ENRICO DANDOLO
Doge de Veneza

Enrico nasceu em Veneza, no ano 1105 e faleceu exatamente 100 anos depois, na grande
capital do mundo oriental daquele século: Constantinopla. Sempre muito hábil e corajoso
em suas atividades comerciais e guerreiras, foi um ótimo
político e um hábil negociador, excelente orador e dono de
um soberbo nome de família romana das mais antigas
tradições que o tornaram muito influente na República de
Veneza.
Foram essas condições básicas e as circunstâncias
relacionadas a negócios de Estado que o levaram a
Constantinopla, em missão oficial e na qualidade de enviado
das autoridades da poderosa República Veneziana.
O objetivo principal era resolver uma pendência muito séria no ano de 1171, quando
Dandolo já estava com 66 anos de idade.
Manoel Comnenus, imperador bizantino, havia aprisionado navios e tripulações de Veneza
e recusava-se a devolvê-los, desafiando acintosamente os direitos reclamados e mesmo o
cumprimento de tratados assinados entre o Império Bizantino e Veneza, que era muito
importante naquela época.
Dandolo, na corte bizantina, foi muito incisivo e expressou com extrema clareza e em
termos convincentes a indignação sentida pelos venezianos face às atitudes do imperador
quanto aos navios e suas tripulações.
O que o velho embaixador certamente não havia imaginado era o tipo de reação do
imperador bizantino que, enfurecido ao extremo e ofendido com os argumentos fortes de
Dandolo, apelou para a tortura refinada e cruel, típica de sua corte: mandou amarrá-lo e
colocar próxima a seus olhos vasos de metal incandescente, que acabaram por torná-lo
cego.
De volta a Veneza com sua comitiva, foi reconhecido como fiel intérprete das opiniões do
governo e do povo veneziano e, apesar de cego, foi eleito como “Doge” da República
Veneziana após alguns anos do incidente na corte do Imperador Bizantino Manoel
Comnenus.
Enrico Dandolo foi extremamente importante nos eventos que transformaram por completo
a História de Constantinopla, da República de Veneza e do próprio mundo. Eles
envolveram a Dinastia dos Angelus e levaram à implantação de algo totalmente novo na
história tumultuada dp Império Bizantino: Os imperadores latinos. Levaram também à
partilha do Grande Império entre os nobres cruzados e a República de Veneza.

