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FENOMENUL ODAGIILOR BUGECENI 
(PRIMA JUMĂTATE A SEC. XIX) 

Sergiu BACALOV 
La începutul sec. XIX, cea mai mare parte a câmpiei Bugeacului era acope-

rită de stepă, favorabilă pentru păşunatul vitelor. După strămutarea tătarilor-no-
gai (ultimii în anul 1807), stepele Bugeacului au atras mulţi crescători de vite din 
ţinuturile de sus ale Ţării Moldovei, precum şi străini, originari din munţii Car-
paţi, Balcani şi Pind. În primele decenii ale sec. XIX, până ca procesul de coloniza-
re centralizată a Bugeacului să capete amploare, în stepele din sudul spaţiului 
pruto-nistrean s-a dezvoltat o reţea densă de cătune (câşle şi odăi), fondate de 
păstori veniţi din părţile nordice şi centrale ale Moldovei, de mocani transilvă-
neni, de către bulgari, vlahi şi albanezi de peste Dunăre. În aceste odăi şi câşle 
erau crescute pentru vânzare un număr considerabil de oi, vite mari cornute şi cai1. 
Astfel, termenul „odaie”, cu sinonimul „câşlă”, indica un cătun, locuitorii căruia 
erau specializaţi în creşterea şi comercializarea vitelor2.  

În istoriografie, problema odăilor din Ţara Moldovei (sec. XVIII)3, şi, în par-
ticular, din Bugeac (începutul sec. XIX)4, a fost semnalată, fără ca să devină su-
biect central al investigaţiilor ştiinţifice profunde. Ne-am propus în continuare, 
să evidenţiem câteva aspecte principale ce caracterizează fenomenul odăilor şi a 
odagiilor bugeceni. Acest studiul nu pretinde să epuizeze în întregime subiectul 
cercetat. Sursele disponibile la acest moment, ne-au determinat să ne concen-
trăm atenţia, din punct de vedere geografic, în special asupra ţinutului Acker-
man, însă fără a neglija totalmente celelate ţinuturi bugecene (Bender şi Ismail). 
În afară de sursele documantare de epocă (publicate şi inedite), am utilizat pe 
larg şi cele etnografice (înregistrate la cumpăna sec. XIX-XX, cu referinţă la prima 
jumătate a sec. XIX), pentru a evidenţia aspecte legate de cotidian şi mentalitatea 
odagiilor bugeceni. Sursele de arhivă şi cele etnografice n-au fost analizate în or-
dine cronologică, ci după criteriul tematic  

*  *  * 
În primul compartiment vom examina problema densităţii teritoriale a 

odăilor din Bugeac (în special, judeţul Ackerman) şi structura lor internă, locul 
de origine şi componenţa etnică odagiilor. Am grupat această diversite de aspecte 
legate de odăi şi odagii, deoarece informaţiile sunt oferite de documente 
statistice. Acest gen de surse oferă informaţii laconice, care, fiind examinate în 

                                                 
1 И.А. Анцупов, Аграрные отношения на юге Бессарабии, Кишинев, 1978, с. 114-115. 
2 Demir Dragnev, Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în ţările române, Chişinău, Cart-
didact-Civitas, 2012. Vezi paragraful: Структура систем сельского хозяйства Молдавского кня-
жества (последние десятилетие XVII – середина XVIII вв.), p. 268, 298, 300.  
3 Ibidem. 
4 И.А. Анцупов, op. cit., с. 114-115. 
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ansamblu, permit constatarea unor realităţi generalizatoare referitoare la odăile 
bugecene. Documentele statistice nu întotdeauna ajută la identificarea speci-
ficului fiecărei odăi luate în parte, deşi, în opinia noastră, fiecare din ele ar merita 
un studiu ştiinţific separat.  

Ca punct de pornire pentru acest studiu a servit o Descriere statistică a ţi-
nutului Ackerman, întocmită, probabil, în anul 18275. Acest document statistic 
prezentă, în mod detaliat, structura şi componenţa umană a unor odăi bugecene, 
pe am preluat-o ca model. Prin similitudine, putem extinde modelul respectiv 
asupra altor odăi bugecene (despre care se cunosc doar date sumare: numele 
stăpânului, locul amplasării şi numărul total de locuitori, iar uneori, date şi mai 
sumare), atestate documentar fără o descriere internă amănunţită. 

Descrierea statistică a ţinutului Ackerman (1827) nu cuprinde informaţii 
referitoare la toate odăile din ţinut, ci se referă doar la cele amplasate pe moşiile 
cu sate, sau aflate în apropierea moşiilor de acest tip. Astfel, am identificat două 
zone geografice ale ţinutului, odăile cărora au intrat în vizorul autorilor registru-
lui statistic examniat: 1) regiunea Nistrului de Jos, care include moşii populate, 
cu sate vechi, aflate în perimetrul format de localităţile Talmaza, Palanca, Cop-
ceac şi Căplani. Pentru regiunea Nistrului de Jos, datele statistice despre odăi şi 
odagii au fost comasate cu cele referitoare la locuitorii din sate. Odagii (stăpâni 
sau angajaţi) au fost, de regulă, evidenţiaţi separat de membrii obştii săteşti, fi-
ind incluşi în componenţa categoriei acelor „trăitori pe moşia satului” (cu preci-
zarea statutului lor social, a tipului de locuinţă şi a numărului de vite pe care îl 
deţineau). În unele cazuri, prin însemnări speciale, au fost prezentate informaţii 
suplimentare referitoare la odagii, cum ar fi, spre exemplu, precizarea locului 
amplasării odăilor pe moşie6; 2) regiunea cuprinsă între cursul inferior al râului 
Sarata, lacul Sasâc, Marea Neagră şi lacul Şagani, formată din moşii pustii, situate 
în imediată apropiere de cele populate (Tatarbunar, Zolocari şi Şagani). În acest 
caz, datele despre odăi şi odagii sunt reflectate în paragrafe separate şi mult mai 
detaliat7. 

Informaţiile referitoare la aceste două zone geografice le-am inclus în ta-
bele şi le-am exprimat cartografc, cu indicarea structurii etnice. Precizăm că, în 
cazul regiunii Nistrului de Jos, n-am cartografiate toate odăile cunoscute, deoare-
ce Descrierea statistică a ţinutului Ackerman (1827) nu oferă date exacte referi-
toare la locul amplasării şi numărul locuitorilor lor.  

Tabelele elaborate în baza informaţiilor prezentate de Descrierea statistică 
a ţinutului Ackerman (1827), ne permit să sesizăm că, la începutul sec. XIX, odăile 

                                                 
5 Arhiva de Stat de Acte Vechi a Rusiei (Русский Государственный Архив Древних Актов) din Mos-
cova. Fond. 1261, inv. 1, dosar 2495, filele 1-3 verso. Fragmentul referitor la odăi a fost publicat în: 
Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 95-
100. În continuare vom face trimitere la varianta publicate a acestor materiale statistice. 
6 Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 
193-313. 
7 Ibidem, p. 95-100. 
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din Bugeac aveau, în dependenţă de caz, unul sau mai mulţi stăpâni. Majoritatea 
odăilor bugecene din aceste două zone geografice ale ţinutului Ackerman aparţi-
neau moldovenilor, care erau urmaţi de mocanii transilvăneni, bulgari, cazaci şi 
greci. În afară de stăpâni, în odăi trăiau şi activau persoane angajate, de diverse 
etnii, originare din diferite ţinuturi ale Basarabiei. Aceştia erau în rol de păstori, 
ciobeni sau argaţi, responsabili de vite şi gospodărie. În mediu, la o odăie trăiau 
şi activau aproximativ 7-12 persoane. Frecvent odagii erau rude apropiate (fraţi 
sau veri), cum este cazul familiei Buriian, Cazancic şi Covalenco. Uneori la odăi 
locuiau şi soţiile împreună cu copiii stăpânilor. 

 

Harta 1. Câteva odăi din regiunea Nistrului de Jos (1827) 
 

 
 

Notă la harta 1: Numărul odăilor corespunde cu cel al moşiilor pe care se aflau, în 
conformitate cu Descrierea statistică a ţinutului Ackerman (1827).  

 
Tabel 1. Locul amplasării şi structura etnică a odăilor din regiunea 

Nistrului de Jos (1827) 
 

Nr stăpânul odăii moşia mold. greci bulg. ucr. ruşi 
1 Stoian Hagi-Russu Crocmaz 1(?)  1   
2 Gheorghe Lazarev Purcari 10  8 1  
3 Nanii Dimitrovici Răscăieţi 4  7   
4 Veleaş Hagi-Lari Cioburciu 4  1   
5 Aftanasii Balos Cioburciu 2 1   1 
6 localnici (4 odăi) Ermoclia      
7 Ştefan Grati Copceac 1     
8 Agache Ciobanu Simţel, pe 

Hagider 
1     

 

Notă la tabelul 1: Datele pentru majoritatea acestor odăi sunt incomplete.  
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Tabel 2. Stăpânii odăilor 
din regiunea Nistrului de Jos (1827) şi numărul vitelor deţinute 

 

Nr stăpânul odăii cai vite oi 
1 Stoian Hagi-Russu - 147 - 
2 Gheorghe Lazarev 20 40 - 

Andrei Nikolaev Ruşciukiev 3 12 - 
Constantin Lemny-Makedon - - 800 
Petro Slavovici 1 2 300 
Cole Ianţevici - 2 200 
Nicolai N. - - 600 
Mihailo Stepanov - 78 - 

3 Nanii Dimitrovici - - 400 
4 Veleaş Hagi-Lari - - 800 
5 Aftanasii Balos - 144 - 
6 localnici (4 odăi la Tufuşoara) - vite - 
7 Ştefan Grati - vite - 
8 Agache Ciobanu 50 40 400 

Total 74 465 3500 

 
Harta 2. Odăile din regiunea lacurilor Sasâc şi Şagani (1827) 

 

 
 

Notă la harta 1: Numărul odăilor corespunde cu cel indicat în Descrierea statistică a 
ţinutului Ackerman (1827). 
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Tabel 3. Locul amplasării şi structura etnică  
a odăilor din regiunea lacurilor Sasâc şi Şagani (1827) 

 

Nr stăpânul odăii mold. mocani bulg. ucr. evrei Total 
1(2) Grigorie Burian 1 6 - - - 7 
2 (3)  Andrei Revenco 6 - - - - 6 
3 (5) Ştefan Leu 5 1 - - 4 10 
4 (6) Grigorii Covalenco 1 - - 12 - 13 
5 (7) Dimo Cazancic 3 - 5 - - 9 

Total 16 7 5 12 1 49 

 
Tabel 4. Stăpânii odăilor din regiunea lacurilor Sasâc şi Şagani (1827), 

 numărul vitelor deţinute şi alte detalii economice 

a) 
Nr stăpânul odăii cai vite oi 
1(2) Grigorie Burian 80 - (..)00 
2 (3)  Andrei Revenco 8 131 973 
3 (5) Ştefan Leu 3 62 1200 
4 (6) Grigorii Covalenco 126 105 1200 
5 (7) Dimo Cazancic 4 129 1400 

Total 221 427 >4873 

b) 
Nr stăpânul odăii bordeie crâşme fântâni grâne fân 
1(2) Grigorie Burian 1 - 2 - + 
2 (3)  Andrei Revenco 1 - 2 + - 
3 (5) Ştefan Leu 1 1 1 - - 
4 (6) Grigorii Covalenco 1 - 2 - - 
5 (7) Dimo Cazancic 1 - 2 + + 

Total 5 1 9 2 2 
 

Notă la tabelul 4: Crâşma de la odaia lui Ştefan Leu era ţinută de un evreu. 
 

În majoritatea odăilor exista câte un bordei, utilizat în calitate de adăpost 
pentru stăpâni şi lucrători. Stăpânii şi unii dintre angajaţi aveau case proprii, si-
tuate în diferite sate şi oraşe ale Basarabiei sau Transilvaniei. Indiscutabil, la odăi 
existau adăposturi şi pentru vite: stâni, târle, ocoale etc., care n-au fost menţiona-
te în Descrierea statistică a ţinutului Ackerman. Toate odăile bugecene dispuneau 
de fântâni, folosite pentru adăpatul vitelor. Multe dintre aceste fântâni au fost să-
pate pe timpul tătarilor-nogai, seliştele cărora, în primele decenii ale sec. XIX, în-
că puteau fi observate în preajma odăilor (vezi detalii mai jos). 

În anii 20 ai sec. XIX, la odăile ţinutului Ackerman predomina oieritul, fiind 
urmat de creşterea vitelor mari cornute şi, într-o mai mică măsură, a cailor (me-
dia pentru o odaie constituia: o mie de oi şi o sută de vite). Pregătirea fânului 
reprezenta una din ocupaţiile principale ale odagiilor, iar prelucrarea pământu-
lui şi cultivarea grânelor erau pe plan secundar.  
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Harta 3. Locul de origine al odagiilor  
din regiunea Nistrului de Jos şi cea dintre lacurile Sasâc şi Şagani (1827) 

 

 
 

Notă la harta 3: Cercurile albe indică locul de origine a odagiilor; cercurile negre 
mici, arată locul amplasării odăilor. Săgeţile indică vectorul mişcării odagiilor; grosimea să-
geţilor reflectă numărul odagiilor. 

 
Tabal 5. Numărul, locul de origine, odaia în care activau şi statutul social al odagiilor 

din regiunea Nistrului de Jos şi cea dintre lacurile Sasâc şi Şagani (1827) 
 

numărul 
odagiilor 

locul de origine odaia în care  
activa în anul 1827 

statutul 

1 or. Ackerman № 11 stăpân 
4 or. Ackerman № 5 crâşmar 
1+1+2+2 or. Ackerman № 7, № 6, № 10, № 11 angajaţi 
1 or. Tatarbunar, ţin. Ackerman № 3 stăpân 
2 or. Tatarbunar, ţin. Ackerman № 3 angajaţi 
2 Ermoclia, ţin. Ackerman № 3 angajaţi 
2 Feşteliţa, ţin. Ackerman № 11 angajat 
2 Copceac, ţin. Ackerman № 10 angajat 
1 Talmaza, ţin. Ackerman № 3 angajat 
1 Slobozia Hănesei, ţin.Ackerman № 11 angajat 
1 Căplani, ţin. Ackerman № 11 angajat 
1 moşia lui Moruzi  № 7 angajat 
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1 Manghit, ţin. Ackerman № 6 angajat 
1 Zolocari, ţin Ackerman № 6 angajat 
1 Şagani, ţin Ackerman № 5 angajat 
1 or. Bender № 10 angajat 
1 Baccealia, ţin. Bender № 2 angajat 
1 Tănătari, ţin. Bender № 11 angajat 
1 Sadaclia, ţin. Bender № 6 angajat 
1+1+1 or. Chişinău № 5, № 10, № 11 stăpâni 
1 Verejeni, ţin. Chişinău № 5 angajat 
1 Durleşti, ţin. Chişinău № 5 angajat 
1 or. Ismail № 7 angajat 
1 Baurci, ţin. Ismail № 10 stăpân 
2 Austria № 5; № 2 angajaţi 
4 Austria № 2;  stăpâni 
5 Austra, apoi în s. Şagani № 7 stăpâni 
5 Macedonia turcească № 10 stăpâni 
1 Macedonia, apoi în or. Căuşani № 10 stăpân 
7 Turcia № 11 stăpâni 
9 din regiunea Bugului № 6 stăpâni 

 

Constatăm că, în 1827, mulţi odagii din aceste două zone geografice ale ţi-
nutului Ackerman (regiunea Nistrului de Jos şi cea dintre lacurile Sasâc şi Şa-
gani), erau originari din satele ţinutului Ackerman şi Bender aflate în apropiere 
relativă de spaţiul geografic în care ei activau. O parte considerabilă din odagii 
erau veniţi din regiuni mai îndepărtate, cum ar fi: oraşul Ackerman, din oraşul şi 
ţinutul Chişinău, din mediul căzăcimii de pe Bug, din Macedonia turcească şi din 
Transilvania austriacă. 

Prezenţa odagiilor mocani şi bulgari în Bugeac este confirmată de sursele 
etnografice („ni-aduc aminti cî vine aişi şiobani di la Carpat, din Sălişte sî di la Ti-
lişca8. Era unu Bucur, pi la Sălcuţa, dincolo di Căuşăni, era otoman, mai mari pi 
turmi, pi şiobani. Şî altu, Petrea Drăgoi, mocan, ave multi oi, da şî tălhar mari era. 
Erau oamini voinişi, ştieu carti, numai cî suduieu. Ni-nţălejem ghini la horbă, încî 
noi râdem cî zâşe „acu, acu”, nu amu-amu, cum zâşim noi. Stăteu la oi cu anii, în-
mulţău oili – şî când aveu cu miile, li vindeu la boieri şî luau galghini şî sî duşeu 
acasî”9). Mai multe legende atestă prezenţa păstorilor originari din peninsula 
Balcani pe teritoriul moşiilor satelor Răscăieţi10, Popeasca11, Talmaza12. 

                                                 
8 Selişte şi Tilişca sunt localităţi din Transilvania, lângă Sibiu. Deci, în regiunea Nistrului de Jos ve-
neau mocanii mărgineni, din Margina Sibiului.  
9 Din amintirile lui moş Hariton Cotoman (de 96 ani, din satul Ermoclia) înregistrate de Nicolae Don-
ţu în anul 1936 // Ştefan Agachi, Cioburciu: sat între două cetăţi. 640 de ani, Chişinău, 2002, p. 86. 
Ermoclia. 
10 Varfolomei Cotorobai, Răscăieţii de pe malul Nistrului // Prier, marţi, 29 august 1995, Nr. 67 
(4477), p. 1-2. Ne referim la etimologia populară a denumirii satului Răscăieţi ( Nişte nişte păstori 
veniţi din Balcani, care-şi păşteau turmele în apropiere de Nistru, având multe neplăceri din cauza 
mărăcinilor şi scăieţilor, şi-au exprimat nemulţumirea zicând: „Vai, ce răi scăieţi!”).  
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În strânsă legătură cu tradiţia istorică referitoare la activitatea mocanilor 
în nord-estul Bugeacului, sunt informaţiile oferite de „mărturiile ciobenilor 
transhumanţi valahi din Ungaria” («показания чебанов-валахов из Венгрии», 
«чебанов кочевников»), înregistrate, la 27 mai 1817, la cealaltă extremitate, 
apuseană, a Bugeacului, în ţinutul Greceni. Atunci au fost anchetaţi 10 mocani 
(Ioan Drăgoi, Bucur Flanţe, Ioan Flanţul, fraţii Ioan şi Nicolai Şarban, Nicolae Dră-
goi, Petru (Zaharia) Bucurenci, Zaharia, ginerele lui Muntean, Ion Câşlaru şi Ion 
Oişe), toţi ei fiind veniţi în Basarabia din „Ţara Ungurească”, adică Transilvania, 
la cumpăna secolelor XVIII-XIX, deţinând, cu unele întreruperi, statutul juridic de 
„sudiţi austriiaceşti”. Prezintă interes faptul că numele acestor păstori ardeleni 
au similitudini cu cele ale mocanilor care, conform tradiţiei, au activat în regiu-
nea Nistrului de Jos: Petrea Drăgoi şi Bucur.  

Aceşti zece păstori transilvăneni au activat în Basarabia în calitate de cio-
beni la oi. Unul din ei purta porecla „Câşlarul”, ceea ce dovedeşte că el, cea mai 
mare parte a timpului, a activat la odăi. Faptul că mocanii în Basarabia au slujit la 
mai mulţi stăpâni, confirmă faptul că ei au activat la odăi. Ulterior, de regulă 
după căsătorie, unii mocani s-au stabilit cu traiul în sate. Majoritatea s-au însu-
rat cu femei localnice (din Vlădeşti, Larga şi Zârneşti), doar câţiva au venit din 
Transilvania împreună cu soţiile. Strămutarea în Basarabia a acestor zece păs-
tori „mocani” a avut loc între anii 1796 şi 181013. 

                                                                                                                        
11 Anton Port, Chiril Cojocaru, Salvina Zbârnea, Popeasca, vol. I, Chişinău, 2009, p. 27-29. Legendă lo-
cală atribuie odagiului bulgar Sava Popov întemeierea satului Popovca (Popeasca). 
12 Petre V. Ştefănucă, Folclor şi tradiţii populare, vol. I, Chişinău, nr. 214, p. 303. Tradiţia istorică insi-
stă asupra faptului că păstorii bulgari au astupat cu lână a unui izvor, „ochi de mare”, în Valea lui Te-
ti, pe moşia satului Talmaza. 
13 Роспись землевладения и сословнаго строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 
года // Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Коммисии, т. 3, под редакцией 
И.Н. Халиппы, Кишинев, 1907, с. 213-215. 1) „Ion Drăgoi a mărturisit că el a venit din Ţara Ungu-
rească, pentru văratecul oilor, cu zece ani în urmă (1807 – n.n.)”, s-a stabilit pe moşia Vlădeşti, pro-
prietatea spătarului Constantin Sturza, de vitele căruia a îngrijit până în 1816. Şi-a luat de soţie o lo-
calnică din satul Vlădeşti. 2) „Bucur Flanţe a mărturisit că el a venit din Ţara Ungurească, ca cioban, 
acum 15 ani (1802 – n.n.) şi a activat ca păstor la diferite persoane”. „S-a însurat în satul Larga, în 
1806, luându-şi soţie de acolo; după însurătoare s-a strămutat în satul Vulcăneşti”, trăind acolo ca 
sudit austriac scutit de dări până în 1813, când a revenit în satul „Larga, baştina soţiei sale”. 3) „Ioan 
Flanţul, zis şi Vano, a mărturisit că el a venit însurat din Ţara Ungurească în anul 1810, a locuit un 
an în satul Baurci-Tătari, apoi s-a strămutat în satul Larga”. 4) „Neculai Şarban, că el a venit din Ţa-
ra Ungurească în anul 1806, şi s-a aşezat cu bucatele în Basarabia, timp de 4 ani. După ce s-a însurat, 
în anul 1813, s-a strămutat în satul Zârneşti”. 5) „Ion Şarban, fratele lui Neculai. Au venit împreună 
din din Ţara Ungurească, au locuit împreună”. În 1817 era burlac. 6) „Nicolai Drăgoi, a mărturisit că 
el a venit din Ţara Ungurească în anul 1805, ca cioban la mocani; a slujit în satul Baurci-Moldoveni la 
diferite persoane până în anul 1808; apoi a slujit în satul Paicul, la un oarecare Gheorghe hămurari, 
de la care a învăţat şi el meşteşugul. S-a însurat în 1816, luându-şi soţie din satul Larga”. 7) „Petru 
Bucurencii, a mărturisit că el a venit din Ţara Ungurească în anul 1805, împreună cu soţia sa; s-a an-
gajat ca cioban, la oile dumisale spătarului Petrache Cazimir, până în 1805, iar apoi a devenit birnic 
în satul Ciobalaciia-Larga Avea „paşaport nemţesc, pe numele lui Zaharia Bucurencii: el a spus că 
acolo, în Ţara Ungurească, el a fost botezat de preot uniet, iar venind aici, a fost botezat a doua oară, 
în satul Bălşăştii, în ţinutul Iaşi, de un preot creştin, naş la botez fiindu-i un oarecare Petru Mutorul, 
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*  *  * 
O altă sursă statistică imoprtantă pentru studierea problemei odăilor bu-

gecene este Descrierea statistică a Basarabiei sau Bugeacului (1822-1828)14, la 
elaborarea căreia s-a operat cu datele din anii 1824-1826. Acest document ne 
permite să stabilim numărul odăilor de pe moşiile „pustii” ale statului şi ale per-
soanelor particulare din cuprinsul ţinutului Ackerman, precum şi multe detalii 
referitoare infrastructura lor internă. Subliniem faptul că, termenii „moşii pustii” 
sau „loturi pustii” («пустопорожные участки») indică faptul că pe moşiile res-
pective nu existau sate aşezate, încadrate efectiv în structura administrativă şi 
fiscală a ţinutului. Acest termeni în nici un caz nu ne motivează admitem lipsa 
oamenilor pe „moşiile pustii”. Exemplul odăilor din ţinutul Ackerman, atestate 
între anii 1824 şi 1827, este elocvent în această privinţă. De asemenea, remar-
căm prezenţa în cadrul odăilor a unei infrastructuri destul de dezvoltate. Deşi 
predominau bordeiele, însă se întâlneau frecvent casele din lemn şi, uneori, cele 
din piatră. Acareturile (saraiele, stânele, târlele, grajdurile etc.) nu lipseau de la 
nici o odaie. Asemenea şi fântânele, multe din ele fiind din piatră. În cazul fân-
tânelor admitem că, în cea mai mare parte, ele erau o moştenire tătărească. În 
cadrul anumitor odăi, amplasate în locuri „strategice”, existau crâşme, „unde-şi 
beau drumeţii banii şi haiducii gologanii”.  

Pe moşiile „pustii” din ţinutul Ackerman, în anii 1824-1826 au fost ates-
tate 308 odăi. Dacă fixăm 5 persoane, ca prag minim al mediei locuitorilor de la 
odăi, atunci reiese că, în 308 odăi locuiau aproximativ 1540 de oameni.  

Cartografierea odăilor atestate pe moşiile „pustii” ale ţinutului Ackerman, 
ne permite să constătam că ele nu erau răspândite uniform. Cele cele mai multe 
odăi erau concentrate în câteva zone distincte: a) în apropierea oraşului Acker-
man şi dea lungul malului apusean al limanului Nistrului; b) în valea râului Al-
calia; c) pe malul Mării Negre, între limanul Nistrului şi lacul Alibei; d) pe cursul 
superior şi mijlociu al râului Sarata; e) pe cursul mijlociu al râului Celighider, un 
afluient de stânga al Coglnicului; f) pe cursul superior al râului Djalar, şi el 
afluient de stânga al Coglnicului; g) între lacurile Sasâc şi Chitai (vezi harta 4). 

Numele stăpânilor acestor odăi, în cea mai mare parte, ne sunt necunos-
cute. Însă, identificarea lor nu este imposibilă. Astfel, o hartă editată de F. T. Schu-
bert (în baza unor date din anii 20-50 ai sec. XIX)15, localizează mai multe odăi 
bugecene din ţinutul Ackerman, cu indicarea numelor stăpânilor lor, cum ar fi 

                                                                                                                        
care era cu oile Mitropoliei Iaşilor, şi lui i-au schimbat numele, din Zaharia în Petru”. 8) „Zaharia, gi-
nerele lui Muntean, birnic în satul Ţâganca între anii 1798 şi 1816, apoi a obţinut carte de sudit au-
striiacesc”. 9) „Ioan Câşlaru, birnic în satul Ţâganca între anii 1806 şi 1816, apoi a obţinut paşaport 
de sudit”. 10) „Ion Oişe, s-a aşezat şi s-a însurat în satul Tomeşti. Din 1796 a fost birnic împreună cu 
sătenii de acolo până în 1816, când a obţinut paşaport de sudit”. 
14 Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака, с приложе-
нием генерального плана его края, составленного при гражданской съемки Бессарабии, произво-
дившей по Высочайшему повелению размеживанию земель оной на участки с 1822 по 1828 г., Ак-
керман, 1898. 
15 Ф. Ф. Шуберт, Специальная карта западной части Российской Империи, 1821-1850. 
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cea: a lui Isaia (în valea Mihalcei, în apropierea satului actual Antoneşti, raionul 
Ştefan Vodă); a lui Mihalachi (în valea Vădenilor, apropierea satului actual Căp-
lani, raionul Ştefan Vodă); a lui Nani, a lui Macovei, a lui Leonte Caipan, a lui Av-
ram (toate pe cursul superior al Gealairului, pe moşia viitorului sat Ştefăneşti şi, 
parţial, a oraşului Ştefan Vodă); a lui Cerneavschi (lângă Palanca); a lui Ilie, a lui 
Draganov (ambele în valea satului Zabarî); a lui Popov şi cea a bulgarilor (pe va-
lea Gealairului, ceva mai jos de odaia lui Avram) etc. 

 

Harta 4. Odăile şi câşlele de pe moşiile pustii  din ţinutul Ackerman (1824-1826) 
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Tabelul 6. Lista odăilor şi câşlelor amplasate pe moşiile pustii  
 din ţinutul Ackerman (1824-1826), cu indicarea structurii lor 

 

A – numărul moşiei; B – anul reviziei; C – numărul odăilor şi câşlelor 
atestate («хутора заведенные разными жителями для скотоводства»). În 
cadrul moşiilor au fost identificate: D – case: a) din piatră; b) din împletitură de 
nuiele; E – bordeie; F – saraiuri; G – fântâni: a) din piatră; b) din pământ; H – 
mori: a) de vând; b) de pământ; I – iazuri şi heleşteie; J – beciuri: a) din piatră; b) 
din pământ. 
 

A B C D E F G H I J 
a b a b a b a b 

Moşii ale statului 
№ 1 1824 2  2 1 2 4 1 - - - - - 
№ 4 1824 0 - - - - 1 - - - - - - 
№ 6 1824 2 1 1 3 4 3 - - 1 2 1 - 
№ 8 1824 1 - 2 - 1 1 - 1 - - - - 
№ 9 1824 4 - 5 2 2 6 - 1 - - - - 

№ 11 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 12 1824 1 - 2 1 1 3  1 - - - - 
№ 13 1824 1 - 1 1 - 1 - - - - - - 
№ 14 1824 1 - 1 1 1 1  1 -    
№ 15 1824 3 - 1 2 - 6 - - - - - - 
№ 17 1824 9 - 4 7 8 14 - - - - - - 
№ 18 1824 11 1 6 5 10 15 - - - - - - 
№ 19 1824 4 - 3 1 4 9 - - - - - 1 
№ 22 1824 2 - - 3 3 10 - - - - - 1 
№ 23 1824 4 - 3 1 1 10 - - - - - - 
№ 24 1824 2 - 2 - - 7 - - - - - 1 
№ 25 1824 2 - 1 1 5 3 - 1 - - - - 
№ 29 1824 1 - - 2 1 6 - - - - - - 
№ 33 1824 3 - 3 1 5 7 - - - - - - 
№ 34 1824 3 - 1 3 1 7 - 1 - - - - 
№ 35 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 36 1824 5 - 2 3 1 6 - 1 - - 1 - 
№ 37 1824 1 - 2 - 2 5 - 1 - - - 1 
№ 39 1824 6 2 3 3 5 6 - - - 3 - 1 
№ 40 1824 1 - 1 - - 1 - - - - - - 
№ 41 1824 1 - - 2 2 6 - - - - - - 
№ 42 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 43 1824 18 - 4 14 9 16 - 2 1 2 - 3 
№ 44 1824 3 - 3 1 - 6 - 1 - 2 - - 
№ 45 1824 6 - 1 6 - 13 - - - 2 - - 
№ 46 1824 7 - 3 5 6 9 - - 2 2 1 - 
№ 47 1824 5 - 1 3 6 6 - 1 - - - - 
№ 48 1824 9 - 3 6 5 5 - 1 - - - - 
№ 50 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 51 1824 2 - 1 1 2 5 - - - 1 - - 
№ 52 1824 5 - 2 6 3 6 - - - - - - 
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№ 57 1824 2 - - 2 1 1 - - - - - - 
№ 60 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 61 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 63 1824 2 1 1 - 2 8 - - - - - - 
№ 65 1824 0  - - - 3 - - - - - - 
№ 66 1824 3 2 - 1 2 8 - - - - 1 - 
№ 67 1824 3 - 1 2 5 7 - - 1 - - - 
№ 68 1824 2 1 1 - 1 4 - - - - -  
№ 69 1824 3 - - 3 - 4 - - - 2 - - 
№ 70 1824 3  1 2 1 3 - - - - - - 
№ 71 1824 1 1 - 1 1 3 - - - - - - 
№ 72 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 73 1824 3 1 1 2 1 8 - - - - - - 
№ 74 1824 1 - - 1 - 2 - - - - - - 
№ 75 1824 3 - 2 1 2 2 - 2 - - - - 
№ 76 1824 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - 
№ 78 1824 3 1 2 1 - 4 - - - - - - 
№ 80 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 81 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 82 1824 0 - - - - - - - - - - - 
№ 83 1824 1 - 1 1 2 - - - - - - - 
№ N 1824 3 - 1 4 2 - - 2 1 - - - 
№ D 1825 20 - 23 - - 4 - 2 - - - - 

Moşii ale persoanelor particulare 
№ 2 1824 9 - 5 7 8 4 2 - - - - 2 
№ 3 1824 4 - 2 2 6 11 13 - - - 2 - 
№ 5 1824 2 - 4 1 3 6 3 2 1 2 - 1 
№ 7 1824 1 - - 1 1 3 9 - - - - - 

№ 10 1825 7 - 4 8 10 7 3 - - 1 7 - 
№ 16 1826 2 - 6 3 3 2 1 1 - - - 1 
№ 20 1825 10 - 3 8 2 12 1 - - - - - 
№ 21 1824 4 - 8 4 9 7 1 - - 2 - 2 
№ 26 1824 9 - 7 3 13 4 6 1 2 7 - 3 
№ 27 1824 10 - 8 4 9 6 - 1 - 3 - 1 
№ 30 1825 3 1 - 2 3 8 1 - - 1 1 - 
№ 31 1824 4 - 4 1 - 17 - 1 1 - 1 - 
№ 32 1824 2 - 2 2 3 8 - - - 1 - 1 
№ 38 1824 7 1 5 2 3 6 - 1 - - - - 
№ 49 1824 2 - 7 3 2 8 1 2 - 1 - 1 
№ 55 1824 5 - 3 2 3 3 3 - - - - - 
№ 56 1824 16 - 8 4 4 - 12 1 - - - - 
№ 58 1824 7 - 3 6 6 8 1 2 - 1 - - 
№ 59 1824 1 1 - - 1 9 3 - - - - - 
№ 62 1825 1 - 1 1 1 2 - 1 - 1 - - 
№ 64 1825 2 1 - 1 2 2 2 - - 2 - 1 
№ E 1826 4 - 6 3 4 - - - - - - - 
№ d ???? 1 - 1 1 - - - 1  2 1 - 
№ F 1825 9 - 5 8 5 14 - - - - 2 - 

 



79 

 

Moşie a clerului 
№ E 1824 7 - 5 2 3 6 1 - - - - - 

Total 308 15 191 185 215 419 64 30 13 40 18 19 
Sursa: Статистическое описание Бессарабии собственно так называемой или Буджака, с 
приложе-нием генерального плана его края, составленного при гражданской съемки Бессара-
бии, произво-дившей по Высочайшему повелению размеживанию земель оной на участки с 
1822 по 1828 г., Аккерман, 1898. 

 

Notă la tabelul 6: În cadrul loturilor № 16, № 27, № 30, № 36, № 45, № 49, № 55, № 
56, № 59, № 62, № 73, № D, № E, exista câte o crâşmă; iar în lotul № F – două crâşme. În 
cadrul loturilor № 24, № 36, № E, exista câte o vie; iar în lotul № 26 – două vii. În cadrul lo-
turilor № 56, № E, exita câte o livadă; iar în lotul D – două livezi. În cadrul lotului № 49 exi-
sta şi un hambar din piatră. În cadrul lotului № 59 mai exista un sarai din cărămidă. În cad-
rul loturilor № 62 mai exista o casă din lemn. În cadrul loturilor № D mai exista un grajd 
pentru cai, făcut din împletitură de nuiele.Cu cifre cursive am evidenţiat în tabel fântânile şi 
beciurile a cărui tip (piatră, pământ) nu a fost indicat. 

 

O situaţie asemănătoare este atestată pentru întregul Bugeac, inclusiv pe 
moşiile coloniştilor din ţinutul Ackerman: Între anii 1821 şi 1825, pe moşia colo-
niei germane Kaţbah, au existat două odăi, cu 30 de cai, 216 vite mari cornute şi 
vreo 1000 de oi; pe teritoriul coloniei Krasna – 6 odăi; pe cel al coloniei Ferşam-
penuas – 10 odăi; pe o moşie a statului, cu suprafaţa de 5000 desetine – 12 
odăi16; Între 1825 şi 1826, pe moşia coloniei Kleastiţ au existat 2 odăi, una fiind 
stăpânită de Ivan Glavce, care avea angajaţi 10 ciobeni, iar cealaltă aparţinea lui 
M. Ţişhovici, cu 7 ciobeni angajaţi; pe teritoriul coloniei Paris exista o odaie, în 
stăpânirea lui S. Fiodorov, cu 8 ciobeni, la Brien – una cu 14, iar la Tepliţ – alta cu 
8 ciobeni. Pe pământurile predestinate coloniştilor transdanubieni (găgăuzi şi 
bulgari), în anul 1824, existau 176 odăi, care aparţineau persoanelor străine, ori-
ginare din afara coloniilor, cu 32 000 oi. Unele dintre aceste odăi aveau între 
1600 şi 3300 oi. Aceeaşi situaţie a fost atestată şi în cazul moşiilor statului. Spre 
exemplu, în 1819, pe Celighider exista odaia câtorva reprezentanţi ai neamului 
Sârghi, originari din satul Teleşeu, ţinutul Orhei17. 

Statistica a proprietăţilor funciare şi a structurii sociale a Basarabiei, elabo-rată 
în 1817, evidenţiază un alt grup de odăi, amplasate, conform împărţirii ad-
ministrative din acel an, în ocrugul (ocolul) Căuşeni, ţinutul Bender (ulterior, o parte 
din teritoriul acestui ocol a fost trecut în componenţa ţinutului Ackerman – n.n.). Re-
giunea respectivă, cu o concentraţie mare de odăi, era situată pe cursurile supe-
rioare ale râurilor Ceaga, Sarata, Celighider, Caşpalat, Gealair, Frumuşica, Caravan, 
Acsiuru, Cilibiden etc. Actualmente, acest teritoriu constituie regiunea de frontieră 
dintre Republica Moldova şi Ucraina, cuprinzând părţile de hotar ale raioanelor 
Ştefan Vodă şi Căuşeni, cu cele ale raioanelor Sarata şi Belgorod-Dnestrovsk18.  

                                                 
16 И.А. Анцупов, Аграрные отношения на юге Бессарабии, Кишинев, 1978, с. 115. 
17 Ibidem. 
18 Роспись землевладения и сословнаго строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 
года // Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Коммисии, т. 3, под редакцией 
И.Н. Халиппы, Кишинев, 1907, с. 181-182. 
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Statistica din anul 1817 evidenţiază multe detalii referitoare la proveni-
enţa şi originea etnosocială a stăpânilor odăilor. Acestă sursă confirmând supli-
mentar diversitatea etnosocială a odagiilor bugeceni. Astfel, printre stăpânii de 
odăi atestăm exponenţi ai diferitor stări sociale, inclusiv mulţi reprezentanţi ai 
categoriilor privilegiate: a) boieri, mazâli şi dvoreni: „câşla clucerului Burda”, în 
valea Sarata; „câşla jitnicerului Simion Glavce”, în valea Gura Calnau; câşla „sul-
gerului Iordache Sallo” în valea Sarata; „câşla vistiernicului al II-le Iordachie 
Sallo”, în seliştea Eş-Mârza; câşla „pitarului Ilie Botezat din Chişinău”, în valea 
Mansir; „câşla lui Dimitrachi Sirghi, Alexandru Sirghi şi Ion Sirghi, mazâli din Te-
leşeu, şi Vasile Balaur, Nenciu şi Nistor Oncu, toţi mazâli”, în valea Celighider; 
„câşle: a lui Dumitru Ciolacu, a lui Hilimon, mazâl din satul Văsieni, ţinutul Or-
hei”, amplasate pe râul Ceaga. b) funcţionari: câşla lui „kollejski secretar Costen-
co din Căuşeni”, în valea Sarata; câşla lui „kollejski reghistrator Constantin Lem-
ny-Makedon din Căuşani”, în valea Sarata; câşla lui „kollejski reghistrator Nicolai 
Bibiri din Căuşeni”, tot în valea Sarata. c) militari: „câşla maiorului în rezervă 
Cozmenco”, în valea Celighider; câşla „căpitanului Gavril Terinti”, în valea Ceaga; 
câşla „căpitanului Mihai Alexandri”, în valea Mansir. d) cler: „câşla Mitropoliei 
Chişinăului”, în valea Sarata19. 

Statutul social altor stăpâni de odăi nu este menţionat, însă este precizată 
originea lor etnică (moldoveni, bulgari, albanezi, polonezi etc.) sau localitatea din 
care proveneau: a) din oraşul Chişinău: „odaia lui Marco Zagora din Chişinău”, în 
seliştea Axan-Mârza, în „cracul Sărăţi”; „câşla lui Mihai Bulgariu din Chişinău”, în 
valea Cantemir; „câşlele lui Cara Stoian din Chişinău, a lui Ion Cuciucă, şi a lui Pet-
rea Bulgariul din Chişinău”, în valea Gealair; „câşla lui Zane din Chişinău”, în va-
lea Celighider, „în seliştea Frumuşica Veche”; „câşlele: a lui Nicolae Crăcimariu, 
bulgar din Chişinău”, în seliştea Acsiuriu, pe valea râului Sarata; câşla lui „Costea 
Arnăut din Chişinău”, tot acolo; vezi mai sus câşla unui boier din Chişinău. b) din 
oraşul Căuşeni: „câşla lui Sava Abăgeriu din Căuşani”, în valea Acsiuru; vezi mai 
sus câşlele celor trei funcţionari din Căuşeni. c) din oraşul Huşi:„câşla lui Alexa 
Bulgariu din oraşul Huşi, de peste Prut”, în valea Caşpalat; „câşla lui Alexa Arnă-
utu din Huşi, de peste Prut”, la obârşia văii Ţilibiden. d) din oraşul Chilia: „câşla 
lui Sava Clipe [i Alipe] din Chilia” în seliştea Caibolu. e) din satul Teleşeu, ţinutul 
Orhei: vezi mai sus cazul celor şase mazâli. f) din satul Băcioi, ţinutul Orhei: „câş-
la lui Hariton din Băcioi”, în valea Caravan. g) din satul Sângera, ţinutul Orhei, 
„câşla lui Ion Ursu din Sângera, ţinutul Orhei”, în seliştea Tamur; g) din satul Vă-
sieni, ţinutul Orhei: vezi mai sus cazul celor doi mazâli20. 

Referitor la alţi stăpâni de odăi, înregistraţi în 1817, ştim doar numele lor 
şi locul amplasării odăilor lor: „câşla lui Andrei Laiu”, în valea Sarata; „câşla lui 
Manoli Liahu”, în valea Sarata; „câşla lui Hagi Gheciu”, în valea Celighider, în seli-

                                                 
19 Роспись землевладения и сословнаго строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 
года // Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Коммисии, т. 3, под редакцией 
И.Н. Халиппы, Кишинев, 1907, с. 181-182. 
20 Ibidem. 
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ştea Casaldâc; „câşla bulgarului Coiciul”, în valea Frumuşica; „câşla Calneu”, în se-
liştea Copceac21.  

În aceeaşi sursă, separat, sunt prezentate alte 12 odăi din ţinutul Bender, 
fără alte detalii geografice, în care locuiau 60 de persoane, „odagii” («60-ти хуто-
рян»),. Deoarece în text ei sunt numiţi «хозяева» (stăpâni sau gospodari? – n.n.), 
nu este clar, dacă se referă doar la stăpâni, sau şi la angajaţi22. Constatăm că şi în 
acest grup de odăi bugecenii, majoritatea stăpânilor lor erau moldoveni, dar au 
fost prezenţi odagii de altă etnie: greacă (grecul Haritul), turcă (turcul Hasan-
bey) şi evreiască (Iosip jidovul). În medie, la aceste odăi activau câte 5 persoane.  
 

Tabel 7. Populaţia unor odăi din partea apuseană a ţinutului Bender (1817) 
 

Nr. Denumirea odăii (câşlei) persoane 
1 Câşla lui Manolachi Buciuşcan 4 
2 Odaia lui Colun 3 
3 Odaia grecului Haritul 9 
4 Odaia turcului Hasan-bei 11 
5 în apropiere de Hasan Bei, cu vitele 4 
6 Odaia lui Vasile Brâncă 3 
7 Odaia lui Hagi-Gheorghe 7 
8 Odaia jidovului Iosip 2 
9 Odaia lui Constantin Stratan 3 
10 Odaia lui Nicolae Cara Petcu 3 
11 Odaia lui Vasile Ţurcanul 2 
12 Odaia lui Iordache Costin 4 

Total 60 
 

Materialele statistice examinate mai sus (din anii 1817, 1824-1826, 1827) 
ne permit să evidenţiem prezenţa a două elemente importante, specifice medi-
ului odăilor bugecene: a) fântânile, în mare parte tătăreşti. Ele constituiau o sur-
să importantă de apă potabilă, atât pentru odagii, cât şi pentru vite, deoarece ste-
pele din sudul Basarabiei erau aride, sărace în resurse acvatice; 2) seliştile tătă-
reşti, adică vetrele părăsite ale satelor tătarilor-nogai, numite ulterior „cenuşării” 
(«золники»). Izvoarele documentare atestă faptul că multe dintre odăile buge-
cene se aflau în apropierea unor selişti tătăreşti. Acestă situaţie o constată Statis-
tică a proprietăţilor funciare şi a structurii sociale a Basarabiei (1817) în cazul 
odăilor din ţinutul Bender; aceeaşi realitate a fost evidenţiată în Descrierea sta-
tistică a ţinutului Ackerman (1827), în cazul celor cinci odăi aflate în regiunea la-
curilor Sasâc şi Şagani. 

Seliştile tătăreşti n-au avut nici un rol economic în viaţa odăilor bugecene, 
însă ele au marcat mediul în care activau odagii. Locul seliştilor se caracteriza, de 

                                                 
21 Роспись землевладения и сословнаго строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 
года // Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Коммисии, т. 3, под редакцией 
И.Н. Халиппы, Кишинев, 1907, с. 181-182. 
22 Ibidem, с. 187. 
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regulă, prin existenţa unor grămezi mari de cenuşă şi bălării deosebit de abun-
dente23. De aceste selişti tătăreşti erau legate multe legende interesante. În mod 
deosebit era răspândită cea referitoare la comorile turceşti, ascunse sub pământ, 
în beciuri adânci, din piatră. Odagii găseau deseori în selişti diferite obiecte vechi 
(monede, lulele etc.), ceea ce sporea interesul lor faţă de aceste locuri, contri-
buind astfel la constituirea folclorului odagiilor bugeceni24.  

*  *  * 
Al doilea compartiment tematic al acestui studiu îl consacrăm examinării 

odagiilor bugeceni ca grup social specific. În pofida faptului că la odăi locuia un 
număr relativ mic (în comparaţie cu populaţia satelor – n.n.) de oameni, potenţi-
alul lor economic era considerabil. Făcând o comparaţie, pe baza datelor Descri-
erii statistice a ţinutului Ackerman din 1827, dintre sate şi odăi, în privinţa resur-
selor umane şi rezultatele activităţii economice (în domeniul creşterii vitelor), 
constatăm un dezechilibru major. Astfel, în satul Purcari existau 116 gospodării 
de ţărani (fără a lua în calcul burlacii, preoţii, raznocinţii, evreii, ţiganii şi alte 
categorii mai puţin reprezentative), cu 549 persoane de ambele sexe şi de toate 
vârstele. Toţi împreună dispuneau de 112 cai, 855 bovine şi 110 oi. Iar la odaia 
cu 19 locuitori, aflată în cadrul aceleiaşi moşii, erau 24 cai, 281 bovine şi 1900 oi; 
la odaia lui Grigorii Covalenco, cu 13 oameni, existau 126 cai, 105 bovine şi 1200 
oi; la odaia lui Andrei Revenco, cu 6 oameni, se găseau 8 cai, 131 bovine şi 973 oi. 
Chiar dacă, teoretic, acest dezechilibru poate fi explicat de faptul că în viaţa sate-
lor din regiunea Nistrului de Jos rolul de frunte revenea cultivării pământului, 
rentabilitatea economică a odăilor bugecene este evidentă. Rentabilitatea econo-
mică a odăilor reieşea nu prin implimentarea unor tehnologii noi, ci datorită 
existenţei multor păşuni ne valorificate, precum şi prin reducerea la minimum a 
cheltuielilor legate de întreţinerea fermelor, conform criteriului: mai multe vite şi 
mai puţini păstori. Condiţiile dure de trai, volumul mare de lucru, ritmul de acti-
vitate accelerat, au determinat concentrarea la odăi doar a persoanelor cu ener-

                                                 
23 Бессарабские воспоминания А. Велтмана и его знакомство с Пушкиным, М. 1866, c. 110-111. 
«Вообще, в нижней части Бессарабии или в Буджак почти все реки, как-то: Чага, Куялник, Сарата 
и проч., текут по солончакам; в колодцах вода тоже солона23. По всем рекам и лощинам разсеяны 
следы бывших татарских селений; эти следы заметны по кучам золы и по густому бурьяну, так 
что издали, замечая темноцветное пространство посреди зелени, замечаешь, что это – селище, 
по молдаванскому произношению – селиште, то-есть, место бывшаго селения. Имена этих се-
лищ сохранились в памяти жителей, например, Акмангыт, Мангыт, Эдиге, Эникиой и т.п. После 
того, как Буджакския степи розданы правительством для заселения, вероятно, следы селищ уже 
стерлись, но названия урочищ долго сохраняются. Проезжая через эти места, поросшие высокою 
травою, почти невозможно выносить удушливаго запаха каких-то особенных диких, мрачных 
растений, напоминающих бывшую обитель человека. Селища – обыкновенно любимый бульвар 
куропаток во время вечера: целыми стадами слетаются они на курганы золы». 
24 Petre V. Ştefănucă, Folclor şi tradiţii populare, vol. I, Chişinău, nr. 202, p. 301. Purcari: „turcu o trăit 
pi Valea Căplanului. Ni duşem cu jitili şî găsăm luleli turşeşti. Găsăm pitaşi di medi (monede de ara-
mă – n.n.); ni jiucam cu dânşâi. Ş-amu sânt sămnurili şelea unde-o trăit turşii. O trăit în bordei şî făşe 
focu. Ave cai. Spune bătrânii cî ’mbla călări. Sî chiama o vali, la Omar. O stat (turcii – n.n.) şî pi Cara-
sân. Dzîşem: pi sălişti la Omar”. 
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getică, psihologică şi fizică, puternică. De regulă, la odăi se angajau persoane cu 
surplus semnificativ de energie, prin aceasta se explică faptul că mulţi păstori 
odagii erau originari din diferite ţinuturi ale Basarabiei sau de peste hotarele ei. 

Cercetarea datelor statistice referitoare la populaţia Bugeacului în paralel 
cu sursele etnografice, permite crearea unui tablou mai amplu referitor la modul 
de viaţă al păstorilor odagii. Astfel, ştim că, la începutul sec. XIX, în contextul dez-
voltării reţelei de odăi în Bugeac, mulţi din păstorii satelor basarabene se anga-
jau în calitate de ciobeni, văcari şi herghelegii profesionişti, departe de localită-
ţile de baştină. Sursele etnografice confirmă acest proces: „bătrânu nieu o vinit 
din judeţul Chişinău. Acolo n-o fost şioban. O vinit sângur, ş-o şiobănit aişi în Bu-
geac. Pi atunşi era numa Caplanu, Olăneşti, Crocmaz şi Câşla. Dila Caplan până la 
Bairamcea nu sî afla nici duh di om”25. Deoarece odăile reprezentau gospodării 
specializate în creşterea şi comercializarea vitelor, stăpânii acestora, localnici 
sau străini, angajau la lucru doar specialişti calificaţi26. Unii dintre ciobenii locali 
se angajau şi în afara Basarabiei („am fost şî în colo, spri Dunări, pi apa Ialomiţâi, 
la boer şî m-am tocmit ca şioban”27). Periodic, în anumite condiţii, odagii buge-
ceni plecau, însoţind turmele aflate în gestiune, în străinătate („ţân minti o vremi, 
când Bugeacul era ars di săşitî, iar pisti Nestru era roadă. Atunşi am luat turmili 
şi-am mărs în Rusâia, di-am ajiuns tocmai la Crâm. Mulţi şiobani diaişi di la noi, 
da alţâi di la Carpat, o ramas pi-acolo, şî o luat fete di rus şî o făcut gospodării”28).  

De o importanţă majoră pentru tematita investigată în acest studiu sunt 
informaţiile relatate de Grigori I. Navroţki (1781-1861), un locuitor al Ackerma-
nului, şi înregistrate de A. Kociubinski. Grigorii I. Navroţki a fost martorul ocular 
a colonizării stihiinice a Bugeacului, începând cu primele decenii a sec. XIX. El a 
semnalat tipul specific de păstorit care predomina în ţinut: „odată cu venirea pri-
măverii, povestea Navroţki, turmele de oi erau duse în stepă şi ţinute acolo toată 
vara, şi doar toamna târziu erau aduse acasă. Însă în stepă turmele nu erau ţi-
nute doar într-un loc, ci încetişor, în fiecarie zi câte puţin, se tot urcau în sus, spre 
nord, până ajundeau la hotarul ţinutului vecin, al Benderului. Din acel moment 
turmele erau întoarse înapoi, tot fără nici o piedică. Însă, din 1818 au început să 
apară coloniile germanilor (veniţi din Marele Ducat al Varşoviei), iar tradiţionala 
libertate de circulaţie, pentru vite şi oameni, a fost, treptat, limitată, până când 
noua orânduire, instaurată temeinic, a interzis-o definitiv”29. 

                                                 
25 Boris Malski, Olăneştii. Monografia sociologică a unui sat de pe Nistru, Cetatea Albă, 1939, p. 162.  
26 Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 193-313. 
27 Din amintirile lui moş Hariton Cotoman... // Ştefan Agachi, op. cit., p. 87.  
28 Ibidem. 
29 А.А. Кочубинский, Тура (Тирас) – Белгород – Аккерман и его новая лапидарная надпись от 1454 
года (с тремя снимками) (Продолжение) // Записки Императорскаго Одесскаго Общества Исто-
рии и Древностей, т. XXIII, Одесса, 1901, с. 113. «Припоминаются мне в эту минуту разсказы из бы-
лаго времени Буджака умнаго старожила Аккермана, Григория Яковлевича Навроцкаго, старика 
80 лет (+1861 года), слышанные мною из уст его в годы моей ранней юности: был он друг моему 
отцу и сосед по дому, а Аккерман помнил от первых лет соединения Бессарабии с Империей. С 
наступлением первых весенних дней (разсказывал бывало Навроцкий) стада овец выгоняли в 
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Harta 5. Traseele tradiţionale utilizate de oierii 
din Ackerman şi din regiunea Nistrului de Jos 

(conform surselor etnografice) 
 

 
 

Rase de oi din Basarabia sec. XIX30 

  
„ciuşcă” („ţurcană”) „ţigae” 

                                                                                                                        
Степь, там проводили все лето и только глубокою осенью возвращались домой; но в Степь они 
не оставались на одном месте, а по малу, с каждым новым днем, все подымались выше на север, 
пока не доходили до чужаго, бендерскаго цынута (уезда): тогда начиналось обратное шествие, 
такое-же безпрепятственное. Но стали появляться немецкие колонии, с 1818 года (из Великаго 
Герцогства Варшавскаго) и старое приволье и раздолье для скота и человека все сокращалось, 
пока не наступили новые порядки, а старая свобода пропала». 
30 А. Грекулов, По Бессарабии. Чабаны, издание Бендерскаго Земства, 1916, с. 23. 
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Activitatea profesională a păstorilor odagii era mult mai dificilă decât cea a 
ciobenilor din sate, deoarece presupunea lucrul cu un număr considerabil de vi-
te, precum şi acţionarea într-un areal geografic imens, atât în Bugeac, cât şi peste 
hotarele acestuia, din stepa rusească până în munţii Carpaţi şi Balcani. Condiţiile 
de trai la odaie erau dure, necesitând de la ciobeni, văcari şi herghelegii, sănătate 
de fier, rezistenţă la intemperii şi foarte mult curaj, în luptă cu fiarele sălbatice şi 
tâlhăritul (la începutul sec. XIX, Bugeacul se remarca prin numărul mare al haite-
lor de lupi şi a cetelor de tâlhari).  

Putem constata că, în prima jumătate a sec. XIX, în cadrul odăilor bugecene 
s-a format o categorie socioprofesională, deosebită, din punct de vedere psiholo-
gic, de ceilalţi locuitori ai Basarabiei. O descriere a ciobenilor odagii din Bugeac, 
publicată în anul 1830, atestă acest fenomen etnografic: „Vara oile pasc pe păşu-
nile nemărginite ale Bugeacului, iubesc umbra colinelor, caută apă curgătoare iar 
câini răi le păzesc de lupii foarte numeroşi. Pentru iernatec li se fac saraiuri din 
împletitură, acoperite cu paie sau stuf, sunt hrănite cu nutreţ pregătit din timp. 
Păstorii sunt numiţi ciobeni; aceştea sunt un tip foarte specific de oameni: arare-
ori căsătoriţi, evită casele şi în general viaţa sedentară. Se adăpostesc de intem-
perii în colibe, se hrănesc cu mămăligă şi brânză, aproape că nu consumă vin, iar 
de băut preferă laptele de oaie. Vara poartă o cămaşă groasă, fiartă în zăr, 
împotriva insectelor, iar iarna – cojocul. Sunt zdraveni, sănătoşi, trăiesc fără nicio 
grijă. Cu ajutorul câinilor nimicesc lupii. Mulg şi tund oile, pregătesc brânza pen-
tru iarnă. Străng banii câştigaţi, şi nu-şi schimbă ocupaţiile şi modul de viaţă nici 
după ce îmbogăţesc. Au fost cazuri când aceşti ciobeni au lăsat după ei averi de 
până la cinci mii de galbeni”31. 

Din mediul păstorilor odagii se evidenţiau ciobenii mocani, care au menţi-
nut mai mult timp acest mod specific de viaţă, până spre finele sec. XIX, în special 
în partea dinspre râul Prut a Basarabiei sudice: „pustietate şi turme mari de oi, 
supravegheate de mocani fioroşi – veşnici păstori, originari din Bucovina şi Ţara 
Ungurească, şi vara îmbrăcaţi în cojoace de berbec din cap până în picioare, cu o 
mulţime de cuţite la brâu, care trăiesc doar în colibe şi nu cunosc cei aceea pâine 
coaptă. Aici este vechea ţara a brânzei şi a caşcavalului”32.  

                                                 
31 Земледелие, промышленность и торговля Бессарабии, в 1826 году. Сочинение Якова Сабу-
рова, Москва, 1830, c. 9-10. «Летом овцы пасутся на пространных пастбищах Буджака; любят тень 
холмов; требуют проточной воды и охраняются от многочисленных волков злыми собаками. На 
зиму им ставят плетневые сараи, крытые соломою или камышем – и кормят заготовленным кор-
мом. Пастухи называются чабанами; это совсем особенный род людей: редко женаты; не терпят 
изб – и вообще постоянного жилья; укрываются от суровости времени в шалашах; питаются мама-
лыгой и брынзою; вина почти не употребляют и пьют обыкновенно овечье молоко. Всю летнюю 
одежду их составляет толстая рубашка, вываренная в сыворотке от насекомых; зимою только 
надевают оничи и тулупы. Они крепки, здоровы, беззаботны; с помощью собак бьют волков; доят и 
стригут овец; варят и приготовляют на зиму брынзу; копят деньги и разбогатев не переменяют ни 
рода, ни образ жизни; и бывали примеры, что эти чабаны оставляли до 5-ти тысяч червонных».  
32 А.А. Кочубинский, Тура (Тирас) – Белгород – Аккерман и его новая лапидарная надпись..., с. 113. 
«Былые порядки жизни Буджака, но в меньшем размере, можно еще найти в южной части при-



86 

 

Modul de viaţă specific al odagiilor bugeceni a fadcinat imaginaţia sim-
patia locuitorilor din sate, dând naştere la multiple legende33: „şî erau doispreşi 
şiobeni la o turmă. Umbla cu car şi cotigă. Umblau cu boii. Carul era cu boi, da 
măgaru cu cotiga. Aveau în car: cojoace, măntăi, di mâncari. Da pi cotigă era caza-
nu. Şî mai stau într-un loc. Stăpânu lor era la sora (Soroca? – n.n.), dila Chişinău în 
sus... numai de trei ori venea pe an la oi, da oili erau aişi. Duşeu oili dila marjina 
Nistrului, li duşeu pila malul Mării şî pi urmî sî-ntorşe pila Cetate (Cetatea Albă – 
n.n.) şî încoaşi. Şî li işău oaminii dila Crocmaz, dila Olăneşti şî li dăde colaşi mari, 
câti un burlui di jin, şî li da în schimb câti o bucatî di oai... pastramă. Nimereau cu 
oile cam pi la Mologa şî în loc di sare, li dădeau la păscut la o buruiană roşâie... îi 
zâşe „ghirnic”... ş-apoi sî îngrăşă oili, ş-apoi vineu până aproapi de Tighina... pi işi 
sî învârteau”34.  

Uneori, păstorilor li se atribuiau puteri miraculoase: la Crocmaz „o fost un 
şioban şî i-o fost moartea acolo, o chicat călari di pi cal. Şî calu, di jălaniia lui, o dat 
cu chişioru, păr o făcut izvor (Fântâna lui Herdim). L-o îngropat acolo”. Mai târ-
ziu „o vinit unu calic şî s-o spalat la izvor şî s-o lecuit. O săptămână o şăzut şî s-o 
dus sănătos. Iel sângur o cumpărat pământu, grădina dinprejiur ş-o făcut casî, o 
cumparat icoani, candili, ca-n bisericî. Şî vine creştini bolnaji, luoa ţărnî (di la 
mormânt) şî sî spala şî sî-ndrepta”35. 

Într-un fel, odăile şi păstorii odagii, reprezintă varianta basarabeană, buge-
ceană, a rancho-urilor şi kowboy-lor americani din perioada colonizării pămân-
turilor libere din Vestul Sălbatic (cu precizarea că, fenomenul odagiilor bugeceni 
a luat naştere cu jumătate de secol mai devreme decât cel al kowboy-lor). Per-
soanele care activau în cadrul odăilor bugecene, la începutul secolului al XIX-lea, 
se puteau bucura din plin de libertate în sânul naturii, impresii de neuitat, de o 

                                                                                                                        
прутской Бессарабии – и безлюдье, и масс пасущихся овец под командою страшных «маканов», 
вечных пастухов, выходцев из Буковины и Венгрии, в бараньих шкурах с ног до головы и летом, 
со множеством ножей у пояса, знающих один шалаш для жилья, печеннаго хлеба не знающих. 
Здесь еще старое царство брынзы и качкавала».  
33 În copilărie, autorul acestui sudiu (născut într-un colţ al Bugeacului), a manifestat mare interes 
pentru poveşti şi legende, solicitându-le în număr mare de la bunei şi consătenii bătrâni. Majoritatea 
istorioarelor auzite se deosebeau în mod radical de obişnuitele „poveşti populare”, de factură livrea-
scă. Mai toate aveau ca protagonişti: ciobeni curajoşi, tâlhari periculoşi, câini puternici şi credincioşi, 
lupi mulţi şi răi şi turme mari de oi. Acţiunea totdeauna se desfăşura în stâni fortificate sau câmpii 
sălbatice.  

Autorul acestui sudiu ştie că un strămoş de-al său, pe nume Terinte Oprea, a fost odagiu şi um-
bla mereu încins cu un chimir lat, încărcat cu cuţite. Tradiţia de familie relatează un caz interesant 
din viaţa acestuia. Într-o noapte, Terinte Oprea a venit într-un sat, la o fată cunoscută. A fost primit în 
casă. În timp ce femeia ieşise undeva, toată atenţia lui Terinte a fost atrasă, ca unui odagiu adevărat, 
de o putină cu brânză de oaie. Fiindu-i pofta mai mare decât răbdarea, a încercat să se înfrupte cu o 
bucăţică de brânză. Fiind grăbit să-şi atingă cât mai repede scopul, şi concentrat peste măsură asu-
pra calităţilor gustative ale renumitului produs ovicol, s-a prins cu chimirul de putină şi a răsturnat 
jos întreg conţinutul ei. Fapt pentru care el a intrat în „gura lumei” pentru tot restul vieţii.  
34 Boris Malski, op. cit., p. 215. Olăneşti.  
35 Petre V. Ştefănucă, op. cit., nr. 195, p. 299. Crocmaz. 
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viaţă plină de risc şi aven-turi. Iar încăierările odagiilor cu lupii36 şi tâlharii37 
erau realităţi cotidiene. 

O parte dintre aceşti ciobeni, văcari (haidăi) şi herghelegii (tabuncici) oda-
gii, în timpul alcătuirii recensămintelor fiscale, au adoptat ca nume de neam de-
numirea profesiei, devenind astfel strămoşii multor purtători ai antroponimelor 
Ciobanu, Mocanu, Ţurcanu, Văcaru, Gaidău, Tabuncic, Herghelegiu etc., pe care îi 
întâlnim în toate satele din Bugeac. Categoria păstorilor bugeceni odagii era for-
mată din persoane originare din felurite pături sociale, din diferite ţinuturi ale 
Basarabiei, dar şi de peste hotarele ei, întrunind oameni cu diverse destine: înce-
pând cu orfani, ţărani şerbi fugari şi terminând cu descendenţi ai unor neamuri 
nobile, majoritatea schimbându-şi numele de familie cu altele noi, derivate din 
activitatea profesională practicată. De aceea, nu totdeauna în cadrul unui sat, 
purtătorii acestui tip de nume sunt înrudiţi.  

Prezentăm în continuare, ca exemplu, spiţele genealogice a celor mai vechi 
încrengături ale neamului (sau a neamurilor? – n.n.) Ciobanu din satul Talmaza, 
ţinutul Ackerman, pentru sfârşitul sec. XVII – începutul sec. XX38. Pe baza surse-

                                                 
36 К.К. Стамати, Воспоминание об охоте по Бессарабии, Одесса, 1854. „Мне случилось видеть в сте-
пи одного хергележди (табунщика), охотившагося на волка. Обыкновенно эти звери преследуют 
табуны, и горе кобылице или лошаку, если отстанет от табуна. В подобном случае они делаются 
добычею волков. Но если табунщик замечает нападение, тогда он спешит на помощь, и избрав 
волка попушистее, пускается за ним в погоню. Нет ничего живописнее, как видеть этого чело-
века в рубахе, подпоясаннаго широким, ременным кушаком, с открытой головой, на которой 
вьются длинные волосы, видеть как он несется на диком коне, без седла и уздечки, придержи-
ваясь левой рукой за гриву, а в правой держа оркан длиною саженей в десять”; „оркан как змея, 
обвивает его шею и зверь то боком, то на спине следует за победителем, который в несколько 
минут возвращается к своему табуну. Там если еще волк жив, что редко случается, табунщик 
добивает его железной булавой. После чего, закурив коротенькую трубку, он преспокойно сни-
мает с своей добычи пушистую одежду”. 
37 Istoria Moldovei. Documente şi materiale, vol. III Situaţia ţăranilor şi mişcarea ţărănească în 
Basarabia (anii 1812-1861). Culegere de documente, partea I, sub redacţia lui I. S. Grosul, alcătuitori 
I. A. Anţupov şi K. P. Krîjanovskaia, Chişinău, 1962, nr. 201, p. 222. „В Аккерманском уезде разбой-
ники в числе 7 человек, напав на хутор Григория Мокана в небытность его в доме, связав жену и 
4 работников, жгли у первой ногу огнем, вынуждая деньги… В то самое время возвратился из от-
лучки сам Мокан, и узнав по крику жену, которая успела уйти и сесть к нему на повозке, о разбой-
никах, пустился бежать, но разбойники, бросаясь за ними в погоню, усиливались остановить их. 
Причем один из разбойников выстрелом из пистолета повредил Мокану левый глаз… Разбой-
ники, однако, повидимому, главного называли Тодорашем (сим именеи, или просто Тодором на-
зывается атаман разбойников Тобулток)”. Acesta este un episod, din anul 1834, din istoria odăii 
mocanului Grigori Buriian, aflată în regiunea dintre lacurile Sasâc şi Şagani. Vezi în text harta 2. 
38 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM). Fond. 134, inv. 2(I), dos 1(III), filele 
260-322; ANRM. Fond. 134, inv. 2(I), dos 1 (II), filele 242-260; ANRM. Fond. 134, inv. 2(II), dos 451 
(I), filele 11-126 verso; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 23 (I), filele 29 verso, 35 verso, 70 verso; 
ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 25 (I), filele 1, 3 verso, 13 verso, 32 verso, 46 verso, 53 verso, 76 verso, 
82 verso; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 30, filele 20 verso, 24 verso, 27 verso, 36 verso, 39 verso, 46 
verso, 60 verso, 66 verso, 67 verso, 70 verso, 77 verso; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 34 (I), fila 20 
verso; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 42 (II), filele 162 verso, 165 verso, 170, 194 verso, 218 verso, 
238 verso; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 3 (III), filele 293 verso, 307 verso, 325 verso, 332, 336 
verso, 339, 341 verso, 346 verso, 364; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 11 (II), filele 211 verso, 231 
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lor de arhivă am constatat că numele de familie Ciobanu este menţionat la Tal-
maza abia la începutul sec. XIX, în perioada când fenomenul odagiilor bugeceni 
capătă amploare. Descriierea statistică a ţinutului Ackerman (1827), atestă în sa-
tul respectiv şase capi de gospodărie, purtărori ai numelui de familie „Ciobanu” 
(în spiţe, numele lor este evidenţiat cu bold). Iar Recensământul din 20 august 
177439, nu a înregistrat la Talmaza nici un purtător al acestui nume. De aceea, 
presupunem că apariţia antroponimului „Ciobanu” la Talmaza ţine de fenome-
nul odagiilor bugeceni.  

Totodată, precizăm că, în decursul sec. XIX în satul Talmaza s-au stabilit, 
prin intermediul căsătoriilor, unii purtători ai numelui de familie Ciobanu origi-
nari din satele vecine: Feşteliţa, Slobozia şi Plop-Ştiubei. Acest detaliu confirmă 
faptul că purtătorii acestui tip de nume dintr-un sat (în cazul dat, Talmaza) nu 
sunt neapărat înrudiţi. Însă, este cert faptul că unii purtători ai altor nume, 
originari din acest sat au fost odagii, cum este cazul lui „Zaharia Curcă, 
moldovan. De vârstă medie; cioban, din Talmaza”, care activa, în 1827, la odaia 
lui Andrei Revenco.  

*  *  * 
În concluzie, constatăm că documentele atestă în Bugeac, la începutul sec. 

XIX, s-a constituit o reţea densă de odăi (câşle). Odările (câşlele) erau un fel de 
ferme, predestinate creşterii vitelor (oi, bovine, cai) pentru comercializare. Per-
soanele care activau la aceste ferme erau numite „odagii” sau „câşlari”. Apariţia 
fenomenului odagiilor în stepa Bugeacului este în legătură directă strămutarea 
tătarilor-nogai. Pământurile nelocuite din Bugeac, fiind bogate în păşuni, au at-
ras mulţi crescători de vite din ţinuturile nordice şi centrale ale Moldovei, pre-
cum şi străini (mocani, bulgari, vlahi, albanezi etc.), originari din munţii Carpaţi, 
Balcani şi Pind. Fenomenul odagiilor a decăzut, treptat, câtre mijlocul secolului al 
XIX-lea, când a luat amploare procesul de colonizare centralizată a Bugeacului. 

Odăile şi păstorii odagii, constituie varianta basarabeană (bugeceană), a 
rancho-urilor şi kowboy-lor americani. Persoanele care activau în cadrul odăilor 
bugecene, la începutul secolului al XIX-lea, se bucurau din plin de libertate în me-
diul naturii, de viaţă plină de aventuri.  

În opinia nostră, istoria fenomenului odagiilor basarabeni poate fi utilizată 
cu succes pentru dezvoltarea infrastructurii tursitice a satelor din Bugeac.  

 

                                                                                                                        
verso, 242 verso, 276 verso, 304; ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 13 (III), filele 293 verso, 304 verso, 
308 verso, 315 verso, 316 verso, 323 verso, 329 verso, 341 verso, 343 verso, 357 verso, 366 verso; 
ANRM. Fond. 211, inv. 18, dos 19 (III), filele 331 verso, 348 verso, 354 verso, 359 verso, 362 verso, 
370 verso, 374 veeso, 375 verso, 382, 390 verso, 393 verso. Sergiu Bacalov, Regiunea Nistrului de 
Jos. Istorie. Genealogie. Demografie, vol. I, Chişinău, 2013, p. 193-313.  
39 Ion Chirtoagă, Populaţia localităţilor româneşti de pe cursul inferior al Nistrului la 1774 // Promemoria, 
vol. II, 2012, Nr. 3, p. 175-178. 
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Ambrosii  

Vasile Ciobanu 
n. 1784 
= Sofia 

Ivan Ciobanu  
n. 1796, m. 1850 

= Maria 

Vlas Ciobanu 
n. 1740 

= Aftenia 

Diomid  
Ciobanu 
n. 1815 

Ivan  

Toma Ciobanu 
n. 1755 

= Efrosina Leontii  

Timofti Ciobanu 
n. 1823 
= Agafia 

Ivan  

Dumitru Ciobanu 
n. 1790 
= Maria 

Ignat  
Ciobanu 
n. 1828 

Grigorii  
Ciobanu 

n. 1832, m. 1883 

Fiodor  
Ciobanu 
n. 1834 

Ivan  
Ciobanu 
n. 1851 

Alexei  
Ciobanu 
n. 1839 
= Ana 

Ivan  
Ciobanu 
n. 1823 
= Ana 

Calestru  
Ciobanu 
n. 1852 

Gavril  
Ciobanu 

n. 1856, m. 1879 

Iacov  
Ciobanu 
n. 1858 
= Irina 

Vasile  
Ciobanu 
n. 1859 

Miron Ciobanu 
n. 1852 

= Evdochia 
= Pelagheia 

Grigore  
Ciobanu 
n. 1876 

Carp  

Ciobanu 

n. 1877 

Climenti  
Ciobanu 

n. 1879, m. 1880 

Gheorghe  
Ciobanu 

n.  1873, m. 1879 

Sava  
Ciobanu 

n. şi m. 1882 

Trofim  
Ciobanu 
n. 1882 

Calistrat Ciobanu 
n. 1882, n. 1883 

Roman Ciobanu 
n. 1807 
= Maria 

Ştefan  

Pantelei  
Ciobanu 
n. 1838 

Spiţele genealogice a purtătorilor numelui de familie Ciobanu, 
din satul Talmaza, ţinutul Ackerman 

(sec. XIX-începutul sec. XX) 
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Ivan 

Ştefan Ciobanu 

n. 1775 

Axenti  

Ciobanu 

n. 1805 

= Agripina 

Ivan Ciobanu 

n. 1817, m. 1883 

= Elena,  

fiica lui Iacov 

Marco  

Ciobanu 

n. 1826 

Ambrosii  

Ciobanu 

n. 1831 

Ilie Ciobanu 

n. 1775 

= Parascovia 

Vasile  

Filip Ciobanu 

p. 1819 

= Pelagheia 

Platon  Ciobanu 

n. 1823 

= Maria 

Porfirii  

Ciobanu 

n. 1843 

= Maria 

Zaharia  

Ciobanu 

p. 1849,  

m. 1878 

Nichita  

Ciobanu 

n. 1859 

= Antonina 

Sofron  

Ciobanu 

p. 1847 

= Vasilisa 

Avgustin  

 Ciobanu 

n. 1859 

= Matrona 

Ivan  

Ciobanu 

n. 1846 

Petru Ciobanu 

Sofroni Ciobanu 

n. 1817 

= Irina 

Maxim 

Ciobanu 

n. 1852, 

m. 1854 

Tanas 

 Ciobanu 

n. 1856 

Ivan  

Ciobanu, 

n. 1876 

Ioan  

Ciobanu 

n. 1880 

Grigore Ciobanu 

n. şi m. 1882 

Ştefan Ciobanu 

n. şi m. 1888 

Afanasi  

Ciobanu 

n. 1883 

Trofim  

Ciobanu 

n. 1888 

Nicolai  

Ciobanu 

= Natalia,  

fiica lui Alexei 

Ştefan  

Ciobanu 

n. 11 noiem. 1883 

Melania 

n. 1882 



Summnary 
In Bugeac in the early XIXth century, was formed a dense network of „odaies”. 

The „odaies” („câşles”) were a kind of farms predestined livestock husbandry (sheep, 
cattle, horses) for commercialization. People who worked on these farms were called 
„Odagies” or „Câşlars”. The occurrence of the phenomenon of „Odagies” in Bugeac is 
directly related with the displacement of Nogai Tatars. The Bugeac uninhabited lan-
ds, being rich in pastures, have attracted many livestock breeders in the northern 
and central lands of Moldova as well as a number of foreigners (Mokans, Bulgarians, 
Vlachs, Albanians, etc.) originating in the Carpathians, Balkans and Pind. 

The article consider the matter of territorial density of „odaies” in Bugeac (es-
pecially in the county Ackerman) and their internal structure, the article highlights 
the place of origin and ethnic composition of „Odagies”. In addition to the archival 
documents, the author used extensively and ethnographic sources (recorded at the 
turn of the XIXth and XXth centuries, but which make reference to the period of oc-
currence of the phenomenon of „Odagies”). The ethnographic sources permit to high-
light many aspects of daily life and psychology of „Odagies” in Bugeac. 

The „odaies” and shepherds „Odagies” constitute the Bessarabian version (the 
Bugeac), of the rancho and American cowboy. The persons, who were working in the 
Bugeac „odaies” at the beginning of the XIX century, enjoyed the full freedom in the 
heart of the nature, of the life full of risk and adventure. The phenomenon of „Oda-
gies” decreases gradually toward the middle of the XIXth century, when the process 
of centralized colonization has gained momentum in the Bugeac.  
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