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ŻEGLUGA DUBROWNIKA (RAGUZY)
W XIII—XIV WIEKU (DO 1358 R. ) 

W ŚWIETLE STATUTÓW I TRAKTATÓW

Od najdawniejszych czasów losy mieszkańców Dubrownika (Raguzy) splecione były 
z morzem. Jak wspominają kronikarze, w połowie VII wieku uchodźcy z atakowanego 
przez Słowian Epidauros, założyciele miasta, na swą nową siedzibę celowo wybrali 
skalistą wysepkę oddzieloną od stałego lądu morskim przesmykiem1. Miało ich to 
chronić od niebezpieczeństw ze strony hord słowiańskich szerzących wówczas spusto
szenie na Bałkanach. Ów morski przesmyk rzeczywiście w następnych wiekach wielo
krotnie pełnił funkcję bariery przed zakusami słowiańskich sąsiadów. Najpierw wo
jowniczych plemion: Neretlan, Trebinian, Humlan i Duklan, a później władców serb
skich i bośniackich. Jednocześnie jednak, morze było drogą, którą wraz z bizantyjską 
flotą i wojskiem przybywały do Dalmacji ład i kultura. Mimo ciosów i strat, jakie po
niosło cesarstwo wschodnie w głębi Bałkanów w wyniku najazdów awarsko- 
-słowiańskich i bułgarskich, Konstantynopol przez kilka jeszcze stuleci utrzymał silną 
pozycję na morzu, co umożliwiło mu kontrolowanie miast na wybrzeżu dalmatyńskim. 
Choć informacje źródłowe na ten temat są skąpe, można przypuszczać, iż między VII 
a XII wiekiem (z niewielkimi przerwami) Dubrownik pozostawał pod zwierzchnością 
cesarstwa wschodniego2. Według kronikarza Kekaumena, w poł. XI wieku był nawet 
siedzibą stratega temu Dalmacji. Ze strony morza mogły nadciągać też niebezpieczeń
stwa dla miasta. W latach 866-867 Dubrownik przez 15 miesięcy był oblegany przez 
arabskich piratów, a ratunek przyniosło dopiero przybycie floty Bazylego 1. Jednak już 
kilka lat później, w 869 roku Dubrowniczanie własnymi łodziami zdolni byli przepra
wić do południowej Italii oddziały Słowian do walki przeciw Arabom3. 

1 Nazwę Ragusa wywodzono od łacińskiego słowa „lausa”, czyli skała. O Dubrowniku jako kontynua
cji starożytnego Epidaurum pisali m. in. Anonimowy Kosmograf Raweński (ok. 667-670), a także cesarz 
Konstantyn Porfirogeneta w dziele De administrando imperio w poł. X w. Odmienną wersję, o słowiań
skich korzeniach miasta znajdujemy w Latopisie Popa Duklanina z poł. XII w. Patrz: V. Foretić, Povijest 
Dubrovnika do 1808, knj. 1, Zagreb 1980, s. 17; Królestwo Słowian czyli Latopis Popa Duklanina, War
szawa 1988, s. 81-83. 

2 J. Ferluga, Pizantiska uprava o Dalmaciji, Beograd 1957, s. 55 i n.
3 J. Lućić, Povijest Dubrovnika od VII stoljeća do godine 1205, Zagreb 1973, s. 10-13.
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W XI wieku, gdy Dubrownik połączyły ze słowiańskim zapleczem wielorakie więzi 
gospodarcze, wąski przesmyk dzielący wysepkę od lądu został zasypany. Umożliwiło 
to nie tylko terytorialny rozwój miasta ku północy, ale rozbudowę bezpiecznego portu 
od strony południowo-wschodniej. Morze stało się odtąd oknem na świat i drogą kon
taktu z rozwiniętymi obszarami - Italią, Bizancjum i krajami Lewantu. W połowie XII 
wieku pozycja dubrownickiej floty musiała być już ugruntowana. Arabski podróżnik 
Al-Idrisi w 1153 roku opisał mieszkańców miasta jako pracowitych i wojowniczych 
ludzi, dysponujących licznymi statkami i odbywających dalekie morskie podróże4.

4 L. Beritić, Utvrdjenja grada Dubrovnika, Zagreb, 1955, s. 9-11; idem, Urbanistićki razvitak Du
brovnika, Zagreb (b.d.), s. 10-12; W. Kowalenko, W. Mole, Dubrownik [w:] Słownik starożytności sło
wiańskich, 1.1, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 395-398.

5 Literatura dotycząca morskiej aktywności Dubrowniczan jest bogata, choć o zróżnicowanej wartości. 
Jej przeglądu dokonał w 1986 r. A. Di Vittorio (przedruk tego artykułu ukazał się ponownie w 1994 r.). 
Patrz: A. Di Vittorio, Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima Ragusea [w:] A. Di Vittorio, 
S. Anselmi, P. Pierucci, Ragusa (Dubrovnik) una repubblica adriatica. Saggi di storia económica e finan- 
ziara, Bologna 1994, s. 101-140.

Do prac omówionych przez A. Di Vittorio można dodać kilka innych, w większości opublikowanych 
po 1986 r. Wspomnieć można tu m.in. zbiór artykułów B. Krekićia wydany w 1996 r. w serii „Variorum 
Reprints”, zbiór referatów będących pokłosiem zorganizowanej w 1988 r. w Bari sesji naukowej poświę
conej roli Dubrownika w basenie M. Śródziemnego wydany pod red. A. Di Vittorio, oraz prace A. Nićeticia 
omawiające dzieje dubrownickiej floty i portu. Patrz: Ragusa e ił Mediterráneo: ruolo e funzioni di una 
repubblica marinara Ira medioevo ed eta moderna, a cura di Antonio Di Vittorio, Bari 1988; B. Krekić, 
Dubrovnik: a Mediterranean Urban Society, 1300-1600, Vermont USA-Great Britain 1997; J. Luetić, Die 
Republik Ragusa als Seemacht, „Münchener Zeitschrift fur Balkankunde”, Bd. 9, München 1993, s. 9-26; 
D. Ledić, Trgovaćki i pomorski ugovori sa susjedima - modus vivendi Dubrovaćke Republikę [w:] Diplo
macia Dubrovaike Republikę. Medjunarodni simpozij, Dubrovnik 3-5 rujna 1997, Zagreb 1998, s. 339— 
356; A. Nićetić, Povijest Dubrovaćke lukę, Dubrovnik 1996; idem, Galije trireme i bireme bile su tijekom 
vise stoljeća ratni brodovi Dubrovnika, „Anali”, vol. 40, Zagreb-Dubrovnik 2002, s. 9-56; J. Lućić, Po- 
morsko-trgovaćki odnosi Dubrovnika i Rotora u 13. stoljeću [w:] Dubrovaćke teme, Zagreb 1991, s. 303— 
346.

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia zasad funkcjonowania żeglu
gi oraz zasięgu działania floty dubrownickiej w XIII i I połowie XIV wieku w kontek
ście źródeł o charakterze dyplomatycznym i prawnym: handlowych i morskich trakta
tów z innymi miastami (i państwami) oraz wewnętrznych praw Raguzy, zawartych 
w uchwalanych przez władze statutach miasta. Tak ograniczona podstawa źródłowa, 
pozostawia poza polem rozważań zagadnienia ściśle handlowe (np. rodzaje eksporto
wanych i importowanych morzem towarów, rynki, ceny itp.). Mają one duże znaczenie 
dla dziejów żeglugi, ale z uwagi na specyfikę i ilość zachowanego materiału wymagają 
odrębnego, znacznie szerszego potraktowania. Ograniczenia czasowe referatu wyzna
czają wydarzenia polityczne; w latach 1204-1358 miasto znajdowało się pod 
zwierzchnością Wenecji, co miało istotny wpływ na zasięg i warunki działania du
brownickiej floty. W okresie tym prowadzono intensywną działalność prawodawczą, 
a uchwalony w 1272 roku statut, na stulecia (do 1808 r.) określił prawne podstawy 
działania Dubrowniczan, także w zakresie żeglugi. Przyjęcie przez Dubrownik w 1358 
roku zwierzchności węgierskiej, poszerzyło ogromnie zakres swobody działań jego 
mieszkańców na morzu i otworzyło nowy okres w dziejach dubrownickiej floty5.

Pierwsze znane nam (choć niezachowane), porozumienie Dubrownika z ośrodkiem 
nadmorskim zostało zawarte w 1148 roku z Molfettą- niewielkim miasteczkiem leżą
cym na południu Italii. Znajdujemy tam wyraźne odniesienia do żeglugi. Obok 



Żegluga Dubrownika (Raguzy) w XIII—XIV wieku (do 1358 r.)... 95

wzmianki o „starych więzach” łączących oba miasta wspomina się o zwyczaju zwal
niania od opłat portowych6. Układ z Pizą podpisany w 1169 roku przewidywał nato
miast możliwość regulowania sporów przez zwrócenie się pokrzywdzonego do kapita
na statku w przypadku braku innego przedstawiciela odpowiedniej rangi. Z naciskiem 
podkreślono tam, iż porozumienie obejmuje również Pizańczyków w Konstantynopolu, 
co wskazuje na aktywność Dubrowniczan w tym mieście7. Układy z potężną Pizą oraz 
Ankoną (zawarty w 1199 r.) miały tło polityczne. Pośrednio wymierzone były w groź
ną Wenecję, która, korzystając z osłabienia Bizancjum, zyskiwała na politycznym zna
czeniu i już od końca X wieku czyniła wysiłki, aby uzależnić miasta na wschodnim 
wybrzeżu Morza Adriatyckiego. O ówczesnych wrogich krokach weneckich w stosun
ku do kupców raguzańskich piszą kronikarze dubrowniccy8.

6 Dokument ten zaginął już XII w. i na prośbę Dubrowniczan jego tekst został przytoczony częściowo 
przez władze Molfetty w układzie z 1208 r. Patrz: S. Ljubić, Listine o odnokajih izmedju juinog Slavenstva 
i Mletaćke Republike, knj. 1, Zagreb 1868, s. 26; D. Ledić, op.cit., s. 343, 347; M. Spremić, Le relazioni 
economiche tra Ragusa e 1'1 talia meridionale nel Medioevo [w:] Ragusa e il Mediterráneo..., s. i01-103.

7 „Hanc autem pacem in unoquoque anno a novis vice comitibus nostris Constantinopolitanis iurare fa- 
ciemus”. Patrz: S. Ljubić, op.cit., s. 10.

8 M.A. Bragadin, Histoire des républiques maritimes italiennes, Paris 1955, s. 67-69; Annales Ragu- 
sini anonymi item Nicolai de Ragnina, ed. N. Nodilo, Zagrebiae 1883, s. 23-26, 202-205; Chronica Junii 
Resti (ab origine usque ad annum 1451) item Joannis Gundulae (1451-1484), ed. N. Nodilo, Zagrebiae 
1893, s. 32-36.

’ S. Ljubić, op.cit., s. 11, 14, 19-20.
10 Ibidem, s. 14.
11 Ibidem, s. 20, 26-28, 52; J. Radonić, Dubrovacka akta i povelje, 1, sv. 1, Beograd 1934, s. 14—20, 

27-28; D. Ledić, op.cit., s. 343; J. Lućić, Oko nekih ugovora izmedju Dubrovnika i italjanskih gradova 
u XIII stoljeću, „Historijski zbomik”, knj. 23-24, Zagreb 1971, s. 375-379; idem, Pomorsko-trgovaéke 
veze Dubrovnika i Italije u XIII stoljeću, „Pomorski zbomik”, knj. 5, Zadar 1967, s. 451—453; V. Foretić, 
op.cit., s. 114-115.

12 W układzie z Termoli czytamy o uwolnieniu Raguzan od „...plataticum et arboraticum in civitate 
nostra”, w układzie zaś z Bisegliąszeroko nakreślono swobody: „...iam ex antiquo cives Ragusii Vigilien- 
sis urbis applicantes litora, nihil solvisse pro anchoratico aut arboratico aut mercibus Vigiliis emptis aut 

W końcu XII wieku Dubrownik zawarł porozumienia: z Kotorem (1181), Rovinjem 
na Istrii (1188) oraz Fano (1199)9. Teksty umów są krótkie. Ich celem miało być 
przede wszystkim ułatwienie wymiany, nie zawierają więc bezpośrednich odniesień do 
żeglugi, wspominają natomiast o wzajemności w obustronnych relacjach oraz życzli
wym traktowaniu kupców. Spraw morskich dotyka natomiast wprost zawarty 3 lutego 
1190 roku układ pokojowy z przedstawicielami słowiańskiego plemienia Kaciców 
(mieszkali w okolicach Omiśa i ujścia Neretwy). Znani z piractwa, zaprzysięgali w nim 
Dubrowniczanom bezpieczeństwo oraz zwrot skradzionego mienia, a także zobowią
zywali się nie atakować przypływających statków z Apulii, z którą Raguza miała wów
czas szczególnie żywe relacje10 11 12.

Ilość zachowanych porozumień (a z pewnością nie są to wszystkie faktycznie za
warte) wzrasta wyraźnie w I połowie XIII wieku. Duża część z nich obejmuje nad
brzeżne miasta południowej i środkowej Italii (Monopoli 1201, Bari 1201, Termoli 
1203, Recanati 1206,1229, Molfettę 1208, Bisceglię 1211, Rimini 1231, 1235, Raven- 
nę 1235, Fermo 1245 i Fano 1249)”. Z naszego punktu widzenia ciekawe są układy 
z Termoli, Molfettą i Biseglią, w których obok zwykłych zapewnień o życzliwości 
i unikaniu dyskryminacji obywateli obu miast, znajdujemy zapisy odnoszące się do 
opłat portowych: „plaża” (scalaticum), „familia” (ancoraticurn) i arboraticutn2. Coraz 
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częściej partnerami porozumień stawały się nadmorskie miasta dalmatyńskie: Bar (An- 
tivari) 1248, Śibenik (Sibenico) 1234, Split (Spalato) 1234, 1238, 1243, OmiS (Almis- 
sa) 1235, 1238, 1239, 1240, 1245, Ulcinj (Dulcigno) 1242, Senj (Segno) 1248 i Trogir 
(Trau) 125013. Jednak kluczowego znaczenie nabiera w tym czasie wymiana lądowa ze 
słowiańskim zapleczem. Uderza szczególnie liczba porozumień z władcami Serbii (np. 
w I poł. XIII w.: 1215, 1228, 1234, 1238, 1240, 1243)14. Przyczyną był nie tylko roz
wój ekonomiczny tych ziem, ale przede wszystkim położenie polityczne, w jakim zna
lazł się wówczas Dubrownik.

venditis”. Wspomniane wyżej opłaty mają ścisły związek z żeglugą: ancoraticum - opłata za zakotwicze
nie w porcie, scalaticum - za zacumowanie przy wybrzeżu, arboraticum - opłata portowa pobierana od 
ilości masztów na okręcie. Patrz: S. Ljubić, op.cit., s. 16-20; A. NiCelić, Povijest..., s. 110.

13 J. Luetić, Brodarstvo i medjunarodno nautićko-komercijalna djelatnost sredjnovjekovnog Dubrov
nika i Republikę Dubrovadke onako kako su vidjeni u arhivskom ogledalu dubrovaíkog arhiva, 
„Arhivist”, 1-2, Dubrovnik 1979, s. 133.

14 B. Stulli, Povijest Dubrovaüke Republikę, Dubrovnik-Zagreb 1987, s. 28; D. Kovaćević-Kojić, // 
commercio raguseo di terraferma net Medio Evo [w:] Ragusa e il Mediterráneo..., s. 5-6; Istorija srp- 
skog naroda, 1 knj., red. S. Ćirković, Beograd 1981, s. 308-310, 313, 343-344.

15 Jak zwrócił uwagę B. Krekić, kontrola nad Dubrownikiem posiadała szczególne znaczenie dla We- 
necjan. W sensie geograficznym, jak potwierdzają to dokumenty z 1224, 1226 i 1228 r., miasto to wyzna
czało dla Wenecjan kraniec strefy Adriatyku. Patrz: B. Krekić, Le role de Dubrovnik (Raguse) dans la 
navigation des mudae vénitiennes au Xll'e siecle [w:] idem, Dubrovnik: a Mediterranean Urban Socie
ty..., rozdz. XII, s. 248; N. Sokołow, Narodziny weneckiego imperium kolonialnego, Warszawa 1985, 
s. 331-332; J. Lućić, Pomorsko-trgovaćke veze Dubrovnika i Venecije u XIII st., „Pomorski zbomik”, knj. 
8, Zadar 1970, s. 569-573; G. Ćremośnik, Odnoś Dubrovnika prema Mlecima do godine 1358 (posebni 
otisak iz XII knj. „Narodne Starine”), s. 3-12; V. Foretić, op.cit., s. 59-61.

16 B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge, Paris 1961, s. 25; M. Spremić, Le rela- 
zioni..., s. 103.

17 „Capta: quod destinentur duo ambaxatores Ragusium, et de Ragusio ad dominos reges Raxie, cum 
ilia comissione que videbitur. Capta: quod dominus dux possit nobili viro Rogerio Fuscareno capitaneo 
galearum culfï, quod ipse capilaneus cum suis galeis possit et debeat ire et stare Ragusii, sicut fuerit op- 
portunum pro defensione dicta terra”. Patrz: S. Ljubić, op.cit., s. 191, 195-196.

W wyniku sukcesów czwartej krucjaty w latach 1202-1204 wzrosło raptownie zna
czenie Wenecji, która obok wielu innych zdobyczy, uzyskała pozycję hegemona na 
Adriatyku. W niezbyt jasnych okolicznościach (istnieje poważna sprzeczność między 
źródłami weneckimi a dubrownickimi w tej sprawie), Wenecjanie przejęli kontrolę 
także nad Dubrownikiem, gdzie w latach 1205-1206 osadzili swego komesa15. 
W przeciwieństwie do niektórych innych miast dalmatyńskich (np. Zadaru) z umiarem 
ingerowali w sprawy wewnętrzne Dubrownika. Nie ma jednak wątpliwości, iż polece
nia płynące z Wenecji, określały nie tylko nowe kierunki polityki zagranicznej Du
brownika, ale nade wszystko handlowej. Jak słusznie zauważył B. Krekić, nie zawsze 
musiało mieć to negatywne skutki. Protekcja potężnej morskiej republiki zapewniała 
bezpieczeństwo kupcom dubrownickim na wielu rynkach. Dowodem był np. przywilej 
króla sycylijskiego Manfreda z 1259 roku wydany Wenecjanom, którego dobrodziej
stwami, na życzenie doży, objęto też mieszkańców Żary i Dubrownika1 . W latach 90. 
XIII wieku doża wstawiał się u władcy Tunisu w sprawie Marina de Magnoco z Du
brownika, któremu zagarnięto w tamtejszym porcie statek załadowany greckim winem, 
a w 1301 roku Wenecjanie udzielili dyplomatycznego i militarnego wsparcia Dubrow
nikowi, gdy miastu groził najazd króla serbskiego Urosza17. Przypadków podobnych 
interwencji można znaleźć więcej, co nie zmienia faktu, iż w interesie Wenecji było 
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wyeliminowanie konkurencji Dubrowniczan na morzu, w szczególności w dalekosięż
nym handlu lewantyńskim i skierowanie ich aktywności na ląd. Na przykład 16 lipca 
1224 roku Dubrowniczanin, Jan Venero, musiał zaprzysiąc w Wenecji, że w swej po
dróży na wschód nie odwiedzi Aleksandrii i Egiptu18. Do spięć dochodziło też na tle 
stosunku do słowiańskich sąsiadów Dubrownika, którzy często parali się piractwem. 
Utrzymywanie z nimi dobrych stosunków było kwestią kluczową, Wenecjanie nato
miast domagali się wydania im bezwzględnej walki. Spory zaostrzały się. W dniu 25 
kwietnia 1226 roku, doża wydał zakaz handlu z Dubrowniczanami, a 29 października 
zabroniono przyjmowania ich i ich towarów w domach Wenecjan19.

IS Ibidem, s. 33-34.
19 Ibidem, s. 37-38, 41. F.W. Carter, Dubrovnik (Ragusa) a Classical City-State, London 1972, s. 87.
20 J. Radonić, op.cit., s. 21-25; R. Ćuk, / rapporti economici fra Ragusa e Venezia nel Medio Evo 

[w:] Ragusa e U Mediterráneo..., s. 116-118; J. Lućić, Pomorsko-trgovaćke veze Dubrovnika i Vene- 
cije..., s. 573-574.

21 J. Radonić, op cit., s. 26-28; V. Foretić, op.cit., s. 62-63.
22 J. Radonić, op.cit., s. 28-32; B. Stulli, Povijest..., s. 27.

W traktacie ze stycznia 1232 roku, odnawiającym zależność Dubrownika od Wene
cji (obok wielu innych zobowiązań) jasno sformułowano ograniczenia handlu. Du- 
browniczanom pozostawiono wolną rękę w działaniu na Adriatyku oraz na Morzu 
Śródziemnym do Zatoki Korynckiej. Obrót towarami dalej na wschodzie wymagał 
jednak pozwolenia władz Republiki św. Marka. Ujednolicono z weneckimi opłaty 
portowe i cła. Dochody te dzielono między: komesa, patriarchę dubrownickiego (rów
nież Wenecjanina) oraz komunę. W samej Wenecji Dubrowniczanie mogli swobodnie 
(ale nie z cudzoziemcami, co było zakazane) handlować towarami pochodzącymi 
z lądowego zaplecza (tj. Serbii, Bośni i głębi Bałkanów). Za towary przywożone 
z Sycylii płacili 2,5% cło, z Bizancjum 5% (w przypadku przekroczenia liczby 4 stat
ków o tonażu 70 miliarów 20%), z Egiptu, Tunisu i „krajów barbarzyńskich” (Barka, 
Cyrenaika) aż 20%. Zobowiązali się też zwalczać: „Kaciców, Omiśan i innych pira
tów...”, m.in. przez wzmocnienie skierowanej przeciw nim weneckiej floty własnym 
statkiem z pięćdziesięcioma dobrze uzbrojonymi ludźmi. W razie zorganizowania 
przez Wenecję większej morskiej wyprawy w obrębie Adriatyku Dubrowniczanie mieli 
wesprzeć ją proporcjonalnie do liczby swych mieszkańców, natomiast gdy cel leżał 
dalej, na trzydzieści weneckich okrętów mieli wystawić jeden własny na czas nieogra
niczony. Jako gwarancję dotrzymania układu, Dubrownik miał dostarczyć kilkunastu 
zakładników z rodzin szlacheckich20.

W 1235 roku Dubrowniczanie ponownie zrzucili weneckie zwierzchnictwo. Nie
obecność weneckiego komesa przy zawieraniu 17 marca tego roku układu 
z Omiśanami sugeruje, że był to krok niekonsultowany z Serenissimą, a być może 
nawet wobec niej wrogi. Podobnie zresztą, jak zawarte wówczas porozumienia z Ri
mini i Rawenną21. Dubrownik nie mógł jednak w ówczesnych warunkach utrzymać 
niezależności na dłużej. W zakresie ograniczeń w handlu morskim nowy układ wenec- 
ko-dubrownicki z 1236 roku w zasadzie powtarzał warunki z 1232 roku, jednak z jed
nym zaostrzeniem: Dubrowniczanom zakazano zawijania do portów położonych na 
północnym wybrzeżu Adriatyku między Ankoną a Porecem (Polmentoria, Parenzo) na 
Istrii, za wyjątkiem zakupu zboża dowożonego do Wenecji22. Z układów z lat 1232— 
1236 jasno wynika, iż zgodnie z życzeniami Wenecjan, dubrownicka flota mogła 
działać niezależnie tylko na środkowym i południowym Adriatyku.
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Zagrożeniem dla dubrownickiej żeglugi na tym akwenie byli groźni Omiśanie. Od
biciem burzliwych stosunków były liczne układy i pokoje zawierane w XIII wieku. 
Niektóre zawierają dość szczególne sformułowania. W 1245 roku znajdujemy zobo
wiązanie ze strony OmiSan, iż będą zbliżać się do statków dubrownickich „...cum 
pupis” (czyli rufą), co miało być przypuszczalnie oznaką pokojowych zamiarów. 
OmiSanie gwarantowali bezpieczeństwo obcym podróżującym na statkach dubrownic
kich oraz Dubrowniczanom na statku obcym. Jeśliby zaś pirat zagarnął jakiś statek, 
zastrzeżono, że nie może doprowadzić go do portu w Dubrowniku23.

23„Et ubicumque inveniremus lignum de Ragusio, veniam ad illos cum pupis, et accipere ab eis 
quecumque voluerint eis dare per strinam”. Patrz: S. Ljubić, op.cit., s. 67; J. Radonić, op.cit., s. 35-36.

24 Ibidem, s. 82-85; M.A. Brigadin, op.cit., s. 89-91, 98-100.
25 J. Radonić, op.cit., s. 104.
26 Ibidem, s. 180, 203; B. Stulli, Povijest..., s. 27.
27 Vetera Monumento Slavorum Meridionalium historiom ¡Ilustrando, ed. A. Theiner, vol. I, Zagreb 

1875, s. 121.
28 Chodzi o zaginiony sigillion despoty Michała I oraz dwa dokumenty Michała II z 1237 i 1251 r. na

dające swobody i regulujące warunki handlu Dubrowniczan w Epirze, a także dokumenty o trudnej do 
ustalenia datacji (1238-1240 i 1236-1259) wskazujące na kontakty z mieszkańcami Korfu. Patrz: 
B. Krekić, Dubrovnik i Levant (1280-1460), Beograd 1956, s. 13-14.

W 1252 roku zawarto kolejny układ wenecko-dubrownicki, potwierdzający posta
nowienia porozumień poprzednich. Dodano jedynie zapis zastrzegający, iż ewentualny 
zakaz handlu z Królestwem Sycylijskim i Apulią nałożony na Wenecjan będzie odnosił 
się także do Dubrowniczan. Miało to niechybnie związek ze skomplikowaną sytuacją 
na południu Italii po śmierci Fryderyka II Staufa24.

Pochodząca z lutego 1269 roku informacja, iż w Wenecji dyskutowano problem 
kupców dubrownickich, którzy przybyli z Aleksandrii, skłania do postawienia pytania, 
czy ograniczenia nakładane na handel morski Dubrownika, szczególnie w zakresie 
handlu dalekosiężnego, były przestrzegane?25 Częste spory wybuchające między Du
brownikiem a Wenecją w późniejszych latach (1290, 1294, 1296, 1303, 1327, 1340, 
1347) mogą sugerować odpowiedź negatywną. Jednak miały one zazwyczaj inne pod
łoże, jak np. w 1294 roku, kiedy Dubrowniczanie, wbrew zobowiązaniom, zaniechali 
wzmocnienia swym statkiem floty weneckiej płynącej na wyprawę przeciw piratom 
z Omiśa, czy w 1303 roku, gdy odmówili przysłania żywności mimo nakazu doży26. 
Z drugiej strony wiemy, iż Dubrowniczanie, łamiąc zakaz, podróżowali z towarami do 
Egiptu. Świadczy o tym choćby głośna sprawa z 1304 roku, kiedy ich kupcy zostali 
schwytani na nielegalnym handlu w Aleksandrii. Ponieważ teren ten objęty był ogól
nym embargo, nałożonym na towary strategiczne z krajów chrześcijańskich, niezbędne 
były zabiegi o odpuszczenie winy u samego papieża27.

B. Krekić zwrócił uwagę na brak przywilejów handlowych dla Dubrownika ze stro
ny cesarzy Konstantynopola z II poł. XIII wieku, co łączy z wrogim nastawieniem 
pierwszych Paleologów do Wenecji i jej sojuszników (a za takiego uchodziła Raguza). 
Nawet wieści dziejopisów raguzańskich o przywilejach Andronika II z początku XIV 
wieku (1302-1303, 1324) chorwacki historyk uznał za niepewne. Żywsze były nato
miast, jego zdaniem, relacje Dubrownika z wyspą Korfu oraz Despotatem Epiru, 
a więc z obszarami, z którymi handel zaaprobowała Wenecja28. Bardziej optymistyczną 
opinię na temat aktywności na obszarach bizantyjskich wyraził J. Lućić, którego zda
niem przywileje władców Epiru są kontynuacją łaskawej dla tego miasta polityki cesa
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rzy bizantyjskich z XII wieku (np. wyrażonej w przywileju cesarza Izaaka Angelosa 
z 1192 r.). Wskazał on na ciągłą aktywność kupców dubrownickich w południowej 
części Adriatyku, a w szczególności na pochodzący z 1210 roku mało znany dokument 
Demetriusza, władcy efemerycznego państewka albańskiego, w którym obok pokoju, 
zagwarantowano Dubrowniczanom prawo swobody handlu w całej ziemi, bez żadnych 
opłat29. J. Lućić wskazał dość liczne przypadki obecności Dubrowniczan poza granicą 
wyznaczoną przez układy z Wenecją (np. w Medon, na Krecie czy w Aleksandrii), co 
nie przeczy faktowi, iż na południe od Zatoki Korynckiej nie spotykamy się z przypad
kiem nadania przez miejscowego władcę swobód lub przywilejów Dubrownikowi. 
Biorąc to pod uwagę, należy zatem przychylić się do opinii B. Krekicia, że zależność 
od Wenecji przyczyniła się do przeorientowania handlu dubrownickiego z morza na 
ląd, na bezpośrednie słowiańskie zaplecze, co nie oznacza jednak upadku raguzańskiej 
floty30.

29 Kiedy do Epiru wcielono Tessalonikę, Dubrowniczanie w 1234 r. otrzymali od despoty Manuela 
Komnena Dukasa wiele szerokich przywilejów, w tym pełną swobodę podróży i handlu we wszystkich jego 
ziemiach. Patrz: J. Lućić, Pomorsko-trgovaéke veze Dubrovnika na mediteranu u XIII stoljeću, „Rad”, knj. 
359, Zagreb 1971, s. 133-142.

30 B. Krekić, Dubrovnik (Ragusę)..., s. 26-27.
31 K. Jirecek, ¡storija Srba, Beograd 1952, s. 185; F.W. Carter, op.cit., s. 92; J. Lućić, Pomorsko- 

-trgovaéke veze Dubrovnika i Venecije..., s. 575; S. Ljubić, op.cit., s. 151.
32 W lutym 1272, w czerwcu 1275 i ponownie w czerwcu 1276 r. Wenecjanie sprzedają galery komu

nie dubrownickiej „za dobrą zapłatę”, a w maju 1303 r. władze weneckie pozwalają zakupić Dubrownicza- 
ninowi, Zugno de Volchasso, udział jednej czwartej w weneckiej łodzi Santa Maria: S. Ljubić, op.cit., 1, 
s. 106, 111, 202; V.V. MakuSev, M.Śufflay, Isprave za odnoSaj Dubrovnika prema Veneciji, „Rad”, knj. 
30, Zagreb 1902, s. 338; J. Lućić, Prilog brodogradnji u Dubrovniku u drugoj polovici XIV soljeća [w:] 
idem, Dubrovadke teme..., s. 173-174.

33 J. Radonić, op.cit., s. 37-47.

Dubrowniczanie uczestniczyli w działaniach weneckiej floty wojennej. W latach 
1267-1268 dwie galery walczyły na Adriatyku u boku Wenecjan przeciw Genueńczy
kom, a w słynnej genueńsko-weneckiej bitwie koło Korćuli (Curzola) wzięły udział 
cztery galery z Dubrownika (1298). Wenecjanie zlecali też Dubrowniczanom zbrojenie 
statków w celu walki z korsarzami31. Ograniczali więc zasięg dubrownickiego handlu 
morskiego, zachęcając jednocześnie Raguzan do budowy statków, a nawet sami im je 
sprzedawali. Z drugiej strony, w 1307 roku, władze Serenissimy wydały zakaz sprze
daży łodzi mieszkańcom Dubrownika i Zadaru, o ile nie złożą zobowiązania, iż będą 
one użyte zgodnie z prawami weneckimi32.

W II poł. XIII wieku, Dubrownik zawarł kolejne układy z miastami portowymi ze 
wschodnich wybrzeży M. Adriatyckiego: Splitem 1254, 1265, Omiśem 1265, Kotorem 
1257, 1266, 1279, 1294. W Italii podpisano porozumienia z Bari 1252, Recanati 1252, 
Trani 1252, Brindisi 1252 i Fermo 1256, 1265, 1274 oraz Ankoną 1252, 1265, 1292. 
W przypadku Ankony możemy prześledzić ciekawy mechanizm odpowiedzialności 
zbiorowej, służący wymuszaniu regulacji szkód tzw. represaliów. Ze źródeł wynika, iż 
dowódca dubrownickiego statku, niejaki Sergio, zagarnął towary należące do kilku 
mieszkańców Ankony. Posłowie wyprawieni do Dubrownika ze skargą, zostali wysłu
chani przez „consilio generali” (Wielką Radę), ale nie uzyskali zadośćuczynienia. 
Władze Ankony w sierpniu 1254 roku na prośbę poszkodowanych wyraziły zgodę na 
podjęcie represji wobec wszystkich Dubrowniczan, aż do odebrania równowartości 
zagarniętych dóbr. Spór trwał 2 lata i dopiero w 1256 roku został zażegnany33. Z kolei 
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układ z Ankoną z 4 kwietnia 1292 roku poza potwierdzeniem dużej aktywności kup
ców dubrownickich na terenie Italii (Toskania, Lombardia, Romania) wspomina 
o przybijaniu do portu w Ankonie statków dubrownickich płynących z Lewantu i Bar
barii (czyli płn. Afryki)34.

34 Układ z 1292 r. podał w angielskim tłumaczeniu i przeanalizował: F.W. Carter, op.cit., s. 107-110. 
Patrz też: J. Lućić, Pomorsko-trgovaike veze Dubrovnika na mediteranu..., s. 146-147.

35 Przez wieki statuty Dubrownika (nie tylko najstarszy Liber Statutorum, ale też późniejsze Liber Re- 
formationum, Liber Piridis oraz Liber Croceus) pozostawały wyłącznie w rękopisie. Charakterystyczne, iż 
przed upadkiem Republiki w 1808 r. w mieście wydano drukiem i to dwukrotnie (1794 i 1805) jedynie ich 
księgę siódmą mieszczącą prawo morskie. Pierwszy pełny tekst łaciński wraz z obszernym wstępem ukazał 
się dopiero w 1904 r. staraniem V. Bogiśicia i K. Jirecka. Przekładu siódmej księgi na język chorwacki 
dokonał w 1972 r. Z. Sundrica, a całość statutów przełożyli w 1990 r. na chorwacki M. Kriźman i J. Kola- 
nović, a znakomitym wstępem opatrzył A. Cvitanić. Patrz: Liber statutorum civitatis Ragusii compositus 
anno 1272, ed. V. Bogiśić et K. Jirećek, Zagrabiae 1904; Sedma knjiga Dubrovaâkog statuta, preveo 
i priredio Z. Sundrica, Dubrovnik 1972; Statut grada Dubrovnika 1272, preveli M. Kriźman, J. Kolanovié, 
Dubrovnik 1990.

36 M. Kostrenćić, Pomorsko pravo u statutima naiih gradova i otoka, „Mjesećnik druStva u Zagrebu”, 
G. XLI, knj. 1, 1915, s. 336-347; V. Brajkovié, Étude historique sur le droit maritime privé du littoral 
yougoslave, Marseille 1933, s. 86; A. Marinovii, Pomorsko-pravni propisi sredovjeénog Dubrovaékog 
statuta, „Pomorski zbomik”, knj. 1, Zadar 1961, s. 413-417; A. Cvitanié, NaSe srednjovjekovno pomorsko 
pravo, „Zbomik radova Pravnog fakulteta u Splitu”, knj. 16, Split 1979, s. 217; I. Strohal, Statuti primor- 
skih gradova i opéina: Bibliografski nacrt, Zagreb 1911, passim.', B. Stulli, Ordines artiis nautice secun- 
dum consuetudinem civitatis Ragusii, „Anali”, vol. 1, Dubrovnik 1952, s. 86. Szczególnie artykuł B. Stulli, 
będący w istocie rodzajem przewodnika po dubrownickim prawie morskim, miał zasadnicze znaczenie dla 
przeprowadzonej dalej analizy.

7 Liberstatutorum..., s. 151.
31 Takie stery boczne zastosowano w słynnym „Rocheforte”, dokładnie opisanym statku włoskim wy

najętym przez Ludwika IX Świętego w celu przewiezienia krzyżowców w czasie wyprawy krzyżowej z lat 
1248-1252. Por.: B. Kozłowski, Dzieje okrętu, Warszawa 1956, s. 145; A. NiCetić, Povijest..., s. 114-115.

Aktywność Dubrowniczan na morzu w tym czasie była już na tyle duża, iż pojawiła 
się konieczność zebrania i uporządkowania związanych z tym zwyczajów i praw. Zna
lazły się one w tzw. „Liber statutorum civitatis Ragusii”, pierwszym pełnym zbiorze 
praw miasta spisanym w 1272 roku z inicjatywy komesa Marka Justiniana (Giustinia- 
ni)35. Księga siódma statutów zawiera 67 artykułów regulujących różne formy aktyw
ności morskiej od technicznych (np. przygotowania statku do podróży) po handlowe 
(np. umowy dotyczące podziału zysków). Ścisły związek z żeglugą wykazują też nie
które postanowienia zawarte w innych księgach. Historycy od dawna z uznaniem pod
kreślali pełny charakter i względnie systematyczny wykład morskiego prawa Dubrow
nika na tle zachowanych statutów innych miast dalmatyńskich36.

Już z artykułu pierwszego księgi siódmej zalecającego, aby statek wynajmowany 
komuś przez patrona (właściciela) był dobrze wyposażony, widać troskę prawodawców 
o stan floty. Koszta prac (pomalowanie, załatanie dziur, smołowanie) miały być dzielo
ne między patrona i załogę37. Wśród wyposażenia statków wymienia się żagle, liny 
konopne, kotwice oraz - co ważne dla oceny ówczesnej techniki żeglarskiej - ster. 
Zdaniem A. Nićeticia, mowa tu o sterze piórowym na czopach, położonym w osi sy
metrii statku, a więc o konstrukcji znacznie nowocześniejszej niż używane wcześniej 
wiosłowe stery boczne38. Wymogi „Statutów”, co do wyposażenia statku, zależały od 
jego nośności. Obszerny artykuł trzeci wyznacza siedem ich kategorii. Najmniejsze 
zabierały towar o ciężarze od 40 do 60 miliarów, największe zaś ponad 400, co po 
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przeliczeniu daje odpowiednio ok. od 16,8 do 168 ton39. Statki pierwszej grupy na 
wyposażeniu powinny mieć trzy nowe liny konopne, trzy liny sygnalizacyjne, pięć 
kotwic, cztery stare liny konopne, dwie tzw. tende (tejas) i jedną linę kotwiczną długo
ści 70 stóp (tj. ok. 150 m). Prawodawca nie wspomina o żaglach. Podając wyposażenie 
statków o tonażu 300-400 miliarów (10 nowych lin o długości 70 stóp, czyli ok. 150 
m, 10 nowych lin sygnalizacyjnych, 14 innych lin, 3 liny kotwiczne w tym dwie nowe 
i jedną starą, 12 kotwic, żagiel zwany „artimonum majorem”, dwa żagle „velonas”, 
jeden „tercarol”, wszystkie z bawełny, i jeden „voltarol” z płótna lnianego), autorzy 
„Statutów” piszą, iż ilość wyposażenia powinna rosnąć wraz z wielkością statku. Cho
dzi tu tylko o kotwice i liny, gdyż, jak sądzi Z. Śundrica, najmniejsze statki dubrow
nickie dysponowały tylko jednym żaglem (artimon), wszystkie zaś powyżej 200 milia
rów z uwagi na swą konstrukcję nie przekraczały pięciu żagli na pokładzie40.

39 Miliar = 1000 libri, a dubrownicka libra = 0,42 kg.
40 Liber statutorum..s. 152; Sedma knjiga..s. 9.
41 Por.: Liber statutorum..., s. 169, 170. Na ten temat patrz artykuły: J. Lućić, Prilog brodogradnji 

u Dubrovniku u 2. polovini XIVstoljeca, „Historijski Zbomik”, vol. 4, 1951, s. 133-140; S. Vekarié, Vrste 
i tipovi dubrovaikih brodova XIV stoljeća, „Anali”, vol. 10-11, 1963, s. 19—42; idem, O gradnji dubrova- 
ćkih brodova u XIV stoljeću, „Pomorski Zbomik”, 1963, s. 465-476; A. Nićetić, Galije..., s. 9-56.

42 Liberstatutorum..., s. 158.
43 Ibidem, s. 154.
M Ibidem, s. 151-152, 165-167, 168.
45 Ibidem, 167. Szerzej na ten temat: 1 Danilović, O ugovoru „collegantia" u dubrovaćkom pravu 

u periodu mletaćke vlasti, „Zbomik Filozofskog fakulteta”, vol. XI-1, 1970, s. 298-306.
46 Liber statutorum..., s. 168.

Na określenie statku „Statuty” używają najczęściej wyrażenia „navis” lub „navis vel 
lignum vel barca”. W artykule 60 wspomina się jednak „barcusium vel barcam vel 
ladium...”, natomiast w 62 mówi się: „barcusium, barcam vel londrum”. Problemem 
pozostaje precyzyjne określenie rodzaju statku, jaki kryje się pod tą nazwą, jak też 
stwierdzenie, czy prawodawca wspomina o nich hipotetycznie, czy też rzeczywiście 
wchodziły w skład floty dubrownickiej41.

Statkiem mógł dowodzić sam właściciel (patronuś), jeden ze współwłaścicieli, lub 
też najmowany kapitan (nauclerius), wybierany większością głosów przez współwła
ścicieli statku (ks. 7 art. 18)42. Towary różnych kupców transportowano na bazie umo
wy zawartej między nimi a patronem, którą należało na osiem dni przed wypłynięciem 
okazać komesowi43. Wenecjanin miał zatem pełną orientację dotyczącą rodzaju towa
rów i kierunków dubrownickiego handlu. Statuty wspominają o kilku rodzajach poro
zumień związanych z żeglugą. Najczęściej wspominana jest tzw. entega (ks. 7 art. 2, 
42-49, 53), która była rodzajem spółki zawartej między: patronem, marynarzami oraz 
kupcami. Patron wnosił statek, marynarze własną pracę, a kupcy pieniądze lub - 
znacznie rzadziej - towary. W przypadku podróży po Adriatyku każda ze stron otrzy
mywała 1/3 z zysku, w przedsięwzięciach bardziej ryzykownych udział właściciela 
kapitału sięgał 1/2 zysku44. Dwukrotnie (art. 50 i 51) „Statuty” wspominają tzw. kole- 
gancję (collegancia) - umowę, w której jedna strona oferowała kapitał lub towar, dru
ga zaś zobowiązywała się z nim podróżować i dokonywać obrotu. W tej sytuacji 2/3 
zysku pobierał właściciel pieniędzy (który ponosił też pełne ryzyko), a 1/3 podróżują
cy45. Specyficznym porozumieniem była tzw. rogancia (art. 55). Zakładała ona dołą
czenie towarów wspólnika do własnych. W przypadku ich oddzielenia i utraty całość 
kosztów ponosił przewożący46.
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Wczesną formą ubezpieczenia samego statku była natomiast - havarea {varea, ava
rea). W artykule 7 postanawia się, iż wszelkie szkody powstałe w osprzęcie statku 
zarówno z powodu burz, jak i napadu piratów, mają być pokryte z dóbr znajdujących 
się na tym statku przy wycenie o 1/3 niższej od rzeczywistej wartości47. Podobnie 
z całości dóbr („havarei”) powinno wypłacać się koszta opłaty pilota, czy „podarunku” 
dla kapitana nieprzyjacielskiego okrętu w razie potrzeby (ks. 7 art. 56)48.

47 „(...) totum dampnum debeat restituí per vaream de habere invento in ipsa nave, et eciam de ipsa 
nave appreciando eam tercius minus”. Ibidem, s. 154.

48 Ibidem, s. 169, 160-162; Sedma knjiga..., s. 16-17.
49Liberstatutorum..., s. 160.
50 Szerzej o niewolnych marynarzach: A. Marinovié, Pomorsko-pravnipropisi..., s. 433; Liber statuto

rum..., s. 152, 158.
51 Ibidem, s. 151-152.
52 Ibidem, s. 159-160.

Załogę statków dubrownickich stanowili ludzie o różnym statusie. Zwykli maryna
rze („marinari”) otrzymywali wynagrodzenie („marinarica”) za odbycie jednej podróży 
lub za określony czas służby. Mogli mieć też zastrzeżony udział w zyskach („ad par
tem”), lub też być udziałowcami w spółce handlowej („entega”). Wzmiankuje się rów
nież „pueros vel conductos”, jak można przypuszczać, majtków najmujących się za 
opłatą („conductura”) na bazie odrębnych umów. Ich położenie nie jest zbyt jasne, 
jednak wiemy, iż stanowili odrębną grupę, skoro prawodawca pozwalał im występo
wać jako świadkom w sporach między kapitanem, marynarzami i kupcami, pod warun
kiem wszakże, iż nie byli niewolnymi49. Na dubrownickich statkach w XIII wieku 
pływali także marynarze - niewolni, których status na morzu nie odbiegał od statusu 
ludzi wolnych („Serví qui vadunt marinarii cum navibus vel lignis Ragusii, vadant pro 
liberis” - art. 19). W przypadku ich ucieczki w czasie podróży właściciel nie miał pra
wa do odszkodowania, otrzymywał tylko wynagrodzenie należne zbiegłemu. Inaczej 
wyglądało położenie niewolnych umieszczonych na statku przez jego właściciela jako 
„conductos”. Jak czytamy w artykule 20: „...nauclerius debeat recipere eos pro servís”, 
a zatem kapitan miał prawo karania ich według uznania, także chłostą. Jednak również 
i w tym wypadku śmierć czy ucieczka niewolnego nie pociągały za sobą żadnych zo
bowiązań wobec właściciela ze strony kapitana i załogi statku50. Wszystkie statki du
brownickie powyżej 600 modiów (czyli ponad 25 ton, gdyż modius dubrownicki liczył 
ok. 42^43 kg) zobowiązane były do posiadania jednego pisarza (scribanus), którego 
obowiązkiem było dokładne spisanie wszystkich członków załogi, towarów oraz umów 
związanych z podziałem zysków51.

Dola marynarza była ciężka. Artykuły 23 i 24 mówią o sposobach postępowania 
z wynagrodzeniem tych, którzy rozchorują się i nie będą mogli dokończyć podróży. 
Artykuł 25 zaś rozstrzyga te zagadnienia, w przypadku gdy „.. .umrze jeden z maryna
rzy, lub więcej...”52. Z postanowień artykułów 12 i 21 możemy dowiedzieć się o de
zercji marynarzy i najemnych majtków, czemu starano się zapobiegać karami finanso
wymi. Statki i ich załogi narażone były na ataki korsarzy, ale też zabory w portach 
obcych miast, których mieszkańcy, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej (re
presalia), dochodzili w ten sposób różnorodnych roszczeń wobec Dubrowniczan (art. 
31-33). Nic dziwnego, iż wśród załóg zdarzały się bunty, żądania przerwania uciążli
wej podróży i powrotu do ojczyzny. Mówi o tym wprost artykuł 34 stwierdzający, iż 
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marynarze nie mogą powiedzieć kapitanowi: „revertamur Ragusium”53 54 55. „Statuty” sta
nowczo zakazują sprzedaży statku w obcym porcie przez załogę, bez zgody patrona, co 
zdaje się sugerować, że i takie wypadki miały miejsce (art. 13). Starcia na morzu będą
ce zagrożeniem, były też okazją do zdobycia łupów na wrogu. O zasadach podziału 
zdobyczy czytamy w artykule 35.

53 Ibidem, s. 156, 159, 161-162.
54 Ibidem, s. 156, 162.
55 Ibidem, s. 163.
56 Ibidem, s. 156-157.
57 Ibidem, s. 132.
58 Ibidem, s. 164.
59 Ibidem, art. 6 i 9, s. 153-155; B. Kozłowski, op.cit., s. 145.
60 Granice „żeglugi przybrzeżnej” Gelcić wyznacza na bazie matrykularza konfraterni św. Michała 

zGrużu założonej 15 maja 1290 r., zawierającej m.in. wzajemne zobowiązania członków. Patrz: G. Gel- 
cich, Delie istituzioni maritime e sanitarie della Repubblica di Ragusa, Trieste 1882, s. 3.

W trosce o rozwój żeglugi prawodawcy dubrowniccy zakazywali swym ziomkom 
wynajmowania obcych statków do prowadzenia działalności handlowej. Wyjątek czy
niono dla Wenecjan, co jest oczywiste w ówczesnej sytuacji politycznej (art. 36). 
Surowymi karami grożono patronom, którzy usiłowali sprzedać statek „in terram Sara- 
cenorum, Tartarorum, Dalmissi (Omiśan)” (art. 14)56. Trzeba tu zauważyć, iż wspo
mnienie o Tatarach jednoznacznie sugeruje, że dubrownickie statki wpływały na 
M. Czarne. W artykule 22 i 23 księgi szóstej grozi się karą 100 perperów oraz utratą 
zysków z transakcji w przypadku sprzedaży statku w OmiSu, w przypadku zaś nabycia 
statku od Omiśan albo innych piratów należało zapłacić 25 perperów kary, a statek 
miał zostać spalony57.

Artykuły 38—41 regulowały problemy związane z miarami i wagą towarów. Ustala
no np. ilość sztuk („pecie”) lub w innych przypadkach (np. żelaza czy miedzi), jaki 
ciężar powinien przypadać na jedną pakę („balia”). Szczególną uwagę poświęcano 
towarom wywożonym do Marchii oraz Wenecji, co miało niewątpliwie związek ze 
wspomnianymi ograniczeniami narzuconymi przez Republikę Wenecką58. Zadbano też 
o bezpieczeństwo ładunków. W przypadku statków z jednym pokładem zabroniono 
surowo umieszczania towarów na zewnątrz. Na pokładzie wolno było lokować jedynie 
artykuły przechowywane w skrzyniach. Straty powstałe z powodu złego przechowy
wania pokrywał patron statku oraz załoga. Nawiasem mówiąc, wspomniany wyżej 
artykuł 9 dostarcza wskazówki, iż Dubrowniczanie dysponowali statkami dwupokła- 
dowymi, które w Italii zaczęły się pojawiać od połowy XIII wieku59.

Znakomity badacz chorwacki, J. Gelcić, analizując przed stuleciem zasięg żeglugi 
dubrownickiej, wyróżnił trzy jej rodzaje: (1) żeglugę przybrzeżną - „costiera”, (2) 
żeglugę po wodach Adriatyku - „intra Culfum”, (3) żeglugę poza Adriatykiem - „extra 
Culfum”. Pierwsza kategoria w „Statutach” nie występuje. Fakt, iż Dubrowniczanie 
spostrzegali specyfikę żeglowania w najbliższej okolicy, ustalił Gelcić na bazie innych 
źródeł. Granice żeglugi przybrzeżnej wyznaczały, według niego: na północy Ston 
i półwysep Peljeśac, a na południu półwysep Molunat60. Pojęcie żeglugi „intra Cul
fum” {infra lub per Culfum) i przeciwstawne „extra Culfum” pojawia się natomiast 
w „Statutach” kilkakrotnie (np. art. 44 czy 48). Z artykułu 14 zdaje się wynikać, iż 
żegluga „extra Culfum” sięgała przede wszystkim terenów bizantyjskich: Morei, wysp 
greckich oraz Azji Mniejszej, ale docierała też dalej do niesprecyzowanych bliżej tere
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nów zamorskich (in ultramarinis partibus...), prawdopodobnie pin. Afryki lub Le- 
wantu61.

61 Por.: G. Gelcich, op.cit., s. 8, 14; Liber statutorum..., s. 156-157, 166-167; A. Solovjev, M. Peter- 
ković, Dubrovacki zakoni i uredbe (Leges et ordines Ragusii), Beograd 1936, s. 91; Sedma knjiga..., 
s. 13-14; J. Lućić, Pomorsko-trgovaâke veze Dubrovnika na mediteranu..., s. 150-151.

62 Liber statutorum..., s. 171.
63 Ibidem, s. 133.
64 Ibidem, s. 38: „...custodiam et manutenebo omnes res que ad manus meas pervenerint de communes 

Ragusii, pertinentes ad arsanam, et diligenter operabor et operari faciam tam in galeas quam in galiones et 
omnia alia ligna comunis Ragusii et comuni pertinencia”.

65 Ibidem, s. 11-13, 22-23; J. Lućić, Pomorsko-trgovadke veze Dubrovnika na mediteranu..., s. 139.
66 Statut w swej pierwotnej wersji sporządzonej przez Marka Justiniana (Giustiniano) liczył 39 para

grafów, jednak aż do 1400 r. był poszerzany o kolejne postanowienia, a niektóre wcześniejsze artykuły 
zmieniano lub uzupełniano. Patrz: A. Solovjev, M. Peterković, op.cit., s. 390-394.

„Statuty” przynoszą ciekawe informacje na temat portów. W artykule 64 zostały 
wymienione przystanie znajdujące się na obszarze kontrolowanym przez Dubrownik. 
Wspomina się tutaj po jednym porcie na wyspach: Śipan (Juppana), Lopud (Dalafo- 
tum), Koloćep (Calamotum), oraz siedmiu rozrzuconych na lądzie od Poljic (Malfium 
cum Pallicio) po Cavtat (Civitas Vetera)62. Dubrowniczanie dbali też o własny port. Za 
wyrzucenie tam nieczystości groziła kara 2 perperów lub chłosta (ks. 6 art. 23)63. 
Ogólną kontrolę nad portem i okrętami tam stojącymi sprawował „pitantiarus” - nad
zorca arsenału. Wgląd w zakres jego obowiązków daje zawarty w „Statutach” tekst 
przysięgi, jaką składał przy objęciu urzędu (ks. 2 art. 14)64. Jako wynagrodzenie pobie
rał część z każdego statku, który wpływał do portu ze zbożem lub solą (ks. 1 art. 17), 
dochodem musiał się jednak dzielić ze swymi współpracownikami, określanymi jako 
tzw. „riparii” (ks. 1 art. 31). „Pitantiarus” przy ich pomocy pobierał dla komesa tzw. 
„arboraticum” (ks. 1 art. 13). Opłatę tę w wysokości jednego perpera płaciły statki 
z Apulii, Sycylii, Marchii Ankonitańskiej i Romanii oraz z obszaru między Artą(Larta) 
a Dyrrachium (Durazzo). Żeglarze z Civitanova Marche (Civita Nova) wnosili 5 soli
dów „...secundum antiquam consuetudinem”. Zwolnione od „arboraticum” były statki 
z Ankony, Bari, Termoli, Barletty, Manfredonii (wcześniej nazywana Siponto- 
-Sipunto), Ortony, Molfetty, Giovinazzo (Jovenado), Peschici (Pestice), Senigallii 
(Senegaia) i Fano, jak się wydaje, na mocy wspomnianych wcześniej układów. Ponie
waż porozumienia te oparte były na zasadzie wzajemności, możemy z nich wyciągnąć 
wnioski co do zasięgu działania dubrownickiej floty65.

Pięć lat po ogłoszeniu „Statutów”, w 1277 roku w Dubrowniku wprowadzono Sta
tut Celny („Statuta doane civitatis Ragusii”)66. Obok szczegółowego spisu towarów 
wraz z podaniem wysokości cła, znajdujemy tam informacje dotyczące kierunków ich 
przywozu i wywozu drogą morską oraz procedur związanych z odprawieniem statku 
przez celników. Już artykuł 1 zawierający regulacje dotyczące cła na eksportowane 
„per mare” towary, wyznacza obszar, na który wywóz ten się odbywał: „...a Brollia 
(Vrulje) usque ad flumen Lesij (Lijeś) vel ad insulas Meleta (Mljet), Curcula (Korćula), 
Lesa (Vis), Farra sive Quaro (Hvar) et Braca (Brać)...”. Tak nakreślony teren przywo
łany został jeszcze w artykule 31 i 32, w przypadku zaś kilku innych znajdujemy sfor
mułowanie o ich wywożeniu: „...infra predicta loca vel ad insulas suprascriptas”. Cie
kawe, że tylko raz (art. 16) „Statuta doane” wspominają o konieczności zapłaty cła od 
towarów przewożonych: „de Apulea vel de Marchia seu de qualibet alia parte extra 
Ragusium (...) infra predicta loca vel ad insulas suprascriptas”. Można więc wyciągnąć 
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wniosek, iż podstawowa aktywność handlowa dubrownickich żeglarzy koncentrowała 
się na stosunkowo niewielkim pasie wybrzeża (ok. 400 km) od Splitu do Albanii oraz 
kilku większych wyspach w tym regionie67.

67 Z paragrafu drugiego wynika jasno, iż część przewożono drogą morską do Zatoki Stonu, a następnie 
transportowano lądem. Patrz: A. Solovjev, M. Peterković, op.cit., s. 400, 406, 412-413.

68 Ibidem, s. 410-413.
Ibidem, s. 416-417, 419.

70 Ibidem, s. 420.
71 Liber statutorum..., s. 193.
72 Ibidem, s. 193-194.
73 Ibidem, s. 207; Istorija srpskog naroda..., 1, s. 450—457.

Artykuły od 28 do 32 informują nas o organizacyjnej stronie poboru ceł w dubrow
nickim porcie. Wynika z nich, iż cło płacono na podstawie pisemnych deklaracji po
twierdzonych przysięgą, a ich prawdziwość kontrolowali celnicy, którzy mieli prawo 
przeszukania statków. Towary niepoddane ocleniu mogły zostać skonfiskowane, 
a ponadto należało uiścić karę jednego perpera. Dziesięciokrotnie wyższą karę musiała 
zapłacić załoga statku, która podjęła próbę wymknięcia się z portu bez zgody celni
ków. Do paragrafu 32 dołączono zalecenie, iż łodzie przed ocleniem powinny kotwi
czyć w określonym miejscu portu i bez zgody celników nie wolno było ładować towa
rów ani przyjmować osób na pokład. Wolne od kontroli były łodzie, które płynęły do 
winnic, na połów ryb oraz celem powitania statków68.

Przez ponad stulecie księga „Statuta doane” była poszerzana o nowe zapisy. Aż trzy 
artykuły z przełomu XIII i XIV wieku (40, 41, 44) odnosiły się do mieszkańców Koto- 
ru (Cataro, Cattaro), którzy na własnych statkach, lub też żeglując na statkach dubrow
nickich, pływali z towarami do Wenecji, Marchii, a także „in térras Sclavoniae”69. 
W artykule 46 z 1326 roku wspomina się o transportowaniu towarów do niektórych 
obszarów Romanii, Splitu, Trogiru i Śibenika, albo do Węgier. Do wymienionych 
trzech miast dalmatyńskich z pewnością docierały one drogą morską70. Rozrastały się 
także „Statuta civitatis Ragusii”, których pierwotnie rzeczowy układ zmienił się 
w księdze VIII (od art. 21) w chronologiczny. Z treści nowych wpisów wynika, iż na 
przełomie XIII i XIV wieku wzrosło zagrożenie ze strony słowiańskich piratów71. 
W 1283 roku władze Dubrownika wydały zakaz dostarczania Słowianom statków wy
posażonych w więcej niż trzy wiosła pod bardzo wysoką karą 25 perperów (art. 50). 
Taką samą karą zagrożono budowniczym łodzi z Dubrownika i okolic, którzy chcieliby 
podjąć pracę przy budowie lub naprawie łodzi dla Słowian72. Zalecenie dobrego przy
gotowania statków raguzańskich do ataku piratów znajdujemy w postanowieniu wyda
nym w lipcu 1311 roku73. Można przypuszczać, iż postanowienia te mają związek 
z konfliktami dubrownicko-serbskimi na przełomie XIII i XIV wieku.

Pierwotna redakcja „Statutów” z 1272 roku nie wspominała o uzbrojeniu statków. 
Jednak w artykułach 77 i 78 księgi ósmej (wprowadzonych w 1336 r.) czytamy, iż 
patron każdej łodzi o nośności powyżej 20 miliarów musiał ją zaopatrzyć w pięć pod
szytych pancerzy, cztery kusze albo łuki. Każdy marynarz powinien mieć tarczę, miecz 
oraz hełm. Za próbę uniknięcia kontroli - patron zagrożony był karą dziesięciu perpe
rów, za brak pancerza - jednego perpera, a pozostałego wyposażenia - sześciu groszy 
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od sztuki. W łodziach o nośności mniejszej niż 20 miliarów powinny znajdować się po 
dwie kusze lub łuki i cztery włócznie74.

74 Liber statutorum..., s. 214-215. Patrz też: I. Mitić, Organizacija kopnene i pomorske obrane Du- 
brovaćke driave-republike od stjecanja nezavisnosti 1358. do dolaska Francuza 1806. godine, „Anali”, 
vol. 24-25, Dubrovnik 1987, s. 128.

75 Niektóre wpisy z księgi opublikowanej przez A. Solovjeva i M. Peterkovicia dublują te z księgi VIII 
„Statutów”, większość jednak nie ma tam odpowiedników. Patrz komentarz: I. Strohal, op.cit., s. 75-77; 
A. Solovjev, M. Peterkovié, op.cit., s. VI-XI.

76 A. Solovjev, M. Peterkovié, op.cit., s. 36-37.
77 Ibidem, s. 41; V. Foretić, op.cit., s. 89-90.
71 A. Solovjev, M. Peterkovié, op.cit., s. 61-64.
79 B. Krekić, Dubrovnik i Levant..., s. 17-18
80 Ciekawe, iż wg M. Medini główną przyczyną sporów wenecko-dubrownickich w latach 20. XIV 

w. była rywalizacja w handlu z ziemiami serbskimi, a nie w morskim handlu dalekosiężnym. Za rządów 
Stefana Duszana sporów na tym tle nie było, gdyż uwaga Wenecjan całkowicie koncentrowała się na mo
rzu. Patrz: M. Medini, Dubrovnik Gućetića, Beograd 1953, s. 28-32.

81 K.A. Zukov, Pervyje kontakty Dubrovnika (Raguzy) z turskimi emiratami Maloj Azji, „Etudes Bal
kaniques”, vol. 2, Sofija 1976, s. 109-113.

Rozwój dubrownickiego prawodawstwa był powodem otwarcia nowej księgi tzw. 
„Liber omnium reformationum”, w której znalazły się zapisy z lat 1300-141075. 
W lipcu 1313 roku do księgi tej wpisano prawo zakazujące sprzedaży lub użyczenia 
komukolwiek obcemu statku wyposażonego w wiosła bez zgody komesa i Małej Rady 
pod karą 200 perperów oraz wartości statku76. W trzy lata później zakazano użyczania 
lub sprzedaży łodzi mieszkańcom Cavtatu. Jest to o tyle zrozumiałe, iż miejscowość ta 
wraz z okręgiem została zagarnięta w 1302 roku przez władcę Serbii i tradycyjne wię
zy łączące ją z Dubrownikiem zostały zerwane77.

Jesienią 1336 roku wprowadzono dwa zapisy niemające militarnego podtekstu, jed
nak zwiększające bezpieczeństwo żeglugi. W pierwszym określono minimalną liczbę 
marynarzy na statku. Na łodzi o nośności od 20 do 30 miliarów miało być ośmiu mary
narzy, od 30 do 50 miliarów - dziesięciu, od 50 do 80 miliarów dwunastu, a od 80 do 
100 miliarów czternastu, wliczając w to „famulusa” patrona. Dla jeszcze większych 
jednostek należało przestrzegać liczby zaleconej przez komesa i jego radę. Drugie 
przyjęte prawo określało właściwe obciążenie okrętów w miesiącach letnich (od 
1 kwietnia do końca października) oraz zimowych. Wypłynięcie z portu bez aprobaty 
odpowiednich urzędników groziło w tym przypadku karą 50 perperów78.

Historycy zgodnie podkreślają, iż w I poł. XIV wieku stosunki wenecko- 
-dubrownickie układały się poprawnie. Wenecjanie w zasadzie wspierali Dubrowni- 
czan na arenie międzynarodowej (np. w wojnach z władcami Serbii 1304, 1326, 1327— 
1328), a ci przynajmniej formalnie dostosowali swój handel do żądań Serenissimy. 
Obie strony, jak podkreśla B. Krekić, wspominając wydarzenia z 1331 roku, potrafiły 
„postępować elastycznie”79. Wciąż jednak wybuchały spory nie tylko na tle ekono
micznym, ale i militarnym80. Zapewne bez entuzjazmu (wobec nawiązania pierwszych 
relacji z Turkami) przyjęto zakaz, wydany w 1323 roku przez Wenecjan, zabraniający 
handlu z „niewiernymi”81. W większym jeszcze stopniu Dubrowniczanom nie odpo
wiadała rola wojennego przyczółka na Adriatyku, tym bardziej iż w ciągu XIV wieku 
narastała ilość konfliktów, w jakie zaangażowana była Wenecja. Od 1286 roku Wene
cjanie utrzymywali w Dubrowniku swą galerę, z czasem dwie, a potem nawet trzy, 
których uzbrojenia i wyposażenia domagali się od mieszkańców. W 1304 roku du
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brownicka Mała Rada wybrała komisję trzech, którzy mieli zająć się rekrutacją 100 
marynarzy do weneckiej floty wojennej. W 1320 roku na polecenie Wenecjan Wielka 
Rada postanowiła wysłać dubrownicki statek z własną załogą, jednak zastrzeżono, iż 
koszta uzbrojenia poniosą Wenecjanie82. Uzbrojenia i przysłania dwóch galer żądali 
też Wenecjanie w 1324 roku w trakcie konfliktu z Bizancjum, oraz ponownie przeciw
ko korsarzom w latach 1326—132783. W dwa lata później, z początkiem 1329 roku 
domagali się pilnej naprawy dubrownickiego arsenału, aby mógł obsłużyć większą 
liczbę statków, a następnie uzbrojenia na koszt wenecki dwóch galer. Aby spełnić to 
żądanie, władze Dubrownika nakazały w mieście, na obszarze tzw. Astarei oraz na 
wyspach, dokonania spisu ludzi nadających się na wioślarzy, zalecając użycie przymu
su w razie oporu84.

82 Monumenta Ragusina, t. V, Zagrabiae 1897, s. 76, 168-169; V. Foretić, op.cit., s. 74-75.
83 Monumenta Ragusina, 1.1, Zagrabiae 1879, s. 115.
84 Ibidem, t. V, s. 163, 272.
85 Ibidem, 1.1, s. 183-184, 229-232, 248; M. Medini, op.cit., s. 32-33.
^Ibidem, s. 33-39; V. Foretić, op.cit., s. 79-80.

W połowie XIV wieku, gdy wobec agresywnej polityki weneckiej w Dalmacji nara
stał konflikt z królem Ludwikiem Andegaweńskim, rosły oczekiwania Serenissimy 
wobec Dubrowniczan. W latach 1345-1346 władze zaciągały kapitanów i rekrutowały 
wioślarzy. Jeszcze dotkliwiej odbijał się na interesach miasta ciągły stan wojny. Han
del z Wenecją można było prowadzić tylko na łodziach, które obok 12 marynarzy 
miały 16 żołnierzy, a podróżowano wyłącznie w konwojach (in conserva), o co naj
mniej czterech łodziach85. W 1350 roku w trakcie wojny genueńsko-weneckiej znów 
padło żądanie obsadzenia weneckiej galery dubrownickimi wioślarzami. Naciski 
w ciągu następnych ośmiu lat były coraz częstsze86. Dopiero pokój w Zadarze w 1358 
roku i przejście Dubrownika pod zwierzchnictwo węgierskie położyło kres wojennemu 
zaangażowaniu floty i otworzyło nową epokę w dziejach jego żeglugi.

Przedstawiony powyżej materiał pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Źródła 
prawne i dyplomatyczne dają dość obszerną podstawę do badań nad żeglugą dubrow
nicką w XIII i XIV wieku. Mimo postulatywnego charakteru, pozwalają na prześledze
nie rozwoju kontaktów morskich Dubrownika (szczególnie w Italii i Dalmacji), a nie
kiedy zawierają szczegóły dotyczące ekonomicznych aspektów żeglugi. Wynika 
z nich, iż flota dubrownicka była bardzo aktywna ma całym wschodnim wybrzeżu 
Półwyspu Apenińskiego, Sycylii i dalmatyńskim wybrzeżu Adriatyku po Epir i wyspę 
Korfu. Statki dubrownickie pojawiały się w krajach Lewantu i na M. Czarnym. Niepo
równanie więcej wiadomości dostarczają uchwalane w Dubrowniku statuty, przede 
wszystkim siódma księga zbioru praw z 1272 roku. Znajdujemy tam informacje doty
czące: (1) przygotowania statku do żeglugi, (2) tonażu i wyposażenia statków dubrow
nickich, (3) rodzajów porozumień między patronem, szyprem i marynarzami oraz ich 
praw i zobowiązań, (4) stosowanych wag i miar, (5) podziałów żeglugi zależnie od jej 
zasięgu, (6) funkcjonowania dubrownickiego portu i arsenału.

Późniejsze uzupełnienia: księga ósma „Statutów” oraz tzw. „Libri reformationes” 
przynoszą informacje o uzbrojeniu i liczebności załóg dubrownickich statków. Umoż
liwiają też obserwowanie ewolucji prawodawstwa morskiego, a przez to zmian w sa
mej żegludze. Charakter tzw. „Statuta doane” z 1277 roku sprawia, iż przede wszyst
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kim mogą służyć badaniu aspektów finansowych działalności handlowej, w mniejszym 
stopniu samej żeglugi.

Przedstawiona powyżej działalność prawodawcza na polu żeglugi nie odbiega 
w większym stopniu od wytworów państw włoskich o zakorzenionych tradycjach mor
skich i silnej flocie takich, jak np. Genua, Wenecja czy Piza. Pozwala to na wyciągnię
cie konkluzji ogólniejszego charakteru, iż dalmatyński Dubrownik na przełomie XIII 
i XIV wieku można zaliczyć do rzędu czołowych państw morskich na Morzu Śród
ziemnym w zakresie organizacji żeglugi i rozwoju prawa morskiego.

DUBROVNIK (RAGUSA) SHIPPING
IN THE 13th- 14th CENTURIES (TILL 1358) 

IN THE LIGHT OF STATUTES AND TREATIES

Summary

From earliest times, the life of inhabitants of Dubrovnik (formerly Ragusa), was tied to the sea. First 
a defensive barrier against invaders, it later became a window onto the outside world, permitting 
contact with the highly developed lands of the Mediterranean world. The article proposes to present 
the principles of navigation in the area and the range in which Dubrovnik fleet operated in the 13th 
and early 14th centuries based on diplomatic and legal sources: naval and commercial treaties and 
internal Ragusan laws as recorded in the city’s statutes.

In the years 1204-1358 the city was dependent on Venice, which had great impact on Dubrovnik 
fleet’s conditions and range of operation and was reflected in local laws. An analysis of the extant 
material yields a conclusion that diplomatic and legal sources provide ample base for studies on 
Dubrovnik marine in the 13th and 14th centuries. Their prescriptive nature notwithstanding, they allow 
a scrutiny of how Dubrovnik’s maritime contacts developed (particularly in Italy and Dalmatia). They 
suggest that, in the period in question, Dubrovnik fleet was highly active in the whole east coast of 
the Italian Peninsula, Sicily, and all the Dalmatian Adriatic coast down to Epirus and the island of 
Corfu. Dubrovnik ships called in at ports in the Levant and on the Black Sea.

An incomparably greater wealth of information is provided by Dubrovnik statutes, especially 
book seven of the 1272 set of laws. There we leant about 1) preparing a ship for voyage; 2) ships’ 
tonnage and equipment; 3) agreements between patron skipper and sailors, their rights and duties; 
4) weights and measures in use; 5) subdivisions of shipping according to its range; and 6) the func
tioning of the Dubrovnik port and arsenal. Later additions such as book eight of the Statutes and the 
Libri reformationes supply information on the armament and numbers of crew on board ships. They 
also permit an observation of how marine law evolved. Given the nature of the so-called Statua do- 
ane, the financial aspects of commerce lend themselves to closer scrutiny then shipping itself. The 
author believes that Dubrovnik sea law is comparable with that of Italian states with an established 
naval reputations like Genoa, Venice, or Pisa. In the 13th and 14lh centuries, Dalmatian Dubrovnik, 
therefore, can be held among the leading centers of shipping organization in the Mediterranean.
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