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Z DZIEJÓW DRUGIEJ ELEKCJI STANISŁAW A LESZCZYŃSKIEGO 

TAJNA PRZESYŁKA BRONI FRANCUSKIEJ DO GDANSKA 

W KOŃCU 1733 R. 

Otwarcie sukcesji tronu polskiego na skutek śmierci Augusta II 

w nocy z 31 I na 1 II 1733 r. stanowiło wydarzenie o dużym znaczeniu 

międzynarodowym, które jednak nie zaskoczyło dyplomacji państw za

interesowanych, w tym przede wszystkim sąsiadów Polski i Francję. 

Rosja, Austria i Prusy po wcześniejszych pertraktacjach i różnych usta

leniach zmienianych traktatem K. G. Loewenwolda z 13 XII 1732 r. 

określiły swoją politykę wobec elekcji w Polsce. W celu zabezpieczenia 

,,wolności" elekcji w Polsce postanowiły wystawić nad granicą Rzeczy

pospolitej określone kontyngenty wojsk oraz przeznaczyć na ten cel 

ustalone kwoty pieniężne. Współdziałanie mocarstw sąsiednich zakłóco

ne zostało sprzecznymi interesami Prus i Rosji w sprawie obsadzenia 
tronu książęcego w Kurlandii, stanowiącej zresztą lenno Rzeczypospo
litej. Austrię od militarnej interwencji w Polsce powstrzymała dekla

racja Anglii, że nie uzna tego za powód do udzielenia Austrii pomocy 

zgodnie z traktatem przymierza z 1731 r. W tej sytuacji ciężar inter
wencji zbrojnej w Polsce przejęła na siebie Rosja. Ona i Austria po 
różnych wahaniach ostatecznie zdecydowały się poprzeć kandydaturę 
Wettyna, Fryderyka Augusta, syna Augusta II 1

• 

Dyplomacja francuska wprawdzie od kilku już lat czyniła zabiegi, 
aby utorować drogę do tronu polskiego S. Leszczyńskiemu, teściowi 

Ludwika XV, snuła plany zapewnienia mu militarnego poparcia Turcji, 
Tatarów, Kozaków i Szwecji, nie doprowadziła jednak do zawarcia 

odpowiednich traktatów i urealnienia tych zamysłów. Do wojny o suk
cesję polską Francja przygotowała się na zachodzie, zawierając we 

wrześniu i listopadzie 1734 r. sojusze z Sabaudią i Hiszpanią. Tam też 

1 E. Dr i a u I t, Chauvelin, 1733-1737. Son róle dans l'histoire de la reunion

de la Lorraine d la France {Revue d'histoire diplomatique, 1893, nr 1, s. 37 i n.); 
P. Va uch er, Robert Walpole et la politique de Fleury (1731-1742), Paris 1924, 
s. 72 i n.: S. Askenazy, Przedostatnie bezkrólewie. Dwa stulecia XVIII i XIX.

Badania i przyczynki, t. 1, Warszawa 1901, s. 50 i n.
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podjęła energiczne działania wojenne 2
• Natomiast jeśli chodzi o Pol

skę, zwłaszcza o zagrożony oblężeniem Gdańsk wraz z szukającym tam 
schronienia Leszczyńskim, to Wersal reprezentował pogląd, że realnej 
pomocy udzielić może jedynie Szwecja. Ludwik XV i kanclerz, a za

razem minister spraw zagranicznych, Chauvelin zdecydowanie odrzu
cali propozycję ambasadora francuskiego w Polsce Montiego, aby prze

słać oddziały francuskie na pomoc Leszczyńskiemu i Gdańskowi 3• Wer
sal odniósł się natomiast przychylnie do innej propozycji ambasadora 

Montiego, a mianowicie dostarczenia do Gdańska większej liczby kara

binów, co zwiększyłoby potencjał obronny miasta zagrożonego oblęże
niem. O przesyłce tej w dotychczasowych opracowaniach na ogół wspo
mina się jednym zdaniem 4

• Tymczasem istnieją materiały archiwalne 
pozwalające bliżej zbadać i przedstawić całą sprawę. 

Inicjatywa ambasadora francuskiego zapewne pozostawała w pewnym 
związku z dyskusją we władzach gdańskich prowadzoną już wcześniej, 
bo w sierpniu 1733 r., nad potrzebą wyekwipowania żołnierzy gdańskich 
w lepszą broń. Chodziło o zmodernizowanie ich uzbrojenia, ale tylko 

częściowo, gdyż w ordynkach mówi się o zakupie jedynie 2 tys. kara
binów. Ich dostawę zaproponował nieznany z nazwiska kupiec lubecki, 
oferując grenadierskie karabiny z bagnetami w cenie po 11 fl. za sztu
kę. Ordynki uznały, że sprawę winna wszechstronnie rozpatrzeć Rada 
Wojenna, i to nie tylko ofertę kupca lubeckiego, ale również możli
wość zakupu broni w Suhl, mieście znanym z produkcji broni 5• 

Widocznie warunki tych dostaw nie odpowiadały władzom gdańskim, 
bo w 2 pał. października rozpatrywano ofertę przedłożoną przez gdań
skiego rusznikarza J. Eckerstadta, który proponował wykonanie przez 
miejscowych rusznikarzy karabinów z bagnetami w cenie po 16 fl. Po
mimo znacznej różnicy ceny w porównaniu z ofertą kupca lubeckie-

� E. R os tw o r o  wsk i, O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725-

1733, Wrocław 1958, passim; t e  n ż e ,  Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 
1977, s. 487 i n.; E. Pu t tk ame r, Frankreich, Russland und der polnische Thorn 

1733. Ein Beitrag zur Geschichte der franzosischen Ostpolitik, Konigsb erg Pr. und 
Berlin 1937, s. 91 i n. 

3 Ludwik XV do Monti, 6 X, Chauve lin do Monti, 8, 18 XI, 18 XII 1734 -
AMAE, Paris, C.P., Pologne , vol. 215, f. 380 i n., 386 i n., 388 i n., 425. 

4 F. K. G. Du is b ur g, Geschichte der Belagerungen und Blokaden Danzigs 

von der frii.hesten bis auf gegenwiirtige Zeit, Da nzig 1808, s. 54; G. L os c h i n, 

Geschichte Danzigs von der iiitesten bis zur neuesten Zeit, t. 2, Danzig 1828, s. 139; 

A. M. W od z iński, Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709,

1733-1734), Kraków 1929, s. 118; nie c o  obszerniej E. C i e  ś 1 a k, L'aide militaire

francaise d Stanislas Leszczyński (1733-1734), Warszawa 1978, s. 13. Na tomiast
niektórzy autorzy p odają, że Monti sprowadzi! 1500 kara b inów i inną broń ze
Szwe cji - K. Ja r o c h o ws k i, Z czasów saskich spraw wewnętrznych polityki
i wojny, Poznań 1886, s. 464; A. M. W od z i ń s k i, Oblężenie Gdańska w roku

1733-34 (R.G., t. 9/10, 1935-1936, [wyd.] 1937, s. 355.
5 WAP Gd., 300, 10/71, f. 343, 345, 347.
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go - przy dostawach gdańskich odpadały jednak koszta transportu -
przyjęto tę propozycję, wyrażając chęć nabycia 1 tys. karabinów z suk
cesywną dostawą do Wielkiej Nocy 1734 r., ale najpierw miano poddać 
próbom oferowane karabiny 6. 

Potrzeby miasta w zakresie broni daleko wyżej szacował główno
dowodzący wojskami gdańskimi gen. Viettinghoff. W opracowanym 
w końcu poździernika planie obrony Żuław i przygotowań obrony mias
ta wskazał, że załoga gdańska cierpi na brak dobrych karabinów i wobec 
tego wysunął postulat zakupu kilku tysięcy karabinów 7

• Gdańsk rzeczy

wiście musiał odczuwać dotkliwy brak broni, skoro na przełomie paź
dziernika i listopada dokonano jej zakupu dla zbrojowni miejskiej od 

osób prywatnych w mieście s. 

Z powyższych faktów wynika, że pomysł skierowania do Gdańska 
transportu broni jak najbardziej odpowiadał potrzebom miasta przy
gotowującego się do oblężenia. Władze francuskie energicznie zajęły 
się realizacją tego planu. W dniu 11 XI minister marynarki Maurepas 
przesłał generalnemu intendentowi marynarki na Flandrię i Pikardię, 
L. B. Ricouartowi polecenie, aby zorganizował tajną przesyłkę broni
z Dunkierki do Gdańska. Równocześnie minister spraw zagranicznych
Chauvelin powiadomił ambasadora Montiego, że „przesyła się niezbędne
rzeczy dla jego umeblowania się w Gdańsku", wyjaśniając w uwadze,
ie chodzi o 4 tys. karabinów, o które prosił 9

. Wspomniany Ricouart
z całą energią rozpoczął działania. W połowie listopada zaczarterował
w Dunkierce w imieniu króla statek „La ville de Louisbourg", dowodzo
ny przez kpt. F. Berthe, a należący do armatora Laborde. Ustalono, że
statek popłynie na wyspę Saint-Domingue (San Domingo) na Antylach,
za co fracht wyniesie 20 tys., a zaliczka 2 tys. liwrów. W istocie rzeczy
chodziło jedynie o pozorowaną umowę czarterową, o środek ostrożności
dla zagwarantowania tajemnicy. Rzeczywisty cel wyprawy był zupeł
nie inny, statek miał przetransportować 4 tys. karabinów do Gdań�ka.
Broń tę miano dostarczyć do Dunkierki z magazynów wojskowych
w Lille. W związku z rejsem do Gdańska zachodziła potrzeba zaokrę
towania i wpisania na listę załogi kapitana obeznanego z żeglugą na
Bałtyku. Z tym były pewne kłopoty, które zaistniały już wcześniej,
kiedy we wrześniu 1733 r. francuska eskadra królewska wyruszała na
Bałtyk, wioząc do Gdańska rzekomego Stanisława Leszczyńskiego. Zna-

8 26 X 1733 - WAP Gd., 300, 10/71, f. 393, 398. 
7 Ohngefehrlicher Entwurff wie hiesiges Werder vor eine[r] Invasion zu decken

und was zur Defension dieser wehrten Stadt nohtig seyn mochte, 23 X 1733 -
W AP Gd., 300, 10/71, f. 416 i n. 

8 WAP Gd., 300, 10/71 f. 400. Zakupiono też od gdańskich mieczników 100 

:Szpad jako pierwszą partię - tamże, f. 407. 
1 Chauvelin do Monti, 19 XI 1733 - AMAE, Paris, CP, Pologne, vol. 215, 

1. 406.
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lezienie wówczas kilkunastu kapitanów obeznanych z żeglugą na Bał
tyku sprawiło wiele kłopotu, gdyż francuscy armatorzy rzadko kierowali 
swoje statki do tego regionu. Teraz Ricouart miał trudności ze znalezie
niem jednego takiego kapitana. Najpierw upatrzył sobie kpt. J. Conincka, 
który - jak pisał - był „wielkim żeglarzem po morzach północy". Pro
ponował osadzić go w areszcie, aby w ten sposób mieć go do dyspozycji. 
Rozumiejąc, że taka metoda jest może zbyt drastyczna, zapewniał mi
nistra, że ewentualnie znajdzie inny, mniej przykry wybieg dla zatrzy
mania Conincka i może później wtajemniczy go w całą sprawę. Wszystkie 
te poczynania intendenta Ricouarta wymagały decyzji najwyższych 
władz i dlatego też prosił o przesłanie odpowiednich rozkazów królew
skich 10_ 

Warto wspomnieć, że Coninck znajdował się wśród tych kapitanów 
znających wody Bałtyku, których zabrała wspomniana wyżej eskadra 
francuska dowodzona przez hrabiego de La Luzerne, wioząca rzekomego 
Leszczyńskiego do Gdańska 11. Wkrótce intendent marynarki przychy
lił się do prośby Conincka i zgodził się na jego zamustrowanie w ran
dze kapitana na statek handlowy i odpłynięcie z Dunkierki 12. Zgoda in
tendenta wynikała z faktu, że do Dunkierki przybył statek z 5 kapita
nami (reszta z 12 zaangażowanych) 1s oraz 26 pilotami, których zabrała 
wspomniana eskadra hr. de La Luzerne. Intendent miał zatem większy 
wybór i na dodatek znał dobrze 2 z tej grupy kapitanów 14. Przygoto
wanie wyprawy rozwijało się zatem pomyślnie, statek był gotów do 
rejsu, nadeszły też odpowiednie rozkazy króla oraz depesza od kancle
rza z odpowiednimi poleceniami dla komisarza marynarki fra:1cuskiej 
w Gdańsku L. Mathy odnoszącymi się do ładunku broni. Intendenta 
Ricouarta niepokoiło jedynie opóźnianie się dostaw broni 15

• Sprawa się 
wyjaśniła po kilku dniach, kiedy 4 belandres 16 przywiozły broń 
z Saint-Omer, dokąd zapewne przetransportowano ją z Lille. W Dun-

10 Ricouart do Maureps, 15 XI 1733 - AN, Paris, Marine B8 356, f. 64-66,
zob. 68 i n. E. C i e ś l a k, Wyprawa eskadry francuskiej na Baityk w roku 1733 

dta poparcia elekcji Stanisława Leszczyńskiego (Polska-Niemcy-Europa, Poznań 
1977, s. 159 i n.).

11 Liste des Capitaines et Pilotes du Dunkerque bons pratiques de la Mer 
Baltique - AN, Paris, Marine B8 356, f. 32, zob. 44.

12 Ricouart do Maurepas, 16 XI 1733 - tamże, f. 68.
1a Większość kapitanów odesłano do Dunkierki wcześniej, 23 X, kiedy eskadra

zatrzymała się na redzie tego portu wracając do Brestu - tamże, f. 49 i n. 

14 Ricouart do Maurepas, 16 XI 1733 - tamże, f. 68 i n. 
is Ricouart do Maurepas, 21, 22 XI 1733 - AN, Paris, Marine B3, vol. 356,

f. 70, 76; 30 XI 1733 Maurepas powiadomił rucouarta, że broń wysłano. W razie,
gdyby intendent uznał, że liczba przesłanych kamieni do karabinów jest za mała,
miał je nabyć na miejscu w Dunkierce - tamże, Marine B2, vol. 293, f. 1189.

1s belandre - barka holenderska do nawigacji na kanałach, z jednym masztem

i żaglem trapezoidalnym - A. Ja l, Giaussaire Nautique, Paris 1848, s. 283. 
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kierce zaczęły się pewne kłopoty transportowe i administracyjne. Be-· 
landry rozładowano przy innym nabrzeżu aniżeli miejsce zacumowa
nia zaczarterowanego statku w starym porcie. Ładunek trzeba było prze

wozić przez całe miasto. Z kolei pewne utrudnienia stwarzały różne 
urzędy, które nie orientując się w celach i charakterze rejsu statku 

„La ville de Louisbourg" żądały dopełnienia normalnych formalności 
odprawy oraz uiszczenia opłat. Intendent Ricouart wystawił fałszywe -

jak sam przyznaje - zaświadczenie o przeznaczeniu ładunku, ale nie 

ujawnił jego zawartości. Podał, że 123 skrzynie, przysłane do niego 

na rozkaz królewski, są przeznaczone do załadunku na statek zaczarte
rowany z polecenia króla do San Domingo. Jeżeli urzędnicy z Izby 
Handlowej w Dunkierce opóźnią załadunek tych skrzyń, uczynią to
na własną, osobistą odpowiedzialność. Podobne zaświadczenia skiero

wał także do innych urzędów, w tym do admiralicji w Dunkierce 11. 

Po pokonaniu tej bariery administracyjnej statek, pomimo gotowoś
ci do rejsu, nadal nie mógł opuścić portu, gdyż z kolei urząd podatkowy 
założył protest, jako że armator nie podał zawartości skrzyń, a urzęd
nicy podatkowi tego nie zweryfikowali. Intendent Ricouart musiał wys

łać do Lille specjalnego kuriera, aby przywiózł od pana de Logny, ge
neralnego dyrektora dzierżaw i domen królewskich na Flandrię, odpo
wiednie rozkazy dla urzędu celnego w Dunkierce 1s. Przygotowanie wy-· 
syłki broni pociągnęło za sobą różnego rodzaju wydatki pieniężne. Wobec 
tego intendent marynarki w Dunkierce kilkakrotnie prosił o szybkie 
przesłanie pieniędzy, gdyż musiał wypłacić pierwszą ratę frachtu w wyso
kości 10°/c;, czyli 2 tys. liwrów, dwumiesięczną zaliczkę 300 liwrów dla 
kapitana statku obeznanego z żeglugą bałtycltą, fracht dla 4 belandres 
1500-1600 liwrów, opłaty za przewóz skrzyń wozami w Dunkierce oraz 
za najem robotników. Zwracał też uwagę, że wysokość frachtu należ
nego armatorowi może ulec zmianie, o ile lody zmuszą kapitana statku 
do zimowania w porcie gdańskim 19

. 

Tajną misję przewiezienia broni do Gdańska Ricouart powierzył 
ostatecznie kpt. P. Laurensowi. Charakteryzował go jako „dobrego Fla
mandczyka, świetnie znającego Morze Północne, doświadczonego kapi
tana statku" 20. Warto nadmienić, że Laurens należał do tych kapitanów
doświadczonych w żegludze bałtyckiej, których zabrała we wrześniu 
1733 r. wspomniana eskadra królewska. Wówczas tylko Laurensowi 
i M. Cayphasowi przyznano wyższe wynagrodzenie miesięczne - 100-
liwrów, gdy tymczasem wszyscy inni kapitanowie otrzymywali 75 liwrów. 

17 AN, Paris, Marine Bs, vol. 356, f. 79; Ricouart do Maurepas, 26 XI 1733 -·

tamże, f. 77 i n. 
18 Ricouart do Maurepas, 28, 30 XI 1733 - tamże, f. 80 i n., 83 i n.

19 Tamże, f. 70, 77 i n., 83 i n. 
20 Ricouart do Maurepas, 30 XI 1733 - tamże, f. 85.
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Laurensa i wspomnianego już Conincka przydzielono na okręt flagowy 
-eskadry 21. 

W umowie czarterowej jako port docelowy wymieniono Saint Louis 
na San Domingo, dokąd statek rzekomo zabierał mundury dla wojsk 
francuskich na tej wyspie. Intendent Ricouart zakładał, że w razie wy
krycia ładunku broni na statku, nasunie się przypuszczenie, że wiezie 
on ją w tym samym celu, co mundury. Dla lepszego upozorowania rej
su do kolonii francuskich na Antylach przygotowano do załadunku na 
statek podarki w postaci piwa, śledzi i solonego łososia dla komisarza 
marynarki francuskiej Mariusa w Saint Louis oraz dla generalnego 
gubernatora San Domingo, de Fayette. Przekazano dla nich także plik 
<lepesz 22• Chodziło o możliwie najbardziej przekonywające upozorowa
nie rejsu statku ku Antylom. Natomiast scenariusz nakreślony w in
strukcji dla kapitana Laurensa przewidywał zupełnie coś odmiennego. 
Nakazywano mu skierować statek do Gdańska i tam dostarczyć ładu
nek 4 tys. karabinów z bagnetami w 122 skrzyniach i 9700 kamieni do 
karabinów w mniejszej skrzyni. Polecono, aby dopiero po wyjściu stat
ku z portu i wyprowadzeniu go przez pilota poza granicę ławic piasku 
i odesłaniu pilota podał kpt. Berthe do wiadomości treść rozkazów kró-
1ewskich 23. Za wszelką cenę władze chciały zapobiec temu, aby rzeczy
-wisty cel wyprawy statku został odkryty jeszcze na terenie Francji. 
Świadczą o tym dalsze szczegółowe zalecenia dla kapitanów. Mogli oni, 
_jeśli uznają to za celowe, poinformować załogę o rzeczywistym celu 
wyprawy, ale wówczas winni, o ile tylko możliwe unikać szukania schro
nienia u wybrzeży Francji. Drugie zalecenie w podobnym duchu na
kazywało, aby statek najpierw płynął na małych żaglach ku wybrze
żom Anglii i dopiero po zniknięciu za horyzontem szalupy z odpływa
jącym pilotem, postawił wielkie żagle i zmienił kurs na północno-wschod
ni do Gdańska. Nakazywano kapitanom, aby możliwie najszybciej pły
nęli do celu, co było zrozumiałe z uwagi na późną porę roku i związa
ne z nią niebezpieczeństwa sztormów oraz zamarzania portów bałtyc
"kich. Po przybyciu do Gdańska kpt. Laurens miał przekazać francuskie
mu komisarzowi marynarki L. Mathy depeszę kanclerza Chauvelina, 
rozkazy królewskie i otrzymaną instrukcję. W razie obecności ambasa-

21 Liste des Capitaines ... - tamże, f. 32. Według innej informacji popłynął
on nie na okręcie flagowym „Le Fleuron", ale na „Saint Louis" - AN, Paris, 
Marine B8, vol. 362, f. 7 i n. 

:12 Ricouart do Maurepas, 30 XI 1733 - tamże, vol. 356 f. 85 i n., 93. Osta

tecznie statek nie zabrał śledzi i solonego łososia. Przekazano je jako dar króla 
dla 5 zakonów żebrzących w Dunkierce - tamże, f. 105. 

2a Kopie rozkazów królewskich dla kpt. kpt. Laurensa i Berthe'a, pokwito
wanie Laurensa odbioru rozkazu króla, rozkazu Ricouarta, paczki depesz od kan
clerza dla Mathyego oraz innych przesyłek dla Montiego i Mathyego - tamże, 
;f. 87, 91, 94. 
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<lora Montiego w Gdańsku - widocznie w końcu listopada w Dunkier
ce nie wiedziano jeszcze, że na początku października król Stanisław 
i Monti schronili się w Gdańsku - miał jemu przedstawić wyżej wy
mienione dokumenty oraz fakturę przywiezionej broni. O wyładunku 
broni decydować mieli Monti lub Mathy. Od nich też uzależniono dal
sze losy statku po rozładunku: powrót do Francji, inne przeznaczenie 
lub też pozostanie w Gdańsku, gdyby lody lub inne przeszkody unie
możliwiły opuszczenie Bałtyku. Zobowiązano kpt. Laurensa, aby na
tychmiast po zawinięciu do Gdańska przesłał wiadomość, której treść 
miał uzgodnić z Mathy, ale nic nie wspominać w niej o broni. Po powro
<:ie szczęśliwe zakończenie całej wyprawy i misji statek miał zasygnali
zować wywieszeniem wielkiej białej flagi na głównym maszcie, skoro 
będzie widoczny z wielkiej wieży w Dunkierce 24_ 

Statek opuścił port 1 XII, ale musiał zakotwiczyć na redzie, aby 
czekać na pomyślny wiatr 2•. Na podstawie korespondencji dyploma
tycznej, wymienianej między ambasadorami francuskimi w Danii, Szwe
cji i Polsce, można się zorientować, jak przebiegał rejs statku „La ville 
de Louisbourg". 9 XII w Kopenhadze ambasador Plelo przekazał na ten 
statek kopię swojego listu wysłanego dnia poprzedniego do Montiego 
w Gdańsku. Pisząc 15 XII wyraził przypuszczenie, że statek już zawi
nął do Gdańska 2s. Przypuszczenie to zapewne było trafne, skoro 
w pierwszych dniach stycznia intendent generalny marynarki w Dun
kierce, Ricouart wiedział o zawinięciu statku do Gdańska 27• Widocznie 
ktp. Laurens, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przesłał wiadomość o do
płynięciu statku do portu przeznaczenia. Wprawdzie 8 I 1734 r. MÓnti 
przekazał na wracający statek „La ville de Louisbourg" listy dla mini
stra spraw zagranicznych Chauvelin i Plelo, ale wkrótce poinformował 
ambasadora w Kopenhadze, że statek odpłynął do Dunkierki dopiero 
10 I 2s. Ta wiadomość też okazała się nieścisła. Wbrew początkowym, 
przesłanym armatorowi przez kpt. Berthe, zapowiedziom rychłego pow
rotu uległ on znacznemu opóźnieniu. Ten fakt spowodował, że zniecierp
liwiony armator zabi�gał o wypłacenie dalszych 2 tys. liwrów na poczet 
frachtu. Statek „La ville de Louisbourg" z powodu lodów nie mógł 

21 Instruction pour le S[ieu]r Capitaine Paul Laurens charge par ordre du

Roy du commandement du navire „La ville de Louisbourg" ... Fait a Dunkerque 

1e 28 Novembre 1733, signe Ricouart - AN, Paris, Marine B3, vol. 356, f. 88 i n. 

Potwierdzenie odbioru instrukcji przez Laurensa - tamże, f. 89. 

!5 Ricouart do Maurepas, 1 XII 1733 - tamże, f. 95.
25 AMAE, Paris, CP, Danemark, vol. 101, f. 57, 70. Równocześnie statek ten

-przywiózł list dla Plelo w sprawie pertraktacji z Danią - tamże, vol. 102, f. 6 i n. 

n Ricouart do Maurepas, 3 I 1734 - AN, Paris, Marine B8, vol. 362, f. 7. 
2a Monti do Pielo, 8, 13 I 1734 - AMAE, Paris, CP, Danemark, vol. 101, f. 274

i n.; Monti do Chauvelin, 8 I 1734 - tamże, Pologne, vol. 217, f. 49. 
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opuścić Gdańska. Taki sam los spotkał wówczas 20 innych statków, jak 
informował w połowie stycznia kpt. Berthe swojego armatora 29. 

W świetle korespondencji ambasadora francuskiego w Sztokholmie 
Castei losy statku potoczyły się nieco inaczej. Monti skierował statek 
do Karlskrony, gdzie uzbrojono go w 18 armat. Planowano, że stam
tąd statek uda się do Karlshamn i przewozić będzie żołnierzy szwedz
kich do Gdańska. W lutym natomiast zawinął do Dalaro, aby zabrać broń 

i ewentualnie ochotników szwedzkich do Gdańska 3o. Z późniejszych, 

już po zakończeniu rejsu, przetargów na temat wysokości frachtu wy

nika, że na polecenie Montiego i Castei statek przewiózł żołnierzy ze 
Sztokholmu do Gdańska 31. Z tych nawet niepełnych danych wynika, że
ambasador Monti zmienił swoje pierwotne zamierzenie odesłania statku 

do Dunkierki zaraz po wykonaniu misji i skierował go do przewożenia 

żołnierzy i broni z różnych portów szwedzkich do Gdańska. Te dodat
kowe rejsy stały się przyczyną znacznego opóźnienia powrotu statku 
,,La ville de Louisbourg" do portu macierzystego. 

Dakładny termin zakończenia rejsu statku nie jest znany. Wiado
mo, że w 1 poł. czerwca cumował w Dunkierce 32• Bliższe informacje 
o czasie trwania rejsu można uzyskać z końcowych rozliczeń należnego
frachtu. Pierwotnie w ramach niezrealizowanej umowy czarterowej na
rejs do San Domingo przewidziano fracht w wysokości 20 tys. liwrów.
Już w momencie zawierania umowy minister marynarki Maurepas za
powiadał, że w związku z tajnym zamiarem skierowania statku nie do
San Domingo, ale do Gdańska w późniejszym terminie zweryfikuje się
wysokość należnego frachtu 33• Rzeczywiście, na początku sierpnia
1734 r. funkcjonariusze marynarki znany Ricouart i De La Haye d'An
glemont anulowali pierwszą umowę z armatorem z dnia 16 XI 1733 r.
i pod tą samą datą zawarli nową mającą charakter czarteru czasowego.
W umowie tej stawkę miesięczną ustalono w wysokości 3230 liw
rów, a należność za cały rejs trwający 6 miesięcy 8 dni na 20 241

liwrów 13 groszy i 4 denary 34• Czas trwania rejsu jest zatem dokładnie
znany. Pozwala to ustalić, że statek „La ville de Louisbourg" powrócił
do Dunkierki 24 V 1734 r.

29 Zob. Ricouart do Maurepas, 23, 30 I 1734 - AN, Paris, Marine Bs, vol. 362, 

f. 12 i n.; zob. vol. 356, f. 106.
ao 30 XII 1733, 10 II 1734 - AMAE, Paris, CP, Suede, vol. 172, f. 404 i n.,

vol. 173, f. 119. 
11 Zob. listy Montiego i Castei z kwietnia 1734, kpt. Barthe'a z 20 VI 1734,

oraz Maurepas z 2 I 1735 - AMAE, Paris, CP, Pologne, vol. 219, f. 320a, 321-323, 

325 i n. Kpt. Berthe wyokrętował w Dunkierce z chorą nogą na skutek upadku 

na skałach pod Sztokholmem - zob. AN, Paris, Marine B3, f. 62. 
32 Zob. list Ricouart do Maurepas z 16 VI 1734 - tamże, Marine B', vol. 362,

f. 61.
38 Maurepas do Ricouart, 18 XI 1733 - tamże, Marine B2, vol. 293, f. 1·rn7 i n.

u Tamże, Marine B8, vol. 362, f. 93 i n.; vol. 356, f. 64 i n.
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Jaką wagę władze francuskie przywiązywały do pomyślnego zrea
lizowania tajnej przesyłki broni do Gdańska, świadczy w pewnym sen
sie fakt, że kapitanowie Laurens i Berthe otrzymali poza wynagrodze

niem specjalne nagrody, a intendent generalny marynarki w Dunkier
ce Ricouart uznał, że może wystąpić z prośbą o awans. Z inicjatywą 
przyznania specjalnej nagrody kpt. Laurensowi wystąpił Ricouart 
już w styczniu 1734 r., kiedy tylko otrzymał wiadomość, że sta
tek szczęśliwie dotarł do celu wyprawy. Zadowolony z tego Ricouart 
w liście do ministra marynarki wychwalał kpt. Laurensa. Zapewne był 
to człowiek starszy - zwłaszcza w ówczesnej epoce - skoro od 27-28 
1at dowodził statkami. Ricouart przypomniał też udział Laurensa w rej
sie eskadry królewskiej hrabiego de La Luzerne na Bałtyk. Okazuje 
się, że generalny intendent marynarki w Dunkierce dla zwerbowania 
Laurensa do tajnej misji przewozu broni do Gdańska posłużył się jako 
argumentem nie tylko wysokim żołdem (150 liwrów miesięcznie), ale 
również przyrzeczeniem nagrody. Ricouart lojalnie i wcześnie podjął 
zabiegi, aby wywiązać się z danego przyrzeczenia. Zaproponował mini
strowi marynarki, aby po powrocie mianować P. Laurensa pilotem w 
Dunkierce z pensją 600 liwrów rocznie. Objąłby miejsce po innym pilo
cie zmarłym w lutym 1733 r. 3s Minister nie tylko sam szybko wyraził 
zgodę na tę propozycję, ale podjął w Wersalu tak skuteczne zabiegi, 
że już 25 I otrzymał rozkaz królewski mianujący kpt. P. Laurensa pilo
tem w Dunkierce z pensją 50 liwrów miesięcznie 36. Warto zwrócić 
uwagę, że nominację królewską uzyskano jeszcze przed zakończeniem 
całej misji oraz przed powrotem statku i kpt. Laurensa do Dunkier
ki. 

Ricouart pomyślał również o nagrodzie dla siebie. Jeszcze w grud
niu 1733 r., dziękując za aprobatę i pozytywną ocenę swoich poczy
na1i. związanych z wysyłką broni do Gdańska, poprosił ministra o sta
nowisko intendenta marynarki w Breście, a zatem w najważniejszym 
porcie wojennym Francji, o ile stanowisko to się zwolni. Chodziło za
tem o ekspektatywę na to stanowisko 37. Trudno ustalić, czy właśnie 
w takiej formie wynagrodzono zasługi Ricouarta. Uhonorowania docze
kał się również, chociaż w terminie późniejszym, Berthe, kapitan za
czarterowanego statku „La ville de Louisbourg". W uznaniu jego zasług 
w wyprawie do Gdańska otrzymał on od króla szpadę, którą wrę
czył mu Ricouart as_

Wersal kierując tajny ładunek broni do Gdańska kierował się bez 
wątpienia chęcią pomożenia miastu zagrożonemu oblężeniem ze strony 

15 Ricouart do Maurepas, 3 I 1734 - tamże, vol. 362, f. 7 i n. 

38 Zob. Ricouart do Maurepas, 30 I 1734 - tamże, f. 13. 

37 Ricouart do Maurepas, 10 XII 1733 - tamże, Marine Ba, vol. 356, f. 104. 
88 Ricouart do Maurepas, 3� VI 1734 - tamże, vol. 362, f. 65 i n. 
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wojsk rosyjskich. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że przesyłkę zaadreso

wano nie bezpośrednio do władz miasta ani też do króla Stanisława 

Leszczyńskiego, ale do ambasadora Montiego lub komisarza marynarki 

francuskiej w Gdańsku L. Mathy. De facto nadesłaną bronią rozporzą

dzał ambasador Monti. On też przekazał władzom miejskim 1500 kara

binów oraz sumę 30 tys. dukatów jako dary króla Francji 39
. Wydaje 

się wątpliwe, aby reszta, czyli 2500 karabinów, przesłanej broni posłu

żyła do obrony miasta. Wskazywałaby na to odpowiedź udzielona w imie

niu carowej Anny w styczniu 1735 r. na memoriał z 21 XII 1734 r. 

dyplomaty francuskiego Fonton de Lestang, wysłanego w misji specjal

nej do Petersburga w celu załatwienia różnych spraw związanych z pod

daniem się oddziałów francuskich i Gdańska. Dyplomata ten domagał 

się, m. in., zwrotu broni francuskiej złożonej w magazynach gdańskich, 

a zabranej przez wojska rosyjskie. Zapewne chodziło o broń przywie

zioną z Dunkierki, bo oddziały francuskie składały swoją broń na okrę

tach rosyjskich, które po kapitulacji Francuzów wywiozły ich z Gdań

ska. Rosjanie nie chcieli wydać broni, o którą upominał się Lestang, 

jako że należała ona do wrogów carowej. Kwestionowano podstawę 

prawną żądania dyplomaty francuskiego 40_ 

Nie wydaje się, aby gdańszczanie wysoko ocenili fakt przesłania im 

ładunku broni francuskiej. W końcu marca 1734 r. ambasador Monti 
informował Chauvelina o zarzutach gdańszczan, że cała pomoc fran

cuska w ciągu 6 miesięcy ograniczyła się do przesłania 4 tys. karabi

nów, 1 inżyniera i 2 oficerów artylerii 41
. Zarzuty te były w pełni zro

zumiałe, gdyż gdańszczanie spodziewali się zgodnie z przyrzeczeniami 

ambasadora Montiego znacznie większej pomocy francuskiej, przede 

wszystkim w postaci znacznych oddziałów wojskowych. To nie nastąpi

ło, gdyż pomoc wojskowa Francji dla Leszczyńskiego i Gdańska w ma

ju 1734 r. miała jedynie charakter symboliczny 42
• 

a; D u i s b u r g, op. cit., s. 56. 
40 AMAE, Paris, CP, Russie, vol. 29, f. 18.

41 23 III 1734 - AMAE, Paris, CP, Pologne, vol. 217, f. 340 i n. 

42 Cie ś I a k, L'aide militaire frani;aise, s. 15 i n. 




