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Ethnic and religious connections reflected in anthroponomastics. 
Observations based on Catagrafiile Vistieriei Moldovei. Ţinutul Suceava 

(1820) [Censuses of the Moldavian treasury. The county of Suceava (1820)]

Abstract: This study aims at presenting the ethnic and religious mosaic in the 
county of Suceava at the beginning of the 19th century based on Catagrafiile 
Vistieriei Moldovei. Ţinutul Suceava (1820) [Censuses of the Moldavian treasury. 
The county of Suceava (1820)], published in 2017 by Marius Adumitroaei and 
Mircea Ciubotaru. These censuses include lists of landowners, tribute payers and 
people exempted from tribute, providing valuable information about the dynamic 
of the population, the financial state of the inhabitants, the types of work in which 
people were engaged at that time or prior to that period, the ethnic and religious 
affiliation of the people included in the censuses, their kinship, marital status and 
the like. Moreover, the censuses provide significant information regarding the 
anthroponomastics of the area, as they mark a major moment in the formation of 
the system of Romanian personal names, that is, the introduction on a large scale 
of a second name (which accompanied people’s first name). 
The ethnic connections illustrated by these documents can be noticed in the 
presence of ethnonyms, some of which became anthroponyms (Cazacu, Grecu, 
Leahu, Rusu, Turcu), as well as in the presence of foreign names specific to certain 
ethnic groups (Gorovei, Melniciuc, Clim, Clucenschi, etc.). 
Keywords: censuses, ethnonyms, anthroponyms, toponymy, religion, ethnicity. 

Migraţiile reprezintă, din cele mai vechi timpuri, un fenomen extrem de impor-
tant în istoria şi evoluţia poporului român. Catagrafiile Vistieriei Moldovei. Ţinutul 
Suceava (1820), publicate în 2017 de Marius Adumitroaei şi Mircea Ciubotaru, con-
ţin informaţii valoroase privind mozaicul etnic şi confesional din ţinutul Suceava de 
la începutul secolului al XIX-lea. După cum arăta Mircea Ciubotaru în Introducerea la 
primul volum editat din această serie, prin compararea recensămintelor făcute în anii 
1772–1774 cu cele de la începutul secolului al XIX-lea, 

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).
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catagrafiile documentează concret şi exact masivul fenomen al migraţiei (bejeniei) 
ardeleneşti (şi bucovinene) în Moldova, la sfârşitul veacului al XVIIIlea şi în prima 
jumătate a secolului următor [...]. Creşterile demografice, spectaculoase în multe 
aşezări, nu se pot explica prin spor demografic natural, oricât de prolifici ar fi fost unii 
locuitori (ceangăii, de pildă), ci tocmai prin venirea multor bejenari de peste hotare, 
identificabili prin nume ardeleneşti, prin etnonime (săcui, unguri, leşi, ruşi) şi patrion-
ime ca Ungureanu, Mărgineanu, Bârgăoanu etc.) (Lefter şi Văcaru 2013: XVI).

Aceste catagrafii cuprind liste cu proprietari de moşii şi birnici din perioada când 
se începe introducerea pe scară largă a celui deal doilea nume (după cel de botez), 
moment important în etapele formării sistemului denominativ personal românesc. Din 
aceste documente pot fi extrase diverse informaţii privind aspecte istorice, economice, 
dar şi sociale din epocă, între acestea şi interferenţele etnice. Deoarece persoanele scu-
tite de plată nu figurează în catagrafii, imaginea coabitării nu este completă, dar consi-
derăm că este totuşi reprezentativă.

1. Mozaicul etnic este surprins prin mai multe modalităţi
1.1. Prezenţa indicaţiilor privind etnia unor locuitori 
Listele Catagrafiilor Vistieriei Moldovei de la începutul secolului al XIX-lea conţin 

din belşug astfel de informaţii. Menţionăm încă de la început că nu am luat în consi-
derare patrionime precum muntean (român venit din Muntenia/Ţara Românească), 
ungurean (român venit Transilvania/Ţara Ungurească/Ardeal) şi sinonimul său arde-
lean ori antroponimele formate de la aceşti termeni, pentru că nu desemnează o naţie 
diferită de cea a locuitorilor Moldovei.

Observarea etnonimelor din onomastica românească poate furniza atât infor-
maţii privind contactul poporului nostru cu alte neamuri, mişcările de populaţie, cât 
şi modul cum localnicii au desemnat alte grupuri etnice; de asemenea, pot surprinde 
evoluţia semantică a etnonimelor, care uneori ajung să desemneze nu doar provenienţa 
persoanei desemnate, ci şi trăsături ale acesteia, asociate de locutori cu caracteristici 
predominante la anumite naţii. Etnonimul 

trebuie relaţionat cu termenul etnie, unitate etnică determinată în timp şi spaţiu 
de trăsături comune de civilizaţie, de cultură (limbă, obiceiuri, tradiţii) şi de rasă, întru-
cât în mentalul colectiv al informatorilor aceste particularităţi sunt puternic înrădăci-
nate (Adam 2015: 123).

În primul rând, în dreptul unor localităţi din ţinutul Suceava găsim informaţii 
privind etnia de tipul „burlaci lipoveni ce lucrează pe la lipoveni cânipă” (p.  2362), 
„ruşi bejănari, oamini streini, aduşi de pisti hotar” la Joldeşti (p. 85), „Jidovi orândari, 
însă: Moisă, jid(o)v Strule, Şimonu, Iţicu” la Ionăşeni (p. 6), „Marcu, jâdov orândar” 
(p. 47), „herăsău jidovilor” (p. 190), „Ene Dascalu, grec ot Fălticeni, [...] om strein de 

2 Pentru a evita o repetare supărătoare a siglei Ciubotaru şi Văcaru (2017), care indică 
lucrarea ce stă la baza acestui text, pentru exemplele excerptate din acest volum se va face trim-
itere doar prin indicarea paginii.
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la Mare(a) Albă” (p.  355), „armani cavafi vremelnici arată că plătesc cu armenii din 
Botoşani, în târgul Fulticeni” (p. 343).

Până la acea epocă, majoritatea persoanelor aveau un singur nume. Din necesi-
tatea identificării locuitorilor dintro comunitate, în dreptul celor mai mulţi recenzaţi 
este trecut după numele de botez un determinant lexical (substantiv comun) sau un 
nume de familie. Deoarece catagrafiile de la 1820 sunt scrise fără majuscule (în chiri-
lică), editorii Mircea Ciubotaru şi Marius Adumitroaie sau confruntat cu dificultatea 
diferenţierii între determinantul lexical (Ivanu, rus; Petre Anghel, sârb) şi numele de 
familie (Gavril Rusu; Dumitru Sârbu), care ar fi trebuit scris cu literă iniţială mare. În 
introducerile volumelor apărute până acum, Mircea Ciubotaru enumeră câteva dintre 
dificultăţile de identificare a cuvintelor care reprezintă substantive proprii şi precizează 
unele criterii care au stat la baza separării celor două tipuri de determinanţi care înso-
ţesc prenumele din catagrafii. Prezenţa articolului hotărât este un criteriu important 
(Neculai Rusul, Gavril Rusu, Ion Grecul, Filip Grecu ş.a.), însă uneori doar contextul 
sau compararea cu catagrafii anterioare şi ulterioare ne pot lămuri dacă e vorba de un 
antroponim sau de un substantiv comun3. Chiar dacă editorii au recunoscut că pentru 
unele cazuri alegerea lor de a scrie unele determinante cu majusculă poate fi contestată 
şi chiar dovedită a nu fi corectă, în prezentarea exemplelor care urmează neam bazat pe 
deciziile lor.

Am identificat următoarele etnonimele trecute în dreptul unor recenzaţi în 
Catagrafiile Vistieriei Moldovei. Ţinutul Suceava:

– armean, „(Persoană) care face parte din populaţia Armeniei” (MDA): „Neculai, 
arman” (p. 42), „Grigori armanu” şi „Lazăr armanu” (p. 301); 

– cazac, „1. Membru al unei comunităţi militare autonome formate, în secolul 
al XIVlea, din elemente nemulţumite ale regimului moscovit, aşezate pe teritoriile 
de margine ale statelor rus şi polonolituanian4 […]. 2. (În Rusia, începând din sec. 
XVIII.) Soldat dintro unitate de cavalerie uşoară recrutată, de obicei, dintre cazaci (1). 
3. (Prin generalizare) Rus” (MDA): „Sâmion, căzac” (p. 47);

– grec, „(Persoană) care face parte din populaţia de bază a Greciei sau este origi-
nară de acolo” (MDA), poate chiar cu o extindere a sensului, însemnând nu doar per-
soană originară din Grecia, ci şi persoană venită din sudul Dunării (Chelcu 2015: 88): 
„Enăcache Leon, grecu” şi „Ilii sân grecu” (p. 8), „Angheli grecul” (p. 110), „Căp(i)
t(anul) Niculai Vişoreanu, grec bătrân” (p. 248), „Eni, grec, [...] în Păşcani” (p. 345), 
„Eni Dascal(u), grecu ot Fălticeni” (p. 351);

– huţan, variantă a etnonimului huţul, „(Persoană) care face parte dintro popula-
ţie slavă din regiunea muntoasă de la izvoarele Siretului şi Ceremuşului şi care vorbeşte 
un dialect ucrainean)” (MDA): „Ion, huţan” (p. 70), „Vasâli huţanu” (p. 128), „Vasâli, 
huţan” (p. 167), „Vasâle, huţan, văcari” (p. 170);

– jidov, „(Învechit şi popular) Evreu” (MDA): „Moisă, jid(o)v” (p. 7), „Ghidali, 
3 Pentru detalii, vezi Introducerea la Lefter şi Văcaru (2013: XXII–XXV).
4 „Istoriceşte, cazacii cu care moldovenii au intrat în contact nu puteau fi decât cei ucraineni” 

(Lobiuc 2004: 63). 
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jâd(o)v” (p. 93), „Avram, jâd(o)v, Manoli, jâd(o)v, Moscul, jâd(o)v” (p. 108), „Lupul, 
jâd(o)v” (p. 147) etc. Aceştia, mulţi fiind negustori, erau prezenţi în majoritatea locali-
tăţilor, pentru ţinutul Sucevei fiind recenzaţi, la 1820, 718 evrei (p. XI);

– leah, „(Persoană) originar(ă) din Polonia” (MDA): „orândator(ul) leah Luca, 
văt(a)v” (p. 17), „Gligori, botezat din leah” (p. 42);

– lipovean, etnonim folosit pentru a desemna pe ruşii moscali (v. p. XXVII), este 
foarte frecvent: „Vasâli, lipovan” (p. 144), „Tănasă, dascal lipovinesc” (p. 149), „Carp 
lipovanu” (p. 302). Foarte mulţi lipoveni sunt recenzaţi la satul Manolea; în dreptul a 
71 de locuitori de aici este trecut acest etnonim: „Ştefan lipovanu, Sâmion lipovanu, 
Tăras lipovanu, Ariton lipovanu, Chitişca, lipovan, Gheorghii, lipovan, Ivan, lipovan, 
Avram, lip(o)v(an)” etc. (p. 233–236), la care se adaugă 21 de „călugări lipoveneşti”, 
între care „Nichifor, Misail, Feodosâ(i)e, Varlaam, Nectarie, Alemba” (p. 236–237). 

– muscal, „1. (Învechit şi popular) Locuitor din oraşul Moscova sau din regiu-
nea apropiată. 2. (Învechit şi popular; prin generalizare) Rus” (MDA): „Iure, moscal” 
(p. 89), „Vasâle, muscal” (p. 239), „Alexa muscalu” (p. 285);

– poleac, cuvânt învechit şi regional, sinonim cu leah, desemnând „persoană origi-
nară din Polonia”, are o singură ocurenţă ca determinant lexical: „Ivan, poleac” (p. 204);

– rus este etnonimul cu cele mai multe ocurenţe nu doar în catagrafia ţinutu-
lui Sucevei, ci pentru majoritatea ţinuturilor moldoveneşti. Acesta era folosit pentru 
a indica ucraineni (ruşii kieveni)5. Cuvântul ucrainean este puţin folosit în epocă, el 
devenind frecvent spre sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea6. 
Prezentăm doar câteva exemple: „Ion Dănilă, rus” (p. 8), „Ivanu, rus” (p. 18), „Alexa, 
rus” (p. 68), „Dănilă, rus” (p. 93), „Vasâli, rus”, „Ştefan, rus”, „Pintilii, rus” (p. 116), 
„Ostahi, rus” (p. 129), „Gheorghii, rus” (p. 167) ş.a.; 

– sârb, „Persoană care face parte din populaţia de bază a Serbiei sau care este ori-
ginară de acolo” (MDA): „Petre Anghel, sârbu” (p. 13);

– ungur, „Maghiar” (MDA): „Toad(e)r ungurul, Gavril ungurul, Ion ungurul” 
(p.  97), „Ilie Mocanu, ungur” (p.  288), „Leont(e) unguru” (p.  292), „Ion unguru” 

5 Despre necesitatea distincţiei între sensurile cuvântului rus a atras atenţia Ioan Lobiuc: 
„etnicul rus trebuie referit, după epoci, teritorii şi realităţi istorico-sociale şi etno-culturale, la 1. 
(persoană din) populaţia Rusiei Kieviene (în sens etnic, aceasta cuprindea numai regiunile Kiev 
şi Perejaslav, precum din veacul XIII, şi regiunea Cernihiv, iar în sens politic dinastico-teritorial, 
toate teritoriile dependente de Rusia etnică, kieveană adică); 2. (persoană, ~e din) populaţia 
Rusiei moscovite, mai ales de prin deceniul 8 al veacului XV (când acest stat apare pe arena 
Europei ca forţă statală politico-militară, cu denumirile Mosc(ovia), moscovit ş.a., şi când el ia 
asupră-şi vechiul etnic […] (dar şi) la 3. ucrainenii sud-vestici (în special, cei carpatici) care au 
continuat să se autodenumească (şi să fie numiţi de vecini, în primul rând, de poloni, maghiari, 
cehi etc.) tot rus’ki, rusyny până în pragul veacului nostru, păstrând cu sens etnic primitiv şi 
teritorialul Rus’, iar pe velicoruşi numindu-i moskali […], mai rar rosijány şi plasându-i în Rosija” 
(Lobiuc 1988: 411). 

6 În catagrafia ţinutului Cârligătura sunt totuşi înregistrate persoanele Dumitru Ocrai 
(Adumitroaiei şi Ciubotaru 2013: 37), Vasâle zăt Ocrain (ibidem: 38), Timofti Ocrainul şi 
Andrii Ocrainu (ibidem: 60).
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(p. 295)” (p. 316). Interesant este faptul că prenumele sunt româneşti, ceea ce poate 
însemna că ei erau de fapt ungureni. În satul Soci sunt înregistraţi nişte „bejănari 
unguri”, între care „Frenţi Marin, Anton Dimitru, Alexa Şargu, Ianoş Furcoş, Gal Petre, 
Alexa Marin, Anton Lăcătuş, Lazăr Rotar, Ianoş Sasu, Ianoş Dascalu, Anton Doboş ” 
(p. 172–173).

În liste am identificat şi determinantul arnăut: „Gheorghii, arnăut” (p.  69), 
„Dobre, arnăut” (p. 144), „Tudori Chitaru, arnăut” (p. 299), „arnăuţi ce au fost mai 
înaint(e) la acest ţinut căp(i)t(a)ni de potere, însă: căp(i)t(anul) Năstasă căp(i)t(anul) 
Coste căp(i)t(anul) Petre” (p. 301). Substantivul nu are aici sensul vechi de „albanez, 
sinonim cu vechiul «Arbănaş»” (cf. DA), ci sensul obţinut prin extensie de „«soldat 
mercenar» de orice neam (dar îmbrăcat în costumul naţional albanez)” (ibidem). 

Cu siguranţă trăiau în ţinutul Sucevei şi mulţi ţigani, însă nu sunt înregistraţi în 
aceste recensăminte pentru că erau robi. Probabil ei erau în număr mare în cătunul 
satului Bogdăneşti, numit în catagrafii „Ţâgănime(a) Măn(ăsti)r(ii) Râşcăi” sau, sim-
plu, „Ţâgănime” (p. 204), şi în satul „Ţigănime(a) Măn(ăsti)r(ii) Slatinii” (p. 184).

1.2. Antroponime formate de la etnonime 
Etnonimele, substantive comune folosite pentru desemnarea popoarelor7, au fost 

utilizate uneori şi la numirea unor persoane, devenind astfel substantive proprii (nume 
de familie, porecle, supranume sau prenume, întrun cuvânt antroponime). După cum 
observa şi Ioan BileţchiAlbescu (1939: 13), în unele cazuri „se luau astfel de nume 
din admiraţiune, din simpatie sau şi din interes pentru reprezentanţi bine cunoscuţi 
dintrun anumit popor”. Am extras câteva exemple de acest fel din catagrafia ţinutului 
Suceava:

– arvat, din magh. horvath „croat”: „Ioniţă Arvat” (p. 195); 
– caramanlău „originar din Caramania” (Constantinescu 1963: 230), cu o sin-

gură ocurenţă: „Ile Caramanlău, din Fălticeni [...], poate fi presupus ca urmaş al unui 
negustor caramanlău” (p. XXV); 

– cazac: „Ioan Căzacu” (p. 6), „Sâmion Căzac” (p. 49), „Ion Căzac(u)” (p. 64), 
„Anton Căzacu” (p.  68), „Ion Căzac” (p.  126), „Ion Căzac(u)” (p.  224). În dreptul 
localităţii Tudora există şi un „Ivan Căzăciuc” (p. 94), aşadar cu numele de familie for-
mat cu sufixul specific ucrainean –iuc printre alte nume formate cu acelaşi sufix, pre-
cum Hriţcu Cănciuc, Ivan Irimiciuc, Ivan zăt Rujciucu, Ivan Fişciuc (p. 94); 

– cerchez, „(Persoană care aparţine unui) popor aric din grupa vestică a popoare-
lor din Caucaz” (MDA): „Gheorghie Cerchez” (p. 29); 

– cosovan (persoană din Cosovo): „Ion Cosovan”, „Toad(e)r Cosovan” (p. 76); 
este atestată şi forma coţovan: „Toader Coţovan”, „Nichifor Coţovan”, „Alexa Coţovan” 
(p. 229);

– cuman, „Persoană aparţinând unei populaţii turcice, care sa aşezat, în sec. XI, pe 

7 Etnonim = „nume de popor” (MDA); aceeaşi definiţie se regăseşte şi în alte dicţionare ale 
limbii române.
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teritoriul ţărilor româneşti” (MDA); etnonimul este regăsit în acea perioadă, desigur, 
doar ca antroponim: „Ion Comanu” (p. 90), „Ion Coman” (p. 137);

– franţuz „(Învechit) Francez”(MDA): „Costandin Franţuzu” (p. 301) este „cu 
certitudine o poreclă” (p. XXV); 

– grec: „Enachi Grecu” (p. 78), „Panaite sân Grec(u)” (p. 139), „Dumitru Grecu” 
(p. 144), „Toma Grec(u)” (p. 148), „Gheorghii Grecu” (p. 230), „Filip Grecu”, „Ion 
Grecul” (p. 256), „Maftei Grecu” (p. 288), „Nicolai Grecu” (p. 288), dar şi un „Lionti 
Grecăşanu” (p. 164); 

– huţan, cu multe ocurenţe: „Filip Huţan”, „Ivan Huţanul” (p. 3), „Ion Huţanu”, 
„Pintilii Huţanu” (p.  5), „Vasâli Huţan”, „Gheorghie Huţan” (p.  50), „Toadir Huţan”, 
„Gavril Huţan” (p. 66), „Neculai Huţan” (p. 87), „Irimiia Huţan” (p. 92), „Vasâli Huţan”, 
„Chiril Huţan”, „Ion Huţan”, „Ion sân Huţan” (p. 142), „Ivan Huţanu” (p. 199) ş.a., dar 
şi „Andreiu Uţan” (p. 12);

– huţul: „Andreiu Huţul” (p. 27), „Ion Huţul” (p. 32);
– leah: „Vasâle Leahu” (p. 236);
– lipovean: „Pavăl Lipovanu”, „Pavăl Lipovan” (p. 79) şi „Sâmion Lipovanu” (p. 135);
– muscal, cu varianta moscal şi ca derivat cu sufixul ucrainean -iuc: „Mitraş sân 

Moscal(u)” (p. 58), „Neculai Moscal”, „Grigoraş brat Moscal” (p. 84), „Vasâli Muscal” şi 
„Ion sân Vasâli Muscăliuc” (p. 22), „Toadir Muscăliuc” (p. 23), „Gheorghie Muscăliuc” 
(p. 60), „Ion Muscăliuc” (p. 61), „Vasâli Moscal” şi „Ion Moscal”, „Gheorghii Muscal” 
(p. 89), „Ion Muscalu” (p. 230) ş.a.;

– neamţ, „1. German. 2. Austriac” (MDA): „Lovin sân Neamţi” (p.  63), 
„Gheorghii Neamţu” (p. 132), „Costandin Neamţu” (p. 135), „Savu Neamţu” (p. 147), 
„Irimiia Neamţu” (p. 155), „Ion Neamţu” (p. 162), „Pavăl Neamţu” (p. 226);

– nogai, „(Persoană) care face parte din populaţia mongolă turcizată răspândită 
în diverse regiuni dintre Marea Caspică şi Marea Neagră, iar în trecut, şi în Crimeea şi 
Bugeac” (MDA): „Toader Nohai” (p. 254);

– poleac: „Toader Poleac” (p. 213); 
– prusac, „(Persoană) (care face parte din populaţia de bază a Prusiei sau) este 

originară de acolo” (MDA): „Ioniţă Prusacu, scutelnic din Tâmpeşti” (p. 265), unde 
etnonimul este poreclă (p. XXV); 

– rus, etnonim care a generat cele mai numeroase antroponime de acest tip: 
„Nechifor Rusul” (p. 3), „Ilii Rusul, Mihai Rus”, „Neculai Rusul”, „Vasili Rusul” (p. 6), 
„Toma Rusul” (p.  9), „Ivanu Rusul”, „Costin Rus” (p.  12), „Ioniţă Rusan”, „Sâmion 
Ruscan, Ion Ruscan” (p. 309) etc. Se întâlnesc şi prenume feminine formate de la acest 
etnonim: Rusca („Toader a Ruşcii, Vasâle a Ruştii” – p.  213), Ruscuţa („Mihăilă a 
Ruscuţăi, Cozma Ruscuţăi” – p. 213);

– sas, „Persoană care face parte din populaţia germană originară din Flandra, din 
regiunile Rinului şi ale Mosellei şi din Saxonia, colonizată în Transilvania în sec. XII şi 
XIII” (MDA): „Ianoş Sasu” (p. 173);

– sârb: „Sârbul Ion” (p. 9), „Dumitru Sârbu”, „Costandin Sârbu” (p. 140), „Ion 
Sârbu” (p. 206), „Iftimie Sârbu” (p. 289);
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– şvab, „Persoană care făcea parte din populaţia de bază a Suabiei (veche regiune 
din Germania)” (MDA): „Toma Şfabu” (p. 287);

– tătar„Persoană care făcea parte din triburile mongole, care în sec. XIII sau 
întins din Asia până în Europa Centrală” (MDA): „Pavăl Tătar”, „Vasâli Tătar” (p. 135), 
„Ichim Tătar” (p. 111), „Toma Tătaru” (p. 171), „Sofroni Tătar” (p. 178);

– tăut, „denumire ungurească pentru slovaci”, e considerat de editori nume de 
familie pentru că „nu mai era funcţional în secolul al XVIIIlea” (p. XXV): „Costand(i)
n Tăut(u)” (p. 332) şi văduva sa, „Măriuţa Tăut(u)” (p. 15), „Vasâli Tăut(u)” (p. 129), 
„Gavril Tăotu” (p. 189), „Gheorghii Tăotul” (p. 223);

– diminutivul lui turc, „Persoană care făcea parte din populaţia de bază a Turciei 
sau este originară din Turcia” (MDA): „Andreiu Turculeţu” (p. 101); 

– ţigan: doar în derivat cu sufixul -escu: „Iacob Ţigănescu” şi „Toader Ţigănesc(u)” 
(p. 261);

– ungur: „Toader a Ungurului” (p. 316).
Plecând de la această catagrafie, am identificat pentru ţinutul Suceava mai puţine 

antroponime formate de la nume de popoare faţă de alte ţinuturi, unde am întâlnit şi 
Bulgaru, Cerchez, Frâncu, Machidonu, Raţiu, Săcuiu, Turcu, Zaporojanu. 

1.3. Prezenţa antroponimelor străine, specifice unor anumite etnii
Deşi în antroponimia românească sau fixat nume de diverse provenienţe, unele 

prenume sau nume de familie din catagrafia de faţă se disting cu claritate ca fiind stră-
ine, deci desemnând persoane de alte etnii. 

Astfel, pot fi identificaţi ca având origini ucrainene cei cu nume de familie pre-
cum Toader Clim, Mihai Clim – p. 23, „Ion Dănilă, rus” – p. 8, Nistor Hrincă – p. 309, 
Gheorghie Osac – p.  23, Iftimie Rogin – p.  229, Dumitru Zaiţi – p.  16, Iftimi Zup şi 
Neculai Zup – p. 26 sau derivate cu sufixe specific ucrainene, cum sunt cele cu terminaţia 
în ac (Durac – p. 171), eac (ca Drujbeac – p. 97, Luceac – p. 31, Politeac – p. 62), ei („Ion 
Ciornei, rus”, Alexa Dobrodei şi Petre Dobrodei – p. 39–40, Ilie Dorobei – p. 278, Ioan 
Hribeiu – p. 5, Ion sîn Hulubei – p. 248), incu (Manolachi zăt Cobincu şi Lupul Cobincu 
– p. 164, Vasâli Numincu – p. 65), iuc (Tănasă Andriciuc – p. 63, Ion Boiciuc, Toad(e)
r Dîrliciuc, Ion Havriliuc, Sîmion Lichiniuc – p.  50, Andreiu Lucaciucu – p.  7, Vasâli 
Melniciuc şi Costandin Melniciuc – p. 23, Vasîli Nemisniciuc şi Mihai Nemisniciuc – p. 64, 
Vasâli Oniciucu – p. 13, Grigori Sămăciuc, Ştefan Zahariuc – p. 168 ş.a.), uc (Ion Alexuc 
– p. 63, Grigori Gafiţuc – p. 12, Toad(e)r Moisuc – p. 54, Luchiian Morişuc – p. 13), -ov 
(Niţul Râmbov – p. 27). În multe cazuri, prenumele au forme româneşti, semn că aceş-
tia nu erau la prima generaţie pe teritoriul nostru. Desigur, există şi persoane recenzate 
având ambele nume ucrainene: Hriţcu Şorăciuc (p. 62), Ivan Căzăciuc, Hriţcu Cănciuc, 
Ivan Irimiciuc, Ivan zăt Rujciucu, Ivan Fişciuc (p. 94), Alexa Iure (p. 229) etc. „Numărul 
ucrainenilor atestaţi prin nume şi etnonimul complementar este de aproximativ 700 de 
liuzi recenzaţi în ţinutul Sucevei” (p. XXVI), între satele în care sunt înregistrate multe 
astfel de persoane fiind Bălileşti, Burdujeni, Dumbrăveni, Ionăşeni, Ruşii lui Ciomârtan 
(prezenţa ucrainenilor este confirmată de sintagma oiconimică), Zvoriştea.
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Şi lipovenii sunt foarte numeroşi, mai ales în localităţile Lipovenii ot Brăteşti, 
Lipovenii ot Homiţa şi Lipovenii ot Manole. Aceştia sunt înregistraţi de obicei doar 
cu prenumele, ucrainene (Achelina, Alexa, Ariton, Feodor, Ivan, Jinovei, Maxim, Melinti, 
Paramon, Precup, Sidor, Sârghii, Sinofont, Tăras, Tifon, Trohin, Vartolomei – p. XXVII), 
româneşti sau românizate (ibidem). 

Datorită antroponimelor pot fi identificate persoane venite din Transilvania, 
probabil ceangăi: „Costandin Gherghel” (p. 105), „Alixandru Ghergheloai” (p. 106), 
„Lupu Altal”, „Toader Altal” (p. 172), „Frenţi Hosă”, „Ianoş Furcoş”, „Anton Doboş”, 
„Frenţi Marin”, „Ioji Arghel” (p.  173), „Grigori Doboş” (p.  309), „Martin Doboş”, 
„Petre Doboş” (p. 158), „Ioniţă Arvat” (p. 195) ş.a.

Se regăsesc în catagrafie şi nume de familie formate cu sufixele poloneze enschi, 
inschi: „Gligori sân Clucenschi” (p.  68), „Sâmion sân Boicenschi” (p.  142), „Vasâle 
Crupenschi” (p. 262), „Toader Bilinschi” şi „Ion Belinschi” (p. 5), „Grigoraş Sarafinschi” 
(p. 81), „Vasâli Rusânschi” (p. 145), dar şi cu sufixele eţchi şi iţchi, specifice tot antro-
ponimiei poloneze: „Ion Dobroveţchi” (p. 72), „Neculai Dârliţchi” (p. 51), „Gheorghe 
Liniţchi” (p. 82), „Toad(e)r Ferdeţîchi” şi „Ion sîn Ferdeţichi” (p. 51). În cazul exem-
plelor însoţite de prenume calendaristice cu forme româneşti, se poate deduce că este 
vorba de persoane aşezate de mai mult timp pe pământ românesc.

Sufixul -ache, specific grecesc, apare în nume ca „Enăcache Ponici”, „Dumitrachi, 
brat lui”, şi „Enăcache Leon” (p. 8), „Enăcachi Hiot” (p. 7). Tot în grupul grecilor se 
încadrează postelniceasca Elenco Mavrogheni (p. 332) şi, după cum arată deterniman-
tul etnonimic consemnat în catagrafie, „Angheli grecul” (p. 110), „Eni, grec” (p. 345), 
„Eni Dascal(u), grecu” (p. 351).

Şi în cazul unor evrei regăsim prenume specifice etniei lor: „Herşcu sân Haim” 
(p.  37), Iosîp, Ghidali, Leiba (p.  93), Avram, Iţic (p.  108), Moisă, Herşcu (p.  119), 
Froim, Leiba, Mihăl, Strul (p. 145), Izdrail (p. 162) ş.a. Unii dintre jidovii din catagrafia 
ţinutului Suceava au prenume româneşti, precum Lupul, Cerbul (p. 156). 

2. Mozaicul confesional
Desigur, majoritatea recenzaţilor sunt ortodocşi, aceasta fiind religia care predo-

mina la românii din provincia Moldova. Ucrainenii, desemnaţi în epocă prin etnonimul 
rus, probabil în mare parte pravoslavnici (p. XXVI), reprezintă, după cum am arătat 
mai sus, etnia cea mai numeroasă după români. Lipovenii, aflaţi în număr mare în satele 
Manolea, Brăteşti şi Homiţa, erau credincioşi de rit vechi, staroveni. 

Pe lângă aceştia, mai ales în târguri locuiesc şi armeni, mozaici, catolici.
Grupul confesional al armenilor a fost bine reprezentat în târgurile moldoveneşti, 

majoritatea fiind negustori: dacă în târgul Sucevei numărul lor a scăzut spre finalul seco-
lului al XVIIIlea, în Iaşi, Botoşani, Galaţi şi Focşani se înregistrează o creştere demogra-
fică a acestora în acea perioadă (Chelcu 2015: 67). Însă, în catagrafia ţinutului Sucevei 
sunt menţionaţi doar câţiva exponenţi ai acestei etnii pentru că târgul Suceava era la acel 
moment inclus în Bucovina habsburgică, deci nu a fost recenzat în această catagrafie. 
Sunt notaţi la Târgul Fălticeni trei „armeni cavafi, rupte de Vist(ie)r(ie), din Botoşani 
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[care] să află aice cu dugheni vremelnici, însă: Grigori armanu, Lazăr armanu, Hariton” 
(p. 301), iar la târgul Burdujeni „Neculai, arman, ruptă de Cămară, la Botoşani” (p. 42).

Evreii, consemnaţi aici cu apelativul jidovi, există aproape în fiecare localitate. 
Negustori fiind, ei apar de obicei câte unul sau doi la un sat, uneori chiar mai mulţi; 
târgurile Burdujeni şi Fălticeni, însă, sau dezvoltat ca târguri evreieşti (cf. p. X şi XI), 
având recenzaţi 183, respectiv 329 de evrei (p. 328).

Catolici vor fi fost, de exemplu, în satul Soci, pentru că acolo sunt înregistraţi 
„bejănari unguri” (p. 172), câteva persoane având nume ungureşti (Lupu Altal, Frenţi 
Marin, Ianoş Furgoş, Gal Petre, Ianoş Sasu, Ianoş Dascalu, Anton Doboş, Ioji Arghel, 
Frenţi Hosă (172–174)). Persoane cu nume ungureşti se regăsesc şi în satul Cozmeşti 
(Martin Doboş, Petre Doboş, Mihaiu Doboş, Petre Gherghel etc. – p. 158), Drăguşeni 
(Rarion Sabău, Ştefan Sabău, Grigori Iştoc). De religie catolică trebuie să fi fost şi polo-
nezii. Un polonez este recenzat însă ca botezat, deci înţelegem că a trecut la altă religie: 
Gligori, botezat din leah (p.  42). Încă un botezat este recenzat şi printre numeroşii 
ucraineni din satul Ruşii lui Ciomârtan: Sâmion Botezat (p. 12).

Concluzii
Aşadar, antroponimele şi etnonimele prezente în catagrafii atât în numele sate-

lor/cătunelor, cât şi ca nume de familie sau supranume sunt martori ai interferenţelor 
etnice şi religioase din acea perioadă, datorate importantului fenomen de migraţie atât 
din celelalte provincii româneşti, cât şi din alte ţări. Publicarea Catagrafiilor Vistieriei 
Moldovei este, deci, un câştig de necontestat pentru cercetători din domenii umaniste 
precum istoria, lingvistica, sociologia, teologia şi economia.

În unele sate se pot identifica doar câteva antroponime formate de la etnonime 
sau există doar puţine indicaţii privind etnia localnicilor. Însă alte comunităţi sunt ade-
vărate amestecuri etnice. De exemplu, în localitatea „Lipovenii ot Manole(a)”, pe lângă 
cei peste 70 de lipoveni mai sunt recenzate şi 25 de persoane identificate cu etnonimul 
rus, trei jidovi şi câţiva români. Şi la satul Socii observăm o convieţuire între mai multe 
etnii (martori sunt numele de familie ucrainean Durac, antroponime ungureşti precum 
Ioji Anghel, Franţi Hosă, Ianăş Dumitru, Gal Petre, Anton Doboş, dar şi nume formate de 
la etnonime, ca Toma Tătaru, Dumitru Rus, Ianoş Sasu8). În satul Zvorişte conlocuiau 
români, evrei, ucraineni (identificaţi după nume), dar întâlnim şi persoane cu nume 
de familie formate de la etnonime (Gheorghie Cerchez, Ivănuşcă Rusul, Dănilă Rusul, 
Neculai Uţanu, Andreiu Uţan).

Târguri importante din acea zonă (Suceava, Rădăuţi, unde cu siguranţă ameste-
cul etnic era mult mai pronunţat) făceau parte însă din Bucovina aflată sub stăpânirea 
Imperiului habsburgic, aşadar nu sunt menţionate în catagrafia ţinutului Suceava. Însă 
şi în târgurile mai nou înfiinţate, Burdujeni şi Fălticeni, precum şi în unele sate există 
destui exponenţi ai etniilor conlocuitoare pe pământ românesc.

8 Desigur, nu întotdeauna se poate avea certitudinea că prin cuvintele respective se făcea 
trimitere la originea etnică a persoanei numite şi nu era vorba de o poreclă. 
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