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JÓZEF ANDRZEJ GIEROWSKI (KRAKÓW) 

Z DZIEJOW STOSUNKU ANGLII DO GDANSKA 

W POCZĄTKACH XVIII WIEKU 

Jakkolwiek w ostatnich latach dokonany został bardzo poważny postęp 
w badaniach nad dziejami Gdańska w czasach nowożytnych, nadal istnieją 
pewne zagadnienia, które nie doczekały się jeszcze pełniejszego oświetle
nia. Należy do nich, m. in. rola, jaką odgrywał Gdańsk w polityce bałtyc
kiej Anglii w dobie, gdy zajęła ona czołowe miejsce wśród potęg europej
skich, tj. w XVIII w. Gruntowne badania H. Zinsa nad działalnością ku
piectwa angielskiego na Bałtyku skoncentrowały się głównie na czasach 
elżbietańskich 1. Szczególnym też trafem, gdy stosunek Francji do Gdańska, 
zwłaszcza jej /polityka handlowa w końcu XVII i w początkach XVIII w. 
stała się przedmiotem wnikliwych opracowań M. Komaszyńskiego 2, a spra
wozdania gdańskich rezydentów francuskich z lat 1717-1721 zostały opu
blikowane w cennym wydawnictwie E. Cieślaka i J. Rumińskiego 3, sto
sunki Gdaóska z Wielką Brytanią w tymże okresie nie obudziły równie 
dużego zainteresowania historyków .polskich, chociaż dla Gdańska miały 
większe znaczenie niż właśnie stosunki z Francją. 

Przeprowadzona w londyńskim Public Record Office 4 kwerenda, do
tycząca całokształtu stosunków politycznych między Anglią a Polską i Sa
ksonią w drugim dziesięcioleciu XVIII w., wskazała na poważną rolę, jaką 
w polityce brytyjskiej odgrywały sprawy Gdańska. Bez przesady można 
stwierdzić, że utrzymanie status quo Gdańska stanowiło jeden z głównych 
celów zabiegów dyplomacji brytyjskiej na tym terenie. Składały się na to 
zarówno przyczyny ekonomiczne, jak i polityczne. Załamanie się dominu-

1 H. Z i� s, Anglia a Bałtyk w•drugiej połowie XVI wieku, Wrocław 1967.
2 M. Kom a s z y ń s k i, Stosunki handlowe między Francją a Rzeczpospolitą za

panowania Ludwika XIV, Katowice 1966; te n że, Polska w polityce gospodarczej 

Wersalu (1661-1715), Wrocław 1968. 
3 Raporty rezydentów francuskich w Gdańsku w XVIII wieku, t. I-II, Gdańsk 

1964-1968, wyd. E. Cieślak i J. Rumiński. 

4 Cytowane dalej PRO. 
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jącej pozycji Szwecji, głównego dotąd partnera handlowego Anglii na 

Bałtyku, zmuszało Londyn do rewizji dotychczasowych założeń polityki 

bałtyckiej. Zanim wszakże to nastąpiło, wzrosła rola portów praktycznie 

neutralnych, w których kupcy angielscy bądż to zajmowali od dawna 

uprzywilejowane miejsce (jak w Gdańsku), bądź też w których otwierały 

się dla nich możliwości takiego uprzywilejowania (jak w Królewcu). Dla

tego zresztą nie leżało w interesie brytyjskim ani uzależnienie Gdańska od 

Szwecji, ani od Rosji. Ponadto od 1714 r. dwór angielski, czuły na sprawy 

Hanoweru, obawiał się, że utrzymywanie wojsk i okrętów carskich 

w Gdańsku i w jego otoczeniu stwarza dodatkowe zagrożenie dla tego 

elektoratu 5• Stąd starania dyplomacji angielskiej o usunięcie wszystkich 

obcych wojsk spod Gdańska. Nie roszcząc sobie pretensji do pełnej analizy 

tego stanu rzeczy, wypadnie na tym miejscu ograniczyć się do wskazania 

na niektóre fakty, charakteryzujące bądź to kontakty handlowe Anglii 

z Gdańskiem, bądź też poczynania dyplomatów angielskich związane ze 

zmieniającą się sytuacją tego miasta. Mimo dość jednostronnego charakteru 

żródeł, którymi się przyjdzie przy tym posłużyć, dokonane z ich pomocą 

spostrzeżenia powinny stać się zachętą do dalszych, pogłębionych badań. 

Sytuacja Gdańska w toku wielkiej wojny północnej była szczególnie 

trudna 6. Niepowodzenia militarne Augusta II spowodowały, że terytorium 

miejskie było niejednokrotnie okupowane przez obce wojska, a samo mia

sto zmuszane do wypłacania wysokich kontrybucji. Bardziej jednak nie

bezpieczne dla przyszłości Gdańska były dążenia, które szczególnie silnie 

wystąpiły na dworze berlińskim i petersburskim, do podporządkowania 

sobie tego największego na Bałtyku portu. Zresztą sam August II korzystał 

również z okazji, by zwiększać obciążenie fiskalne Gdańska i ograniczać 

jego samodzielność. Wszystkie te poczynania były z uwagą i niepokojem 

śledzone przez angielskich posłów i rezydentów w Rzeczypospolitej i przez 

londyński sekretariat stanu. Czy to za panowania Anny czy też Jerzego I, 

czy przy władzy torysów czy whigów, stanowisko Anglii w tych sprawach 

nie ulegało poważniejszym zmianom. Wprawdzie możliwości Anglii anga

żowania się na Bałtyku były ograniczone w dobie wojny sukcesywnej 

hiszpańskiej, a później wojny z Hiszpanią Alberoniego 1, nie mniej przy 

każdej prawie okazji dyplomaci angielscy starali się interweniować w in

teresie Gdańska. 

Już same instrukcje, udzielane posłom angielskim na dwór Augusta II, 

s L. R. Le w i t te r, I. Poland, Russia and the Treaty of Vienna of 5 January 
1719 (Histori<:al Journal, R. XIII, rn7o, s. 6-8).

6 A. M. W od z iński, Gda1isk za czasów Stanisława Leszczyńskiego, Kraków

H}29; E. C i eś l a k, C. B i er n a t, Dzieje Gdańska, Gdańsk '1,969, s. 242-250. 

7 Szerzej o tym R. M. Ha t z e  n, Charles XII of Sweden, London 1968. oraz 

C. N o r d  ma n n, La crise du Nord au debut de XV li Ie siecle, Paris 1962. 
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były pod tym względem bardzo charakterystyczne. Prawie zawsze znajdo
wały się w nich szczegółowe zalecenia dotyczące Gdańska. Wysłany w po
czątkach 1711 r. do Drezna James Scott otrzymał więc polecenia, by czu
wał zarówno nad bezpieczeństwem kupców brytyjskich przebywających 
w Gdańsku, jak i samego miasta. W razie jakichś zamachów podejmowa
nych na uprawnienia i przywileje Gdańska miał natychmiast remonstro
wać u dworu polskiego s. W tym okresie chodziło raczej o możliwość naci
sków ze strony samego Augusta II. Gdy w cztery lata później ministrowie 
Jerzego I wysłali do Wettyna Richarda Vernona, sytuacja uległa o tyle 
zmianie, że Hanowerczyk szykował się do współdziałania z aliantami pół
nocnymi przeciwko Karolowi XII, który właśnie powrócił z Turcji do 
Stralsundu. Przewidywano wtedy możliwość ataku szwedzkiego na Prusy 
Królewskie i tego zapewne dotyczyło zlecenie, wprowadzone do instrukcji 
dla Vernona, by w razie niepokojów wokół Gdańska starał się zapobiec 
atakowi na to miasto i ofiarował swe dobre usługi dla doprowadzenia do 

· ewentualnego porozumienia. Podobnie jak poprzednikowi, polecono mu
również specjalną opiekę nad kupcami brytyjskimi znajdującymi się
w Gdańsku i załagodzenie sporów, jakie powstały między nimi a radą
miejską na tle uprawnień jurysdykcyjnych 9. Bardziej ogólnikowe wska
zówki znalazły się wprawdzie w instrukcji dla Francisa ·Palmesa, gdzie
była mowa tylko o staraniach o utrzymanie swobody handlu i przywile
jów poddanych brytyjskich, jednocześnie przecież wyraźne wytyczne
w obronie interesów Gdańska otrzymał prowadzący w Wiedniu rokowania
sojusznicze tamtejszy przedstawiciel Jerz,go I Fran�ois Louis de Pesme
de St. Saphorin 10. 

Wystąpienia w sprawie Gdańska zalecano bowiem także posłom przy 
innych dworach, zwłaszcza berlińskim i petersburskim 11. W okresie na
pięcia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich, w 1717 r., wysłany z misją 
wysondowania możliwości porozumienia do przebywającego w Amsterda
mie Piotra I admirał John Norris miał interweniować w sprawie łagod
niejszego traktowania Gdańska. Misja jego nie spełniła oczekiwań i dla 
wznowienia rokowań sekretariat stanu wysłał go ponownie na jesieni te
goż roku do Piotra I, tym razem do Petersburga. W załączonym memoriale 
znalazło się polecenie wytłumaczenia carowi, że nie tylko August II 
i Rzeczpospolita, ale także Anglia i Holandia ze względu na swój handel 
zaniepokojone były utrzymywaniem silnych oddziałów rosyjskich wokół 
Gdańska. Norris miał domagać się wycofania tych wojsk, jako jednego 

s Instrukcja dfa J. Scotta, 17 V 1711, PRO S. P. 104, nr 2115, s. 49-57. 

9 Instrukcja d[a R. Vernona, 3 V II 1715, PRO F. O. 90, nr 46. 
10 Instrukcja dla F. Palmesa, 4 VUI 'l 7!18, PRO S. P. 88 nr 25; zlecenia dla

St. Saphorina, por. Le w i t te r, op. cit., s. 8. 
11 L e w i t te r, op. cit., s. 10-1'1.
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z warunków przywrócenia porozumienia między Londynem a Petersbur
giem, i przestrzec przed skutkami, jakie wywołałyby wszelkie poczynania 
przeciwko Gdańskowi 12. W tym wypadku chodziło o realizację żądań 
Piotra I wysuniętych wobec Gdańska w 1716 r., które obejmowały nie 
tylko całkowite zaprzestanie handlu ze Szwecją, ale także wystawienie 
statków kaperskich dla Rosji, zezwolenie na przebywanie w porcie komisa
rza carskiego, który by dokonywał kontroli przybywających statków, 
wreszcie wypłacenie wysokiej kontrybucji. Niewykonanie tych postulatów 
doprowad21iło do koncentracji wojsk rosyjskich pod Gdańskiem i wzrostu 
napięcia między obu stronami 13. 

Zagrożenie Gdańska spowodowało także, że w traktacie wiedeńskim, 
zawartym w początkach 1719 r. przez Jerzego I, Karola VI i Augusta II, 
zawarowane zostało bezpieczeństwo Gdańska. W razie ataku na Gdańsk 
czy Elbląg sojusznicy zapewniali udzielenie pomocy królowi polskiemu u. 

Raporty posłów wskazują, że te zalecenia nie pozostawały tylko na 
papierze. Gdy w końcu 1711 r. dowodzący oddziałami carskimi pod Gdań
skiem gen. Bruce zażądał wypłaty 600 tys. talarów jako kontrybucji, gro
żąc zniszczeniem wsi miejskich, gdańszczanie zwrócili się o pomoc do 
przedstawicieli państw morskich. Scott przebywał wtedy w Dreźnie, uznał 
jednak, że powinna nastąpić wspólna interwencja dyplomatyczna. Wystą
pił z nią znajdujący się w Gdańsku poseł holenderski John Cranenburgh, 
budząc niezadowolenie, że Gdańsk ma tylu nieoczekiwanych protekto
rów 15

. Interwencję Piotra I w r. 1716 w Gdańsku obserwował bacznie 
przebywający wtedy w tym mieście Vernon. Jakkolwiek wobec istnieją
cego wówczas porozumienia między obu dworami Vernon nie mógł udzie
lić bezpośredniej pomocy miastu, wiele wskazuje na to, że poprzez kupców 
angielskich umacniał gdańszczan w oporze. Jego raporty z tego okresu nie 
pozostały bez wpływu na kształtowanie się dalszej polityki angielsko-hano
werskiej, coraz bardziej niechętnej Piotrowi I i jego planom zdobycia so
bie dominium Maris Baltici 16. Gdy w następnym roku Gdańsk znalazł się 

12 Sunde1,1and de Vernona 9, 13 VIII 1717, PRO S. P. 104, nr 23; Memoriał re

lating to the Court of Muscovy przy liście Stanhope'a do Norrisa 14 X 1717, PRO, 

S. P. 104, nr 12'2. 
13 Cie ś 1 a k, B ie r  n a t, op. cit., s. 248. O bfity materiał również w Rapor

tach, t. I. 
14 Le w i t t e r, op. cit., s. 15; J. F. Ch a n c e, George I and the Northe1·n War, 

London 1909, s. 291. 
15 Scott do S. Johna 4 XII 17.11, Mackenzie do S. Johna 2 II 17'12, PRO s. P. 88, 

nr 20 i 21. 
16 Raporty Vernona w PRO S. P. 88, nr 23. Por. też pracę magisterską A. Li n k -

- Le n cz o w s  ki e g o, Polska - Saksonia w opiniach dyplomatów angielskich 1714-

1719 (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), opartą na odpisach znajdujących się 

w Tekach Londyńskich w Bibliotece PAN w Krakowi-e. Odpisy te są jednak niepełne 
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we wspomnianej krytycznej sytuacji,, żądania carskie uległy zwiększeniu 
(zwłaszcza jeśli chodzi o kontrybucję), regiment rosyjski wkroczył na 
teryt�rium miejskie a 1 fregata i 3 galery znalazły się pod Weichselmunde, 
magistrat gdański zwrócił się do przebywającego wtedy w Dreźnie Ver
nona z prośbą o zapewnienie mu poparcia Jerzego I i powstrzymanie cara 
przed podporządkowaniem sobie miasta 17

. Właśnie rezultatem tych alar
mów były zlecenia dla Norrisa. 

Kontrola sprawowana przez okręty rosyjskie nad zamknięciem handlu 
Gdańska ze Szwecją spowodowała zresztą także konflikty międzynarodowe. 
Przebywające na redzie gdańskiej okręty zatrzymały parę statków holen
derskich, a także angielski Unity of Anstruther. Był on wysłany najpierw 
z transportem śledzi do Sztokholmu, a potem ze Szwecji z żelazem jako 
towarem kupców angielskich przebywających w Sztokholmie, Aleksandra 
Wightmana i Samuela Worstera, popłynął do G<:lańska. Tutaj został 28 IV 
1717 r. zatrzymany przez statek rosyjski na redzie. Gdy kupiec angielski 
z Gdańska, John Wightman, zapewne krewny poprzedniego, usiłował do
stać się na statek, został zastrzelony. Sprawa wywołała przewlekły kon
flikt dyplomatyczny (nawet przybycie eskadry angielskiej pod Gdańsk nie 
zmieniło s�tuacji) i przyczyniła wiele trudności magistratowi gdańskiemu, 
od którego Anglicy domagali się odszkodowania albo dostatecznie energicz
nych kroków w celu odzyskania statku 1s. 

Zainteresowanie Anglii sprawami Gdańska znajdowało również od
bicie w próbach powoływania tam stałego przedstawicielstwa. Każdy nie
mal z posłów i agentów angielskich przy dworze polskim przebywał przez 
dłuższy czy krótszy czas w Gdańsku. Tamtejsza dość liczna grupa kupców 
angielskich i szkockich służyła informacjami oraz ułatwiała kontakty 
z władzami miejskimi. Ale ani istnienie stałych korespondentów w Gdań
sku, ani kierownictwo tamtejszej placówki Kompanii Wschodniej nie wy
starczyły potrzebom dyplomacji brytyjskiej. Już pierwszy poseł poaugusto
wej restauracji Stair, rzecznik bliskiego sojuszu Augusta II z Anną, pod
kreślał konieczność posiadania stałego przedstawicielstwa w Gdańsku 19. 

Przez pewien czas sprawy gdańskie miał zlecone agent angielski w Rze-

i zawierają najwyżej ok. 50°/o zachowanej korespondencji dla interesującego nas 

okresu. 
11 Vemon do Sunderlanda 5, 7, 14 i 18 VIII 1717, PRO S. P. 88, nr 24. Rada

miejska Gdańska do Vernona 4 VIII 1717, tamże. 
1s Antruther do Roxburgha 30 V ,17'17, PRO S. P. 104, nr 23; Sunderland do 

Vernona IO VII 1717, tamże; Vernon do Sunderlanda 7, 21 VII, 7 VIII .1717, 19 I 

1718, PRO S. P. 88. nr 24 i 25. Raporty, t. I, s. 86. Por. też C h a n c e, op. cit., s. 2117. 
10 Stair do ?, 23 VI 1710, PRO S. P. 88, nr 1'16. O przedstawicielach Anglii

w Gdańsku pisał K. S c  h o t  t m ti 11 e r, Verzeichniss der bei der St<Ld.t Danzig 

einst beglaubigten standigen Geschiiftstriiger auswiirtiger Miichte (Mibteilungen des 

Westpreussischen Geschichtsvereins, R. 14, 1915, z. 4, s. 71), wymieniając dla XVII w. 

przebywającego w Gdańsku posła w Polsce Fr. Gordona. 
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czypospolitej George Mackenzie (zwłaszcza w latach 1710-1712), jednak 
próby uzyskania zgody władz miejskich na mianowanie konsula angiel
skiego w Gdańsku nie dały rezultatu 20. Natomiast w 1718 r. jeden z. kup
ców brytyjskich w Gdańsku, Joshua Kennworthy, powołany został na sta
łego agenta Jerzego I w tym mieście 21

. Po zerwaniu stosunków dyploma
tycznych z Piotrem I na parę lat osiadł w Gdańsku w końcu 1719 r. 
James Jefferyes, rezydent angielski w Petersburgu. Dopiero w 1721 r. 
został on formalnie powołany na rezydenta angielskiego w Gdańsku i peł
nił tę funkcję do 1725 r. Misja jego w Gdańsku miała przy tym specjalny 
charakter. Kupcy brytyjscy, przebywający w Gdańsku, byli niezadowo
leni z warunków układu handlowego. obowiązującego od 1706 r. w sto
sunkach między Anglią a Gdańskiem. i z początkiem 1719 r. wystąpili 
wobec władz angielskich z żądaniami rewizji traktatu. Chodziło im głównie 
o zwiększenie ich uprzywilejowania, m. in. o zezwolenie na nabywanie
nieruchomości (skoro płacili jak inni podatki miejskie), ułatwienia sądow
nicze, zwłaszcza w procesach z dłużnikami, wreszcie o możliwość samo
dzielnego wysyłania towarów Wisłą do Elbląga i Królewca. Sekretariat
stanu zatrzymał więc Jefferyesa w Gdańsku, by uzyskał pełne rozezmmie
w tych sprawach i podjął rokowania z władzami miejskimi co do zmiany
traktatu handlowego. Wobec nieustępliwości Gdańska tym razem Anglia
próbowała także posłużyć się metodą nacisku, wykorzystując w 1721 r.
obecność eskadry Norrisa na Bałtyku 22. 

Kupcy angielscy występowali wtedy wielokrotnie z memoriałami do 
władz brytyjskich, w których charakteryzowali zarówno swą sytuację 
w Gdańsku, jak i stan handlu brytyjskiego w tym mieście 23. Na memo
riałach z 1716 i 1719 r. figurują nazwiska 19 kupców, którzy zapewne 
należeli do najzamożniejszych i najbardziej aktywnych kupców brytyj
skich, przebywających w tym czasie w Gdańsku. Na obu memoriałach 
podpisali się więc wspomniany już Joshua Kennworthy, William Morgan, 
William Homban, William Miller, Henry Culter, Richard Wilson i John 
Roberts. Ponadto w 1716 r. wystąpili jeszcze Jonatan Beaumont, Andrew 
Marjoribanks, James Adies, Alexander Coutts i John Wightman (który 

20 Raporty, t. I, s. VIII, 52. 
21 Plenipotencja dla J. Kennworthy 1 II 1718, PRO S. P. 88, nr 21. 
22 Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Lander, t. II, wyd. F. Haus

mann, Zurich 1950, s. 145. · The grievances completed of by the underwritten and the

other merchants subjects of G. Britain residing at Dantzig 1 IV 1719, Stanhope do 
Jefferyesa 5 XII 1719, Townshend do Jefferyesa 26 I 1720, 29 VII 1721, PRO S. P. 
104, nr 23. Tamże oraz w S. P. 103, nr 55 materiały do rokowań o rewizję traktatu 
z Gdańskiem. 

23 Obok wspomnianych wyżej Grievances były to The articles of Commerce and

Privileges 12 VIII 1710 (PRO S. P. 88, nr 18), niezachowany memoriał z 1711 r., 
o którym wspomina Queensburry w liście do Scotta 18 V 1721, PRO S. P. 104, nr 121,
oraz publikowany jako załącznik A State of the British Trade z 1716 r.
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zginął w następnym roku), w 1719 r. zaś J. Heack, Pg. Hendlowes, J. Mar

shall, J. Slater, W. Leslie, J. Gibson i G. Anstruther. 

Właśnie z tymi kupcami Komisja Handlu (co potwierdzała i instrukcja 

poselska) zleciła przedyskutowa:r;ic sytuscji h3nd:1., brytj-js:cic:::o w Gdań

sku Richardowi Vernon w 1715 r. Kupcy ci mieli dostarczyć mu danych, 

na których podstawie Vernon zobowiązany był nadsyłać co pól roku spra

wozdania o stanie handlu 24
• W korespondencji Vernona zachował się pier

wszy taki memoriał, sporządzony przez kupców w początkach 1716 r. 

i przesłany przez posła do Londynu 25. Wiadomo jednak, że w czasie swe

go pobytu w Gdańsku Vernon odbywał narady z kupcami angielskimi 

w tej sprawie. Podkreślali oni wtedy trudności, jakie napotykał handel 

brytyjski w Gdańsku; obok niepokojów w Rzeczypospolitej (był to okres 

konfederacji tarnogrodzkiej) ujemnie wpływały na handel interwencje Ka

rola XII oraz naciski ze strony przebywającego wówczas w Gdańsku cara 

i jego wojsk 26. Trudno jednak z korespondencji Vernona wywnioskować, 

czy na podstawie tych informacji przygotował on jakieś sprawozdanie i czy 

wysyłał je nadal zgodnie z instrukcją. 

Ze względu na charakter memoriału celowa wydaje się jego publikacja 

w załączniku. Jakkolwiek wymiana z Anglią nie odgrywała w handlu 

gdańskim dominującej roli i w omawianym okresie dystansował ją prze

de wszystkim handel z Holandią, a także z krajami skandynawskimi 27, to 

przecież właśnie w XVIII w. miały nastąpić istotne pod tym względem 

zmiany. Nie jest więc bez znaczenia orientacja w sytuacji, która zaryso

wała się w początkach tego stulecia, a która nie przedstawiała się wcale 
korzystnie dla Wielkiej Brytanii. Okres długoletnich wojen miał bowiem, 

zdaniem autorów memoriału, odbić się ujemnie na handlu brytyjskim 

z Gdańskiem i Rzeczpospolitą. Wyludnienie Polski, spowodowane zarazą, 

oraz ogólne zubożenie zaważyły na spadku konsumpcji towarów zagra

nicznych. Z tymi nowymi warunkami lepiej mieli sobie dawać radę kupcy 

holenderscy niż brytyjscy. Wynikało to z kilku przyczyn. Jedną z nich był 

tryb życia kupców holenderskich. Mieli oni być oszczędniejsi od Brytyj

czyków i zadowalać się mniejszymi zyskami. Wskutek tego mieli np. 

przejąć niemal całkowicie handel towarami kolonialnymi, w którym daw

niej udział brytyjski był większy. Podobnie miała się sprawa z handlem 

tytoniem w rolach: Holendrzy dostarczali gatunki produkowane u siebie 

24 Streszczenie zalecenia Commission of Trade z 1 VIII 1715, PRO S. P. 102, nr 41,

oraz instrukcja, jak w przyp. 9. 
2s Przesłał go V:ernon do Townshenda 29 I .1716, PRO S. P. 88, nr 23. 
26 Vernon do Townshenda 18 IV 1716 PRO S. P. 88, nr 23.
27 Cie ś 1 a k, Bie r n at, op. cit., s. 190-193. Podobne wnioski można wysnuć

z artykułu A. G r  ot h a, Ruch statków w porcie gdańskim w latach 1670-1693 

(Rocznik Gdański t. XXXI z. 2, Gdańsk 1973, s. 177). 
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i w Niemczech, wprawdzie jakościowo gorsze ni* angielskie, ale za to 
dwa razy tańsze. Możliwości produkcyjne Holandii wpłynęły także na zna
czne obniżenie się importu angielskiego sukna i jedwabiu w Gdańsku. 
Chodziło przy tym o to, że Holendrzy dysponowali tańszymi barwnikami 
niż Brytyjczycy. Wprawdzie były one mniej trwałe, a sukno holenderskie 
gorsze, jednak tekstylia te miały lepsze wzięcie w Polsce. Wyglądały bo
wiem ładniej, a kosztowały mniej. Nawet w eksporcie miały się dokonać 
zmiany na korzyść Holendrów - importowali oni większe ilości potażu 
z Rzeczypospolitej, który służył im do produkcji mydła szmuglowanego 
następnie do Anglii. 

Obok konkurencji holenderskiej, która najwięcej odbiła się na upadku 
ha'ndlu brytyjskiego w Gdańsku, pewną rolę odgrywała również konku
rencja handlu lądowego ze Śląska i z Pomorza Zachodniego, ponieważ 
stawki celne miały być niższe niż przy handlu morskim. Tak więc tanie 
śląskie sukna wypierały sukna angielskie, sprowadzane zaś z Pomorza 
liście tytoniowe powodowały spadek konsumpcji liści tytoniowych z Wir
ginii i Marylandu. W sumie więc miał ulec poważnemu zmniejszeniu 
import z Anglii wyrobów tekstylnych, tytoniu, towarów kolonialnych, 
a także śledzi, ołowiu, cyny i skór. Spadł także eksport potażu. 

Nie dysponujemy źródłami, które pozwoliłyby na dokładną weryfika
cję tych danych. Pewne wskazówki, które by skłaniały do ostrożnego 
przyjmowania skarg brytyjskich kupców, można wyciągnąć z analizy ze
stawień gdańskiego eksportu w 1716 r. i importu w 1717 r., przesłanych 
do Paryża przez Ludwika Mathy, francuskiego rezydenta 2s. Widać stąd, 
że np. eksport potażu kierował się w 1716 r. w blisko 900/o do Wielkiej 
Brytanii. Udział Anglii i Szkocji w imporcie wyrobów tekstylnych był 
w J 717 r. poważny. Natomiast import tytoniu z Anglii był rzeczywiście 
bardzo skromny, a tytoń w rolach przybywał wyłącznie z Holandii i Nie
miec. Dla towarów kolonialnych brak odpowiedniego odniesienia, prze
waga importu z Holandii, jaka się zarysowuje, mogła istnieć już w XVII w. 
Zastrzeżenia te nie dotyczą wszakże ogólnego obniżenia poziomu wymiany 
handlowej Gdańska z Wielką Brytanią, które pokrywa się ze zmniejsze
niem się całości obrotów handlowych Gdańska w pierwszym dwudziesto
leciu XVIII w. 

W tej sytuacji zainteresowanie Anglii losami Gdańska musiało wyni
kać w znacznej mierze z dążenia do poprawy warunków handlu zarówno 
z tym miastem, jak i całą Rzeczpospolitą, co' przywróciłoby kupiectwu 
brytyjskiemu wysokie zyski czerpane dawniej z tych obrotów. Umocnienie 
wpływów angielskich w Gdańsku miało przy tym służyć celom o wiele 
szerszym - zapewnieniu preponderancji handlu angielskiego na Bałtyku, 
i to głównie kosztem swego sojusznika, Holandii. 

zs Raporty, t. I, s. 41-47 i 93-106. 
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The British trade to this place has been for 20 years last past under 
a very sensible decay in all its branches. The most obvious causes thereof 
are the long warr and late plague in Poland by which the countrey being 
extreamly impoverished and in many places depopulated, the consumption 
of all foreign products is consequently very lessened. But while trade in 
generał suffers greatly by these calamities, there are other reasons for the 
decay of ours in particular in some of its branches as: 

1 ts. In that of Northern cloth. Very great quantities of Northern cloths 
called dozins have formerly been vended here. The present decrease and 
almost loss of that trade is in a great measure occasioned by the manufac
ture of course cloth in Silesia, which is of late very much inlarged and 
improved and (being brought hither by land eustom-free) is sold in great 
quantities in the prejudice of our cloth which being imported by sea pays 
a very duty (especialy of late years much higher than at the neigh
bouring port of Konigsberg), so that unless the dutys in our cloth be 
moderated or an equivalent laid on that of Silesia, we shall in time be 
unable to carry on this trade. 

2. The f'iner sorts of mixed and dyed cloth worn in Prussia and Po
land are now imported from Holland, from whence in proportion to the 
whole import, the quantity now brought is ten times as great as formerly. 
The Hollands cloth is thiri and slight, their colours cheap and gaudy, 
neither the one, nor the other so durable as ours, but suits the humour 
of the buyers here, who are pleased with what looks fine and costs litle. 

3. Considerable quantities of crown rash have been formerly imported
hither directly from Britain on British accounts. What is now sold here, 
is by foreigners who import it from Holland and Hamburgh, to which 
places tis sent white from Britain and (they having dying wares cheaper 
than in Britain) is there dyed and fitred for sale. Whereby not only the 
advantage of the dying it at home, but the prof°it upon its sales abroad 
is lost to His Majestys subjects. 

4. The quantity of tobacco now imported from Britain is so inconsider
able, that we may rackon that amongst the lost branches of our trade. 
English rolld tobacco was formerly a most current commodity here, and 
very great quantities thereof consumed. But of late years the Hollanders, 

29 Przy publikowaniu tekstu zachowano pisownię oryginału, ujednolicając ją 

tylko w razie rozbieżności i ograniczając duże litery zgodnie z pisownią dzisiejszą. 
30 Datę stycznia można przyjąć, skoro memoriał został przesłany do Londynu 

przez Vernona 29 I 1716 z Drezna. 
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affording the growth of their countrey and Germany rolled up in a Virgi

nia weed [?] at half the price which ours used to be sold for, do now 

supply the whole countrey and not a pound of English roll tobacco is 

now sold here. The consumption of Virginia and Maryland leaf tobacco 

is likewise extreamly diminished here and most of the leaf tobacco con

sumed grows in and is brought by land from Pomerania. 

As to herrings, lead, tyn, leather and groceries, the decay o E these 

trades is owing to the miserable poverty of the countrey. The grocery 

trade is driven chiefly by Hollanders whose stock being very large and 

way of living extream parsimonious, they content themselves with so 

small a profit, that they have engrossed almost all that part of the trade 

from Britain hither to themselves. 

Our trade from hence to Britain is chiefly in linnen, wood and pottash. 

Since the late imposition on soap made in Britain we have observed the 

quantity of pottash exported hence thither less and to Holland greater 

than before, which we take to proceed from a clandestine importation of 

soap from Holland to Britain, the high duty tempting people to such 

indirect practices, whereby His Majesty is not only defrauded of the 

additional duty on soap so imported, by of the customs on all the in

gredients which would have been used in making it [in] England, not to 

mention the injury such a clandestine trade does us[e) in the imployment 
of our people and shipping. 

William Morgan, William Hobman, Jonathan Beaumont, Joshua Kenn

worthey, Andrew Marjoribanks, Will[iam] Miller, James Adies, John Ro

berts, Henry Culter, Alexander Coutts, John Wightman, Rich[ard] Wilson. 

AUS DER GESCffiCHTE DER BEZIEHUNG ENGLANDS ZU GDAŃSK 

AM ANFANG DES 18. JAHRHUNDERTS 

Die Materia1ien des Londoner Public Record Office enthalten reiche Informa

tionen iiber die englische Politik gegeniiber Gdańsk zu Beginn des 18. Jahrhunderts. 

In der Zeit des groJ3en nordischen Krieges bemiihte sich England ihre starke Posi

tion in dieser Stadt zu bewahren. Aus dicesem Grunde haben die britischen Gesand

ten in der Polnischen Republik Gdańsk bft besucht. Sie beobachteten die Situation 

der dortigen britischen Kolonie, interessierten sich insbesondere fiir die zahlreichen 

englischen Kaufleute und informierten eingehend das Staatssekretariat iiber die 

Lage in der Stadt. Die A'ktivitaten der britischen Diplomatie in Gdańsk hatten eine 

Reihe von englischen Initiativen am Hof Augusts II. wie auch in den Nachbarstaaten 

zur Folge, deren Ziel es war, die Rechte der Stadt Gdańsk aufrechtzuerhalten und 

sie vor einer militarischen Bedrohung von seiten Schwedens, P.reussens oder Russ

lands zu schiitzen. In besondere Obhut wm,de der britische Handel mit Gdańsk 

genommen. Neues Licht wirft auf die Bedeutung und das Ausmass dieses Hande11.s 

das im Annex abgedruckte Memoriał in Gdańsk sich aufhaltender englischer Kauf

leute aus dem Jahre 17116. Sie wiesen auf die Erfolge der mit ihnen konkurrierenden 

hollandischen Kaufleute hin und forderten Massnahmen, die den Bereich ihrer 

Befugnisse in Gdańsk erweiter,n wiirden. 




