
cuvintelor se schimbá insá in decursul secolelor fi de aceea vom lúa in considerare in cazul 
nostru nu sensul de oaspete ci acela de negu^átor. Vom considera deci la baza Gostinului 
sensul acesta care, cum vom vedea, intregefte interpretarea pe care o propunem in cercetarea 
de fa^á.

1 Marele Dicfionar Geografìe al Rominiei, Bucure?ti, 1900, vol. I l i ,  p. 615.
* Indicateur kilométrique du Danube du port de Regensburg au port de Sulina, édifia • Comission 

du Danube», Budapest, 1958, p. 208.
' Dictionarul limbii romine moderne, Editura Academiei R.P.K., 1958, p. 745. Ca etimon se arati, 

In dictionarul citât, sr. cr. skela. Menfionâm cà ?i In limba bulgari existâ, eu acelasi sens, cuvlntul ckcau 
sau cKiat, cf. Prof. B. MAVROV, Dictionnaire bulgare-français, édifia 2-a, Sofia, 1949, p. 635.

‘ Dicfionarul enciclopedie ilustrat • Cartea Romineasci >, de I. A. CANDREA i}i GH. ADAMESCU, 
Bucurestì, sine anno, p. 553.

‘ B. P. H ASDEU, Anonym us lugoshiensis. Cel mai vechi diefionar al limbii romine dupd manuscriptul 
din Biblioteca U niversititii din Pesta, In: Revista pentru istorie, arheologie si filologie, vol. V I, 1891, p. 25.
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Cele mai veehi monumente de limbà rusà atesta cuvîntul rocmk cu sensul de negu- 
ptor. O bunà definire a acestui cuvìnt o dà Marea Enciclopedie sovietica : « In Rusia veche, 
pînà în secolul XVI, negufàtor care îçi exercita nego^ul mai ales cu alte oraçe çi |àri » 1. 
Un dic^ionar etimologie recent al limbii ruse menfioneazà cà acest cuvìnt este slav comun 
çi cà « sensul iniziai » a fost acela de « negu^àtor stràin » 2. Toponimicul Gostin, articulat 
romîneçte Gostinu(l), a ìnsemnat deci «al (a) negufàtorului », negufàtor fiind luat 
aici cu sensul colectiv. Credem cà nu greçim afirmìnd cà la schela « negu^àtorului » era unul 
din púnetele unde se fàceau schimburile comerciale din perioada secolelor X I—XIV
— pe care le atestà izvoarele istorice ruseçti çi bizantine 3.

Metoda comparativ-istoricà s-a dovedit a da rezultate pozitive in lingvisticà çi de 
aceea consider cà çi toponimicul Gostinu e bine sà ìl comparàm cu alte toponimice slave.

Cercetìnd toponimia veche rusà, atenea ne-a fost atrasà de faptul cà de activitatea 
economicà a oraçului Kazan in secolele X IV —XV, este legatà o insulà de pe Volga 
denumità rocmHHUH. Pe aceastà insulà avea loc un mare tîrg international la sfîrçitul 
lunii mai: „Ha nieii >ki a*hk m lrh Ka.idtn, h.ho boia Pô-ckha 3imaa corjiiiH Koynnw 
Aìanha h moproB4](Oy c PoycK» rwhkhmh APni'fA'H inesapu“  *.

Faptul cà pe aceastà insulà se fàceau schimburile comerciale este explicabil ìn lumina 
relafiilor feudale. Suzeranii impuneau exercitarea nego^ului numai ìn anumite locuri. 
Aça de pildà, Ivan al III-lea, in testamentul sàu, interzicea cnejilor vasali sà primeascà 
pe negufàtori la curvile lor scriind : «çi se vor açeza negu^àtorii cu marfà, stràinii, çi cei 
din pàmînturile Moscovei çi cei din posesiunile lor in curvile negu(dtorilor (n* r»ciriHHWx-k 
ab»p<xt>) cum a fost in vremea mea » 6. Aceste cur^i ale negu^àtorilor erau locuri 
cu clàdiri anume construite pentru negu{àtorii stràini. Astfel de roemunue deopu 
au existât intre secolele X I I I—XV II în Novgorod (german çi olandez), în Moscova (englez, 
suedez, armenesc çi grecesc), în Pscov, Astrahan çi în alte oraçe. Negu^àtorii stràini 
puteau sà îçi exercite ocupaba cu « ridicata » numai la locul destinât lor 6.

O instituée foarte asemànàtoare celei ruseçti a existât çi la cehi. Negustorii stràini 
care veneau la Praga trebuiau sà îçi desfaeà màrfurile, în secolul X I çi cele urmàtoare, 
într-un anumit loc, la poalele castelului, numit dvür kupeckÿ (curia hospitum mercatorum) ’. 
Aceastà curte era special amenajatà în acest scop iar negu^àtorii stràini trebuiau sà locuiascà 
acolo N. Pentru a locui în altà parte ei aveau nevoie de o permisiune de la castel9.

E posibil ca aceastà instituée, desemnatà eu termenul gostin, sà fi existât çi la slavii 
sudici deçi nu avem izvoare istorice care sà ne precizeze acest fapt. De la aceçti slavi 
sudici s-a putut ca instituya çi denumirea ei sà fi fost împrumutatà la noi. în orice 
caz ea a fost întàrità çi de legàturile economice cu slavii de ràsàrit, la care, cum am 
vàzut, instituya este atestatà istoric.eçte de timpuriu çi a fost viabilà pînà în secolul al 
XVII-lea. Un ìnsemnat drum de tranzit din Europa ràsàriteanà în secolele IX —X I trecea 
de-a hingul Dunàrii (de la confluenza cu Prutul pînà la aceea eu Oltul) 10. Deosebit de 
semnificativ ni se pare faptul cà termenul acestei instituai a fost împrumutat de la slavi.

In lumina existen^ei, în perioada de început a feudalismului, a unor anumite locuri 
destinate exercitàrii nego{.ului de càtre stràini credem cà apare mai limpede faptul cà privile- 
giile comerciale acordate negu(.àt,orilor stràini care veneau în secolele.XIV—XV çi urmàtoa- 
rele în Tara Romineascà men^ioneazà în mod expres cà ei capàtà permisiunea de a-çi 
exercita negoful peste tot teritoriul.

Dezvoltarea negotului, chiar în societatea feudalà, a impus lichidarea restric{iilor 
impuse negutàtorilor stràini. Gosîin-ul nostru este légat deci — ca functie — numai de 
perioada de început a feudalismului. Spre secolele X I I I—XIV  fuñera lui înceteazà çi 
de aceea documéntele noastre medievale nu îl atestà.

în secolele X —X II I  însà a avut loe o însemnatà activitate comercialà chiar în regiunea 
unde este situât Gostinu. Numeroase tezaure monetare identificate ca apar(inînd acestei 
perioade din istoria poporului nostru 11 (sec. X —X III)  au fost descoperite prin sàpàturile

1 EoAbiuan Coeemcnan 9HtfUKAonedun ed. II-a, vol. 12, p. 282.
• N. M. ÇANSKI, Y. V. IVANOV, T. V. ÇANSKAIA, Kpamhuù amuMOAOiuHecKuü cAoeapb pyccxoio 

JÎ3UKO, Moscova, 1961, p. 82.
• Istoria Rom îniei, editura Academiei R.P.R ., Bucureçti, 1960, vol. I, p. 803.
4TloAHoe coôpanue pyeenux nemonuceü, tom. X IX , COl. 23; Onepnu ucmopuu CCCP. IJepuod <f>eodaAU3Ma, 

IX  — XV bb, partea 2-a, Moscova, 1953, p. 431.
8 HcmopuH MocKobi, nepuod $eodaAU3Ma X I I  — X V II b b ., Moscova, 1952, vol. I, p. 92.
• EoAbiuan Coeemcxan SHifuKAonedun. ed I I ,  vol. 12, p. 281.
7 H. JIR E C E K , Slovanské pravo, Praga, 1862, p. 55—56. Comunicat de Tr. Ionescu-Ni^cov.
• Ibidem.
• Ibidem.

10 Mcmopus yKpauHCKoû CCP, Kiev, 1953, harta diatre paginile 56—57.
11 Istoria Romîniei, Editura Academiei R.P.R ., Bucureçti, 1962, vol. I I ,  harta dintre p. 30—31 

(plança I).
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de la Giurgiu fi Prundu. Avem convingerea cà eie vin in sprijinul considerajiilor asupra 
Gostinului deoarece Gostinul se aflà situat intre aceste doufi puncte. Ni se pare semni- 
ficativ fi faptul cà pentru aceastà perioadà, pe malul Dunàrii intre vàrsarea Oltului fi a 
Ialomifei descoperirile de tezaure monetare nu sint prea numeroase fi eie coincid in generai 
cu porturile. Astfel de tezaure s-au descoperit la Celei, Zimnicea, Giurgiu, Prundu fi 
Càlàrafil .

Men^ionàm aici cà pe teritoriul Gostinu, Marele Diefionar Geografie al Romlniei 
indicà prezen^a ruinelor « unei vechi cetà|i * *. Speràm ca prin cercetarea de fa^à sà atragem 
atenfia arheologilor fi asupra punctului Gostinu unde, prin sàpàturi s-ar putea preciza 
despre ce fel fi ce destinale a avut construc^ia din care au ràmas acele ruine. Avem 
convingerea cà descoperirea urmelor activitàtilor desfàfurate in jurul ei ar confirma cele 
expuse aici.

In tàrile slave de asemenea existà toponimice cu etimonul v. slav rcemt, majori- 
tatea in apropierea unor ape mari. Cel mai vechi atestat este Gostinopole, in proiectul 
de tratat comercial intre Novgorodul Mare, Liibeck fi litoralul gotic din anul 1269. 
Gostinopole era afezat pe riul Volhov. Proiectul specifica: « Dacà va veni negu^àtorul 
in sus — pe Volhov — la Gostinopole el va da atita cit a dat din vechime fi nu mai mult » 3. 
In traducere toponimicul de mai sus inseamnà « Cimpia negu^àtorului ». Un afluent 
al Yistulei, spre izvoarele ei, se numefte Gostine 4. Tot in Polonia intilnim Gostyn fi 
Gostynin 6. In R. S. F. Jugoslavia pe riul Vardar este situat Gostivar-ul 6. Var este impru- 
mutat probabil din maghiarà in forma scurtà din varof (cetate, oraf).

In R. P. Bulgaria intilnim toponimicele rocmmu (raionul Loveci), atestat din secolul 
al XV-lea (1430) fi rocin̂ n (raionul Blagoevgrad), atestat din secolul al XVIl-lea 
(1605) 7. La noi de asemenea intilnim toponimice ca Gostavàf, Gostefti, fi aitele.

Din toate cele expuse mai sus desprindem concluzia cà Gostinu a fost un loc legat 
de prezen^a fi activitatea negu^àtorilor stràini care veneau pe Dunàre in secolele X —XIV, 
oprindu-se in acest loc pentru a schimba produsele lor pe cele ale populafiei locale. Prezen {a 
lor a avut un caracter iterativ (cel pu^in o perioadà de timp) fi in felul acesta s-a 
asociat locul respectiv cu adjectivul posesiv « al negu(àtorului ». Cu timpul s-au dezvoltat 
alte locuri de schimb pe Dunàre, ca Vadul D iiu lui, Vadul Calafatului etc. fi Gostinu 
fi-a incetat func^ia social-economicà. Toponimia insà a pàstrat urma in grai a perioadei 
(sec. X —X III) cind de acel loc a fost legatà o anumità activitate, cum am vàzut in cele 
de mai sus.

1 Ib idem .
* Marele D ic tio na r  Geografie a l R om in ie i, idem .
3 rpaMombi BeAUKoeo Hoezopoda u  ücKoea, M oscova — L en ing rad , 1949, p . 59.
* Meyers Grösser H anda tla s , L e ip z ig , 1932, h a r ta  7.
6 Ib idem .
* Ib idem .
7 R U S I  S T O IK O V , HauMeHoeanuH Ha öbMapcKu ce/iuma e mypcKu doKyMenmu na opueHtnancKun omdeA na  

Hapodua EuönuomeKa «B . KoAapoe» om X V , X V I ,  X V I I  u  X V I I I  een. in  «  Haeecmun hu Hapodna 
EuÖAUomeKa B. KoAapue u na EuÖAuomeKama npu Co$uückuh dbpoKaeen ynueepeumem » , to m u l I  (V I I ) ,  So fia , 
1961, p . 394.


