UNELE CONSIDERA ŢII ASUPRA MOMENTULUI ŞI
A ÎMPREJURĂRILOR ÎN CARE ŞI-A ÎNCETAT
EXISTENT A ST AT ALĂ DESPOT ATUL DOBROGEAN
'

VASILE MĂRCULEŢ

La mijlocul secolului al XIV-iea, pe fondul unui context internaţional
favorabil, în teritoriile dintre Dunăre şi Marea Neagră se constituia cel de-al
treilea stat românesc medieval de sine stătător, Despotatul Dobrogean 1• Prin
politica externă energică promovată de întemeietorul său, despotul Dobrotici
( 1348-1385/1386), statul dobrogean avea să se afirme în deceniile 6-9 ale
secolului al XIV-iea ca arbitrul scenei politice din Balcanii Orientali. Totodată,
despotul Dobrotici va angaja statul dobrogean într-o amplă politică pontică, la
concurenţă cu Imperiul Bizantin şi, mai ales, cu thalassokraţiile italiene, Genova
şi Veneţia. Spre exemplu, disputa dobrogeano-genoveză pentru controlul
gurilor Dunării şi a debuşeelor comerciale de pe litoralul vest-pontic avea să
degenereze într-un îndelungat şi epuizant conflict între cei doi competitori,
întins pe durata a aproape trei decenii (1360-1387) 2 •
Fatalmente, dispariţia lui Dobrotici ( 1385/ 1386) a coincis cu o puternică
ofensivă otomană în nordul Peninsului Balcanice ( 1386-1389), care a lovit
' Pentru diferitele aspecte legate de istoria Despotatului Dobrogean, vezi: C. Moisil, Despotatul lui
Dobrotici, în CL, XL, 1906, 6-8, p. 680-692; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. I. Dobrotici, în
AARMSI, s. II, t. XXXVI, 1913-1914 (1914), p. 1043-1057; O. S. Mărculescu, Balica şi Dobrotici
(doi dinaşti pontici), în AD, XVIII, 1937, p. 184-214, cu o amplă bibliografie a problemei;
M.M. Alexandrescu-Dresca Bulgaru, Formarea Despotatului lui Dobrotici, în Peuce, IV, 1973-1975,
p. 233-247; Idem, La seigneurie de Dobrotici. Fief de Byzance, în Actes du XIV" CIEB, II, p. 13-20;
Şt. Ştefanescu, Despotatul Dobrogean de la Dobrotici la Mircea cel Bătrân, în MI, I, 1967, 9, p. 4648, 53. La data redactării prezentului material se afla sub tipar la AMMR, Constanţa, studiul nostru,
Consideraţii asupra începuturi/or statului dobrogean.
2
Pentru discuţiile asupra desfăşurării conflictului dobrogeano-genovez între 1360-1387, vezi:
V. Mărculeţ, Relaţiile Imperiului Bizantin şi ale republicilor maritime italiene cu Ţările Române până
în secolul al XV-iea, Sibiu, 2002, p. 202-206 (în continuare: Relaţiile cu Ţările Române); Idem, Ţările
Române, Genova şi Veneţia în secolele XIV-XV. Legături politice şi comerciale, Mediaş, 2004, p. 48-54.
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violent şi Despotatul Dobrogean (1388). Survenită într-un moment dificil
pentru statul dobrogean, epuizat încă în urma îndelungatului conflict cu
genovezii, lovitura otomană nu a putut primi o ripostă pe măsură. Incapacitatea
despotului Ivanco (1385/1386-?), fiul şi succesorul lui Dobrotici, de a stăvili
ofensiva otomană şi de a anihila pericolul transformării Dobrogei în paşalâc
turcesc a determinat intervenţia în dispută a lui Mircea cel Bătrân (1386-1418),
domnul Ţării Româneşti, care a alipit cea mai mare parte a teritoriilor
Despotatului Dobrogean, statului muntean (1389-1390).
Între evenimentele consumate la Dunărea de Jos în anii 1388-1389 şi
momentul încetării existenţei statale a Despotatului Dobrogean, majoritatea
istoricilor români, care au studiat acest aspect, au identificat un raport de
determinare directă. Principala problemă pe care o ridică însă această concluzie
este legată, în primul rând, de gradul ei de veridicitate.
În ceea ce ne priveşte, pe baza puţinelor informaţii pe care le deţinem în
prezent cu privire la etapa de sfârşit a existenţei Despotatului Dobrogean,
considerăm că veridicitatea datării acestui moment în anii 1388-1389 rămâne
discutabilă. La fel de discutabilă rămâne, în opinia noastră, şi punerea în raport
de condiţionare directă a evenimentelor de la Dunărea de Jos şi din spaţiul
danubiano-pontic, produse în anii menţionaţi, şi sfârşitul existenţei statale a
Despotatului Dobrogean. Fără pretenţia de a da un răspuns irefutabil acestor
probleme, considerăm totuşi că formularea unei concluzii cât mai apropiate de
realitate, impune reanalizarea evenimentelor consumate în nord-estul Peninsulei
Balcanice în ultimul deceniu şi jumătate al secolului al XIV-iea prin prisma
informaţiilor pe care le deţinem.
Cunoaştem în prezent că primul act important de politică externă a
despotului Ivanco a fost reglementarea relaţiilor cu Genova şi coloniile sale
pontice. În acest scop, cele două părţi au semnat la Pera, la 27 mai 1387, un
tratat de „pace perpetuă" care a pus capăt îndelungatului conflict dintre comuna
ligură şi coloniile sale din Pont şi Despotatul Dobrogean 3 • Aşa cum aflăm din
cuprinsul tratatului, într-o scrisoare adresată la 13 mai 1387 autorităţilor
genoveze, despotul dobrogean se intitula „din mila lui Dumnezeu, domnul
Ivancho" 4 • Titlul despotului dobrogean, identic cu cel al domnilor neatârnaţi ai
Ţarii Româneşti şi Moldovei, este cel al unui stăpânitor de sine stătător şi,
îndrăznim să afirmăm, posesorul moştenirii neştirbite lăsate de părintele său,
„strălucitul domn Dobrotici, de bună amintire" 5• Excepţia o reprezintă cetatea
Silistra, pe care mai mulţi cronicari turci din secolele XV-XVII - Mehmed
3

DIR, B, p. 34-40, 296-301, doc. 24.

4

Ibidem, p. 34, 296.
5
Ibidem.
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Ndri, Idris Bitlisi, Sa'adeddin Mehmed, Mustafa Ali, Mehmed bin Mehmed,
Kodja Hussein, Kara-Celebi-Zade - o arată în anul 1388 ca fiind sub stăpânirea
ţarului bulgar de la Târnava, Ivan SiSman (1365/1371-1393) 6 •
Când a fost ocupată cetatea Silistra de către ţarul de la Târnava nu
putem preciza cu exactitate în absenţa unor informaţii certe referitoare la
această problemă. În mai multe lucrări de-ale noastre, am formulat ipoteza, pe
care o susţinem şi în prezent, că, foarte probabil, acest lucru s-a produs prin
septembrie 1386 în urma unui conflict ce i-a opus pe Dan I (c.1383-1386),
domnul Ţării Româneşti şi despotul Dobrotici, pe de-o parte, despotului
uzurpator de la Dristra, Terter (c.1376-1386), susţinut de ţarul Ivan SiSman, pe
de altă parte7. Cu acest prilej, cunoaştem din cronica bulgară, că „pre acea vreme
ucise şi Şuşman, domnul şcheilor (bulgarilor, n.n.), pre Dan voevod, domnul
rumânesc" 8 • La rândul său, manualul de diplomaţie bizantin, Ekthesis Nea, ni-l
arată, tot în septembrie 1386, şi pe despotul Dobrotici ca fiind mort9. Pe baza
acestor informaţii, nu am exclus posibilitatea ca şi despotul Dobrotici să-şi fi
pierdut viaţa în aceleaşi împrejurări tragice ca şi Dan I şi ca cetatea Silistra să fi
intrat acum sub stăpânirea ţarului bulgar de la Târnovo 10 •
În scurt timp însă, asistăm la o modificare radicală a statutului politicojuridic a Despotatului Dobrogean. În vara anului 1387, pregătind campania
împotriva sârbilor şi bosniacilor, relatează cronicarul turc Mehmed Nesri,
sultanul Murâd I (1359/1362-1389) „a poruncit ghiaurilor care plăteau tribut să
se pregătească cu arme {împotriva sârbilor] [. .. ]. Dar doi dintre ghiauri,
răzvrătindu-se, nu au venit. Unul era Sisman (Susmanos), fiul lui Alexandros
[. .. ]. Celălalt era Ivanco, fiul lui Dobrotici (Dobrudja-oglu Iuvaki). Aceşti doi
afurisiţi, răzvrătindu-se împotriva sultanului, n-au venit la oaste" 11 •
Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, voi. I: Sec. XV - mijlocul sec. XVII (ed. M.
Guboglu şi M. Mehmet), Bucureşti, 1966, p. 111, 154, 301, 338, 400-401, 440, 542-543 (în
continuare: Cronici turceşti, I).
7
V. Mărculeţ, Relaţiile cu Ţările Române, p. 105; Idem, Imperiul Bizantin şi Ţările Române în
secolele XIV-XV (Relaţii politice, religioase şi comerciale), Sibiu, 2003, p. 70-71 (în continuare:
Imperiul Bizantin şi Ţările Române); Idem, The international context of the transformation of
Wallachia and Moldavia into pontic states (1358-1392), în SIB, XXVI-XXVII, 2002-2003, p. 44
(în continuare: The transformation of Wallachia and Moldavia into pontic states). Pentru
uzurparea lui Terler de la Dristra şi constituirea Despotatului Dristrei, vezi şi P. Diaconu, în
SCIV A, 29, 1978, 2, p. 185-201.
• M. Moxa, Cronica universală (ed. G. Mihăilă), Bucureşti, 1989, p. 210.
9
Ekthesis Nea, 43, în FHDR, IV, p. 314-315.
0
' V. Mărculeţ, Relaţiile cu Ţările Române, p. 105; Idem, Imperiul Bizantin şi Ţările Române, p.
70-71, cu prezentarea diverselor opinii formulate de specialişti; Idem, The transformation of
Wallachia and Moldavia into pontic states, p. 44.
11
Cronici turceşti, I, p. 11 O.
6
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Principala problemă pe care o ridică informaţiile cronicarului otoman
este legată de identificarea şi datarea momentului când Despotatul Dobrogean a
acceptat suzeranitatea Imperiului Otoman şi plata unui tribut. În absenţa unor
informaţii certe, specialiştii au dat răspunsuri diferite acestei probleme. Spre
exemplu, istoricul turc Halil Inalcik consideră că vasalizarea Dobrogei de către
Imperiul Otoman s-a produs în anul 1372, ca o consecinţă directă a victoriei
otomane de la ~irmen sau Chermanon (1371). Ca urmare, conchide el, „în 1372
despotul Dobrogei şi regele Bulgariei au devenit vasali ai otomanilor" 12 , datând
astfel momentul vasalizării Despotatului Dobrogean de către turci, încă în
timpul domniei lui Dobrotici. Istoricul român B.T. Câmpina consideră că
vasalizarea Despotatului Dobrogean de către turci s-a produs în urma unui
violent atac otoman în cursul căruia despotul Dobrotici şi-ar fi pierdut viaţa,
avansând ca dată a consumării acestor evenimente, anul 1385. „Constatăm
anume că pe la 1385 - susţine el - feudalii dobrogeni au fost supuşi unei lovituri
pe cât de neaşteptate, pe atât de violente din partea lui Murâd; sub presiunea
acestuia, ei au trebuit să se recunoască vasali ai sultanului, făgăduindu-i de
asemenea un ajutor militar în condiţii dintre cele mai umilitoare. Era un tratat
formal de supunere ce nu putea fi decât consecinţa acelui asalt turcesc pe care-l
evocă o discretă aluzie a cronicii osmane. Dobrotici va fi pierit dealtminteri în
cursul luptei, căci în fruntea statului său îl înlocuieşte îndată fiul lui, Ivanco" 13 •
Cei mai mulţi dintre specialiştii români datează vasalizarea Dobrogei de către
turci în anul 1386. Astfel, orientalistul Aurel Decei consideră că despotul
Ivanco a fost cel care, „încă în anul 1386, a acceptat pacea cu turcii, desigur în
condiţii de vasalitate cu plata haraciului" 14 • Opinii apropiate au exprimat
Ştefan Pascu, Ştefan Ştefănescu sau Nicolae Constantinescu 15 . Independent de
ceilalţi, Nicolae Constantinescu formulează şi o opinie mai nuanţată
susţinând că odată cu încheierea tratatului de pace cu Genova (27 mai 1387),
lvanco „a devenit totodată şi vasal (tributar) al turcilor care se aflau deja în
«coasta» stăpânirii sale" 16 •
În opoziţie cu opiniile exprimate, alţi specialişti resping vasalizarea
Dobrogei de către Imperiul Otoman. Spre exemplu, într-o amplă sinteză
consacrată istoriei Dobrogei, Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleanu, susţin că
12

Halii Inalcik, Imperiul Otoman. Epoca clasică. 1300-1600, Bucureşti, 1996, p. 53.
B. Câmpina, Lupta Ţării Româneşti împotriva expansiunii otomane (1335-1415), în Idem,
Scrieri istorice, voi. I, Bucureşti, 1973, p. 230.
14
A. Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, p. 53.
15
Şt. Pascu, N. Constantinescu, Şt. Ştefănescu, în Istoria românilor, voi. III: Genezele româneşti,
Bucureşti, 2001, p. 589; Şt. Ştefănescu, în I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, voi. III:
Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, p. 354.
16
N. Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, p. 83.
1.,
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„ostilităţile

dintre Dobrotici şi turci, continuă până la moartea despotului, în
1386. La cârma ţării îi urmează Ivanco, fiul său, care continuă politica
antiotomană a tatălui" 17 • Pe ce informaţii îşi bazează aceşti istorici concluzia nu
ştim. La fel de enigmatic rămâne şi momentul debutului luptelor dintre
Despotatul Dobrogean şi turci la care fac ei trimitere, mai ales că nici una din
sursele de care dispunem în prezent nu înregistrează vreo confruntare
dobrogeano-otomană în timpul lui Dobrotici.
În ceea ce ne priveşte, considerăm şi noi că vasalizarea Despotatului
Dobrogean de către turci s-a consumat probabil la sfârşitul anului 1386 sau la
începutul anului 1387. Condiţiile exacte care au dus la acest act al despotului
dobrogean nu le cunoaştem, dar le putem deduce din analiza evenimentelor din
zonă. Foarte probabil, în contextul reluării ofensivei otomane spre nordul
Peninsulei Balcanice, epuizarea statului său în urma îndelungatului conflict cu
genovezii, nu i-a permis lui Ivanco abordarea relaţiilor cu Imperiul Otoman de
pe poziţii de forţă. Ca urmare, despotul dobrogean a evitat să rişte angajarea
statului său într-un conflict greu cu turcii optând, cel puţin temporar, pentru
soluţia diplomatică, respectiv acceptarea suzeranităţii otomane. Că actul său
politic a fost unul conjunctural o demonstrează faptul că în acelaşi an, pe fondul
declanşării conflictului otomano-sârbo-bosniac, mizând probabil pe un succes
aliaţilor slavi, aşa cum s-a şi întâmplat de altfel (la Plocnik, aliaţii balcanici au
obţinut victoria), el a refuzat să mai accepte suzeranitatea otomană.
Intrarea sub suzeranitatea otomană nu a însemnat însă şi acceptarea
unor cesiuni teritoriale către imperiu. Puţinele informaţii de care dispunem ne
permit concluzia că Ivanco a continuat să stăpânească şi după realizarea acestui
act politic întregul teritoriu al Despotatului Dobrogean. Astfel, o relatare
tardivă a umanistului german Johannes Leunclavius (Hans Loewenklau), din
secolul al XVI-lea, făcută după cronicile turceşti, îndeosebi după cea a lui
Mehmed Ndri, ne spune că „vecin al lui Sisman bulgarul era regişorul
Dobrogei", şi că acesta, Ivanco, ,Jiul lui Dobrotici, era regişorul Varnei şi al
regiunii vecine zisă Dobrogea" 18 •
Calitatea de „regişor al Varnei şi Dobrogei", atribuită de umanistul
german lui Ivanco nu trebuie pusă, în opinia noastră, în relaţie de determinare
directă cu dimensiunile statului condus de acesta, aşa cum au făcut unii
specialişti care au dedus din aceasta că Ivanco, ca şi Dobrotici de altfel, ar fi
stăpânit doar „un stătuleţ pontic'', situat în extremitatea sud-estică a spaţiului
A. Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare - Dobrogea, Bucureşti,
1979, p. 180.
1
" J. Leunclavius, Historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum excriptae /ibri XVIII,
Francoforti, 1591, col. 272: „ vi cin erat Sasmenos bulgaro Dobritzensis regulus"; „Dobritzae filius,
17

qui Varnae cum regione finitima Dobritzae vocata regulus erat''.
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danubiano-pontic 19 • După părerea noastră, calitatea „regişor al Varnei şi
Dobrogei" trebuie raportată la poziţiile despotului dobrogean în raport cu
sultanul, respectiv la dimensiunile Despotatului Dobrogean în comparaţie cu
cele ale Imperiului Otoman.
La scurt timp după acceptarea suzeranităţii otomane, asistăm totodată şi
la o diminuare sensibilă a teritoriilor Despotatului Dobrogean. Când şi în ce
condiţii s-au produs cesiunile teritoriale care au determinat restrângerea
stăpânirilor lui Ivanco este greu de precizat. În opinia noastră, un răspuns
aproximativ s-ar putea afla în câteva informaţii furnizate de cronicarul Mehmed
Nesri şi preluate apoi de Leunclavius în prezentarea campaniei otomane din
1388 împotriva lui SiSman şi Ivanco.
Defecţiunea celor doi vasali, care, chiar dacă nu participaseră direct la
coaliţia balcanică iniţiată de Serbia şi Bosnia, dar îşi manifestaseră totuşi, prin
actul lor, ostilitatea faţă de imperiu, reprezenta un pericol real la adresa forţelor
otomane care se confruntau cu sârbii, bosniacii şi aliaţii lor, care îşi vedeau
astfel flancul drept ameninţat. Ca urmare, în perspectiva apropiatei contralovituri împotriva coaliţiei balcanice, sultanul Murâd I a considerat necesar să
elimine imediat ameninţarea reprezentată de defecţiunea lui Sisman şi Ivanco şi
să degajeze astfel flancul drept a forţelor sale care operau în Balcani 20 • În acest
scop, relatează Mehmed Ndri, sultanul i-ar fi poruncit marelui vizir, <;:andarlî
Ali-paşa, ca „trecând marea cu 30.000 de ostaşi, să dai foc şi să distrugi şi să
devastezi vilaietul lui Susmanos" 21 • Aşa cum se ştie, campania otomană din 1388
a lovit în egală măsură, nu numai Ţaratul Bulgar de Târnava, ci şi Despotatul
Dobrogean.
Relatând campania otomană condusă de marele vizir împotriva lui
SiSman şi Ivanco, cronicarul Mehmed Nesri afirmă că după luarea Şiştavului,
comandantul otoman, „pornind de acolo, a cucerit de pe malurile Dunării,
fortăreţele pe care, trecând, le luase valahul (Mircea cel Bătrân, n.n.)" 22 • La rândul
său, Johannes Leunclavius preia informaţia lui Mehmed Nesri şi relatează că
plecând de la Şiştav, Ali-paşa a cucerit „unele cetăţi şi castele pe care mai înainte,
valahii transalpini (muntenii, n.n.) le ocupaseră trecând Dunărea în Bulgaria" 23 •
Cronicile otomane, prin informaţiile lor, ne pun în faţa primei intervenţii militare a domnului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân, în Dobrogea.
Totodată, ele ne relevă indirect rolul jucat de politica transdanubiană a domnului
19
20

21
22

Anca Gheaţă, în Rdl, 34, 1981, 10, p. 1881, nota, 45.
A. Decei, op. cit„ p. 53.
Cronici turceşti, I, p. 110; Cf. J. Leunclavius, op. cit„ col. 266.

Ibidem, p. 111.

J. Leunclavius, op. cit„ col. 276: „arces et caste/la quae o/im transalpini valachi Danubium
traiicientes ocupaverant in Bulgaria".

23
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muntean în procesul de disoluţie teritorială a Despotatului Dobrogean. În
acelaşi timp însă, actul său se înscria în politica consecvent promovată de
domnii munteni care l-au precedat, aceea de a asigura ieşirea la mare a Ţării
Româneşti, transformând-o într-un stat pontic 24 •
Care au fost aceste cetăţi ocupate de munteni nu putem preciza. Dacă
avem însă în vedere faptul că toate fortăreţele de pe malul drept al Dunării
dintre Nicopole şi Silistra, inclusiv, sunt arătate deferiţi cronicari ca aparţinând
ţarului bulgar de la Tâmovo 25 , considerăm că cetăţile cucerite de Mircea la care
fac referire Mehmed Nesri şi Johannes Leunclavius, trebuie căutate la nord de
Silistra, pe malul dobrogean al Dunării.
Când s-a întâmplat acest lucru rămâne iarăşi dificil de precizat. Cu titlu
de ipoteză, considerăm că două momente ar putea fi luate, totuşi, în discuţie cu
privire la această primă intervenţie militară transdanubiană a domnului
muntean: fie în anul 1387, înaintea campaniei otomane împotriva coaliţiei
balcanice iniţiate de sârbi şi bosniaci, la care Ivanco a aderat tacit, înlăturând
suzeranitatea otomană şi refuzând să-i pună la dispoziţie sultanului contingentele militare cerute, act ce putea atrage o acţiune imediată de pedepsire a sa, fie,
cel mai probabil, în prima parte a anului 1388, înaintea campaniei turceşti de
pedepsire, condusă de <;:andarlî Ali-paşa, împotriva ţarului de la Ţâmovo şi a
despotului dobrogean.
Campania marelui vizir împotriva Ţaratului Bulgar de Tâmovo şi a
Despotatului Dobrogean din anul 1388 s-a încheiat însă doar cu un succes
parţial. Ţarul bulgar a fost înfrânt şi silit să cedeze turcilor cele mai importante
cetăţi ale sale, între care Silistra. Aceeaşi soartă au avut-o şi cea mai mare parte a
teritoriilor Despotatului Dobrogean, care au fost ocupate de turci. Forţele
turceşti au eşuat însă în încercarea lor de a ocupa Vama. Eşecul înregistrat de
marele vizir în tentativa sa de a cuceri Vama îşi găseşte prezentarea în cronica
folosită de Leunclavius, care înregistrează faptul că „Ali-paşa a fost silit să lase
nerăzbunată necuviinţa" locuitorilor Vamei, care au refuzat să i se supună,
opunându-i cu succes rezistenţă 26 • Se pare însă că şi alte centre dobrogene de pe
litoralul vest-pontic au evitat cucerirea otomană, lucru datorat, după părerea
noastră, fie faptului că nu au fost atacate, fie nu au putut fi cucerite.
Nemenţionarea lor de către cronicarii otomani între cetăţile cucerite de oştile
marelui vizir, confirmă şi conferă, în opinia noastră, consistenţă concluziei la
care am ajuns.
24

V.

Pentru

acţiunea

Mărculeţ,

domnilor munteni de transformare a

Ţării Româneşti

în stat pontic, vezi:

The transformation of Wal/achia and Moldavia into pontic states, p. 31-54.

turceşti, I, p. 111, 154, 301, 338, 400-401, 440, 542-543; Cf.
col. 268-271.
26
J. Leunclavius, op. cit., col. 270-272.
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Datorită

faptului că după 1388 documentele de care dispunem nu mai
fac referiri directe şi explicite la despotul lvanco, numeroşi specialişti au afirmat
că acesta şi-ar fi încheiat acum domnia, probabil şi viaţa, dispărând în condiţii
necunoscute în luptele cu turcii. Totodată, întemeiaţi pe această concluzie,
precum şi pe faptul că o serie de informaţii menţionează, aşa cum am văzut,
cucerirea mai multor cetăţi dobrogene de către turci, istoricii menţionaţi
identifică în aceste fapte şi momentul încetării existenţei statului dobrogean. A
cântărit de asemenea mult în acceptarea acestei concluzii şi faptul că după
septembrie 1389, titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân face, aşa cum vom
vedea în continuare, referiri explicite cu privire la extinderea stăpânirilor
domnului muntean în Dobrogea.
În circumstanţele arătate şi în absenţa unor informaţii certe cu privire la
aspectele arătate, considerăm o asemenea concluzie, potrivit căreia Despotatul
Dobrogean şi-ar fi încetat existenţa după campania otomană din 1388, ca având
puţine temeiuri solide de a se dovedi fondată. De altfel, o serie de ştiri indirecte,
asupra cărora ne vom opri pe parcursul studiului nostru, o contrazic. În opinia
noastră, păstrarea stăpânirii asupra Varnei şi a unei fâşii de teritoriu de pe
litoralul vest-pontic cu importantele sale centre urbane care, aşa cum am văzut,
nu apar între cuceririle otomane, de către despotul lvanco a însemnat, în ciuda
pierderilor teritoriale masive suferite, perpetuarea existenţei statului dobrogean.
Nu este însă mai puţin adevărat că amputările teritoriale l-au făcut să-şi piardă
puterea, însemnătatea şi rolul jucat până atunci în relaţiile internaţionale
regionale şi să devină într-adevăr doar „un stătuleţ pontic", aşa cum au sesizat
unii specialişti • Chiar şi aşa, acest „stătuleţ pontic" a reprezentat, în ultimă
instanţă tot Despotatul Dobrogean.
În altă ordine de idei, credem că, în acest punct al cercetării noastre, se
cuvine să ne oprim asupra celei de a doua intervenţii militare a lui Mircea cel
Bătrân în Dobrogea împotriva turcilor. A fost ea una menită să salveze statul
dobrogean? A urmărit domnul muntean să-i acorde sprijin omologului său
dobrogean sau a vizat doar interese proprii? Acestor întrebări vom încerca în
continuarea demersului nostru, să le oferim răspunsuri cât mai pertinente şi
mai veridice.
După părerea noastră, a doua intervenţie militară a domnului muntean
în Dobrogea trebuie pusă în raport de determinare directă cu consecinţele
loviturii otomane aplicate Despotatului Dobrogean. În condiţiile în care
loviturile turcilor au făcut statul dobrogean incapabil de o ripostă care să-i
permită redresarea situaţiei, se producea cea de-a doua intervenţie transdanubiană a domnului Ţării Româneşti, care a acţionat militar pentru a scoate
teritoriile dobrogene ocupate de <.;:andarlî Ali-paşa de sub stăpânire otomană.
27
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Anca
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în Rdl, 34, 1981, 10, p. 1881, nota 45.
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În opina noastră, noua acţiune dobrogeană a domnului muntean s-a
consumat în două etape (1388-iarna 1389/ianuarie 1390). Într-o primă etapă,
anterioară lunii septembrie 1389, Mircea a reocupat cetăţile de pe malul
dobrogean al Dunării. Titlul domnesc reflectă, de altfel, noile achiziţii teritoriale
ale domnului Ţării Româneşti. Pentru prima dată, într-un act din 4 septembrie
1389, emis la Râmnicu Vâlcea, Mircea se intitulează „domn a toată Ungrovlahia
şi a părţilor Podunaviei" 28 • Formula „părţile Podunaviei" din titlul domnesc forma slavă a vechii denumiri bizantine Paradunavon, cum era numită thema
de la Dunărea de Jos din secolele XI-XII - face, considerăm noi, referire directă
la stăpânirile sale dobrogene. În concluzie, data de 4 septembrie 1389 poate fi
considerată, după părerea noastră, ca termenus ante quaem al încheierii primei
etape de alungare a turcilor din Dobrogea ocupată.
Într-o a doua etapă, cuprinsă între septembrie 1389 şi ianuarie 1390, cel
mai probabil în ultimele luni ale anului 1389, Mircea şi-a extins stăpânirea
asupra Silistrei şi a restului fostelor teritorii ale Despotatului Dobrogean
ocupate de turci. Şi de această dată, extinderea teritorială a Ţării Româneşti îşi
află reflectarea în titlul domnesc. În tratatele cu Polonia din 20 ianuarie 1390 şi
6 iulie 1391, Mircea se intitulează „despot al pământurilor lui Dobrotici şi domn
al Dârstorului", respectiv, „domn al Dârstorului şi despot al ţării lui Dobrotici"29 •
Pe baza informaţiilor prezentate mai sus, credem că nu greşim propunând ca
data de 4 septembrie 1389 să fie considerată ca termenus post quaem al
declanşării acestei a doua etape, iar data de 20 ianuarie 1390 ca termenus ante
quaem al încheierii sale.
În acest punct considerăm că putem oferi un răspuns şi celor două probleme ridicate de intervenţia lui Mircea cel Bătrân în Dobrogea în 13881389/ 1390. În primul rând, constatăm, pe baza informaţiilor pe care le deţinem,
că intervenţia lui Mircea împotriva turcilor nu a vizat nici un moment acordarea de sprijin Despotatului Dobrogean, dimpotrivă, domnul muntean a substituit stăpânirii otomane propria-i stăpânire. Am putea spune chiar că Mircea a
speculat situaţia favorizantă apărută ca urmare a luptelor dobrogeana-otomane
pentru a desăvârşi procesul de transformare a Ţării Româneşti în stat pontic30 •
Luptele cu turcii dintre 1391 şi 1395 nu au afectat, se pare, prea mult
stăpânirile lui Mircea din Dobrogea.' Dacă în vara anului 1393, după cucerirea
Ţaratului Bulgar de Târnava, turcii au ocupat Silistra31 , nu acelaşi lucru s-a
întâmplat însă şi cu restul Dobrogei, „care - conchide P.P. Panaitescu - măcar
28

DIR, B, p. 44, doc. 28.
Hurmuzaki, 1/2, p. 322, 334, doc. CCLXII; CCLXXV; DRH, D, I, p. 122, 125-126, doc. 75, 78:
„ terra rum Dobrodicii despotus et Tristri dominus"; „ Trestri dominus ac terrarum Dobrodicii despotus".
30
V. Mărculeţ, The transformation of Wa/lachia and Moldavia into pontic states, p. 48.
31
J. Leunclavius, op. cit., col. 319-320.
29
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în parte continua

să rămâie

în

stăpânirea

lui Mircea" 32 • Conservarea

stăpânirii

lui Mircea asupra teritoriilor dobrogene este clar exprimată în tratatul
munteana-maghiar din 7 martie 1395, prin domnul Ţării Româneşti se angaja
să susţină cu trupe şi să aprovizioneze eventualele forţe trimise de Sigismund de
Luxemburg să lupte împotriva turcilor „în părţile lui Dobrotici sau în orice alte
pământuri, cetăţi, ţinuturi, trecători,

stăpânirii şi ascultării

noastre"

33

porturi

şi

în orice alte locuri supuse

•

Campania lui Bâyezîd I (1389-1402) împotriva Ţării Româneşti din
primăvara anului 1395, soldată cu îndepărtarea temporară a lui Mircea de pe
tronul muntean şi înlocuirea lui cu Vlad I Uzurpatorul (1395-1397), a avut însă
ca rezultat modificarea statutului politico-juridic al stăpânirilor dobrogene ale
domnului muntean. Acestea treceau acum, cu certitudine, sub stăpânire otomană.
În pofida acestui cadru internaţional ostil, minusculul stat dobrogean
de pe litoralul Mării Negre şi-a mai perpetuat un timp existenţa, el nefiind
afectat de confruntările munteano-otomane dintre 1391 şi 1395. Mai multe
informaţii converg spre această concluzie. Astfel, actele Massariei din Pera
înregistrează la 19 octombrie 1390, după unii autori 34 , sau 1395 după alţii 35 ,
cheltuielile făcute de comuna genoveză cu plata a doi „scribe curie" care „au
copiat pacea făcută cu Ivanco al lui Dobrotici", pe care i-a dus-o apoi despotului dobrogean ambasadorul genovez, „ Todisco Pasteca (Todischus Pastecha),
sol trimis pentru oraşul Pera" 36 • Dacă la data respectivă, fie ea 19 octombrie
1390, fie 1395, statul dobrogean nu ar mai fi existat, iar despotul Ivanco ar fi
fost mort, atât definitivarea şi ratificarea tratatului de către autorităţile ligure,
cât şi trimiterea lui prin solul perot ar fi fost două acte complet lipsite de sens
ale diplomaţiei genoveze.
Faptul că în 1395-1396 pe litoralul Mării Negre continua să fiinţeze o
formaţiune politică locală, o rămăşiţă minusculă a Despotatului Dobrogean este
relevată direct sau indirect şi de alte surse. Astfel, din relatarea cavalerului
german Johann Schiltberger, participant la cruciada din 1396, care a cunoscut la
faţa locului situaţia politică din bazinul vest-pontic, aflăm că „cea de-a treia
P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000, p. 297.
Hurmuza.ki, 1/2, p. 359-360, doc. CCCII; DRH, D, I, p. 139-140, doc. 87; Cf. R. Theodorescu,
în SCIA, XVI, 1969, 2, p. 204; Cf. Idem, în Actes du XIV' CIEB, II, p. 632, unde consideră că între
1394 şi 1396, „regele Ungariei a reuşit să controleze nu numai linia Dunării[. .. ], ci şi «părţile lui
Dobrotici» asupra cărora - probabil sub presiunea lui Sigismund conjugată cu cea aforţelor
otomane din sud - Mircea îşi încetase stăpânirea".
34
M. Balard, Les genois et Ies regions bulgares au XIV' siecles, în Byzantino-bulgarica, VII, 1981,
p. 92; S. Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Ioancu, Bucureşti, 1985, p. 158.
35
N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 55.
36
Ibidem.
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Bulgarie se află acolo unde se varsă Dunărea în mare şi capitala {ei] se numeşte
Caliacra (Kallacrea)" 37 • Informaţiile despre „cea de-a treia Bulgarie" pe care ni
le oferă autorul conduc spre o concluzie aflată în afara oricăror discuţii sau
dubii: prin această sintagmă, călătorul german denumeşte la statul dobrogean.
La rândul său, Sigismund de Luxemburg însuşi relatează că după înfrângerea de
la Nicopole s-a salvat pe o corabie care l-a transportat pe Dunăre până la
Lykostomo şi de aici pe mare pe la Caliacra şi Constantinopol până în Dalmaţia
pe unde a revenit în Ungaria 38 •
Atât relatarea lui Johann Schiltberger, cât şi cea a lui Sigismund de
Luxemburg confirmă faptul că la mijlocul ultimului deceniu al secolului al
XIV-lea, faţada litoralului vest-pontic, de la gurile Dunării, în nord, până la
Varna, în sud, a continuat să rămână în componenţa unui stat creştin cu
reşedinţa la Caliacra, care nu putea fi altul decât Despotatul Dobrogean sau, mai
exact, ultima rămăşiţă din ceea ce fusese acesta.
Minusculul stat dobrogean de pe litoralul vest-pontic va primi însă lovitura de graţie în ultimul an al secolului al XIV-lea, căzând victimă a convulsiilor
politico-militare din aria de dominaţie mongolo-tătară din regiunile nord-pontice, care s-au repercutat negativ şi asupra unor părţi a spaţiului carpato-danubian şi a litoralului vest-pontic. Concret, dispariţia sa este consecinţa directă a
dislocărilor tătare provocate de loviturile aplicate de emirul Tamerlan (Timur
Lenk) Hoardei de Aur.
Înfrângerile suferite de marele han al Hoardei de Aur, Toqthamîş, în faţa
lui Tamerlan în anii 1395-1396, au determinat un masiv exod al tătarilor. Circa
10.000 dintre aceştia, conduşi de emirul Aqtaw, au solicitat şi au obţinut din
partea sultanului Bâyezîd I dreptul de a se stabili în provinciile europene ale
Imperiului Otoman. Exodul tătarilor este consemnat, direct sau indirect, de mai
multe cronici bizantine sau otomane. Spre exemplu, cronicarul bizantin Laonikos
Chalkokondylas (secolul XV), inspirat din surse mai vechi, consemnează: „Pe
timpul lui Bâyezîd, se mai spune că o parte nu mică de sciţi (tătari, n.n.), venind
peste Dacia (Ţara Românească, n.n.) au trimis soli la Bâyezîd; şi conducătorii lor

cereau bani şi ţară sub stăpânirea lor, cu condiţia să treacă peste Istru şi să-i poarte
împreună războaiele vrăjmaşe din Europa. Iar el cu plăcere le îndeplineşte cererea
şi le mai face meri făgăduieli. Aceştia trecând, Bâyezîd i-a colonizat prin Europa, ca
fiecare parte slujindu-şi conducătorii şi fiind astfel împrăştiaţi, să devină folositori la
expediţii de pradă şi la război. Totuşi, mai pe urmă, Bâyezid temându-se ca
unindu-se între ei să nu încerce vreo răzvrătire, i-a prins pe aceştia şi i-a ucis" 39 •
"Călători străini

despre Ţările Române, voi. I (ed. M. Holban), Bucureşti, 1968, p. 30.
MSHSM, IV, p. 398-399; Hurmuzaki, I/2, p. 394-396, 415-416, doc. CCC:XXIX, CCCXLIV;
DRH, D, I, p. 155-158, 163-164, 167, doc. 99, 101.
JY L. Chalcocondil, Expuneri istorice, Bucureşti, 1958, II.
J•
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Se pare că această colonizare a tătarilor în Peninsula Balcanică de către
Bâyezîd a fost mult mai însemnată decât pare la prima vedere, probabil prin
faptu] că a afectat mu1t mai mult decât se cunoaşte organizările politice care mai
supravieţuiau în zonă. Numai aşa se explică, după părerea noastră faptul că
Laonikos Chalkokondylas revine asupra ei reluând, într-o altă parte a lucrării
sale, informaţiile transmise. „Şi se mai găseşte şi aiurea în Europa la Bospor (în
Crimeea, n.n.) - consemnează cronicarul bizantin - o parte din aceştia (tătari,
n.n.) nu puţină, răspândiţi prin această ţară, sub ascultarea unui împărat, din
casa împăraţilor, şi numele îi este Aţicheri. Aceştia punându-şi soarta în mâinile
acestui împărat şi, sosind în această ţară, au mers până la Istru şi trecând chiar
peste Istru, au năvălit prădând o bună parte din Thracia. Ei veneau dinspre
Sarmaţia, mergând spre Tanais (Don, n.n.); şi o bună parte din neamul acesta sa sălăşluit aici la Istru. Dintre aceştia partea mai mare trecând sub Bâyezîd peste
Istru, a fost colonizată,fiecare trib din acest neam rămânând despărţit" •
Informaţii privind stabilirea tătarilor în Imperiul Otoman ne oferă, în
lucrările lor, şi unii cronicari turci. Astfel, Orudj bin Adil (secolul XV) relatează
în lucrarea sa Tevarih-i al-i Osman (Cronicile dinastiei otomane) că „din
vilaietul Dest venise multă oaste tătărească. Beiul lor, căruia i se spunea Aqtaw, a
murit pe când stătea la Adrianopol (Edirne, n.n.), dar oastea rămăsese aici.
Bâyezîd luă cu el această oaste tătărească" 41 • La rândul său, autorul cronicii
anonime Tevarih-i al-i Osman (secolul XV), consemnează că în anul 1402,
plecând împotriva lui Tamerlan, Bâyezîd „a luat cu el şi oastea tătărească care
venise din vilaietul De5t[-i Kîpceak] trecând prin Moldoava (Kara Bogdan)" 42 •
Foarte probabil, între teritoriile din Rumelia, puse de Bâyezîd la
dispoziţia tătarilor refugiaţi în Imperiul Otoman, spre colonizare, s-au numărat
şi cele stăpânite de turci între Dunăre şi Marea Neagră, unde locuia încă din
secolul al XIII-lea o puternică comunitate turcică. Şocu1 stabilirii tătarilor în
aceste regiuni avea să fie grav resimţit de minuscu1ui stat dobrogean, conservat
pe litoralu] pontic, condus, se pare, încă de despotul Ivanco. Angajându-se ca
împreună cu turcii „să poarte războaiele vrăjmaşe din Europa", tătarii colonizaţi
între Dunăre şi mare şi-au concentrat loviturile împotriva acestuia. Consecinţele au fost dramatice pentru minusculu] stat pontic, care va sucomba în scurt
timp sub loviturile lor. Ultimu] act al acestei tragedii s-a consumat, se pare, la
începutu] anu1ui 1399, când, consemnează Cronica Messembriei, „la veleat 6907
[1399] indiction 7, fevruar 2, în ziua de vineri, robitu-s-au Varna de tătarii cei
fără de Dumnezeu" 43 •
40

40

Ibidem, III.
Cronici turceşti, I, p. 50.
42
Ibidem, p. 180.
4
J Die byzantinischen Kleinekroniken (ed. P. Schreiner), voi. I, Wien, 1975, p. 215.
41
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Căderea

Varnei şi, foarte probabil, şi a celorlalte stăpâniri ale despotului
Ivanco sub loviturile tătarilor intraţi în serviciul Imperiului Otoman au
determinat dispariţia şi a acestei ultime rămăşiţe a statului dobrogean. În aceste
condiţii, considerăm noi, la cumpăna secolelor XIV-XV, Despotatul Dobrogean
îşi înceta complet şi definitiv existenţa, teritoriile sale fiind încorporate
Imperiului Otoman.
Care a fost soarta despotului Ivanco după căderea statului său nu ştim.
Două scrisori publicate de editorul francez Emile Legrand aparţinându-i
„înţeleptului şi învăţatului kir Ivanco'', adresate lui Isidoros Glavas, mitropolitul
Thessalonikului, respectiv lui Symeon, protosul Sfântului Munte Athos 44 , le-au
permis unor specialişti prezumtiva identificare a numitului „kir Ivanco" cu
fostul despot al Dobrogei45 • Identificarea propusă rămâne, cel puţin deocamdată, doar una ipotetică. Dacă Ivanco va fi supravieţuit statului său,
continuându-şi viaţa în mediul aulic-cărturăresc de la Constantinopol sau în cel
monahie de la Muntele Athos, are pentru istoria ulterioară a teritoriilor
dobrogene o importanţă la fel de puţină ca şi posibilitatea ca el să fi dispărut în
condiţiile prăbuşirii statului său.
Deşi depăşeşte oarecum cadrul lucrării noastre, considerăm că a
cunoaşte care a fost situaţia teritoriilor dobrogene la începutul secolului al
XV-lea are, după părerea noastră, o importanţă infinit mai mare decât soarta
fostului lor depot. Pe baza surselor de care dispunem în prezent, suntem în
măsură să afirmăm că profitând de perioada de interregnum din Imperiul
Otoman survenită după luarea în captivitate a lui Bâyazîd I de către Tamerlan
(1402), caracterizată prin lupte pentru tron între urmaşii sultanului
(1402/1403-1413), Mircea cel Bătrân şi-a reinstaurat stăpânirea asupra
teritoriilor fostului Despotat Dobrogean. Acum au fost incluse Ţării
Româneşti şi teritoriile ce pe faţada pontică, care rămăseseră sub stăpânire lui
Ivanco între 1388 şi 1399. Cel mai târziu, acţiunea domnului muntean de
extindere a stăpânirii sale asupra întregii Dobrogei era încheiată în anul 1406,
când în titlul domnesc apare pentru prima oară formula „şi pe amândouă
părţile peste toată Podunavia, încă şi până la Marea cea Mare şi singur
stăpânitor al cetăţii Dârstor" 46 •
Domnul Ţării Româneşti îşi va conserva stăpânirea asupra spaţiului
danubiano-pontic până în anul 1415, când aşa cum lasă să se înţeleagă mai
multe cronici turceşti, sultanul Mehmed I (1413-1421) încorporează teritoriile
Dobrogei Imperiului Otoman. Excepţie au Ia.cut, cu certitudine, regiunile de la
44
45

46

Lettres de /'emperur Manuel Paleologue (ed. E. Legrand), Paris-Amsterdam, 1962, p. 105-111.
S. Iosipescu, op. cit., p. 170.
DIR, B, p. 50-51, doc. 34-35.
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gurile Dunării, care au rămas în continuare sub stăpânirea Ţării Româneşti 47 •
De altfel, însăşi formula „şi pe amândouă părţile peste toată Podunavia, încă şi
până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului" apare pentru ultima
dată în titlul domnesc al lui Mircea cel Bătrân într-un act din 10 iunie 1415 48 •
Pe de altă parte, nu putem exclude complet nici posibilitatea ca după
1418, în condiţii pe care nu le cunoaştem, Mihail I (1418-1420), fiul şi urmaşul
lui Mircea, să fi readus sub stăpânirea sa întregul teritoriu al Dobrogei sau cea
mai mare parte a sa. Numai aşa s-ar putea explica reapariţia în titlul domensc a
formulei „şi pe amândouă părţile peste toată Podunavia, încă şi până la Marea
cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului", într-un act din 18 martie 141949 •
Pe de altă parte, în absenţa unor informaţii suplimentare este dificil să precizăm
în ce măsură, titlul domnesc al lui Mihail I reprezintă expresia unei realităţi
certe sau exprimă numai o intenţie politică 50 •
În concluzie, dispariţia de pe scena politică a sud-estului european a
Despotatului Dobrogean a fost un fenomen complex ce a durat peste un
deceniu (1387/1388-1399). Sub presiunea şi loviturile unui cadru extern ostil,
statul dobrogean a cunoscut un proces de disoluţie teritorială şi politică, derulat
în etape succesive. În 1387/1388, Mircea cel Bătrân ocupă temporar o serie de
cetăţi dobrogene de pe malul Dunării, situate la nord de Silistra. În urma
campaniei otomane din 1388, cea mai mare parte a teritoriilor Despotatului
Dobrogean, inclusiv cetăţile ocupate de munteni, au intrat sub stăpânire
otomană. În ultimul deceniu şi jumătate al secolului al XIV-iea şi în primul
deceniu al secolului următor, aceste teritorii, sau cea mai mare parte a lor au
cunoscut stăpâniri alternative, ele aflându-se când sub control otoman (13881389; 1394/1395-1402/1406), când sub control muntean (1387/1388; 13891394/ 1395). Acest lucru nu a însemnat însă dispariţia statului dobrogean,
deoarece sub jurisdicţia despotului lvanco a rămas o fâşie de teritoriu de pe
faţada maritimă a Dobrogei, cuprinsă, foarte probabil, între gurile Dunării, în
nord, şi Vama, în sud, organizată într-un minuscul stat pontic care, timp de
peste un deceniu, între 1388 şi 1399, a reprezentat, în ultimă instanţă, tot
Despotatul Dobrogean. Într-o ultimă etapă a existenţei sale (1395/1396-1399),
Cronici turceşti, I, p. 32, 51, 85, 116, 163-164, 181, 238, 291, 307-308, 341-342, 402-403, 445,
544. Cronicile turceşti din secolele XV-XVII enumeră între cetăţile cucerite de Mehmed I,
Giurgiu (Ierkoku), Enisala (Jeni Sale), Isaccea (Isakci). Nu este însă menţionată nici o cucerire
otomană la nord, nord-est de aliniamentul Isaccea-Enisala, respectiv în zona Deltei Dunării,
unde fiinţau cetăţile Chilia şi Lykostomo.
48
DIR, B, p. 69, doc. 54.
49
Ibidem, p. 72, doc. 59.
50
Aceeaşi formulă se regăseşte şi în titlul domnesc al lui Radu II Praznaglava în hrisovul din 1
iunie 1421 (DIR, B, p. 75, doc. 62) sau face referire la ea Dan II în privilegiul dat braşovenilor la
30 ianuarie 1431 (DRH, D, I, p. 276-277, doc. 175).
47
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minusculul stat dobrogean de pe litoralul pontic a avut de suportat loviturile
în Rumelia ca supuşi ai turcilor, sfârşind prin a se prăbuşi
definitiv, odată cu cucerirea Varnei de către aceştia, în februarie 1399. După
această dată, până prin 1402-1406 teritoriile sale intrau sub stăpânire otomană,
când, pe fondul interregnum-ului din Imperiul Otoman, ele au fost ocupate de
Mircea cel Bătrân şi încorporate Ţării Româneşti.
tătarilor, stabiliţi
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VASILE MĂRCULEŢ

QUELQUES CONSIDERA TIONS CONCERNANT LE MOMENT ET LES
CIRCONST ANCES DANS LESQUELLES A CESSE L'EXISTENCE DE L'ET AT
DU DESPOTAT DE DOBROUDJA
Re sume
La disparition de la scene politique du sud-est europeen du Despotat de
Dobroudja a ete un phenomene complex qui a dure plus d'une decennie (1387/13881399), se deroulant en etapes successives sous la pression d'un cadre externe hostile. En
1387/1388, Mircea l'Ancien a occupe temporairement une serie de cites dobroudjainnes
de la rive du Danube, situees au nord de Silistrie. Apres la campagne ottomane de 1388,
la plupart des territories du Despotat de Dobroudja, y compris Ies cites occupees par Ies
Valaques, sont entrees sous la possession ottomane. Pendant la derniere decennie du
XIV" siecle et la premiere decennie du XV" siecle, ces territoires, ou la plus grande
partie d'entre eux, ont connu des dominations successives, se trouvant parfois sous le
contrâle ottomane ( 1388-1399; 1394/1395-1402/1406), parfois sous le contrâle des
Valaques (1387/1388; 1389-1394/1395). Mais ce fait n'a pas signifie la disparition de
l'Etat de Dobroudja, parce que sous la jurisdiction du despot lvanco ii est reste un lopin
de terre de la fa<;:ade maritime de Dobroudja, situee, tres probablement, entre
embouchures du Danube, au nord, et Varne, au sud, organisee dans un minuscule etat
pontique qui, plus d'une decennie ( 1388-1399), a represente, en derniere instance,
l'entier Despotat de Dobroudja. Dans une derniere etape de son existence (1395/13961399), le minuscule etat dobroudjean va supporter Ies coups des Tartares, etablis en
Rumelie, finissant par a s'ecrouler definitivement en meme temps avec l'occupation de
Varne par ceux-ci, en fevrier 1399.
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