Ovidiu Cristea
Informaţii

despre Marea Neagră într-un portulan
pisan de la sfârşitul secolului al Xii-lea
(cca. 1200)

Transfrmnarea Mării Negre într-o placă turnantă a comerţului internaţional
este reflectată de înmulţirea corespunzătoare a izvoarelor cartografice referitoare
la acest spaţiu. „Marea cea Mare·' ajunsese atât de frecventată, încât, în celebra sa
lucrare li ,i,filione. Marco Polo considera că este prea cunoscută pentru a-i mai
face o descriere 1. Dacă această imagine corespunde celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIII-iea, ne putem întreba care era stadiul cunoştinţelor la începutul penetraţiei occidentale în bazinul pontic. Momentul în care s-a produs pătrunderea
masivă a negustorilor italieni constituie o altă problemă, anul 1204 - care a marcat
destrămarea definitivă a monopolului bizantin în Marea Neagră2 - reprezentând
doar un terminus ante quem. Un posibil răspuns la aceste întrebări este sugerat de
portulanul pisan Liber de e.xistencia riveriarum et fonna maris nostri Mediten-anei, publicat ele curând de Patrick Gautier Dalche.3. Conform editorului, portulanul datează din jurul anului 1200, iar autorul său, anonim, a f()st cu siguranţă
italian. probabil pisan sau genovez4. Pentru această datare pledează mai multe
argumente: paleografia, absenţa unor centre importante ale secolului al XIII-lea5,
plasarea cumanilor în nordul Mării Negre, lipsa oricărei menţiuni referitoare la
tătari. La argumentele editorului am putea adăuga absenţa oricărui indiciu referitor la modificările politice produse de cruciada a IV-a, fapt ce plasează redactarea documentului cartografic înainte ele 1204. Pentru o datare chiar mai timpurie
pledează prezenţa po1tului Saint-Gilles, al cărui declin s-a produs la începutul secolului al XIII-lea, precum şi descrierea amănunţită a coastei mediteraneene a
Africii, zonă predilectă a comerţului pisan şi genovez în a doua jumătate a veacului al XII-iea. Dacă avem în vedere şi faptul că oraşele Vama şi Mesembria sunt
pomenite fără a se face vreo referire la ţaratul Asăneştilor, putem fi de acord cu
datarea propusă de istoricul francez care a plasat redactarea ponulanului între anii
1160 şi 1200. Din acest motiv, izvorul constituie una din puţinele mărturii cartografice despre Marea Neagr.1 la sfârşitul veacului al Xii-lea şi dovadă în sprijinul
tezei frecventării în epocă a acestui spaţiu maritim, chiar şi ocazional, de către negustorii italieni6.
În cuprinsul acestui portulan al Mediteranei, Mării Negre îi este rezervată
secţiunea a 16-a, dar o primă menţiune apare în paragraful imediat anterior, când
ni se vorbeşte ele strâmtoarea de la începutul „Mării Ruşilor pe care am numit-o
Pontul Euxin"7. Termenul „ostano" prin care este desemnat Bosfornl apare într-o
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formă apropiată

- „occidentali steno;' - în „Partitio Terrarum Imperii Romaniae'· 8 ,
originea cuvântului fiind probabil grecescul „to stenonH. Desemnarea Pontului
Euxin ca mare a ruşilor (varegilor) nu reprezintă un caz izolat. Denumirea apare
şi în alte izvoare, dar rămâne o problemă măsura în care această dent1mire a fost
utilizată pe scară largă în epocă. Pentru istoricul polon Hemyk Paszkiewicz, ,.the

Rus 'ian name of the Black Sea had never been in general use. ff it does appear
in the sources. this is mainZv due either to a faulty reading of texts of those
sources or to the erroneous belief, widely :,pread at the time both in the East and
in Western Europe, according to which the Black Sea (and that qf Azov) had
immediate link.~ with the Baltic. where the Varangians (the Rus') were indeed
supreme"9.
Descrierea spaţiului pontic reuneşte informaţii cu caracter general, dar şi date
asupra unor aşezări de pe ţărm. Multe din datele generale sunt destul de confuze
sau reproduc fidel o se1ie de autori antici precum Orosius, Historia adversus paganos; Honorius Augustodunensis, Imago mundi, sau Solinus, Collectanea remm memorabilium, ceea ce confirmă părerea că, în epocă, geografia era încă tributară autorilor clasici. Precaritatea cunoştinţelor se reflectă şi în specificarea distanţelor între
diferite localităţi, pentru Marea Neagră cele mai multe fiind lăsate în alb. Numărul
mic de toponime întăreşte impresia că pătrunderea navelor italiene în bazinul
pontic se afla abia la început. Pe coasta anatoliană sunt amintite Phinosia 10, Herakleea Pontică, Samastris, Cithero şi Trapezunt. Ni se mai spune că pe acest ţărm se
află Colchos-ul amintit de poetul Ovidius şi că „această mare este numită marea
Cimeriană".

În zona septentrională sunt amintite mlaştinile Meotide la nordul cărora portulanul îi aşază pe cumani .,idem quod et Adamazones·;, iar la vest pe ,.Albanos
idem Russos". Ponurile amintite sunt Matrica (Tmutorokan), Soldadia (Soldaia) şi
Chersones, în care „Ovidius şi Sfântul Clement au fost exilaţi"11.
Pe coasta de vest apar Constancia (Constanţa), Vernia (Vama), Mimsembro
(Mesembria) şi Oscelon (Anchialos?)12. Menţionarea Constanţei este importantă,
pentru că s-a susţinut că în epoca respectivă oraşul îşi încetase existenţa în urma
atacurilor pecenegilor (1036) şi uzilor (1064)13. Argumentele aduse în sprijinul
acestci teze se bazează pe caracterul accidental al descoperirilor monetare după
aceste date. Apariţia oraşului pe un portulan - document cu caracter practic - ar
pleda pentru o continuitate de locuire, fie şi redusă.
Chiar dacă portulanul nu oferă date foarte numeroase despre situaţia bazinului pontic, el poate pune sub semnul întrebării vechea teză a blocării accesului
occidentalilor în Marea Neagră de către împăraţii bizantini 14. Aşa cum a atras atenţia istoricul britanic M.E. Martin, până către mijlocul secolului al XIII-iea interesul
italienilor pentm această zonă era destul de scăzut15, chiar dacă în 1170 genovezii
cereau lui Manuel Comnenul să poată merge la Matracha şi să se bucure peste tot
de acelaşi fel de privilegii ca şi veneţieniil6. A fost nevoie de o nouă conjunctură
produsă de cucerirea mongolă şi de revenirea bizantină la Constantinopol pentru
ca bazinul pontic să se transforme într-o zonă de interes comerciaJ17. Până la această „explozie", apariţiile italienilor în Pont au fost mai degrabă ocazionale, fapt sugerat şi de portulanul publicat de Patrick Gautier Dalche.
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***

Liber de existencia riveriantm et forma maris nostri Mediterranei (clupă
P. GautierDalche, Cane marine et pottulan au Xlf! swcle, Rome, 1995, p. 139-141).
16. Euxinus Pontus a xeno fonte dictus quod est Russorum id est Albanorum
iam dictus, inmensa exundatione Me<o>tidarum paludum iuxta ipsum per breue
et angustum fretum dictum Bosforum, idea Bosforum quia unus bos pe~f'orauit
eius angustum, late per ml. ... , aliquantum plus in longum extensus ab oriente in
occasu per ml. < ... >, in occasu uero amplius quam palucles, minus in oriente uergens efficitur. Inde iuxta predictam Constantinopolim periam clictum carisium Abidi mittuntur, donec sicut dictum est eas mare hoc quod dicitur nostntm accipiat
h~s Meotides paludes plus in longum in eisdem plagis extensas per ml. ... , ut clicitur. A plaga septemtrionali a flwnine Tanay jluuium fundunt, quod preteriens
aras ac tenninos Alexandrimagni in Robaschorum finibus sita..~ auget. Hinc pars
Europe incipit. Terminatur in Yspania occidentalius occeano. maxime ubi apud
Gades insula Herculis colzmme uisuntur, quod initio prenotauimus. Europa ab
rege Europe uel ab Europa fi/ia Agenoris est nominata.
Ab Ostano prefato, unde paludes per fretum Bosfonnn iam clictum iacentem
ipsi Ostano in aquilone per ml. CCCC in Euxino Ponti mittunrur, tendit riueria l.n
oriente usque. „ per ml. ... Inde in septent1ione in austro ml. „ . iii. Inele Meotide
paludes eo modo quo ab Ostano Etixini Pomi riueria circumdatur de littore vearum
septemtrionali, Thanay fluuio fluente in austro Bosforum per ml. ... in transfretu
ascipiente. A Bosfornm ex riue1ia eius occidentali 1iueria Euxini Ponti in occasu
flectitur usque ad ostia fluminis Danubii ml .... Que ostia quinque contine<n>t de
riueria ml. ... riueria in oriente redeundo. Infra que hec didicimus.
Ab Ostano. cui iacet foras longe per ml. ... insula Phinosia, ad Eracleam ciuitatem compulantur ml ....
Inele ad capul Samastri ...
Inele ad capul quod dicitur Cilhero ...
Inele ad ciuitatem T1ibisondam, quam continet prouincia Anaghie, ml. < ... >
Inele ad Matricam ciuitalem ubi fretus Bosforus mittit ml.< ... >. Hec riueria continet
Colchos quos Ouidius meminit, et istud mare clicilur mare Cimm<er>icum.
A Bosforo Meotide paludes in miente ml .... et in occasum ml. ... extencluntur. Dilatantur uero a Bosforo ad ostia Thanay ab austro im seplemtrione ml. ...
Hee paludes in aquilone habent Comanos idem quod et Adamazones, ab occasu
Albanos idem Russos.
A Bosforo ex eius riueria occidentali maris Euxini Ponti usque ad ciuitatem
Soldadiam ml. lxxx.
Inele ad portum quoddam ml. iii.
Ad Cersonam ciuitatem et insulam eius, in qua Ouidius <et> sanctus Clemens exiliatus.fuit, ml. xi.
Inele usque ad ostia fluminis Danubii, quem ab occasu in oriente montes ....
funclunt, compulantur ml. ...
Ad ultimo uero ostio proximiore uidelicet ab Ostano usque ad ciuitatem Constanciam ml. < ... >
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Ad castrum Verniam ml ....
Ad ciuitatem Mimsembro ml ....
Ad Oscelon ml ....
Inde uoluitur sinus usque ad Ostano, habens ml .... In eodem modo redit
riueria per carisium Abidi anguste usque ad predictam ciuitatem Constantinopolim
ml. XXX.
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