Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua
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Dobrotiţă,

La mijlocul secolului al XIV-lea, în teritoriile central-sudice ale spaţiului danubiano-pontic se constituia
Despotatul Dobrogean, formaţiune politică de sorginte bizantină, având ca nucleu vechea Tară a Carvonei
(Cărvunei-Cavarnei}, menţionată încă pe la 1230 într-un privilegiu comercial acordat de ţarul vlaho-bulgar
Ioan Asan II negustorilor din Raguza 1 • Sub conducerea întemeietorului său, despotul Dobrotiţă (Dobrotici).
Despotatul Dobrogean se va afirma în a doua jumătate a secolului al XIV-lea drept arbitrul scenei politice din
Balcanii Orientali. Concomitent, beneficiind de controlul asupra unei întinse faţade maritime, de la sud de
gurile Dunării şi până la sud de Varna, despotul Dobrotiţă va angaja statul său într-o amplă politică pontică, la
concurenţă cu thalassokraţiile italiene, Genova şi Veneţia, în primul rând.
O componentă importantă a politicii pontice a despotului Dobrotiţă o reprezintă raporturile cu Imperiul
Marilor Comneni de la Trapezunt. Din păcate, precaritatea surselor de care dispunem cu privire la ele nu ne
permite cunoaşterea acestora în întreaga lor complexitate, ci numai unele momente ale evoluţiei lor. Chiar şi
aşa sumare cum sunt, informaţiile pe care le deţinem ne permit ca în cadrul relaţiilor Despotatului Dobrogean
cu Imperiul de Trapezunt să identificăm două etape: a) toamna 1373-vara 1376, o etapă conflictuală, generată
de politica agresivă a despotului Dobrotiţă la adresa statului Marilor Comneni; b) ante şi post 1382, etapă
caracterizată prin colaborarea, inclusiv militară, a celor state împotriva Genovei.
Etapa conflictului dobrogeano-trapezuntin (toamna 1373-vara 1376}. Cele mai vechi informaţii cu privire
la existenţa unor relaţii dobrogeano-trapezuntine datează din deceniul8 al secolului al XIV-lea. Ele evidenţiază
o evoluţie conflictuală a raporturilor dintre cele două state, generate de tentativele repetate ale despotului
Dobrotiţă de a se insinua, prin intermediul unor interpuşi, în Imperiul Marilor Comneni. Obiectivul urmărit de
suveranul dobrogean era, fără îndoială, acela de a-şi asigura controlul asupra statului bizantin sud-pontic, pe
care prin interpuşii numiţi de el pe tronul de la Trapezunt, să îl subordoneze politicii sale.
Primele informaţii referitoare la existenţa unor relaţii conflictuale dobrogeano-trapezuntine datează din
toamna anului 1373, când despotul Dobrotiţă a susţinut tentativa ginerelui său Mihail Paleologos, fiul basileului
bizantin Ioan V Paleologos, de a ocupa tronul Marilor Comneni (11-15 noiembrie). Acţiunea lui Dobrotiţă este
confirmată, direct sau indirect, de unele cronici bizantine.
Conform Cronicii Trapezuntului, realizată de cronicarul autohton Mihail Panaretos, "vineri 11 octombrie
6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], al12-lea indiction, kyr Mihail, fiul lui Ioan Paleologos, împăratul
romanilor (bizantinilor, n.n.), 1/Îne cu două galere mari şi una mică pentru a-1 ataca pe împăratul nostru şi
pleacă după

retrăsese,

cinci zile neputând realiza o surpriză. Vestiarnl kyr Ioan Andronikopoulos, care îl însoţise se
Paleologos trebuind de asemenea să se retragă, după ce încheiase un tratat cu împăratul nostru"2•

Hurmuzaki 1/2, p. 781, doc. DCXXXVIII.
2 Panarete 1836, p. 502, §XLVI.
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Parcurgerea informaţiilor transmise de Mihail Panaretos permite constatarea că acesta nu face nicio referire
la implicarea despotului Dobrotiţă în acţiunea lui Mihail Paleologos. Plecând de la acest fapt, unii specialişti
români au postulat că tentativa lui Mihail Paleologos ar fi fost întreprinsă de prinţul bizantin fără participarea
suveranului dobrogean la ea şi independent de acesta 3 •
Asemenea opinii sunt categoric infirmate de Chronicon breve, care, în opoziţie cu cea a lui Mihail Panaretos,
afirmă explicit implicarea lui Dobrotiţă în tentativa ginerelui său de a ocupa prin forţă tronul de la Trapezunt.
În conformitate cu relatarea acestei cronici, în anul6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], indictionul12,
noiembrie 11-15, .,6 yap TOVTWV ch5EAcpo.; MtxcrryA, 6 KCtL EV TQ TparrECOVVTL iA8wv Kai JlrJ napaA.cr~cbv, aH'

[nw-rpmpEi.; ytyovE yav~po.; rov 6wn6rov Tap;rporirCa [ni r~j 8vyarpi"4 •
Parcurgerea informaţiilor prezentate ne per:nit constatarea că tentativa lui Mihail Paleologos de a provoca
de la Trapezunt, deşi a eşuat, nu a fost însă un eşec total, prinţul bizantin retrăgându-se la
15 noiembrie 1373 numai după încheierea unui tratat cu autorităţile Imperiului Marilor Comneni. Conţinutul
său nu-l cunoaştem, dar probabil el va fi conţinut o serie de clauze favorabile, atât prinţului bizantin, cât şi
susţinătorului său, despotul Dobrotiţă.
Importanţa tratatului din noiembrie 1373 a fost semnalată de unii istorici. Spre exemplu, Sergiu Iosipescu
considera că în urma încheierii acestuia "se ciea astfel o nouă arteră comercială între ţinuturile româneşti

răsturnarea dinastică

carpato-danubiano-pontice, Marea

Neagră şi

unul din punctele terminus ale caravanelor transasiatice"5•

În ceea ce ne priveşte, considerăm o asemenea concluzie puţin exagerată. Fără îndoială, tratatul cu
Trapezuntul din noiembrie 1373, al cărui inspirator fusese i-a asigurat lui Dobrotiţă o amplă deschidere
pontică, cu atât mai însemnată cu cât la data respectivă, conflictul său cu Genova, deschis prin 1360, înregistra
punctul său culminant6 • Evenimentele vor demonstra însă că pentru despotul de la Caliacra, reglementările
politice şi comerciale cu Imperiul Marilor Comeneni din noiembrie 1373 au avut doar un caracter temporar
şi conjunctural, el neabandonând niciun moment planul răsturnării dinastice de la Trapezunt în favoarea sa.
Semieşecul înregistrat în noiembrie 1373 nu l-a determinat pe despotul de la Caliacra să renunţe la
intenţiile sale politice privind Trapezuntul. Ca urmare, câţiva ani mai târziu, pe fondul existenţei unui conflict
latent între Veneţia şi Imperiul Marilor Comneni, Dobrotiţă relua planul său de instalare a ginerelui său, Mihail
Paleologos, pe tronul de la Trapezunt, de această. dată cu concursul Serenissimei republici, aliata sa.
O serie de istorici români oferă o opinie interesantă, cu privire la scopul intervenţiei lui Dobrotiţă la
Trapezunt. Fundamentală tocmai pe conflictul dobrogeano-genovez, aceştia susţin, mai mult sau mai puţin
explicit, că tentativa lui Dobrotiţă de a-l impune pe ginerele său pe tronul Marilor Comneni, era de fapt îndreptată
împotriva genovezilor, care deţineau poziţii irr..portante . Asemenea opinii exprimă, spre exemplu, Ştefan
Ştefănescu 7 sau Constantin C. Giurescu care afirmă categoric că despotul dobrogean urmărea "îndepărtarea

genovezilor din acest centru important"8 •
Informaţiile

pe care le deţinem în legătură cu această problemă, ne permit concluzia că, foarte probabil, la
anului 1375 sau la începutul lui 1376, Dobrotiţă a înaintat autorităţilor veneţiene planul său cu privire
la intervenţia politica-militară la Trapezunt. Se pare că demersuri similare făcuse la Veneţia, dar în propriul
său interes, un anume kyr Andronikos, se pare unul şi acelaşi cu un membru omonim al familiei imperiale a
Marilor Comneni, desemnat de Mihail Panaretos cu titlul de despot şi fiu al împăratului Alexios III 9 •
Planul privind răsturnarea dinastică de la Trapezunt, propus de Dobrotiţă într-un moment în care, din
cauze financiare şi comerciale, raporturile Serenissimei republici cu Trapezuntul se tensionaseră, venea în
întâmpinarea intereselor Veneţiei în Imperiul Marilor Comneni. Ca urmare, la 12 martie 1376, Senatul veneţian,
după luarea în discuţie a planului lui Dobrotiţă şi 2. cererii lui Andronikos, hotăra ca Marca Giustiniani, căpitanul
general al mării, să trimită la Trapezunt şase galere sub comanda lui Pietro Corner şi Marina Memo, provisores
sfârşitul
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totodată, misiunea ca la Constantinopol să-1 consulte pe basileul Ioan V cu privire
la proiectul instalării lui Mihail Paleologos la Trapezunt. În cazul unui răspuns favorabil al basileului şi al
angajamentului ferm că odată instalat pe tronul Marilor Comneni, Mihail va plăti toate datoriile Trapezuntului
către republică, o galeră veneţiană urma să-l îmbarce pe prinţ, care, dacă "nu era la Constantinopol", era
fie "în părţile Mesembriei", unde îşi avea reşedinţa, fie "altundeva pe aproape", probabil de la curtea de la
Caliacra a socrului său 10 . În cazul în care Mihail Paleologos nu ar fi acceptat condiţiile Veneţiei, expediţia
urma să fie întreprinsă în folosul lui Andronikos. Moartea acestuia la 14 martie 1376 la Trapezunt, anula
această componentă a planului veneţian 11 • Autorităţile veneţiene nu au exclus nici posibilitatea realizării unei
înţelegeri cu împăratul Alexios III, dacă acesta accepta reducerea vămilor pentru mărfurile veneţiene la 2% ad
valorem. Ca ultimă soluţie, la sugestia grupării radicale din Senetul veneţian, era luată în calcul chiar atacarea
Trapezuntului şi distrugerea flotei sale 12 •
Desfăşurarea evenimentelor din primăvara anului 1376 va demonstra că planul lui Dobrotiţă a contat prea
puţin însă în raport cu interesele politice şi comerciale ale Veneţiei în Imperiul Marilor Comneni, care, se pare,
şi-a atins obiectivele fără a mai fi necesară răsturnarea dinastică de la Trapezunt. Încă din vara aceluiaşi an,
raporturile Serenissimei cu Imperiul Marilor Comeni erau reglementate. Numai aşa se explică faptul că la 28
iulie 1376, autorităţile veneţiene îi anulau împăratului Alexios III datoria de 8.000 de ducaţi către republică
şi dispuneau să-i fie restituite bijuteriile lăsate drept gaj vicebailului Vettore Barbadigo 13 • În aceste condiţii,
planul propus de Dobrotiţă privind impunerea ginerelui său pe tronul de la Trapezunt era abandonat.
În a doua jumătate a anului 1376 şi la începutul anului 1377 evenimente politice deosebit de grave
zguduiau scena politică de la Constantinopol şi din Despotatul Dobrogean. În vara anului 1376, cu sprijin
genovez şi otoman, prinţul Andronikos, fiul împăratului bizantin Ioan V Paleologos, evada din închisoarea sa
din insula Lemnos, unde era deţinut în urma unei prime tentative de uzurpare din 1373, şi declanşa revolta
împotriva tatălui său. La 12 august, pretendentul ocupa Constantinopolul, Ioan V fiind depus şi întemniţat,
uzurpatorul ocupând tronul imperial ca Andronikos IV (1376-1379)1 4•
Evenimentele de la Constantinopol au avut un impact de o gravitate neaşteptată la nivelul autorităţilor
politice ale Despotatului Dobrogean, care au optat pentru o tabără sau alta. Ca urmare, în contextul tulbure
al momentului, la sfârşitul anului 1376 sau la începutul anului 1377, Terter de la Dristra, fiul lui Dobrotiţă,
dispunea asasinarea cumnatului său, Mihail Paleologos, ginerele despotului de la Caliacra.
Uciderea lui Mihail Paleologos este consemnată în câteva surse bizantine. Astfel, Chronicon Mesembriae
relatează că "în anul6885, indictionul15 [1 septembrie 1376-31 august 1377], despotul kyr Mihail a fost omorât
la Tristria" 15 , iar Chronicon breve, precizează că prinţul bizantin a fost ucis de cumnatul său, Terter: "Kai

Romaniae, care aveau,

thrEKTavSry napa rov yvvmmMA<pov avrov, Tov AEyoţltvov TEpupij" 16 •

Moartea ginerelui său, a dat o lovitură serioasă politicii pontice a despotului Dobrotiţă, îndeosebi
componentei sale privind Trapezuntul. Planul de impunerea unui interpus al său pe tronul Marilor Comneni
devenea caduc. În acest context, politica de a se insinua indirect în Imperiul de Trapezunt era definitiv
abandonată.

Etapa colaborării dobrogeano-trapezuntine (ante şi post 1382). Pentru perioada care urmează anului
1376, timp de câţiva ani, relaţiile Despotatului Dobrogean cu Imperiul de Trapezunt sunt puţin cunoscute din
cauza penuriei de informaţii. Bazaţi, totuşi, pe cele câteva ştiri sumare existente, Sergiu Iosipescu consideră
că "îndată după războiul de la Chioggia, artera comercială ce lega, pe Marea Neagră, ţinuturile româneşti de
imperiul de la Trebizonda era o realitate''1 7 • Mai mult, respectivul istoric identifica chiar constituirea unei
veritabile "axe Cărvuna-Trebizonda" 18 •

10 Iorga 1914, p. 1058-1059, doc. II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
11 Panarete 1836, p. 502, §XLVIII.
12 Iorga 1914, p. 1060-1061, doc.II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
13 Ibidem, p. 1063, doc. IV.
14 Schreiner 1975, p. 67.
15 Ibidem, p. 214.
16 Ibidem, p. 182.
17 Iosipescu 1985, p. 138.
18 Ibidem.
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Argumentul invocat în susţinerea tezelor nni sus menţionate îl reprezintă un protocol al adunării dogelui,
sfatului bătrânilor şi oficiului de război al Genovei, din 7 martie 1382, care face o succintă referire la situaţia
militară a comunei ligure "în partea Romaniei şi a Mării Negre" 19 • Protocolul înregistra "împrejurările războinice
între locurile Comuniei din părţile numite (ale Romaniei şi Mării Negre, n.n.) şi Dobrotiţă şi Alexios"20 •
În opinia noastră, sumarele informaţii cuprinse în documentul amintit nu permit formularea unor
concluzii atât de categorice privind evoluţia relaţiilor dobrogeano-trapezuntine, ci doar a unor ipoteze cu un
grad ridicat de veridicitate. În aceste condiţii, încercarea de restaurare a evenimentelor nu poate fi nici ea
decât una aproximativă. Foarte probabil, în condiţiile răsturnărilor politice din vara anului 1376, Dobrotiţă
a renunţat definitiv la proiectul său de subordonare a Imperiului de Trapezunt, ceea ce va fi deschis cale
normalizării raporturilor dintre cele două părţi.
Pe de altă parte, alianta Trapezuntului cu Veneţia, perfectată în vara anului 1376, nu putea fi pe placul
Genovei, care deţinea poziţii însemnate în Imperiul Marilor Comneni, puternic concurate acum de adversara
sa. Ca urmare, revenirea în forţă a Genovei după pacea de la Torino (1381) a condus, aşa cum se poate constata,
la o tensionare periculoasă a relaţiilor cu Trapemntul, care a degenerat în conflict între cele două părţi. Într-o
astfel de situaţie, apropierea Imperiului de Trapezunt de Despotatul Dobrogean aflat de circa două decenii în
conflict cu Genova apare ca un act politic absolut firesc.
În pofida constatărilor prezentate, care în absenţa unor informaţii suplimentare pot fi admise ca nişte
ipoteze cu un ridicat grad de plauzibilitate, dar nu certitudini, credem că a admite realizarea unei alianţe
politica-militare dobrogeano-trapezuntine, stricto senso, îndreptată împotriva Genovei este dificil de admis. În
opinia noastră, informaţiile transmise de protocolul din 7 martie 1382, destul de ambigui, nu permit, totuşi, o
interpretare a lor în acest sens.
Putem admite o coordonare a operaţiunilor celor două state împotriva Genovei, dar nu şi o colaborare
militară propriu-zisă, respectiv o acţiune comună a forţelor lor. Foarte probabil, acestea au operat în acelaşi
timp împotriva Genovei, dar independent una de alta şi în spaţii geografice diferite: în bazinul est-pontic,
forţele navale trapezuntine, în cel vest-pontic, forţele navale dobrogene.
Cum au evoluat relaţiile dobrogeano-trapezuntine după această dată nu ştim. În absenţa oricăror informaţii
rămâne necunoscut faptul dacă s-au întrerupt sau au continuat până la sfârşitul domniei lui Dobrotiţă şi apoi
sub urmaşul său, Ivanco.

Concluzii.
Finalizarea prezentului demers ne permite formularea următoarelor concluzii privind evoluţia relaţiilor
dobrogeano-trapezuntine în a doua jumătate a secolului al XIV-lea:
1. În cadrul relaţiilor Despotatului Dobrog·~an cu Imperiul de Trapezunt să identificăm două etape: a)
toamna 1373- vara 1376, o etapă conflictuală, ,5enerată de politica agresivă a despotului Dobrotiţă la adresa
statului Marilor Comneni; b) ante şi post 1382, etapă caracterizată prin colaborarea, inclusiv militară, a celor
state împotriva Genovei.
2. În perioada cuprinsă între toamna anului 1373 şi vara lui 1376 despotul Dobrotiţă a încercat să-şi
subordoneze Imperiul Grec de Trapezunt prin impunerea pe tronul Marilor Comneni a ginerelui său Mihail
Paleologos. Tentativele din 11 -15 noiembrie 13 73 şi primăvara- vara 1376 au eşuat, fie datorită incapacităţii
pretendentului de provoca prin forţele proprii răsturnarea politică de la Trapezunt, fie datorită abandonării
planului său de către aliata sa Veneţia.
3. Etapa ante şi post 1382, consacră conflictul Despotatului Dobrogean şi Imperiului de Trapezunt cu
Genova. În această etapă putem admite o coordonare a operaţiunilor celor două state împotriva Genovei, dar
nu şi o colaborare militară propriu-zisă, respectiv o acţiune comună a forţelor lor.

19 Barker 1979, p. 55.

20 Ibidem: "in factis guerrarum vigentium inter loca Communis partium predictarum et Dobrodir;am ac Alexium ".
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Aspects de la politique du Despotat de la Dobroudja pendant la deuxieme moitie
du XIVe siecle: les relations avec l'Empire Grecque de Trebizonde

(Resumee)
Le raports avec l'Empire des Grands Comn{mes de Trebizonde represente une partie importante de la
politique pontique du Despoiat de la Dobroudja. Dans le cadre des relations avec l'Empire de Trebizonde,
menees par le despote Dobrotiţă on identifie deux etapes: a) l'automne 1373-l'ete 1376, une etape conflictuelle,
generee de la politique agressive du despote Dobrotiţă a l'adresse de l'etat des Grands Comnenes; b) avant et
apres 1382, etape caracterisee par la collaboration, y compris militaire, des deux etats contre Genes. Pendant
la periode etendue entre l'automne de l'an 1373 et l'ete de 1376 le despote Dobrotiţă a essaye subordonner
l'Empire Grecque de Trebizonde imposant sur le trâne des Grands Comnenes de son gendre Michel Paleologos.
Les tentatives de 11-15 novembre 1373 et du printemps-ete 1376 ont echoue, soit a cause de l'incapacite
du pretendant de provoquer par ses propres forces le renversement politique de Trebizonde, soit cause de
l'abandon de son plan par son allie la Venise. L'etape avant et apres 1382, consacre le conflit du Despotate de la
Dobroudja et l'Empire de Trebizonde avec Genes. Pendant cette etape on pourait admettre une coordination des
operations des deux etats contre Genes, mais pasune collaboration militaire proprement parler, respectivement
une action commune des leurs forces.
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