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în interiorul Dobrogei, spre

părţile

în unna vizitelor sale din 1652 şi 1657 3 , străvechiul oraş
doborogean E ster decade t reptat, astfel încît, în 1766,
solul polonez Toma Alexandrovici, întorcîndu-sc de la
Constantinopol, afirma că a poposit „Ia I ster", oraş
grecesc (cr eştin-ortodox) în ruine între stînci4 •
Distrus complet probabil în urma războiului ruso-turc
din 1828 - 1829, apoi vegetaţia acoperindu-l cu vălul
uitării, oraşul Ester îşi dezvălui e astăzi nrmelc prin
intermediul fotografi ei aeriene.

de nord a.le acestei
provincii, a existat, în timpul tăpînirii otomane, un oraş
despre care în prezent se cunosc, în general, foarte puţine
lucruri. Importanţa, ca şi evoluţia acestei aşezări umane,
cu o dăinuire de m ai multe secole, se deduc din t r-o serie
de documente ş i mărturii - puţine ce-i drept - iar
reconstituirea trecutului ei nu poate fi decît utilă p entru
o perioadă din istoria Dobrogei în care se menţin încă o
serie de goluri 1 •
Atestat p entru prima oară în 1538 cu prilejul exp ediţiei sultanului Soliman Magnificul împotriva lui Petru
Rareş 2 , descris şi apreciat ca un oraş important locuit
de creştini, de către celebrnl căl ător ttuc Evlia Celebi

1 Tudor l\latcescu , U n ora ş dobrogean di spă rui, J::sler, „Pontice", nr. II,
1969, p. '113 - 426 Acest artico l a fo s t publicat sub tillul, Pe urmele w1ui
ora ş di spărn/ , Eslc r. Jn r ev isln „ Magazin is tori c", nr . 10 din 1972.
2 ld em, p . 413.
3 Id em, p . '414 - '119
4 Id em, p. 420

Planul restituit a fosl înto cmit <le către: Cioroianu Ion , Zeghc ru :M ioara,
Popa E lena şi Bratu Ioana.
F ig. 1. Loca li zarea oraşului Ester propu s:! de Tudor Mateeseu , 1969.
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Luînd a l't icolul citaL <l.rept un apel la cei ce au posibilitatea descoperirii mmelOl' acestui oraş, am căutat în
arhivele Instit ut ului de geodezie, fotogrammetrie, cart ografic ş i organizarea terit oriului material fotografic şi
cartografic clin această zonă şi am constatat că în anul
1969 s-a executat de către in ·tit ut ul nostm o aerofotogr afiere în scopul întocmirii de planuri topografice la
scara 1: 5000 necesare agriculturii. Zborul aerofotogrammetrie s-a executat la scar a aproximativ 1 :10.000 cu
un avion de tip BN -2 , echipat cu o cameră fotoaeriană
Wild R C 8, cu distanţa focailă 151,84 mm ş i formatul
fotogramelor 23 X 23 cm .
Harta la scara 1 :25.000 a zonei r espective, r ealizatrt
în anul 1928 şi reambulată în anul 1953 , indică ruinele
a patru construcţii situate înt r e valea GlU'a Dobrogei
şi calea ferată Tîrguşor-Cogealac, la cca 1,6 km sud-vest
ele conflu enţa rîului Casimcea cu Glll'a Dobrogei ş i pe
car e le denumeşte „ruinele Gura Dobrogei".
De asemenea, aceeaş i h artă inclid't „ruinele E ster"
la est de localitatea Tîrgu şor, în apropierea podului şosel e i
Mihail Kogălniceanu - Til·guşor peste valea E ster. Aceste
ruine însă (constîncl din mmele a două construcţii), sînt
.amplasate p e hartă la cca 3,5 km amonte ele primele
ruine (Gura Dobrogei) ceea ce nu corespunde cu descrierea
din art icolul menţionat . Trecînd la studier ea amănun
ţită, fotogramă cu fotogramă, a zonei descrise în articol
am identificat pe o serie de fotograme dintr-o b andă
urmele fo ar te clare ale unei localităţi .
După concordanţa ce există între descrierea clin art icol
şi imaginea fotografică a acestor lu·me, putem afirma cu
cert it udine că este vorba de oraşul E ster.
.Astfel, urmele fostului oraş se găsesc pe valea Gura
Dobrogei la cca 2 km înainte de confluenţa acesteia cu
Tîul Casimcea, poziţie identică ~ i cu ruinele Gma Dobrogei
figurate pe harta la scara 1 :25 .000. Se găsesc într - adevăr
la poalele unui deal ale cărui cote maxime ating 150 - 160 m

F ig , 2 Zonn

orn~ ului

Es le r , foto gra fi e a e rian ă din 1969.

localitatea fiind situ ată într e cotele 30-60 m. Localitatea
avea grădini ş i vii, spune descri er ea ; acum to ată zona
este acoperită ele p ăşune şi fîneaţă, însă fo arte probabil
ca, cu cîteva sute de ani în urmă aceste dealm·i, cu expunere
sudică , să fi fost plantate cu vii ş i livezi.
Imaginea fotografică; ~L zonei r edă cu multă p lasticitate
m·mele r eţelei de străzi, construcţiile, car e p arcă vin să
ateste car acterul mban al acestei aşez ări (fig. 2, 3).
Trecer ea anilor, intemperiile, praful şi nisipul pmtat e
ele vîntmi, distrugerile războ aiel or ş i altele au spulberat
de la supr afaţa solului urmele vizibile ale acestui ornş .
Cu toate acestea, imaginea fotografică a scos la iveală
mmele datorită faptului că p e locmile ce corespund
3. P lnnul ruin clor
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oraşu lui

Es ter d upi't fotografi ile ae riene .

zidnrilor constru cţiilol' ·au ·tri'Lz ilor , umidit atea ,i tempcrat ma solu.lui .·înt diferite ·de tonul'ile al ătmaite, ceea ce
face ca vegetaţ;ia ·ă, aibă, nuanţe di fol'ite. Cu aj utorul
fotogra,mclor r c::;pcctivc, am întocmit plannl l'C8tituit
la cara 1 :fJOOO CLL •w·be de nivel cu cch idi st~Lnţ, n, el e 2,!5 m,
fio·. 4) .

Fig. '1 Fo log rnt i:i ncr inn:'i n zonei o r aşu lui Es ter

şi

! mprcju rimi , 1969.

Că, lătorn l t m c Evlia Celebi scria despre cele 1 500
casc frumoase, hamu·i, cîrciumi, despre cele 200 pră,vălii,
un a,zil, precum ş i numerna,sele biserici 5, car e după aproape
450 ani de la prima atestare, pe plan, se pot m·mă,ri
printl'C care : peste 50 trăzi şi numeroa, e w·me de clădiri,
de diver se m{~rimi, aşezate fie în cvartale, de-a lungul
străzilor
au răspîndi te pe pa.ntele dealmilor (fig. 4).
De asemenea, printr-o privire atentă cu lupa sau ster eoscopic la aparatele de restituţie la car e a.ro realizat planul,
am dedu şi existenţa urmelor unor biserici. Unele urme
de formă circulară s-ar putea interpreta ca moschei, dar
fără certitudine, acestea putînd fi urme de fîntîni.

H<' I Măril e so lului po loHez To rll a, Alexandrovici făcute
în 1766, cum c:'t oraşul e1·a „in ru i11 c, întTe sti'rnci",
se confirn:iă prin hiptu l ci'L întrea.g·a, a~ez <:nc esLe m ă.r giuit~L
la Hud, : u b va,Jea U tua, Dobrnµ;c i, de un Yer::;;u1 L Rt în co~,
cu o diferenţă, de n ivel <l e <·1·<t 70 - xO rn , l oc~L li Latea îu::;ă~i
fii nd aşczati'L pe o pant i'L <L e<-Lr·ei di l'eren ţ; i'L de nivel e ·te

de cca 30 m, casele situîndu- :se p rintre a.teste st înc i, pe
pante.
Tot pe pîrîul Gura Dobrogei, în vec iu ăLatea con fluenţei
cu r î. ul Casimcea,, sînt identifica.te tumeJe satulu i E ter
(Noul Ester ) de asemenea, menţ; ion at în ar t ieo lttl eitaL
Aici urmele d.e construcţ ii 8int mult mai ra,r e (flpecilic
sătesc ), iar urmele uliţelo r nu se mai păstrnază (fig. 3).
Considerăm că atît articolul cercet<Uorului Tudor
Mateescu, cît şi materialele fotografice şi plauul grafic
pot constitui o bază de plecare p entru eventu alele săpătmi
arh eologice care ar putea, scoa.te la lu minărui nel c localităţii .
6

Idem , p. 418.
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