
T. MATEESCU

UN ORAS DOBROGEAN DISPARUT - ESTER

In interiorul Dobrogei, spre partile de nord ale acestei provincii,
a existat, în timpul stapînirii otomane, un oras despre care, în prezent,
se cunosc, în general foarte putine lucruri. Mai mult decît atît, prin atri
buirea denumirii care-l desemna unei alte localitati, s-~ ajuns implicit
la contestarea existentei lui. Importanta, ca si evolutia acestei asezari
umane, îmbratisînd mai multe secole, merita însa o privire mai în de
aproape, iar reconstruirea trecutului sau nu poate fi decît utila pentru
.() perioada din istoria Dobrogei în care se mentin înca, din pacate, nu
meroase goluri.

Cea mai veche atestare a existentei acestui oras dateaza din 1538,
fiind cuprinsa în jurnalul expeditiei sultanului Soliman Magnificul, în
dreptata împotriva domnului Moldovei, Petru Rares 1. Cu acest prilej,
oastea turceasca, strabatînd Dobrogea, a trecut, pe drumul de la Siltkoy
la Babadag si printr-o localitate numita Istrabaghî 2. S-a consideratd semnificatia acestui toponimie ar fi "gradina ~sau podgoria)
Istriei" 3 si s-a ajuns de aici la concluzia ca ne-am afla în fata unei ne
asteptate mentionari a celebrei asezari antice Histria (Istros), a carei
viata ar fi continuat astfel si-n secolul al XVI-lea 4. Trebuie sa tinem
seama însa de faptul ca de la Siltkoy 5, aflat pe malul lacului SiltgOl 6,

1 Andrei Antalffy, Miinsa'at al- Salatin al lui Rukhasanzade Ahmed Feridun et
tevkii (pomenit si sub numele de Ahmed Feridun Bei nisangi) ca izvor pentru

istoria românilor, în "Buletinul Comisiei istorice a României", XIII, (1934), p. 21;
Franz Babinger, Histria (Istros) au XVI-e siecle, în "Revue historique du Sud-Est
europeen", XVIII, (1941), p. 137-138; CaLatori straini despre tarile române, voI. I,
Bucuresti, 1968, p. 383.

2 Franz Babinger, Histria (Istros) au XVI-e siecle, p. 137-138. (Aici se da
transcrierea cea mai corecta).

3 Ibidem, p. 138.
4 Ibidem, p. 137-139; CaLatori straini despre tarile române, voI. I, :p. 383,

flota 19.
5 La Franz Babinger, Histria (Istros) au XVI-e siecle, p. 138, se da 'lectura

Siid-golii (SUtgOl).
6 In CaLatori straini despre tarile române, voI. I, p. 383, nota 18, a fost iden

tificat cu actualul sat OvidiU (jud. Constanta). Acesta se numea însa Canara în
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drumul spre Babadag nu putea trece, în nici un caz, pe la Histria, de
oarece ar fi avut de înfruntat locuri greu accesibile, într-o zona de lacuri
si mlastini, tinînd, cele mai multe, de complexul Razim - Sinoe. Oricine
priveste harta Dobrogei îsi poate da seama de acest lucru. Este de aceea
imposibil de admis ca o mare ostire otomana sa fi ales, fara a fi silita
de( cineva., o asemenea cale. Locul cetatii antice putea fi ~tins numai
printr-o abatere spre est de la drumul principal al Dobrogei, care stra
batea partile centrale ale provinciei, pe linia Bazargic - Carasu - Ba
badag. O astfel de a.batere, executata de întreaga o~tire a sultanului, spre
locuri fara nici o tangenta cu scopul campaniei, este iarasi greu de pre
supus. Socotim de aceea ca, de la Siltkay (sau Sutg(1), oastea turceasca
s-a îndreptat catre nord-vest, pentru a întîlni drumul principal al Do
brogei, undeva, la nord de Carasu. De acolo,' puternica armata, înainte
de a ajunge la Babadag, a trecut printr-un oras caruta trebuie sa-i ad
mitem o existenta de sine statatoare, în ciuda asemanarii întîmplatoare
de nume cu antica Histria.

Pe de alta parte, la mijlocul secolului al XVII-Ie2., vestitul calator
tUJrcEvliya <;elebi, întorcîndu-se de la Babada.g la Constantinopol, men
tioneaza, în drumul sau, dupa satul Ine-han Cesmesi (azi Fîntînele, jud.
Constanta), un oras numi Astrabad 7 sau, potrivit altor lecturi, Istrabad 8,

Isterabad 9 ori Ester-Abad 10. S-a afirmat ca, si în acest caz, este vorba
tot de antica cetate, cuvîntul Isterabad în care apare componentul persan
abad (= oras), neînsemnînd altceva decît orasul Istria 11, sau ca ar fi, cel
putin, o reminiscenta a acestui nume 12. In felul acesta existe~t!a stra
vechii oolonii grecesti de pe tarmul lacului Sinoe era împinsa dincolo
de mijlocul secolului al XVII-lea 13.

Orasul pomenit de Evliya <;elebi se afla însa ,pe drumul principal
aJ Dobrogei, (sau, în orice caz, în imediata lui apropiere) pe oare se
gasea si Ine-han (;esmesi, situat mai la nord, ca si Kara Muratli (azi
Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta) si Carasu (azi Medgidia), prin care

timpul stapînirii otomane. Pare a fi vorba, mai degraba, de vreun sat, disparut,
(;are îsi avea, desigur, denumirea de la lacul pe malul caruia era asezat si care
Se numeste si astazi Siutghiol.

7 Goran 1. Gialicoff, Din descrierea calatoriei lui Evlia gelebi (pe la ju
matatea veacului XVII), în "Arhiva Dobrogei", II, (1919), nr. 2, p. 144. (Este o
traducere care nu are la baza textul turcesc, ci o traducere bulgara).

8 Mihai Guboglu, Evlya Celebi la situat ion sociale-economiques des pays
10umains vers le milieu du XVII-e siecle, în "Studia et acta orientalia". IV, (1962),
p. 170; Idem, Evlija Celebi: De la situat ion politique, administrative, militaire,
culturelle et artistique dans les pays roumains (1651-1666), ibidem, V-VI
(J967), p. 8.

9 Franz Babinger, Histria (lstros) au XVII-e siecle, in "Revue historique du
Sud-Est europeen", XIX, (1942), nI'. 2, p. 449-450.

10 Mustafa A. Mehmet, Aspecte din istoria Dobrogei sub dominatia otomana
in 1,cacurile XIV-XVII. (Marturiile calatorului Evlia Celebi), in ,,studii", XVIII,
(1965), nI'. 5, p. 1115.

it Franz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, p. 450.
12 Mihail Guboglu, Evlia Celebi: De la situation sociale-economique...,

p. 170 ; Idem, Evlija Celebi : De la situation politique ...•p. 8, nota 36.
13 Franz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, p. 450.
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{~aIatorul trece de asemenea, îndreptîndu-se în continuare spre sud 14.
Pentru a ajunge la Histria, situata mult mai la est de linia Ine-han C;es
mesi - Kara Muratlt. între care se afla orasul respectiv, era nevoie însa
,de un ocol, facut în chip special, care - ar fi trebuit sa apara în r~latia
<le calatorie, prin mentionarea vreunuia din satele întîlnite în cale.

In afara de aceasta. chiar Flranz Babinger, principalul sustinator
.al identificarii cu Histria, a observat ca Evliya Celebi, descriind orasul,
nu aminteste de existenta vreunor ruine 15. El vorbeste în schimb de
vestigiile antice Cad'ese puteau vedea la Mangalia si la Constanta 16. Este
greu de admis ca acest calator, observator atent, sa fi omis consemnarea
ruinelor tocmai la Histria, unde prezenta lor n-ar fi constituit, în; nici
un caz, un simplu amanunt. Pe de alta parte, daca viata anticei colonii
;grecesti ar fi continuat pîna în secolul al XVII-lea, ar fi trebuit ca sa
paturile arheologice, efectuate în chip sistematic în ultimele decenii, sa
scoata la iveala, în mod obligatoriu, si urme medievale. Sîntem nevoiti
't1e aceea sa revenim la parerea definitivei decaderi în evul mediu a His
triei, pe care hartile o vor p13.sagresit înca din secolul al XVI-lea 17 si
pentrui care se vor cauta mai tîrziu identificari dintre cele mailfan
:teziste.

Orasul amintit în jurnalul expeditiei din 1538 a sultanului Soliman
Magnificul si în "Cartea calatoriilor" lui Evliya <;elebi trebuie cautat
deci în alt punct al Dobrogei. In partile central-nordice ale provinciei
.a existat o localitate numita Ester, a carei apropiere de toponimicul Este
rabad sau lstembad este incontestabila 18. Era situat pe valea Ester, la
punctul de unde izvoraste pîrîul Visterna 19, un mic afluent de pe partea
dreapta al riului Casimcea 20. Din dreptul satului, valea aceasta, prin care
trece soseaua Hîrsova-Constanta 21, primeste denumirea de Visterna, dupa
numele apei care-o strabate în continuare 22. Satul era situat în imediata
vecinatate a drumului principal al Dobrogei (putin mai la vest), care, în
general, corespunde cu actuala sosea ce merge la Babadag si Tulcea. Se
afla apoi la sud de satul Fîntînele (fost lne-han (:esmesi) si la nord de
Mihail Kogalniceanu (fost Kara-Muratlt), deci tocmai itinerorul descris
de Evliya Celebi. Mai munt decit atit, la numai 2 km. de Ester, 'se pu-

14 Ibidem, p. -149.
15 Ibidem.
16 Goran I. Cialicoff, art. cit., p. 136, 139.
17 Ca, de pilda, în harta lui Dominicus Custodius din 1596. (Academia R. S.

România, Atlasul Dimancescu, f. 60).
1u Mustafa A. Mehmet, art. cit •• p. 1098, nota 11 si p. 1115, nota 163, iden

tifica acest oras, în egala alternativa, atît cu Ester cît si cu Histria.
19 Gr. GR. Danescu, Dictionarul geografic, statistic, economic si istoric al

judetului Constanta, Bucuresti. 1897, p. 446-447; Marele dictionar geografic al
P.omâniei. voI. III, Bucuresti, 1900, p~ 320-321; M. D. Ionescu-[Dobrogeanu],i Do

brogia în pragul veacului al XX-lea, Bucuresti, 1904, p. 215.
20 M. D. Ionescu-Dobrogeanu, 0p. cit., p. 240.
21 Gr. Gr. Danescu, op. cit., p. 447; Marele d-ictionar geografic al României.

voI. III, p. 321 ; M. D. Dobrogeanu, op. cit .• p. 215.
22 Gr. Gr. Danescu, op. cit., p. 447; Marele dictionar geografic al României,

"01. III, p. 321.
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teau vedea înca acum 60 de ani, urmele unui oras, cunoscîndu-se chiar
strazile si forma caselor 23. :1n aceasta situatie, putem afirma, fara riscul
de a gresi, ca acolo a fost Locul orasului despre care avem stiri înca de
la 1538, si al carui nume va fi conservat, pîna în zilele noastre, de sa
tul Ester.

în ce priveste denumirea aceasta, s-a observat asemanarea sau, mai
hine zis, identitatea ei cu cea a orasului persan Astrabad (Asterabad.
Astarabad) 24, care apare în unele texte si sub forma Istirabad 25, ultima
:fiind foarte apropiata de toponimicul care ne intereseaza. Este vorba de
.capitala provinciei persane cu acelasi nume, oras vestit în evul mediu,
:situat la aproximativ 35 km. de coltul sud-estic al Marii Caspice 26. Pare
-cu totul inexplicabila prezenta în Dobrogea a !Unuiastfel de nume topic,
dar, asa cum se stie, dupa cruciada din 1444, din motive strategice, turcii
trec la o puternica colonizare cu elemente musuImane a Bulgariei rasa
ritene si a Dobrogei 27. Totodata, se procedeaza la o schimbare masiva
a toponimiei, vechile denumiri ale oraselor si satelor fiind înlocui te, în
mare parte, cu denumiri turcesti28, dintre care unele de origine araba
:sau persana. Cu toate acestea, românii, desi împinsi spre Dunare, s-au
mentinut tot timpul atît la tarmul marii cît si în interior 29, pastrînd, în
multe cazuri si vechile toponimice românesti 30. Pe de alta parte, chiar
TJUmeroaselocalitati cu nume turcesti au adapostit, în decursul întregii
stapîniri otomane asupra Dobrogei, o însemnata populatie româneasca 31.

Aceasta schimbare afecteaza si denumirea asezarii urbane de care
:nq oCL~p'amîn rîndurile de fata si care, poate din cauza analogiei de
pozitie sau datorita. altor ratiuni, primeste, într-o maniera pompoasa, nu
mele vestitului oras persan ;12. Noua denumire apare sub diverse for
me: mai întîi Isterabad, Esterabad apoi, prin caderea sufixului abad,
Ister, Ester, fiind cunoscute însa si alte variante. Nu, poate fi vorba to
tusi de o fundatie otomana, în cadrul colonizarii amintite, deoarece, în
:acest ooz, nu ne-am putea explica de ce orasul a fost locuit, pe .tot
timpul existentei sale de o majoritara populatie crestina. Orasul dateaza,

21 Preot Gh. 1. Grigoras, Parohia (comuna) Pazarlia. Monografie întocmita
de ..., Constanta, 1909, p. Il.

2r. Fr.anz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, P.' 450.
2j R. N. Frye, Astarabadh, în "Encyclopedie de l'Islam, nouvelle edition,

Leiden-Paris, tom. 1, 1960, p. 741.
26 Franz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, p. 450; R. N. Frye,

.art. cit., p. 741-712. Din 1950, orasul se numeste Gurgan. (Ibidem, p. 742).
27 Al. P. Arbore, Contributiuni la studiul asezarilor tatarilor si turcilor în

'Dobrogea, în ..Arhiva Dobrogei", II (1919), nI'. 3-4, p. 215. Vezi si Istoria Româ
:niei, voI. II, Bucuresti. 1962, p. 811 si C. C. Giurescu, Stiri despre populatia româ
vzeasca a Dobrogei în harti medievale si moderne, [Constanta], [10G6], p. 55.

2R C. flratescu, Dobrogea la 1444. Lupta de la Varna, în "Arhiva Dobrogei",
!II (1919), nr. 2,p. 115.

2!J C. C. Giurescu, op. cit., p. 48 si urm.
30 Ibidem, p. 19 si urm.
31 Ibidem, p. 18.
32 Franz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, p. 450.
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în mod sigur, dinainte de cucerirea Dobrogei de catre turci. Schimbarea:.
numelui sau initial, pe care nu-l cunoastem, se va fi produs însa, foarte
probabil, înca din secolul al XV-lea, deoarece, la 1538, orasul ne este
atestat cu noua denumire.

Din a doua jumatate a secolului al XVI-lea avem noi stiri despre
acest oras, în asa numitele mufassaldefter, în care este mentionat sub
numele de Esterbend 33, oare ar putea fi însa o lectura gresita pentru
Esterabad. Din aceste condici, în care sînt trecute numele capilor de
familie, rezulta, dupa cum a stabilit istoricul turc Halil Inaklk, ca unele
"tîrguri" din nordul Dobrogei, printre care figureaza si Esteru134, erau
"exclusiv crestine" 35. Unele nume care apar acolo, ca Radu, I,ancu, Mih
nea 36, ne arata ca este vorba de un oras locuit, în primul rînd, de ro
mâni.

Cele mai bogate informatii asupra Esterului ni le da însa Evliya_
<;elebi, care viziteaza aceasta localitate în noiembrie 165237, pe drumuL
de la Babadag la Constantinopol. El îl descr~e pe larg, aratînd ca era
un oras (kasaba) tinînd de plasa (nahiye) Babadag, eyaletul Ozil 38. Era
situa\t la poalele unui deal si avea gradini, vii si 1500 de ,;case fru
moase", cu olane si scînduri subtiri 39, fiind deci printre primele centre
populate ale Dobrogei 40. Avea totodata hanuri, cîrciumi, bragagerii, vreo,
200 de alte pravalii, un azil (imaristan) precum si numeroase biserici 4l.
Se adauga amanuntul interesant ca musulmanii se aflau în numar redus 42,

ceea ce ne arata ca datele prezentate de mufassal defter, privind popu
latia crestina a orasului 43, ramîn valabile si pentru perioada de la mij
locul secolului al XVII-lea. Esterul constituia atunci un hass 44 al unuL
kapudju-aga al ienicerilor Inaltei Curti, iar administratia se afla în mîi-o

33 Hali! Inal<;:lk, Dobrudja, în Encyclop.edie de l'Islam, ed, cit., tom. II._
1963, p. 628.

34 Folosim în continuare denumirea de' Ester, deoarece în aceasta varianta_
era desemnat de populatia româneasca, în momentul reintegrarii Dobrogei la
România.

3:5 Halil Inal<;:lk,art. cit., p. 628.
3G Ibidem.

~7 Vezi itinerarul si cronologia acestei calatorii la Mustafa A. Mehmet,..
art. ci:., p 10D8 (si nota 11).

38 Goran 1. Cialicoff. art. cit., p. 144; Franz Babinger, Histria (Istros) a(L
XVII-e siecle, p. 449.

39 Goran 1. Cialicoff, art. cit., p. 144; Franz Babinger, Histria (Istros) au
XV II-e siecle, p. 449; Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la situation sociale-eco-·
nomique .•., p. 170-171.

40 Mustafa A. Mehmet, art. cit., p. 1114-1115.
41 Goran 1. Cialicoff, art. cit., p. 144; Franz Babinger, Histria (Istros) au_

XV [[-e siecle, p. 449; Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la situation sociale-eco
nomique •.•, p. 171.

42 Goran 1. Ci,alicoff, art. cit., p. 144; Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la.
situation sociale--cconomique •.., p. 171.

43 Desi nu se specifica nationalitatea, credem ca populatia oras1llui era for
mata, la fel ca în secolul al XVI-lea, în primul rînd din români.

44 Pentru hass, vezi Istoria României, voI. II, p. 809.
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nile agai ienicerilor 45, Era totodata sediul unui subasî 46 si al unui in
tendent (kehaya) al orasului (sehir-kethudasi) 47.

In mai-iunie 1657, Evliya <;elebi trece din nou prin Ester, pe care
de data aceasta îl numeste Ister 48, fara sufixul abad, precizînd,
în plus, ca era un "oooS important" 49. Adauga de asemenea ca era lo
cuit de "raiale" 50, atestînd din nou, asadar, caracterul crestin al acestei
asezari urba.ne. A doua calatorie se desfasoara însa în sens invers, de
le..! sud la nord, deoarece Evliya <;elebi ajunge la Ester venind de la
BiilbUl (azi Ciodrlia, jud. Constanta), localitate situata pe aceliasi drum
principal al Dobrogei, dupa care se îndreapta tot spre Ine-han gesmesi
si Babadag :;1.

Pentru secolul al XVII-lea, nu mai dispunem de alte stiri despre
Ester, dar, la începutul secolului al XVIII-lea, el apare într-o noua va
rianta a denumirii sale, în cele doua harti ale lui Guillaume de l'Isle,
datînd din anul 1703. La nord de Carasu, în interiorul Dobrogei, pe va
lea unei ape, în care se poate recunoaste cu usurinta rîul Casimcea, este
trecuta localitatea Vistuar, cu indicativ de oras 52. Curînd dupa aceea,
în 1709, sUJedezulMichel Eneman, în drumul sau, de la Tighina la Con
stantinopol, întîlneste, dupa Babadag, "un mic oras crestin" numit Wis
ter 53, Sub forma Vistuar, situat exact în acelasi loc ca la Guillaume de
l'Isle, apare si în harta "Turkey in Europe", întocmita la 1725 de 1. Se
nex si I. Maxwell 54. La fel îl gasim în harta cu acelasi titlu a lui Eman
nuel Bowen (1752)55 ca si în hartile luf I. M. Hasius (1759)56 si J. B.
d'Anville (1760)57. Este vorba, fara îndoiala, de orasul Ester, consemnat
sub o denumire care va dainui, pîna în zilele noastre, în toponimicul
Visterna 58, dat, dupa cum am vazut, pîrîului pe care se afla asezarea 59,

45 Goran 1. Cialicoff, art. cit., p. 144; Franz Babinger, Histria (Istros) au
XVIl-e siecle, p. 449; Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la situat ion poli-
tique ..•, p. 8.

46 Pentru acest termen, vezi Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la situat ion
politique •••, p. 8, nota 38.

1,7 Goran 1. Cialicoff, art. cit., p. 144, Franz Babinger, Histria (Istros) au
XVII-e siecle. p. 449; Mihail Guboglu, Evlija Celebi: De la situation politir
que ..., p. 8.

1,8 Franz Babinger, Histria (Istros) au XVII-e siecle, p. 450.
4n Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 106-10.7
53 Constantin 1. Karadja, Le voyage de Michel Eneman de Bender ii Con

$tantinopole en 1709; Valenii de Munte, 1930, p. 8. (Identificarea cu Carasu, pro
pusa de traducator, este, desigur, inexacta).

5t, Academia R. S. România, Atlasul Dirnancescu, f. 117.
55 Ibidem, f. 130.
56 Ibidem, f. 133.
57 Ibidem, f. 135.
58 Nu trebuie confundat cu satul Visterna, situat la est de Babadag, lînga

Enisala.
W De fapt, Esterul nu se afla chiar pe rîul Casimcea, cum este trecut în

mai toate hartile, ci pe afluentul acestuia, pîrîul Visterna.
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Forma Vister, care apare cel mai des în harti, a fost :6olosita probabil
paralel cu numele mai vechi de Ester sau Ister 60, fara ca acestea sa fie
Înlaturate vreodata definitiv. Nu' putem stabili originea denumirii Vister,
dar consideram ca ea nu poate deriva decît de la forma Ister, la care,
în urma unei transformari fonetice care ne ramîne necunoscuta, s-a adau
gat un V initiJal61.

Din 1766, dupa cîte stim pîna în prezent, dateaza ultima relatie
de ca1atorje despre Ester. In acest an, la 9 noiembrie, solUll polonez
Toma Alexandrovici, întorcîndu-se de la Constantinopol, ajunge "la
IEter, oras grecesc, în ruine, între stînci", !Ullde ramîne peste noapte
si de unde a doua zi. se îndreapta catre Babadag 62. Caracterul "grecesc"
nu trebuie luat însa ca atare, deoarece termenul nu avea neaparat un
sens etnic, ci, asa cum constatam de la alti calatori, el se referea la re
ligia ortodoxa (numita si greceasca) 63, a locuitorilor orasului. Oredem
ca, la fel ca în secolele precedente, populatia Esterului era formata în
deosebi din români.

Interesant este si faptul ca orasul ne este aiI'atat "în ruine", desi
viata lui continua totusi, altfel n-ar fi de înteles cum ar fi putut înopta
acolo întreaga solie. A avut loc probabil o decadere treptata, în primul
rînd de ordin economic. car~ a dus, în cele din urma, la ruinarea ase
zarii. O distrugere datorita razboaielor este exclusa la acea data, fiindca
Dobrogea devine Iteatru lele oper.atiluni militare abia \în 1710,', oind
trupele ruse patrund pe teritoriul acestei provincii 64. Pe de alta parte,
la începutul secolului nostru. exista, la batrînii din satul Ester, legenda
dupa care vechiul oras ar fi fost distrus din porunca sultanului, din
cauza nesupunerii locuitorilor lui 65. Traditia laceasta nu depaseste propriu
zis cadrele verosimilului. deoarece, în cazul unei rascoale a supusilor ne
musulmani (asa numitele raiale), pedepsele ordona te de autoritatile 010
mane putea fi dintre cele mai aspre. Asa, de pilda, în martie 1877, în
preajma izbucnirii razboiului ruso-româno-turc, datorita unor miscari ale
populatiei crestine din Tulcea, guvernatorul Dobrogei, Said-Pasa, a fost
pe punctul de a distruge orasul prin bombardament de artilerie, conform
unui decret imperial 66. N-ar fi asa dar imposibil, ca legenda amintita
sa aiba ca temei o întîmplare reala, dar deocamdata nu dispunem de
nici o stire oare sa confirme acest fapt.

Incepînd cu a doua jumatate a secolului XVIII-lea, Esterul figureaza
în numeroase izvoare cartografice. Este plasat aproape totdeauna în ace-

60 Forma Ister are si un înteles comun în limba turca, deoarece coincide
cu persoana a 3-a singular, de la aoristul verbului istemek (= a voi, a dori, a pofti),
ceea ce a ajutat poate la conservarea acestei variante.

61 Presupunem de aceea ca denumirea Vister, era utilizata mai ales de popu
latia româneasca, dat fiind ca sunetul Veste, în general, greu de pronuntat de
catre turci si în special de catre tatari.

62 P. P. Panaitescu, Calatori polo ni în tarile române, Bucuresti, 1930, p. 222.
63 Mustafa A. Mehmet, art. cit., p. 1115.
64 Hali! Inal~lk, art. cit., p. 628.
65 Preot Gh. 1. Grigoras, op. cit., p. 12.
66 Brutus Cotovu, Dobrogea în preajma razboiului pentru neatîrnare, în

"Analele Dobrogei", IX (1928), nr. 2, p. 334.
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lasi loc, pe valea unui rîu orientat de la nord-vest la sud-est, care nu
poate fi altul decît Casimcea. Astfel, în harta din 1769 a lui 1. M. Hasius
(deosebita de cea din 1759), gasim: Vistar 67, în harta lui Samuel Dunn
(1774) : Vistuar 68; în harta din 1777 iCl. lui Rizzi Zannoni : Vister 69; la
fel în harta austriac ului H. C. Schiitz (circa 1780) 70 si în cea a lui An
tonio Zatta (1782) 71. tn ultima, "Visterul" apaa:-eca oras, dar este foarte
probabil ca, la data aoeea, asezarea îsi pierduse definitiv caracter.uJ urban.
Se stie ca, în aprilie 1773, în timpul razboiului ruso-turc din 1768-1774,
au fost distruse cel putin 40 de localitati 72, printre care trebuie inclus
si Esterul, aflat în plina zona a acestor operatiuni, pe drumul principal
de legatura între cele doua orase amintite.

Localitatea este mentionata apoi în harta lui Tomas Lopez (1784) :
Vistula1',73, în cea a lui D. F. Sotzmann (1788): Vister 74, si, tot cu
aceasta denumire, în harta din acelasi an a lui Robert Sayer 75. Apare de
asemenea, sub forma Wistier 76, într-o harta austriaca nedatata, pas1Jrata
în manuscris, cu titlul "Plans der Moldau, Bessarabien und Wallachey" 77,

care prezinta o deosebita importanta pentru Dobrogea 78. La Biblioteca
Academiei RÎepublicii Socialiste România, unde se afla, a fost datata
"circa 1790". Aici Esterul apare foarte clar cu indicativ de oras, la fel
ca Babadag, Constanta, Mangalia, Tulcea, etc. Fiind vorba de o harta deo
sebit de exacta, elaborata de cineva care se pare ca a cutreierat personal
Dobrogea, mentionarea ca oras a Esterului vine în contradictie cu rea
litatea istorica. Credem de aceea ca harta apartine unei perioade anteri
oare, asa cum de altfel a si fost aUribuita de G. Vîslan anilor 1769-177479,
datînd deci dintr-o epoca în care Esterul era înca o asezare urbana.

tI gasim dupa aceea, numai ca sat, în urmatoarele harti pentru
car~~am lautarul, anul si denumiTea sub care apare: T. K'itdh'in
(1794) : Wister 80 ; Franz J. J. van Reilly (1796) : Wistwar 81; John Cary

67 Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 138.
68 Ibidem, f. 143.
69 Ibidem, f. 144.
70 Ibidem, f. 145.
71 Ibidem, f. 147.
72 J. Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, Paris, 1839, voI. XVII, p. 357.
73 Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 150.
7" Ibidem, f. 155.
75 Ibidem, f. 158.
76 Vezi si C. C. Giurescu, op. cit., p. 56, unde pornindu-se de la aceasta

stire, se afirma ca denumirea reala a localitatii a fost Vistier, atribuindu-i-se ast
fel o origine româneasca. Forma aceasta nu mai apare însa în nici un alt izvor,
cel mai des întîlnindu-se dupa cum am vazut, forma Vister. Indiferent de
aceasta, asezarea a putut avea si la sfîrsitul secolului al XVIII-lea, pdobabil chiar
în mod precumpanitor, ca si pîna atunci, o populatie româneasca.

77 Academia R. S. România, Harti, D. XXIV, 4.
78 C. C. Giurescu, op. cit., p. 35.
79 G. Vîslan, Românii în Dobrogea (de pe o harta din circa 1769-1774), în

,,Analele Dobrogei", I, (1920),nr. 4, p. 533.
f;(J Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 162.
81 Ibidem, f. 164.
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(1801 : Istere 82; G. F. Uz (1803): Vistwar 83; Jaspar Nantiat (1808):
1stere 84; Ivan Danielow (1812): Vister 85; F. Pinkerton (1814): 1s
tere 86; 1. C. M. Reinecke (1820): Vister 87; J. Playfair (1821): Vis
t:er 88. Tot în 1821 îl gasim si în harta lui Lapie, "Carte gEmerale, de
:a Turquie d'Europe", runde citim, amanunt deosebit de interesant:
"Ister ou Vistirur" 89, ceea ce înlatura orice îndJOiala cu privire la iden
titatea obiectului acestor doua denumiri. Mai Ta nord, imediat la est de
Babadag, apare Bistierna, desemnînd satul românesc Visterna fapt me
mt sa ajute la evitarea oricarei confuzii între aceasta localitate si Ester.
In plus, de asta data, Esterul este plasat în mod corect pe drumul prin
CIpal al Dobrogei, si nu chiar pe rîul Casimcea, ci în imediata vecina
tate a acestuia.

Lucraril.ie cartografice prilejuite de razboiul ruso-turc din 1828
1829 consemneaza si ele localitatea Ester. Astfel, îl gasim cu denumriea
Wister în harta lui F. Fried (1828)90 si Visteri în harta generalului rus
Hatov, din acelasi an 92. O nedumerire ridica însa harta lui Franz von
Weiss (1829), unde, pe rîul Casimcea, este trecut satul Visteri, iar ala
turi de acesta, în apropierea aceluiasi rîu, apare tîrgul Ister 92. Lamu
.Tirea este .adusa de marea harta statistica rusa, terminata chiar în cursul
razboiului si publicata în 183593, care înseamna doua sate 94 deosebite:
Star. Viste7'iki si, putin mai la est de acesta Novoi Visteriki 95. Rezulta
de aici ca, la începutul secolului al XIX-lea, lînga vechiul oras Ester,
devenit acum un simplu sat, luase fiinta o noua asezare, cu: aceeasi
denumire. Pentru a putea fi deosebite, se adauga, ca în atîtea alte ca
zuri, calificativul de "nou" si "vechi". Situatia aceasta este aratata si
de atlasul din 1869 al lui Scheda, unde citim: Star. Ister si Nov. Ister 96.

Amîndoua sînt plasate corect alaturi, foarte aproape de rîul Casimcea,
dar, dupa cum vom vedea, la data aceea vechiul Ester un mai exista
de multa vreme. Este vorba însa de traducerea în limba rusa a cuvin
telor turcesti eski (= vechi) si yeni (= nou), utilizate, desigur, de
oficialitatile otomane. Intr-o harta germana tîrzie, privind situatia fron-

82 Ibidem, f. 168.
83 Ibidem, f. 169.
84 Ibidem, f. 176.
85 Ibidem, f. 180.
B6 Ibidem, f. 181.
87 Ibidem, f. 183.
88 Ibidem, f. 184.
89 Academia R. S. România. Harti, IV, 393.
90 Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 185. (Se mentioneaza si

Casimcea, denumirea rîului pe care este situata looalitatea).
91 Academia R. S. România. Harti, D. XIV, 24.
92 Ibidem, II, 129.
93 C. C. Giurescu, op. cit .• p. 25-26.
w. O dovada ca Esterul nu mai era\ nici macar "tîrg", asa cum apare în

harta lui Franz von Weiss. Harta rusa lucrata de un grup de topometri care au
cercetat fiecare sat, este, desigur, mult mai exacta. C. C. Giurescu, op. cit., p. 26,
nota 90).

95 Academia R. S. România, Harti D. XIX, 1, (editi a1855).
96 Ibidem, Atiase, II, 130, f. 4.
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iului din România în anul 1917, gasim, pe un mic afluent de pe partea
dreapta al rîului Casimcea. care nu poate fi altul decît pîrîul Visterna.
localitatile Eski-Wisteri si Yeni-Wisteri, ultimul fiind situat la cîtiva
kilometri mai spre est 97. Harta a folosit, fara îndoiala. lucrari carto
.grafice mai vechi, depasite demult, fiindca datele care ne intereseaza,
ca si altele probabil, nu mai corespundeau realitatii.

In harta statistica rusa, cele doua sate Vister sînt aratate ca fiind
distruse, deoarece numarul gospodariilor nu mai este însemnat 08. Dis
trugerea se datora razboiului din 1828-1829, care a avut urmari de
,zastruoase pentru Dobrogea, populatia crestina fiind decimata de tuOC'ci,
iar cea musulmana nimicita s.au împrastiata de trupele ruse~ti 99. Un
numar impresionant de sate si chiar de onase ramîn complet pustiite,
intreaga populatie a provinciei ridicîndu-Sie, în urma acestui razboi, la
<.:elmult 40.000 de locuitori lUO. Unele dintre aceste localitati se refac ul
terior încetul cu încetul, în special datorita aportului l1Omânesc,în timp
ce altele dispar pentru totdeauna 101.

La 1850, Ion Ionescu de la Brad nota, printre satele care nu mai
existau, si Visteri 102. In acelasi timp, în harta etnografica pe care o în
tocmeste pentru o parte a Dobrogei, mentioneaza un sat Iste1', pe care-l
situeaza foarte aproape de rîul Casimcea, imediat la vest f,ata de drumul
care mergea de la Karamourat la Babadag 103. Tot cam acolo este plasat,
sub forma Istere) si în harta "Turkey in Europe", din 1856, a lui Samuel
Walker 104. Deducem ca, dupa 1829, s-a refacut numai Esterul nou, la
care, datorita disparitiei vechiului sat cu acest nume, nu a mai fost nevoie
de adaugarea vreunui calificativ. Esterul vechi nu va mai fi populat, iar
vatra sa, cuprinzind si ruinele orasului de altadata, va ramîne la cîtiva
kilometri de asezarea mai noua.

In harta lui Ion Ionescu de la Brad, Esterul apaJI'e ca fiind locuit
de tataOC'i105. Facea parte probabil din grupul satelor tatarasti 106 din
centrul Dobrogei, care se bucurau, la mijlocul secolului trecut, de o anu
mita autonomie în cadrul pasalîcului de Silistra 107. Credem însa ca avea
si populatie româneasca 108, caci, asa cum arata chiar Ion Ionescu de la

97 Ibidem, Harti, D. CXXIV, 46.
98 Ibidem, D. XIX, 1.
\J9 Istoria României. voI. III. Bucuresti, 1964, p. 620.
100 Al. P. Arbore, art. cit., p. 227.
101 T. Mateescu, Mentiuni despre ruinele din satele dobrogene în actele

••Comîsiunii de parcelare a Dobrogei", în "Revista Arhivelor", X (1967), nr. 2,
p.241-242.

102 Ion Ionescu [de la Brad], Excursion agricole dans la plaine de la Do-
brodja. Constantinopole, 1850, p. 76.

103 Ibidem, harta.
104 Academia R. S. România, Atlasul Dimancescu, f. 194.
105 Ion Ionescu de la Brad, 0p. cit., harta.
106 Vezi aceasta presupunere la M. D. Ionescu-Dobrogeanu, op. cit., p. 444.
107 Victor Slavescu, Corespondenta între Ion Ionescu de la Brad si Ion Ghica,

1846-1874, publicata de..., Bucuresti, 1943, p. 54-55; Dr. C\lmille Allard, Sou'venir
ci.'Orient. La Dobroutcha, Paris, 1859, p. 37. Organizatia acestor tatori cuprindea 9
sate. (Ibidem).

108 In împrejurimile Esterului au existat totdeauna sate locuite de români,
(C. C. Giurescu, op. cit., p. 57).
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Brad, însusi conducatorul acestor tatari, Han-Mîrza, care detinea un "ci
flic" la Ceatalorman 109, în vecinatatea Esterului, învatase româneste 110.

În momentul reintegrarii Dobrogei la România, satul Ester numara
cîteva zeci de familii 111. În 1882, cu prilejul lucrarilor întreprinse de "Co
misiunea de parcela re a Dobrogei", s-a constatat, pe teritoriul lui, un
cimitir parasit în suprafata de 1 hectaJr 112. Este vorba, bineînteles, de
noul Ester, care se afla în fiinta, si care, dupa cum am vazut, fusese si
el distrus în 1828-1829. Cimitirul data probabil din perioada dinaintea
refacerii acestui sat. Ruinele vechiului oras, se pastrau cam la 2 km. de
satul Ester : la 1909 se puteau vedea înca urmele strazilor si forma ca
selor 113. Brintre darîmaturi s-au gasit bucati de cruci, iar batrînii tatari
din Ester conserv.au traditia ca pe locul acela a existat pe vremuri un
oras locuit de crestini w', ceea ce corespunde întru totul cu informatiile
istorice pe care le detinem. Se mentinea totusi în buna stare o cismea
înzestrata cu un debit mare de apa 115.

Dupa primul razboi mondial, satul Ester, ramas un simplu catun •.
a fost desfiintat, iar vatra sa a fost inclusa în hotarul satului Pazarlia.
(azi Tîrgusor, jud. Constanta) 116.

Cercetarile arheologice ce s-ar efectua în împrejurimile lui, ar putea
scoate însa la lumina diverse obiecte si urme de civilizatie, marturii ale
vietii de mai multe secole a orasului caruia am încercat aici sa-i recon
stituim evolutia, si în care rolul românilor, ca, de altfel, în întreaga istorie
a Dobrogei, a fost deosebit de important.

UNE VILLE DlSPARUE DE LA DOBROUDJA - ESTER

L'auteur presente l'esquisse d'une ville qui a _existe en Dobroudja pendant
la domination ottomane et dont on ne connaît que peu de choses jusqu'a l'heure
presente.

La plus vieille attestation documentaire sur l'existence de la ville date de
l'annee 1538.Elle se trouve dans le journal de l'expedition dirrigee par le sultan
Soliman le Magnifique contre le prince de Moldavie, Petru Rares.

La localite ;; est nommee Istrahaghî.
Plusieurs historiens ont considere, sans nulle fondement, qu'il s'agit du ce

lebre site antique Histria (Istros) qui aurait done continue a exister au XVI-e s.
L'autcur de l'artide montre qlie la situation topographique, de meme que le&
fouilles archeologiques effectuees a Histria ne permettent pas d'identifier la viIle
medievale d'Ester avec la ville antique d'Histria.

109 Victor SIavescu, op. cit., p. 119, 127
110 Ibidem, p. 127-128.
111 Preot Gh. I. Grigoras, op. cit., p. 7.
112 T. Mateescu, an. cit., p. 247.
113 Preot Gh. I. Grigoras, op. cit., p. Il.
114 Ibidem.
115 Ibidem, p. 12.
116 T. Mateescu, art. cit., p. 247.
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La localite medil:~vale dont il s'agit doit etre emplacee a l'endroit ou surgit
le ruisseau Vistern a, un petit affluent de la rive droite de Casimcea. Cette loca
lisation est confirmee aussi par une nouvelle interpretation des textes et des cartes
du moyen âge.

Le voyageur turc Evlya Celebi fait mention de cette ville nommee Astrabad
ou bien, selon d'autres lectures, Istrabad, Isterbad ou Ester-Abad.

L'auteur de l'artide considere que la ville existait certainement avant la
conquete de la Dobroudja par les Turcs, pusqu'on dit qu'elle etai1! habitee par
une population en majorite chretienne. En meme temps, certains noms qU'on y
mentionne, comme Radu, Iancu, Mihnea, indiquent qu'il s'agit d'une ville peuplee,
en premier lieu, par des Roumains.

Le site est encore mentionne a des epoques plus recentes, soit par des vo
yageurs du XVII-e-XVIII-e s., soit sur diverses cartes.

Vers la fin du XVIII-e s. Ester perd son caractere urbain, ce qui fut dtt,
probablement, a plusieurs destructions. La localite apparît encore' sur une serie
de cartes du XIX-e s., mais seulement comme village. Sur une oarte statistique
rus se, publiee en 1835, sont marques deux villages: Star (= Vieux) Visteriki et,
un peu plus a l'est, Novoi (= Nouveau) Visteriki. Il en resulte que, a Ct;'Jtede la
\'ieille ville d'Ester, devenue un simple village, etait ne un nouveau site, portant
le meme nom. Cette situation est mentionnee sur d'autres cartes egalement.

Apres la guerre de 1829 on n'a reconstruit que le nou veI Ester et, etant donne
la disparition du vieux village portant ce nom, il devenait inutile d'ajouter au
nouveau un qualificatif, quel qu'il fUt.

Au moment de la reintegration de la Dobroudja a la Roumanie, le village
d'Ester comptait quelques dizaines de familles. On conservait encore dans le voi
sinage les ruines de la vieille ville, qui permettaient de distinguer les traces des
rues et la forme des maisons.

Apres la premiere guerre mondiale, le village d'Ester, devenu un pauvre
hameau, a ete supprime, et son emplecement fut inclus dans les limites du village
de Pazarlia (aujourd'hui Tîrgusor, district de Constantza).

ESTER - EINE UNTERGEGANGENE STADT DER DOBRUDSCHA

Zusammenfassung

Es wird die historische Skizze einer Stadt dargestellt, die wahrend der os
manischen Herrschaft in der Dobrudscha existierte und liber die bisher sehr
wenig bekannt war.

Der alteste schriftliche Beweis, der die Existenz dieser Stadt belegt, datiert
in das Jahr 1538, und ist im Tagebuch des Feldzuges von Suleiman dem Prachti
gen gegen Petru Rares, den Flirsten der Moldau enthalten.

Die Ortschaft wird Istrabagy ge1nannt.
Von vielen Historikern wurde in irrtlimlicher Weise behauptet, da~ es sicli

um die Erwahnung der berlihmten antiken Siedlung von Histria (Istros) handelt,
deren Besiedlung auch im 16.Jh. angedauert hatte. Der Verfasser zeigt, da~ weder
die topographische Lage noch die archaologischen Forschungen van Histria di!:'
Gleichsetzung der mittelalterlichen Stadt Ester mit dem antiken Histria gestattet.

Die erwahnte mittelalterliche Ortschaft mul3 an den Ort situiert werden,
an dem ein kleiner rechter Zuflu~ des Casimcea - Flusses-der Bach Visterna 
seinen Ursprung nimmt. Diese Lokalisation wird auch durch eine neue Deutung
der mittelalterlichen Landkarten bestatigt.

Der tiirkische Reisende Evlya <;;elebi erwahnt diese Stadt unter dem Namen
Astrabad odeI' anderen Lesarten entsprechend Istrabad, Isterabad odeI' Ester-Abad.
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Der Verfasser meint, da~ die Stadt mit Gewi~heit vor der Besetzung cler
Dobrudscha von den Tiirken schon bestanden habe, denn es wird erwahnt da~
sie hauptsachlich von cristlicher BevOlkerung bewoht wird und! die Namen, die
man dort antrifft, wie Radu, Iancu, Mihnea zeigen, daB die Stadt in erster Reihe
"on Rumanen bev6kert war.

Die Siedlung wird dann auch noch von anderen Reisenden erwahnt. im
17.-18.Jh., odeI' auf verschiedenen Landkarten verzeichnet.

Gegen den Ausgang des 18.Jh. zu verliert Ester den stadtischen Charakter,
was waTscheinlich auf wiederholte Zerstorungen zUrUckzufUhren ist. Die Ortschaft
erscheintl noch auf einigen Landkarten aber nur als Dorf. Auf einer russischen
statistischen Karte des Jahres 1835 sind zwei Dorfer erwahnt: Star Visterki und
etwas weiter ostlich Novoi Visterki. Folglich enstand neben der alten Stadt Ester.
-:lie zu einem einfachen Dorf geworden ist, eine neue Siedlung, untE'T der gleichen
Bezeichnung. Dies ist auch in anderen Landkarten erwahnt. Im Augenblidk der
Wiederangliederung der Dobrudscha an Rumanien zahlte das Dorf Ester einige
Dutzend Familien ; die Ruinen der alten Staclt. davon noch die Spuren cler StraBen
und die Hauserformen zu erkennen sind, lagen unweit davon entfernt. Nach dem
('rsten Weltkrieg wurde diiS Dorf Ester. nunmehr zu einem' einfachen Weiler he
rabgesunken, aufgelOst, und sein Weiler dem des Dorfes Pazarlia (heute Tîrgusor,
Kreis Konstanza) einverleibt.


