


11

Marta Kuc-Czerep

Jerzy DawiDson, kupiec i gminny stareJ 
warszawy. przyczynek Do baDań naD 
samorząDem mieJskim stareJ warszawy 
w XViii wieku 

Elita władzy w  miastach, jej skład społeczny, zawodowy i  wyznaniowy, jest 
ważnym zagadnieniem podejmowanym przez historyków zajmujących się 
dziejami miast w  średniowieczu i  w  epoce nowożytnej. Z  jednej strony są to 
badania o  charakterze prozopograficznym, z  drugiej biograficzne poświę-
cone najważniejszym urzędnikom miejskim. Ta problematyka badawcza 
w  największym stopniu została opracowana w  stosunku do miast Prus Kró-
lewskich1. Obiektem badań był również samorząd średniowiecznego i wczes-
nonowożytnego Krakowa2. Od kilku lat realizowany jest program, którego ce-
lem jest przygotowanie spisów urzędników najważniejszych miast z obszaru 
Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku3.  

Zagadnienie składu osobowego magistratów Starej i Nowej Warszawy na 
tle innych miast Rzeczypospolitej w średniowieczu i w okresie nowożytnym 

1 Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV–XVIII wieku. Zbiór studiów, red. J. Sta-
szewski, Toruń 1995.

2 Por. Z. Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku: studium o elicie władzy, Kraków 2003. 
3 W tej serii wydane zostały m. in. następujące pozycje: R. Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 1: Do 

roku 1454, Toruń 1999; K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 2: 1454–1650, Toruń 2001; J. Dyg-
dała, Urzędnicy miejscy Torunia: spisy, cz. 3: 1651–1793, Toruń 2002; M. Goliński, J. Maliniak, Urzędnicy 
miejscy Świdnicy do 1740 r., Toruń 2007; Z. Noga, Urzędnicy miejscy Krakowa, cz. 2, 1500–1794, Kraków 
2008; R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010; K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Elblą-
ga w latach 1524–1772, Elbląg 2010; M. Wyżga, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Toruń 2018.
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nie było przedmiotem całościowego opracowania. W  ramach wspomnianej 
wyżej serii nie został wydany spis urzędników miejskich4. Najbardziej za-
awansowane badania dotyczą funkcjonowania władz miejskich w  drugiej 
połowie XVIII wieku. Zapoczątkował je Władysław Smoleński, który w pra-
cy poświęconej mieszczaństwu warszawskiemu w  końcu tego stulecia wy-
mienił najważniejsze rody mieszczańskie oraz wskazał na łączące je więzi 
rodzinne i zawodowe5. Badania te kontynuowali m.in. Jerzy Michalski, Kry-
styna Zienkowska i  Zofia Niedziałkowska-Korzon6. Przygotowane zostały 
biogramy trzech prezydentów Starej Warszawy – Wojciecha Loberta7, Jana 
Dekerta8 i  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego9. Przedmiotem zaintereso-
wania historyków była związana z tym problematyka ustroju miasta i funk-
cjonowania samorządu miejskiego Starej i Nowej Warszawy oraz jurydyk10. 
Mając na uwadze obecny stan badań i  dostępny materiał archiwalny, nale-
ży stwierdzić, że podjęcie badań nad warszawską elitą władzy w  pierwszej 
i drugiej połowie XVIII wieku jest nadal aktualnym postulatem badawczym. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest Jerzemu Józefowi Dawidsonowi, kup-
cowi i  starszemu gminnemu Starej Warszawy. Nazwisko tego zasłużonego 
mieszczanina wielokrotnie pojawia się na kartach źródeł miejskich, mimo to 
dotąd nie poświęcono mu należytej uwagi, powstały jedynie trzy krótkie bio-
gramy. Pierwszy z nich napisał Franciszek Maksymilian Sobieszczański11, ko-
lejny zamieszczony został w Słowniku Polskich Teologów Katolickich12. Bardzo 
krótki tekst biograficzny znajduje się w Encyklopedii Warszawy13. Krótko o Da-
widsonie wspomniała również, w  artykule poświęconym kupcom szkockim 
działającym w  Warszawie w  XVII i  XVIII wieku, Anna Biegańska 14. Na tym 

4 Ukazał się jedynie spis urzędników mazowieckich w średniowieczu. Por. A. Supruniuk, Mazowsze Siemo-
witów (1341–1462). Dzieje polityczne i struktury władzy, Warszawa 2010.

5 W. Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1976.
6 J. Michalski, Rola polityczna mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego, „Rocznik Warszawski”, 1965, 

t. 7, s. 173–177; K. Zienkowska, Sławetni i urodzeni: ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czte-
roletniego, Warszawa 1976; M. Niedziałkowska-Korzon, Władze miejskie Nowej Warszawy w XVIII wieku 
(do 1791 r.), w: Warszawa XVIII wieku, z. 3, „Studia Warszawskie”, Warszawa 1975, t. 22, s. 173–190. 

7 H. Szwankowska, Lobert Wojciech, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972. 
8 Wł. Smoleński, Jan Dekert prezydent i sprawa miejska podczas Sejmu Wielkiego, Warszawa 1912; K. Zien-

kowska, Jan Dekert, Warszawa 1982.
9 A. Zahorski, Ignacy Wyssogota Zakrzewski – prezydent Warszawy, Warszawa 1963.
10 A. Karpiński, Organizacja i  funkcjonowanie władz Starej i Nowej Warszawy w latach 1525–1764. Uwagi 

o warszawskim samorządzie w epoce nowożytnej, „Rocznik Warszawski”, 2008, t. 36, s. 143–169; J. Gra-
bowski, Zarys ustroju i organizacji władz Starej i Nowej Warszawy do końca XVIII w., w: Między Zacho-
dem i Wschodem, tom VI. Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Ślą-
sku w XIII–XVIII w., red. M. Goliński, K. Mikulski, Toruń 2013, s. 184–218; Z. Rejman, Jurydyka Leszno 
w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. I, „Rocznik Warszawski”, 1985, t. 18, s. 61–119; tejże, 
Jurydyka Leszno w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, cz. II, „Rocznik Warszawski”, 1987, t. 19, 
s. 5–42; J. Biernacka-Gruszecka, Władze jurydyki Grzybów (1650–1791), w: Warszawa XVIII wieku, z. 3, 
„Studia Warszawskie”, t. 22, red. J. Kowecki, Warszawa 1975, s. 191–211; J. Waszkiewicz, Jurydyka Bieli-
no, w: Warszawa XVIII wieku, „Studia Warszawskie”, t. 12: z. 1, Warszawa 1972, s. 79–147.    

11 F.M. Sobieszczański, Dawidson Jerzy Józef, w: Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. 6, s. 835.
12 W. Murawiec OFM, Dawidson Jerzy Józef, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 1, Warszawa 1981, 

s. 368–369.
13 Encyklopedia Warszawy, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1975, s. 109. 
14 A. Biegańska, Scottish Merchants and Traders in Seventeenth- and Eighteenth Century Warsaw, „Scottish 

Slavonic Review”, 1985, t. 5, s. 25.
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jednostkowym przykładzie przedstawione zostanie zagadnienie otwartości 
elit Starej Warszawy na ludzi z zewnątrz oraz możliwości awansu przybyszów 
w  nowym środowisku. Będzie to zarazem przyczynek do badań nad składem 
osobowym i funkcjonowaniem magistratu Starej Warszawy w XVIII wieku.      

Jerzy Dawidson to jeden z cudzoziemców osiedlających się w Warszawie 
w XVIII wieku. Autorzy dotychczasowych biogramów nie rozstrzygnęli jed-
noznacznie kwestii jego pochodzenia. W opinii Kazimierza Władysława Wój-
cickiego był on Szwedem lub Irlandczykiem15. Według F.M. Sobieszczańskiego 
wywodził się z irlandzkiej rodziny od dawna osiadłej na ziemiach polskich16. 
On sam, otrzymując w 1740 r. obywatelstwo Starej Warszawy, podał, że uro-
dził się in civitate Inveruie dicta in Anglia sita oriundus17. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa, wręcz pewnością, można przyjąć, że chodzi o miasto Inverurie 
leżące w granicach dzisiejszej Szkocji. Wynika z tego, że Jerzy Dawidson był 
z pochodzenia Szkotem. Wspominając swoją ojczyznę – Anglię – miał zapew-
ne na myśli powstałe w 1707 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii18.  

Społeczność angielsko-szkocka – jak określana jest w literaturze przed-
miotu – osiedlająca się w  nowożytnej Rzeczypospolitej, niejednokrotnie 
była obiektem zainteresowania historyków19. W  świetle dotychczasowych 
badań początek masowej imigracji Szkotów i  Anglików na ziemie polskie 
przypadł na pierwszą połowę XVI i trwał do połowy XVII wieku20. W pierw-
szej kolejności imigranci docierali do Prus Królewskich, a  następnie poja-
wiali się w  innych dzielnicach Rzeczypospolitej. Jacek Wijaczka, opierając 
się na danych podatkowych z  1651 roku, podał terytorialny podział kolo-
nii angielsko-szkockich. Na terenie Prus Królewskich były 53 skupiska, 
w Wielkopolsce – 31, w Małopolsce – 18, oraz 17 na Mazowszu i Podlasiu21. 
Najzamożniejsi przedstawiciele tej społeczności uzyskiwali obywatelstwa 
miejskie, m.in. w  Gdańsku, Elblągu, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Zamoś-
ciu i we Lwowie22. Duże kolonie ludności angielsko-szkockiej znajdowały się 
również w  mniejszych ośrodkach miejskich – w  Tucholi, Czołpie, Wałczu, 

15 K.W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. 1, Warszawa 1855, s. 102.
16 F.M. Sobieszczański, Dawidson Jerzy Józef…, s. 835.
17 AGAD, SW 519, k. 76.
18 Powstało ono w wyniku zawarcia unii realnej między Anglią i Szkocją. W Rzeczypospolitej Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii nazywano potocznie Anglią. Patrz E. Rostworowski, Wiek XVIII, Warszawa 
2002, s. 218.

19 A. Wejnert, Prawa i swobody Szkotów w Polsce do końca XVIII wieku, „Gazeta Polska”, 1877, s. 20–30; 
Z. Guldon, L. Stępkowski, Szkoci i Anglicy w Koronie w pierwszej połowie XVII wieku, „Kieleckie Studia 
Historyczne”, 1977, t. 2, s. 31–61; tychże, Ludność szkocka i  angielska w  Polsce w  połowie XVII wieku, 
„KHKM”, 1981, t. 30, nr 2, s. 201–214; A. Biegańska, Wielka emigracja Szkotów w Polsce druga połowa 
XVI–koniec XVII wieku, Katowice 1974 (praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Śląskim); tejże, The 
Learned Scots in Poland (From the Mid-Sixteenth to the Close of the Eighteenth Century), „Canadian Slavo-
nic Papers. Revue Canadienne des Slavistes”, 2001, t. 43, s. 1–27; P.P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth, 16th–18th Centuries. The Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Boston 2012. 

20 J. Wijaczka, Szkoci, w: Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Kopczyński,  
W. Tygielski, Warszawa 2010, s. 201–214.

21 Tamże, s. 204.
22 Por. H. Zins, Anglia a Bałtyk, Wrocław 1967; A. Groth, Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1583–1628, 

Gdańsk 1986; J. Sadownik, Szkoci w Lublinie XVII wieku, „Historia”, 1937, t. 4; J. Feduszka, Szkoci i Anglicy 
w Zamościu w XVI–XVII wieku, „Czasy Nowożytne”, 2009, t. 22, s. 52.
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Łobżenicy, Bydgoszczy, Brzezinach, Sieradzu, Warce, Zakroczymiu, Raciążu 
i  Sierpcu, a  także w  Krośnie i  Tarnowie23. Liczebność ludności angielsko-
-szkockiej w  połowie XVII wieku szacowana jest od 800 do ponad 30 tys. 
osób24. 

W Warszawie imigranci angielsko-szkoccy pojawili się na początku XVII 
wieku. W mieście osiadło na stałe kilka rodzin, które prowadziły działalność 
handlową, sprzedając głównie sukno, wino i  piwo. Od połowy XVII wieku 
mieszczanie szkockiego pochodzenia wchodzili w skład staromiejskiego ma-
gistratu25. Najbardziej znanym przedstawicielem tej społeczności był kupiec 
królewski Alexander Chalmers (Aleksander Czamer), który w  latach 1697–
1698 pełnił urząd prezydenta Starej Warszawy26. To stanowisko  uzyskał tak-
że jego syn Wilhelm (w latach 1711–1712)27. 

Wraz z  umacnianiem się politycznej i  gospodarczej pozycji Warszawy 
w XVIII wieku, stała się ona atrakcyjna dla imigrantów przybywających spoza 
granic Rzeczypospolitej. Analiza osiemnastowiecznych ksiąg przyjęć do pra-
wa miejskiego Starej Warszawy wskazuje, że znaczącą grupę nowych obywa-
teli stanowili cudzoziemcy. Zdecydowanie dominowali wśród nich imigranci 
z państw Rzeszy Niemieckiej, a następnie przybysze z Francji i Włoch28. Z ko-
lei w  przypadku imigrantów z  Anglii w  ciągu całego XVIII stulecia prawo 
miejskie przyjęły dwie osoby. Był to kupiec Joannes Baxter, który wpisany 
został do księgi miejskiej w roku 1734, a rekomendacji udzielił mu kupiec Jo-
annes Jaster. Natomiast w 1740 staromiejskie obywatelstwo otrzymał właśnie 
Jerzy Dawidson, któremu poparcia udzielił ówczesny prezydent Starej War-
szawy Joannes Benedictus Loupia29. 

W  kwestii szacowania liczebności warszawskiej społeczności angielsko-
-szkockiej przywołać można również dane zestawione w  tabeli „Oznacza-
jącej wielość cudzoziemców znajdujących się w  Warszawie do dnia jede-
nastego listopada roku 1792” opublikowanej na łamach „Korespondenta 
Warszawskiego”30. Ogółem z „państwa angielskiego” na terenie miasta odno-
towano 32 mężczyzn i 13 kobiet. Z przytoczonych danych wynika, że imigranci 
angielsko-szkoccy stanowili niewielki odsetek mieszkańców Warszawy. Choć 
warto wspomnieć, że do szkockiego pochodzenia przyznawał się najważniej-
szy bankier osiemnastowiecznej Warszawy Piotr Ferguson Tepper31.

23 Z. Guldon, L. Stępkowski, Ludność szkocka i angielska…, s. 206.
24 J. Wijaczka, Szkoci…, s. 205.
25 A. Kersten, Warszawa kazimierzowska 1648–1668. Miasto–ludzie–polityka, Warszawa 1971, s. 146.
26 Encyklopedia Warszawy, s. 101. 
27 Tamże.
28 Por. K. Zienkowska, Obywatelstwo miejskie Starej Warszawy przed Sejmem Czteroletnim (przyjęcia do 

prawa miejskiego w latach 1745–1788), w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o uwarstwieniu 
i ruchliwości społecznej, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1970, s. 5–35. 

29 AGAD, SW 519, k. 76.
30 „Korespondent Warszawski”, 1792, nr 90, dodatek. 
31 Zob. B. Hensel-Moszczyńska, Dane do uproszczonej i  skróconej genealogii Tepperów-Fergus(s)onów, 

„Almanach Muzealny”, 2013, t. 7, s. 65–72; tejże, Z  dziejów warszawskich Tepperów i  Fergus(s)onów-
-Tepperów, „Almanach Muzealny”, 2013, t. 7, s. 10–32; A. Biegańska, Scottish Merchants and Traders…  
s. 26.
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Z  danych biograficznych zamieszczonych w  „Gazecie Warszawskiej” wy-
nika, że Jerzy Dawidson (ur. w  1702 r.) przybył do Rzeczypospolitej w  1720 
roku. Dostępne źródła nie pozwalają na wskazanie powodów, które skłoniły 
go do opuszczenia kraju pochodzenia i osiedlenia się na stałe na terytorium 
Rzeczypospolitej. Wśród motywów migracji szkockiej na ziemie polskie 
wskazuje się trudną sytuację ekonomiczną i  polityczną w  Szkocji, prześla-
dowania religijne, ale również charakterystyczną dla tej ludności mobilność 
przestrzenną32. Z pewnością szlak przetarli przed nim liczni imigranci angiel-
scy i  szkoccy, którzy przez Gdańsk docierali do innych miast na terytorium 
Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku33. W przeważającej liczbie przypadków 
byli to najmłodsi synowie wywodzący się ze średnio zamożnych rodzin. Cha-
rakterystyczny był ich wiek wahający się między 15. a 16.b rokiem życia, któ-
ry umożliwiał im podjęcie edukacji w nowym kraju, a następnie rozpoczęcie 
działalności rzemieślniczej lub kupieckiej34. Podobnie było zapewne w przy-
padku młodego Dawidsona. Brak źródeł uniemożliwia jednak prześledzenie 
wczesnego etapu jego pobytu na ziemiach polskich, m.in. wskazanie miejsca 
jego edukacji. Trudne do rozpoznania są również jego ewentualne związki ro-
dzinne z imigrantami szkockimi zamieszkującymi w Warszawie.  

W roku 1730 Dawidson rozpoczął działalność handlową w Łowiczu35, zaś 
w  1736  przeniósł się do Warszawy. Wiązało się to z  ważnym wydarzeniem 
w  jego życiu. Zdecydował się wówczas dokonać konwersji, przyjmując wy-
znanie katolickie36. Odbyło się to w Częstochowie w 1737 roku37. W pierwszej 
połowie XVIII wieku w Warszawie uprzywilejowany status miało wyznanie 
rzymskokatolickie, w związku z tym dostęp do miejskiego obywatelstwa i da-
lej do konfraterni kupieckiej oraz cechów rzemieślniczych zastrzeżony był 
wyłącznie dla mieszczan katolików. W podjęciu decyzji o zmianie wyznania 
zasadniczą rolę odegrały zapewne względy czysto praktyczne – możliwość 
prowadzenia legalnej działalności handlowej. Niewątpliwie jednak w  kolej-
nych latach Dawidson aktywnie włączał się w życie parafii przy kolegiacie św. 
Jana Chrzciciela, w pobliżu której mieszkał. To jego religijne zaangażowanie 
podkreślone zostało w nekrologu zamieszczonym w „Gazecie Warszawskiej” 
z  8 stycznia 1793 roku: „nikomu nie daiąc się uprzedzić w  noszeniu umbelli 
nad Najświętszym Sakramentem, nie tylko w  Kościele podczas Procesyi, ale 
y gdy był noszony przez Ulice do Więzienia dla Delikwentów”38. Do kwestii 

32 Por. P.P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth,… s. 16.
33 Z Aberdeen pochodził William Davidson (1593–1669) lekarz, chemik i botanik związany z dworem kró-

lewskim. Zob. A. Birkenmajer, W. Ziembicki, Davidson William, Polski Słownik Biograficzny, Warszawa 
1938, t. 4, s. 457–458; A. Biegańska, Andrew Davidson and his descendant in Poland, „Scottish Slavonic 
Review”, 1988, t. 10, s. 7–18. 

34 P.P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth…, s. 135.
35 W zachowanych księgach tamtejszej konfraterni kupieckiej nie ma wzmianki o przyjęciu go w poczet 

członków. APW, cech kupców w Łowiczu, sygn. 318.
36 Brak źródeł nie pozwala ustalić, z jakiego wyznania przeszedł na katolicyzm. Najprawdopodobniej przed 

konwersją Dawidson był wyznania ewangelicko-reformowanego. 
37 „Gazeta Warszawska”, 1793, nr 4.   
38 Tamże. 
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konwersji Dawidson odniósł się w jednej ze swoich książek wydanych u schył-
ku życia: 

[…] Chwała Tobie y dzięki nieskończone, przez lat całe ośmdziesiąt drugi zasilał; to 
iest, przez lat Ośmnaście, w  Oyczyznie moiey, a  przeprowadziwszy przez morza, 
któreby mnie mogły były, gdyby nie Wszechmocna Dobroć Twoia y Anielska Ręka 
kierowała Okrętem, pogrążyć na dno, iuż w tey Cudzey Krainie przez lat sześćdzie-
siąt y trzy, a to w różnych niebespieczeństwach, tak dusznych iako y cielesnych, od 
ognia, że mię kiedy nie spalił, od wód, że mię niezatopiły, od zbóyców, że mię nieza-
bili, od chorób cięszkich y niespodziewanych, że mię nie umorzyły, a nadewszystko, 
ześ mi niedouścił zostać w tey wierze, w któreyem się urodził, y wychowany był, ale 
ześ mię powołał do prawdziwey Wiary Swiętey Katolickiey Rzymskiey, bez którey 
zbawiony być nikt nie może39. 

Wraz z  przywiązaniem do wiary katolickiej Dawidson podkreślił mocne 
więzi łączące go z krajem pochodzenia. Po sześćdziesięciu latach na emigracji 
wypowiadał się jednoznacznie: „ile iuż wybieraiący się, czego się lada dzień 
spodziewam, do inney Ojczyzny, jednak nie do Anglii, gdziem się urodził, ale 
do wieczney Oyczyzny, do którey stworzony iestem”40. Wobec Rzeczypospo-
litej, w  której spędził całe dorosłe życie, używał określenia: „cudza kraina”, 
„obca ziemia”. W  żadnym z  zachowanych tekstów nie określił jej mianem 
nowej ojczyzny. Mimo to niewątpliwie szybko wtopił się w społeczność war-
szawską, gdyż pod dokumentami miejskimi podpisywał się, używając polskiej 
wersji imienia – Jerzy. Biegle też posługiwał się językiem polskim w piśmie41.    

Wstępnym etapem na drodze do kariery w środowisku warszawskim było 
przyjęcie Jerzego Dawidsona do Archikonfraterni Literackiej, bractwa re-
ligijnego funkcjonującego przy kościele kolegiackim św. Jana Chrzciciela42. 
W  XVIII wieku bractwo to koncentrowało się na prowadzeniu działalności 
charytatywnej i społecznej. W 1737 roku, jak wynika z wypisu z akt kapituły 
warszawskiej, został wybrany na funkcję podskarbiego bractwa i pełnił ją do 
końca życia43. Patronami bractwa byli królowie Michał Korybut Wiśniowie-
cki i  Jan III Sobieski, a  jego członkami liczni dostojnicy duchowni i  świeccy 
oraz zapewne mieszczanie warszawscy44. Członkostwo w  tym najważniej-
szym warszawskim stowarzyszeniu religijnym z pewnością ułatwiło mu uzy-
skanie kolejnych godności.       

39 Nabozenstwo codzienne, osobliwie w piątek, do cudownego Pana Jezusa Ukrzyzowanego [...] w Kollegiacie 
s. Jana [...]: do druku podane piąty raz, Warszawa 1784.

40 Tamże.
41 Badacze wskazują na szybko postępujący proces asymilacji społeczności szkockiej osiedlającej się 

w Rzeczypospolitej. Zob. P.P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth…, s. 16.  
42 APW, Zbiór Korotyńskich, sygn. 72/201/0/9/3.
43 AP Łódź, Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 746. Odpis z akt kapituły warszawskiej z 1841 r.; 

AGAD, WE 23, k. 176; na karcie tytułowej książki Nabozenstwo z Krótką Nauką... wydanej w 1780 r. Jerzy 
Dawidson podpisał się jako gminny i podskarbi Archikonfraterni Literackiej.

44 Encyklopedia Warszawy, s. 26; J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod 
względem historycznym, Warszawa 1855, s. 19–20.
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Cztery lata po przyjęciu staromiejskiego obywatelstwa, w roku 1744, Jerzy 
Dawidson po raz pierwszy został wybrany na starszego warszawskiej kon-
fraterni kupieckiej. Oznacza to, że zyskał uznanie w gronie najważniejszych 
kupców ówczesnej Starej Warszawy. Funkcję tę pełnił do 1751 roku. Starszym 
był następnie w  latach 1762–1764 oraz 1768–177045. Osiągnięcie tej pozycji 
było z  pewnością prestiżowe i  mogło pomóc w  dalszej karierze urzędniczej 
w samorządzie miejskim Starej Warszawy. Nie bez znaczenia jest fakt, że star-
szymi konfraterni byli przyszli prezydenci miasta: Franciszek Witthoff, Woj-
ciech Lobert, Jan Dekert i Józef Łukaszewicz46.     

W 1747 roku Jerzy Dawidson został wybrany w skład koła gminnych (vigin-
ti viri)47. Była to, obok rady i ławy, trzecia instytucja (tzw. ordynek) tworząca 
samorząd miejski Starej Warszawy48. Początkowo składała się z  12, od 1560 
roku – z 20 osób. Gminni uczestniczyli w podejmowaniu decyzji w sprawach 
miejskich oraz w  kontroli polityki finansowej prowadzonej przez radę. We-
dług ordynacji miejskiej obowiązującej w  Starej Warszawie urząd gminne-
go, podobnie jak rajcy i ławnika, był dożywotni i był wstępnym, niezbędnym 
etapem dalszej kariery urzędniczej. Awans gminnego do grona ławników 
oznaczał konieczność przeprowadzenia wyboru jego następcy. Kandydat 
na gminnego musiał uzyskać rekomendację rady, która przedstawiała kilku 
kandydatów, wybór pozostawiając gminnym49. Taka procedura zastosowana 
została także w przypadku kupca Jerzego Dawidsona. 

W tym okresie funkcję starszego koła gminnych pełnił Stanisław Szymań-
ski, senior cechu rybaków50. W razie nieobecności wyznaczał on subdelegata. 
W roku 1755 subdelegatem był Dawidson51. Od 1765 pełnił on tę funkcję wy-
miennie z Janem Gidelskim, Szymonem Gabryszewskim (Gabryszewiczem)52, 
Laurentym Czempińskim i Kazimierzem Martinkowskim53. W 1769 roku kole-
gium gminnych przedstawiło magistratowi dwie kandydatury na starszego. 
Jak zostało podkreślone w treści publiki „zapatrując się na zasługi Im. Pana Je-
rzego Dawidsona w tym mieście od dawnych lat chwalebnie doświadczane”54, 
to właśnie on zyskał rekomendację i został wybrany na urząd starszego gmin-
nych. Przed objęciem urzędu złożył stosowną przysięgę.  

W  roku 1789 Dawidson, który miał wówczas 87 lat, przedstawił podczas 
publiki memoriał, w którym na swoje miejsce jako subdelegata starszego koła 
gminnych wyznaczył kupca z Prus Królewskich Andrzeja Platha55. Przedsta-
wiona przez niego kandydatura została jednomyślnie przyjęta i  kandydat 

45 A. Zaleski, Konfraternia kupiecka miasta Starej Warszawy, Warszawa 1913, s. 139–140.
46 Tamże, s. 139–141.
47 AGAD, WE 540, k. 201.
48 Por. J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934, s. 132.
49 S. Ehrenkreutz, Z dziejów organizacji miejskiej Starej Warszawy, Warszawa 1913, s. 11, 17–18.
50 AGAD, SW 519, k. 74. Obywatelstwo Starej Warszawy przyjął w 1739 r.
51 AGAD, WE 541, k. 56.
52 S. Gabryszewski był szklarzem. AGAD, SW 518, k. 8. 
53 AGAD, WE 541, k. 285, 286, 295, 299. 
54 Tamże, k. 309.
55 Obywatelstwo Starej Warszawy przyjął w 1786 r. 
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został dopuszczony do złożenia przysięgi. Jednocześnie zastrzeżono, że po 
śmierci Dawidsona odbędzie się elekcja na urząd starszego gminnych, zaś 
A.  Plath w  przypadku awansu do koła ławników nie będzie przeszkadzał 
w wyznaczeniu nowego subdelegata56. Podjęta też została decyzja o podwyż-
szeniu pensji starszego gminnego57. W nagrodę za wszystkie prace wykonane 
na rzecz miasta do pensji w wysokości tysiąca złotych polskich miało być wy-
płacane corocznie dodatkowo 500 złotych z  kasy miasta. Ustanowiono rów-
nież dożywotnią pensję w wysokości 500 złotych dla jego żony Agnieszki (łac. 
Agnes), którą miała otrzymywać po śmierci męża. Jeszcze w tym samym roku 
Dawidson ponownie skorzystał z prawa nominowania subdelegata na urząd 
starszego gminnego. W  miejsce Andrzeja Platha, który został ławnikiem, 
wskazał pochodzącego z  Moraw siodlarza Michała Sperla58. Od roku 1790 
urząd subdelegata pełnił także Jan Ludwik Koch59. W 1791 subdelegatem był 
gminny Wenceslaw Karer60, zaś Michał Sperl został ławnikiem61. Rok później, 
w związku z działalnością konfederacji targowickiej, doszło do przywrócenia 
składu magistratu staromiejskiego sprzed zmian wprowadzonych przez Sejm 
Czteroletni. Wybrani członkowie poszczególnych kół przed objęciem urzędu 
zobowiązani zostali do złożenia przysięgi62. Jerzy Dawidson wyrażał chęć 
jej złożenia w  związku z  ponownym wyborem na starszego koła gminnych, 
jednak z powodu stanu zdrowia nie był w stanie stawić się w ratuszu. Z treści 
publik wynika, że nadal uczestniczył on w niektórych sesjach magistratu, ale 
ze względu na zaawansowany wiek jego powinności częściej wypełniał wy-
brany na subdelegata Wenceslaw Karer63. Po śmierci Dawidsona, 29 stycznia 
1793 roku, zgodnie z  ordynacją miasta odbyły się wybory starszego gmin-
nych. Spośród dwóch kandydatów wybrany został Jan Ludwik Koch. Nato-
miast Wenceslaw Karer został intendentem porządku ogniowego64.      

Nawet pobieżny wgląd w  akta miejskie Starej Warszawy pozwala dostrzec 
dużą aktywność Dawidsona na polu dbałości o  interesy miasta. Wydaje się, że 
to zaangażowanie w wypełnianie obowiązków urzędnika miejskiego zepchnęło 
na dalszy plan sprawy związane z  działalnością kupiecką. Byłoby to wytłuma-
czeniem niewielkiej liczby wzmianek na temat jego aktywności w  roli kupca. 
Informacje pojawiające się w  warszawskiej prasie dotyczą prowadzonej przez 
Dawidsona sprzedaży własnych wydawnictw książkowych, ale nie pozwalają na 
stwierdzenie, że posiadał własny sklep65. Jego nazwisko nie pojawia się w aktach 

56 AGAD, WE 7, k. 72v.
57 Została ona uzasadniona następująco: „tenże szl. Jerzy Dawidson, starszy gminny, przez lat kilkadziesiąt 

w urzędzie zostając, chwalebnie funkcję swoją sprawował, a tym czasem przeciwnością fortuny i wie-
kiem nachylony został”. Tamże, k. 72v.

58 Tamże, k. 80.
59 Tamże, k. 86v, 105, 111v.
60 Tamże, k. 123, 126, 130.
61 AGAD, WE 544, k. 7.
62 Por. W. Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie…, s. 195–196.
63 AGAD, WE 544, k. 4, 6, 8.
64 Tamże, k. 26. 
65 „Wiadomości Warszawskie”, 1766, nr 101.
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celnych z  lat 1765–176666. Najprawdopodobniej nie zajmował się więc prowa-
dzeniem handlu międzynarodowego. Nie został też wymieniony wśród najważ-
niejszych kupców warszawskich w 1791 roku67. Z badań Krystyny Zienkowskiej 
wynika, że działalność na rzecz miasta przedkładali ponad zyski z działalności 
handlowej również inni członkowie magistratu Starej Warszawy68.  

Z treści publik miejskich wynika, że Jerzy Dawidson aktywnie sprawował 
urząd gminnego, uczestnicząc w rozstrzyganiu wielu spraw istotnych z punk-
tu widzenia interesu miasta. Dla badaczy osiemnastowiecznych dziejów War-
szawy jego nazwisko kojarzy się przede wszystkim ze spisem nieruchomości 
i ludności przygotowanym przez niego w roku 1754. W pracach naukowych 
funkcjonuje on pod nazwą lustracji Dawidsona. Decyzja o przeprowadzeniu 
spisu, który miał być podstawą do określenia wysokości pogłównego, zapad-
ła podczas posiedzenia magistratu Starej Warszawy 1 marca 1751. Pierwotnie 
wśród gminnych wybranych do realizacji tego zadania nie było ani Dawidso-
na, ani Kozłowskiego69. Najprawdopodobniej delegowani nie wywiązali się 
z tego zadania, zostało więc ono powierzone właśnie Dawidsonowi70. 

Każda z trzech instytucji samorządu Starej Warszawy miała określony zakres 
kompetencji. Dwa razy do roku magistrat staromiejski spośród gminnych wybie-
rał egzekutorów podatku pogłównego (rata marcowa i wrześniowa). W 1750 roku 
do zbierania raty marcowej wyznaczeni zostali gminni Jerzy Dawidson i Stani-
sław Szymański. Pierwszy z nich został następnie wezwany do oddania rachun-
ków z poboru podatków. Sprawa przeciągnęła się do roku 1753, wówczas po raz 
drugi miało dojść do wyboru radców i ławników w celu wysłuchania sprawozda-
nia z poboru. Najwyraźniej sprawa została pozytywnie rozstrzygnięta, ponieważ 
w roku następnym Dawidson został wybrany do egzekucji raty marcowej podat-
ku pogłównego (wraz z gminnym Piotrem Kalińskim). W 1755 roku przedstawił 
radcom sprawozdanie z poboru podatku. Odpowiednia dokumentacja przekaza-
na została do archiwum miejskiego. Po raz kolejny, tym razem wraz z kupcem Ja-
kubem Kemzerem, Dawidson został wybrany w roku 1759 do zebrania wrześnio-
wej raty podatku pogłównego. Rok później gminni przedstawili sprawozdanie 
deputacji wyłonionej z radców, ławników i gminnych71.    

Od momentu nominacji na urząd gminnego Dawidsonowi zlecono szereg 
innych ważnych zadań. W  1755 roku wraz z  syndykiem poszukiwał w  księ-
gach ekonomicznych przechowywanych w  archiwum miejskim w  ratuszu 
dokumentów dotyczących Szulczyka (Solca), za co otrzymał wynagrodzenie. 
W  1757 został wybrany w  skład delegacji złożonej z  przedstawicieli wszyst-

66 B. Grochulska, Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej. Podstawy gospodarcze rozwoju miasta, War-
szawa 1986, s. 137–144. 

67 AGAD, SW 332, k. 589.
68 K. Zienkowska, Jan Dekert…, s. 146.
69 AGAD, WE 541, k. 13.
70 Jak przyznał magistrat, lustracja została przez niego przeprowadzona z „wielką pracą i pilnością”; w na-

grodę za tę pracę otrzymał 12 czerw. zł z pierwszej percepty pogłównego. AGAD, WE 541, k. 74. Szerzej 
na temat znaczenia lustracji w  badaniach historycznych zob. B. Grochulska, Statystyka ludnościowa 
Warszawy w drugiej połowie XVIII w., „Przegląd Historyczny”, 1954, t. 45, s. 588.

71 AGAD, WE 541, k. 10, 21, 43, 61, 65, 95, 99.
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kich trzech porządków w celu uregulowania zgodnie z interesem miasta spo-
ru z  zakonem karmelitów. W  następnym roku magistrat wybrał deputację 
złożoną z ławników Józefa Putschura i Jana Hoekera oraz gminnych Jerzego 
Dawisdona i  Michała Rothera w  celu rewizji gruntów miejskich na Solcu, 
gdzie na niezabudowanych działkach miejskich i na piaskach nad Wisłą nie-
którzy przekupnie składowali drewno i inne towary. Gminni mieli przepro-
wadzić inspekcję składów drewna, co umożliwiłoby pobieranie podatków. Za 
tę pracę zostali wynagrodzeni ze skarbu miasta. W 1761 roku zostali wezwani 
do przekazania zebranego wówczas czynszu. W kolejnym roku Jerzy Dawid-
son został członkiem deputacji powołanej w  celu rewizji rachunków zwią-
zanych z  administrowaniem prochownią miejską, którą zarządzał ławnik 
Jan Christian Walter. Z kolei w 1764 uczestniczył w pracach deputacji, której 
zadaniem było ustalenie wysokości podatku publicznego. Miał być on prze-
znaczony na budowę bramy triumfalnej w związku z wjazdem do Warszawy 
króla Stanisława Augusta72. 

Starszy gminny zwoływał i przewodniczył posiedzeniom koła gminnych. 
Z  racji sprawowanej funkcji niejednokrotnie powoływany był na delegata 
magistratu do rozstrzygania konkretnych spraw miejskich. Dotyczyło to ta-
kich kwestii jak kontrola dochodów i wydatków miejskich oraz nadzorowanie 
gruntów podlegających jurysdykcji Starej Warszawy. W roku 1772 Jerzy Da-
widson został wybrany w skład deputacji, która miała wysłuchać sprawozda-
nia z działalności Urzędu Ekonomicznego, a następnie skontrolować rachun-
ki związane z budową wałów wokół miasta. W tym samym roku uczestniczył 
w staraniach o przywrócenie jurysdykcji Starej Warszawy nad gruntem stru-
biczowskim73. 

Jednym ze źródeł finansowania wydatków miasta były pożyczki udzie-
lane przez osoby prywatne. W  1772  Dawidson zaproponował magistratowi  
10 tys. zł, które ten postanowił zaciągnąć na realizację potrzeb miasta i zabez-
pieczyć na dobrach miejskich74. W 1773 roku starszy gminny wszedł w skład 
deputacji mającej przeprowadzić rozmowy z  Andrzejem Stanisławem Mło-
dziejowskim, kanclerzem wielkim koronnym, w  celu przywrócenia prawa 
miasta do sprzedawania prochu. W  tymże samym roku powstała deputacja 
– złożona z prezydenta Wojciecha Loberta, radców Jana Christiana Waltera 
i Jana Gidelskiego oraz starszego ławników Stanisława Mietelskiego, a także 
starszego gminnych Jerzego Dawidsona – której zadaniem była rewizja grun-
tów miejskich w  pobliżu cegielni miejskiej75. W  roku 1775 starszy gminny 
uczestniczył w przygotowaniu manifestu zgłoszonego do akt miejskich prze-
ciwko projektowi opodatkowania obywateli staromiejskich na koszary dla 
wojska rosyjskiego. W  roku następnym Dawidson brał udział w  układaniu 
taryfy podatku, który miał być przeznaczony na policję ratuszową i  służbę 

72 Tamże, k. 60, 74, 90–91, 120, 134, 169.
73 AGAD, WE 542, k. 9–10.
74 Tamże, k. 20v.
75 Tamże, k. 46, 58.
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miejską76. W tym samym okresie powołana została z jego udziałem deputacja 
wyznaczona do znalezienia miejsca na wybudowanie szlachtuza miejskiego, 
po przyznaniu miastu tego prawa przez Radę Nieustającą77. W 1787 roku Da-
widson uczestniczył w układaniu nowej taryfy podatku pogłównego. W tym 
celu przygotowany został nowy spis posesji i ich właścicieli78. 

W  roku 1777 doszło do zamieszek wśród czeladników należących do róż-
nych cechów rzemieślniczych istniejących w  Warszawie. Było to skutkiem 
aresztowania 206 czeladników krawieckich roboty niemieckiej przez dozor-
ców marszałkowskich. Domagali się oni ustanowienia własnej gospody od-
rębnej od gospody czeladzi polskiej79. Podczas sesji publicznej staromiejskie-
go magistratu, zwołanej celem uspokojenia sytuacji, Jerzy Dawidson z całym 
kołem gminnych (jako plenipotenci wszystkich cechów) wystąpił do rady 
i ławy z konkretnymi żądaniami. Sprowadzały się one do wypuszczenia z wię-
zienia marszałkowskiego czeladników krawieckich. Ze sprzeciwem spotkała 
się także forma ich ukarania. Zostali oni z użyciem siły zatrzymani na ulicy, co 
było niezgodne z artykułami statutu cechu krawieckiego80. 

W  1775 roku na mocy wyroku Sądu Asesorskiego mieszczanie wyznania 
ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego uzyskali równe z ka-
tolikami prawo  do obywatelstwa Starej i Nowej Warszawy. Dawidson uczestni-
czył w toczących się wówczas rozmowach przedstawicieli magistratu z kancle-
rzem wielkim koronnym Andrzejem Stanisławem Młodziejowskim w  sprawie 
określenia warunków, na jakich zrealizowane miało być postanowienie sądu. 
W  tym samym roku starszy gminny, obok radców Jana Gidelskiego i  Antonie-
go Różańskiego oraz Stanisława Mietelskiego, starszego ławników, brał udział 
w opracowaniu umowy z księgarzem Michałem Gröllem w sprawie przyznania 
mu wyłącznego prawa do prowadzenia w mieście aukcji publicznych81.

Przytoczyć należy również innego typu sprawy, w  które zaangażowany 
był Jerzy Dawidson. W  1771 roku otrzymał zadanie dopilnowania organiza-
cji nabożeństwa w kolegiacie św. Jana w związku z uratowaniem króla z rąk 
porywaczy w czasie konfederacji barskiej. Na mszy stawić się mieli członko-
wie magistratu i cechów rzemieślniczych. W kościołach klasztornych miały 
w tym czasie bić dzwony82. 

Z  treści publik miejskich wynika, że magistrat staromiejski wspierał fi-
nansowo wdowy pozostałe po zmarłych urzędnikach. W 1772 roku magistrat 
przychylił się do wniosku ławnika Jana Wiśniewskiego, który z powodu ubó-
stwa nie mógł pochować zmarłej żony, i za pośrednictwem Jerzego Dawidsona 
przekazał na ten cel sto złotych83.

76 Tamże, k. 96v, 134v.
77 Tamże, k. 212, 214.
78 AGAD, WE 7, k. 51. 
79 AGAD, WE 6, k. 771.
80 AGAD, WE 542, k. 184.
81 AGAD, WE 542, k. 116, 120v.
82 Tamże, k. 5.
83 Tamże, k. 15.
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Ważnym zadaniem magistratu było dbanie o interesy miasta, szczególnie 
w  sytuacjach kryzysów politycznych w  Rzeczypospolitej. Powoływane były 
wówczas deputacje złożone z reprezentantów rajców, ławników i gminnych, 
których celem było wypracowanie stanowiska władz miejskich w  konkret-
nej sprawie. W  roku 1774 powołana została deputacja (m.in. z  udziałem Da-
widsona), która miała podjąć negocjacje z  kanclerzem wielkim koronnym 
i marszałkiem konfederacji generalnej84. Takie działania podejmowane były 
również w związku ze zwołaniem sejmu. W 1786 z magistratu staromiejskie-
go wyznaczone zostały osoby, w tym Jerzy Dawidson, których zadaniem było 
zabezpieczenie praw i przywilejów miasta w kontekście osadnictwa ludności 
żydowskiej85.

W  okresie obrad Sejmu Czteroletniego Warszawa znalazła się w  cen-
trum wydarzeń politycznych. Według K. Zienkowskiej w  1788 „ów ferment 
umysłów, nastrój podniecenia i nadziei, szczególnie silny w Warszawie, poli-
tycznej, kulturalnej i administracyjnej stolicy kraju, udzielił się także miesz-
czanom warszawskim”86. Na miesiąc przed rozpoczęciem prac przez posłów 
i senatorów magistrat Starej Warszawy wyznaczył dwunastoosobową depu-
tację, liczniejszą niż zazwyczaj, która miała przygotować projekt zawierający 
dezyderaty miasta. Memoriał i inne przygotowane wówczas pisma miały zo-
stać wydrukowane i  rozpowszechnione podczas obrad sejmu87. W  skład de-
putacji weszli prezydent Starej Warszawy Wojciech Lobert, radni Jan Dekert, 
Andrzej Rafałowicz, Antoni Chevalier, Józef Łukaszewicz, Józef Rzempołuski, 
Stanisław Rafałowicz, Franciszek Makarowicz oraz gminni Jerzy Dawidson, 
Antoni Zader, Andrzej Plath i  Michał Sperl. Zachowane źródła miejskie nie 
pozwalają na prześledzenie prac deputacji i  poznanie opinii dominujących 
wśród jej członków, w  tym szczególnie podzielanych przez starszego gmin-
nych Jerzego Dawidsona. W kolejnych latach ze względu na stan zdrowia nie 
mógł on już aktywnie uczestniczyć w działaniach podjętych przez członków 
staromiejskiego magistratu w celu zyskania przychylności dla sprawy miej-
skiej ministrów, senatorów i posłów przybyłych na sejm, uczestniczył jednak 
w obradach magistratu, gdy podejmowane były ważne decyzje, m.in. o wysła-
niu listów do samorządów ważniejszych miast Korony i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wzywających je do przysłania delegatów do Warszawy88.       

Jerzy Dawidson był jednym z  czterech seniorów koła gminnych w  XVIII 
wieku. Pierwszym był Jan Jaster, kupiec pochodzący z  Poznania, który oby-
watelstwo Starej Warszawy przyjął w  1698 r. z  rekomendacji Laurentiusa 
Ehenowicza, starszego koła gminnych89. Urząd starszego pełnił w  latach 
1718–1738, do czasu uzyskania awansu do grona ławników. Jan Wiśniowski 

84 Tamże, k. 76.
85 AGAD, WE 7, k. 44.
86 K. Zienkowska, Jan Dekert…, s. 143.
87 AGAD, WE 7, k. 61v.
88 Tamże, k. 71.
89 AGAD, WE 746, k. 174.
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(Wiśniewski)90 był starszym gminnym w latach 1738–1753, z przerwą w latach 
1745–1747, gdy starszym był Jan Heokier. W 1754 obaj zostali włączeni do gro-
na ławników. Wówczas starszym gminnych został Stanisław Szymański, któ-
ry sprawował ten urząd do 1769 roku91. Zgodnie z prawem miejskim w przy-
padku nieobecności starszego, zastępował go subdelegat. W tej roli zapisani 
zostali w publikach gminni: Adam Głowacki, Bartłomiej Szpakowski, Hiacynt 
Uziemski i Józef Gierczyński. Wynika z tego, że urząd seniora koła gminnych 
sprawowany był przez dłuższy czas. Był on punktem wyjścia do dalszej karie-
ry urzędniczej. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Jerzy Dawidson 
sprawował ten urząd do końca życia. Wbrew informacji podawanej przez au-
torów biogramów nie awansował do grona ławników92. 

Dalsze szczegółowe badania nad składem staromiejskiego magistratu po-
zwolą udzielić odpowiedzi na pytanie o  czynniki sprzyjające osiągnięciu ko-
lejnych szczebli urzędniczej kariery przez osoby przyjęte do grona gminnych. 
Można przywołać przykłady karier osób spoza granic Rzeczypospolitej, któ-
re doszły do urzędu rajcy, jak Jan Christian Walter, piekarz z  Magdeburga93. 
Tymczasem pochodzący z  Bawarii kupiec Georgius Kemzer, który w  1758  
roku został wybrany na gminnego, nie awansował dalej94, podobnie jak Joannes 
Georgius Porn, piekarz z Bawarii, który został przyjęty do tego grona w 1738 roku95. 

Z pewnością wejście w skład magistratu Starej Warszawy i osiągnięcie ko-
lejnych stopni awansu urzędniczego zależało w  dużym stopniu od koneksji 
rodzinnych. Za przykład posłużyć mogą kariery przedstawicieli następują-
cych rodzin: Witthoffów (protoplasta rodu Gerard w roku 1691 był prezyden-
tem miasta, urząd ten objął także jego syn Franciszek), Loupiów (Józef Bene-
dykt Loupia był prezydentem miasta), Andrychowiczów (na urząd prezydenta 
wybrany został Franciszek Andrychowicz, a następnie Paweł Andrychowicz). 
Na tym tle spektakularną karierę zrobił Jan Dekert, kupiec z Bledzewa, który 
przeszedł wszystkie szczeble urzędniczej kariery, by w  roku 1789 osiągnąć 
urząd prezydenta Starej Warszawy. Przegląd nazwisk staromiejskich rajców 
i ławników wskazuje, że była to grupa, do której dostęp był znacznie ograni-
czony. Jej członków łączyły więzi rodzinne i zawodowe, które częściowo moż-
na prześledzić w aktach metrykalnych parafii św. Jana Chrzciciela.   

Z tego względu warto sprawdzić koligacje rodzinno-towarzyskie Jerzego Da-
widsona. W świetle ksiąg przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy przez 
cały okres działalności publicznej udzielił rekomendacji osiemnastu osobom 
ubiegającym się o  przyznanie obywatelstwa. Występowanie w  roli rekomen-

90 W Album civium Starej Warszawy J. Wiśniowski wpisany został w 1730 r., a rekomendował go Wilhelm 
Czamer, prezydent miasta. W zapisce brak informacji o zawodzie.  

91 W 1739 r. przyjął on obywatelstwo Starej Warszawy z rekomendacji rajcy Mathiasa Kostrzewskiego. We 
wpisie brak danych na temat zawodu. 

92 Zachował się jeden zapis źródłowy, w którym Jerzy Dawidson zapisany został z funkcją ławnika. W księ-
dze chrztów parafii św. Jana we wpisie z 1787 został on określony jako senior scabinus. To najpewniej 
pomyłka pisarza kancelarii parafialnej. Por. księgi chrztów parafii św. Jana z lat 1783–1790, k. 186.

93 AGAD, WE 543, k. 74v.
94 AGAD, WE 541, k. 90.
95 AGAD, WE 540, k. 139.
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dującego wiązało się głównie ze sprawowaną przez niego funkcją seniora kon-
fraterni kupieckiej, a następnie starszego gminnego. W grupie tej dominowali 
kupcy z  Warszawy, ale również spora grupa cudzoziemców. Wśród nich byli 
kupcy z Bawarii Joannes Georgius Kemzer96 i Georgius Bauhoffer97 oraz Joannes 
Georgius Kryner98, z Saksonii – Christianus Bezold99 oraz z Czech – Benedictus 
Kreybich100. Wśród rekomendowanych był także kupiec z Włoch Filipus Anto-
nius Campion101 i  Joannes Rautenstrauch z  Warszawy102. Dane zaczerpnięte ze 
źródeł miejskich uzupełniają informacje zawarte w aktach metrykalnych kole-
giaty św. Jana Chrzciciela. Nazwisko Dawidsona, w charakterze świadka aktu za-
warcia małżeństwa103, jak też ojca chrzestnego104 pojawiło się wielokrotnie. Pod-
kreślić jednak należy, że wśród nazwisk zapisanych w aktach kościelnych brak 
tych najbardziej znaczących w  środowisku warszawskim, w  tym nazwisk osób 
zasiadających w  magistracie staromiejskim. Wyjątek to Joannes Jaster, starszy 
koła gminnych, z którym łączyły Jerzego Dawidsona bliższe relacje. Świadczyć 
o tym może fakt, że Dawidson był ojcem chrzestnym jego córki. Uroczystość od-
była się w roku 1746, czyli w roku poprzedzającym przyjęcie Dawidsona w skład 
koła gminnych105. Z uwagi na doświadczenia Dawidsona, wspomnieć można, że 
w 1787 uczestniczył w chrzcie Żyda Godefrida Michaela Josepha Lebrechta106.  

Nie bez znaczenia dla oceny pozycji Jerzego Dawidsona jest fakt, że nie na-
był on własnej nieruchomości na terenie miasta. W żadnym z zachowanych 

96 AGAD, SW 520, k. 80.
97 AGAD, WE 747, k. 215. 
98 Tamże, k. 86v. 
99 AGAD, WE 749, k. 68. 
100 AGAD, WE 748, k. 6.
101 AGAD, WE 747, k. 85.
102 Tamże, k. 23.
103 W 1743 r., wraz z Antoniusem Michcińskim był on świadkiem na ślubie luteranina Jana Kocha i Marianny 

Mościckiej. Z kolei w 1763 r., wraz z kupcem Jacobem Kemzerem, był świadkiem ślubu pochodzącego z Ba-
warii kupca Gregoriusa Rauschera i Frideriki Helmin, zaś w 1764 r. ślubu Andrzeja Kanarkiewicza i Marian-
ny (wraz z Mathiasem Talińskim). W 1767 r. uczestniczył w ceremonii zaślubin Stanisława Bobrowskiego 
z Ewą Żurkowską (wraz z Kazimierzem Dobrowolskim), natomiast w 1786 był świadkiem na ślubie Palusa 
Casasopra i Barbary Bianki (drugim świadkiem był Josephus Amodio). W tym samym roku uczestniczył 
w zaślubinach Mathiasa Szymańskiego i Christiny Gwiazdowskiej, córki Jana Hawemana. Akta ślubów pa-
rafii św. Jana Chrzciciela z lat 1740–1750, k. 63; z lat 1762–1764, k. 60, 86, 184; z roku 1785, k. 129, 149.

104 W  1744 r. uczestniczył w  chrzcie syna Carola Ludvica i  Marianny Likander, zaś w  1745 r. w  chrzcie 
córki Thomasa Rzecznika i Marianny oraz syna Mathiasa Kozuborskiego i Anny. W 1746 r. trzymał do 
chrztu dziecko Adama Dachnowskiego, teologa seminarium warszawskiego. W 1748 r. odbył się chrzest 
córki Franciszka de Paula, a w 1749 r. Dawidson był chrzestnym syna Michała Gadowskiego i Marianny. 
W 1772 r. trzymał do chrztu córkę Andreasa Kanarkiewicza i Marianny (wraz z Anną Kornikiewiczową). 
W 1785 r. uczestniczył w chrzcie syna Jakuba Wołosowicza i Teresy (razem z Marianną Offmanową). 
W  tym samym roku odbył się chrzest córki Michała Filklewicza i  Margarety (matką chrzestną była 
Anna Keyserowa) oraz chrzest syna Franciszka Rzewuskiego i Agnety (matką chrzestną była Marianna 
Fontana). W 1786 r. odbył się chrzest syna Michała Krzywickiego i Katarzyny, chrzestnymi byli Jerzy Da-
widson i Marianna Wiadrowska. W 1787 r. Jerzy Dawidson trzymał do chrztu dziecko Simona Keshoffera 
wraz z Marianną Iwanowską. W tym też roku uczestniczył w chrzcie córki Ignacego Szrezyckiego i Clary 
wraz z Barbarą Oswaldową. W 1789 r. trzymał do chrztu córkę Franciszka Rzewuckiego wraz z Filipiną 
Braunową. Akta chrztów parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1744–1747, k. 4, 106, 138, 189; z lat 1747–1751, 
k. 22, 84; z lat 1771–1772, k. 375; z lat 1783–1790, k. 92, 96, 105, 127; z lat 1783–1790, k. 186, 222, 318.

105 Akta chrztów parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1744–1747, k. 143.
106 Poza nim w ceremonii uczestniczyli Enerentina Gastell, Regina Tremo i Josephus Oswald, podskarbi bra-

ctwa św. Benona. Akta chrztów parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1783–1790, k. 218. 
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spisów mieszkańców Starej Warszawy i  jej przedmieść nie pojawia się jego 
nazwisko w charakterze właściciela nieruchomości. Według spisu z roku 1754 
kupiec wraz z żoną mieszkał przy ulicy Świętojańskiej w kamienicy należącej 
do Doroty z Rybczyńskich, żony Andrzeja Franciszka Cichockiego, metrykan-
ta koronnego i  sekretarza królewskiego107. Natomiast w  1792 roku mieszkał 
w  murowanej kamienicy, będącej własnością kapituły warszawskiej, przy 
ulicy Jezuickiej 76. Wraz z nim odnotowana została żona oraz służba domo-
wa (jeden mężczyzna i  trzy kobiety)108. Jest to kwestia warta podkreślenia, 
ponieważ każdy nowy obywatel Starej Warszawy zobowiązywał się do naby-
cia nieruchomości na terenie podlegającym miejskiej jurysdykcji. Przyjęcie 
obywatelstwa, nabycie nieruchomości i  opłacanie podatków było bowiem 
traktowane jako widoczny znak trwałego związania nowego obywatela z mia-
stem. Tymczasem w praktyce przez wzgląd na rosnące koszty nabycia nieru-
chomości i związane z tym powinności podatkowe, wielu nowych obywateli 
Starej Warszawy nie wypełniało tego zobowiązania. Sytuacja taka zachodziła 
w przypadku warszawskich luteranów, spośród których wielu raczej dzierża-
wiło nieruchomości, niż je nabywało. Ze źródeł miejskich wynika, że dotyczy-
ło to także przybywających do miasta cudzoziemców, którzy mimo przyjęcia 
staromiejskiego obywatelstwa niechętnie inwestowali w nieruchomości109.  

Jerzy Dawidson zasługuje na uwagę nie tylko z uwagi na swą działalność 
jako gminny Starej Warszawy, ale również z  tego względu, że był autorem 
ośmiu książeczek o  charakterze dewocyjnym110. Jest to sytuacja wyjątkowa 
i  jednostkowa na tle całego staromiejskiego magistratu w  drugiej połowie 
XVIII wieku. Publikacje te pozwalają poznać poglądy autora, aktywnego 
uczestnika wydarzeń związanych z rodzącym się mieszczańskim ruchem po-
litycznym, którego symbolem była czarna procesja z 1789 roku. 

Pierwsza książka Dawidsona została wydana w roku 1755 w drukarni pijarskiej 
w  Warszawie. Nosiła tytuł Kalwaria w  Ujazdowie pod Warszawą przez Augusta 
Wtórego wystawiona111. Zadedykował ją królowi Augustowi III, który był fundato-
rem kalwarii w Ujazdowie pod Warszawą. Były to rozmyślania nad Męką i Śmier-
cią Pańską przy 27 kapliczkach. Z tego samego okresu pochodzi druga publikacja 
– Sposób, jak nabożnie obchodzić groby na Wielki Piątek na pamiątkę Grobu Jerozo-
limskiego112. W roku 1762 ukazała się w druku książeczka do nabożeństwa zatytu-
łowana Okręt płynący po burzliwym morzu świata… to jest nauka o modlitwie, życiu 

107 Poza gospodarzami zapisane zostały dwie osoby służby. Zob. Źródła do dziejów Warszawy: rejestry po-
datkowe i taryfy nieruchomości Warszawa 1510–1770, wyd. A. Berdecka i in., Warszawa 1963, s. 397. 

108 AGAD, WE 15, k. 15.
109 Szerzej na temat kwestii nabywania nieruchomości przez nowych obywateli zob. K. Zienkowska, Obywa-

telstwo miejskie Starej Warszawy…, s. 13.
110 K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. 9. https://www.estreicher.uj.edu.pl [dostęp: 16 VIII 2019].
111 Kalwaria w Ujazdowie pod Warszawą albo pamiątka męki y śmierci Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chry-

stusa. Przez Augusta Wtórego dla rozmyślania tajemnic Męki Pańskiey na wzór Kalwarii Jerozolimskiey 
wystawiona, a ku wiekopomnej pamiątce ... szczodrobliwością ... Augusta III ufundowana. W dwudziestu 
siedmiu taiemnicach z textami Pisma S., Warszawa 1755.      

112 Sposób jak nabożnie obchodzić groby na Wielki Piątek na pamiątkę onego Grobu Jerozolimskiego, do któ-
rego Chrystus Pan po śmierci swoiey był złożony. Oraz nauka o taiemnicy Grobu Chrystusa Pana z Pisma 
Świętego, [b.m. i  b.r.]. 
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dobrym i szczęśliwej śmierci…113. Trzy lata później w drukarni jezuickiej w Warsza-
wie wydrukowana została kolejna pozycja Dawidsona zadedykowana konfraterni 
kupieckiej, zatytułowana Katechizm albo nauka chrześcijańska nie tylko świeckim 
ale y pannom zakonnym, także y plebanom wielce bardzo pożyteczny teraz dla pożyt-
ku Dusz Chrześcijańskich114. W roku 1766 wydana została książka Nabożeństwo co-
dzienne, a osobliwie w Piątek do Cudownego Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w Kaplicy 
Kollegiaty S. Jana Warszawskiej, Uwagi przednieyszych Taiemnic Męki Pańskiej przez 
cały tydzień na Stacye podzielone. Książka wraz z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego była dostępna w sklepie Jerzego Dawidsona115. W następnych latach ukazały 
się jej kolejne wydania. Ostatnie, piąte, z roku 1784, zostało poprawione i rozbudo-
wane116. To wydanie zostało zadedykowane „Naywyzszemu Krolow Krolowi, Nieba 
i Ziemi Monarsze, Zywych i Umarłych, Sędziemu Bogu y Zbawicielowi Jezusowi 
Chrystusowi”. Prawdopodobnie wydana też została skrócona wersja tej książeczki 
pod tytułem Krotkie nabożeństwo codzienne117. Jako ostatnie wydał Dawidson dru-
kiem w 1780 roku Nabożeństwo z krótką nauką dla braci Archikonfraterni Literackiej 
Niepokalnego Poczęcia Nayprzedostojnieyszey Maryi Panny w kaplicy kollegiaty war-
szawskiej świętego Jana oraz dla zbawiennego pożytku wszystkich wiernych...118. Jerzy 
Dawidson był także autorem niezachowanego druku Postrzeżenia meteorologiczne 
wraz z notami szczególnych zdarzeń w Warszawie119.

Książki autorstwa Jerzego Dawidsona to z  jednej strony typowe pozycje 
dewocyjne, w  których autor podkreślał znaczenie wiary w  życiu człowieka 
i zalecał regularne praktyki religijne. Świadczą one niewątpliwie o głębokiej 
pobożności autora. Z drugiej strony Dawidson zawarł w nich znacznie więcej 
treści, niż można by sądzić, opierając się wyłącznie na tytułach poszczegól-
nych pozycji. W Katechizmie albo nauce chrześcijańskiej zamieścił wstęp skie-
rowany do „Konfraterni Kupców Stołecznego Miasta Starej Warszawy Rezy-
dencyi J.K.Mści”, w  którym zapewne nie bez przyczyny i  nie przypadkiem 

113 Okręt płynący po burzliwym morzu swiata tego do portu szczęsliwey wiecznosci, to jest nauka o modlitwie, 
o życiu dobrym y szczęsliwey smierci etc. Modlitwy ranne, y wieczorne, nabożeństwo do Pana Jezusa, dla 
podroznego Nauka o pokucie, spowiedzi, y kommuniy, obieranie stanu, na ktorym zawisła cała wiecznośc, 
y wiele innych nauk y modlitw, zgoła wszystko co należy do prawdziwego katolika; áby był zbawiony, War-
szawa 1762.

114 Katechizm albo Nauka chrześciańska, nietylko świeckim ale i pannom zakonnym także y plebanom wielce 
bardzo pożyteczny teraz dla pożytku Dusz Chrześciańskich do druku podany, Warszawa 1765.

115 „Wiadomości Warszawskie”, 1766, nr 101.
116 Nabozenstwo codzienne osobliwie w Piątek do Cudownego Pana Jezusa Ukrzyzowanego łaskami słyną-

cego w Kollegiacie Ś. Jana albo Modlitwy poranne y wieczorne, przed y po Komunii Swiętey Litania o Męce 
Tegoż Pana dla szczęśliwey śmierci, y wiele innych Nauk, Modlitw, o życiu dobrym y szczęśliwey śmierci, 
trochę obszernieyszych iak przeszłe; z Odpustem zupełnym, wiecznemi czasy nadanym, od Teraznieyszego 
Papieża Piusa VI do druku podane piąty raz, Warszawa 1784.  

117 Krotkie nabożeństwo codzienne a  osobliwie w  Piątek do Cudownego Pana Jezusa Ukrzyżowane-
go w  Kaplicy Kollegiaty Warszaw. S. Jana... https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/
wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=75197&offset=0&index=4; [dostęp: 28 III 2019].

118 Nabożeństwo z  krótką nauką dla braci Archikonfraterni Literackiey Niepokalanego Poczęcia Nayprze-
dostojnieyszey Maryi Panny w  kaplicy Kollegiaty Warszawskiej S. Jana ord. dla zbawiennego pożytku 
wszystkich wiernych do druku podane przez Jerzego Dawidsona Miasta Starey Warszawy JKMci Rezyden-
cyonalnego Gminnego Starszego, a w teyże Archikonfraterni Podskarbiego, Warszawa 1780.

119 Informację o rękopisie podał F.M. Sobieszczański, Dawidson Jerzy Józef…, s. 835; K.W. Wójcicki, Cmentarz 
Powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1855, t. 1, s. 102. 
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podkreślił znaczenie rozwoju handlu wewnętrznego i międzynarodowego dla 
pomyślnego rozwoju gospodarczego kraju. Tak to uzasadniał: „Kupiecka pro-
fessya ztąd ma zaiste szacunek i zalecenie swoje, że tak wewnętrzne w kraju, 
jako i zewnętrzne z zagranicznemi kupiectwo całemu powszechnie Narodowi 
i partykularnym w szczególności obywatelom równie jest pożyteczne”120. Au-
tor podkreślił, że obowiązkiem rządzących państwem jest podjęcie skutecz-
nych działań, m.in. uchwalenie odpowiedniego prawa, które zapewniłoby 
możliwość spokojnego i  bezpiecznego prowadzenia działalności handlowej. 
Następnie pouczył kupców co do zasad, którymi powinni się kierować: „ied-
no podług praw Chrześcijańskich y Narodowych, podług sprawiedliwości, y 
poczciwego sumienia, rzetelnie, pracowicie y skromnie na powszechne y pry-
watne dobro sprawować są obowiązani”121. Podkreślił też konieczność zapew-
nienia dzieciom właściwej edukacji. Jako fundament dobrego wychowania, 
źródło cnoty i dobrych obyczajów, wskazał wiarę chrześcijańską. 

W momencie wyjścia drukiem tej książeczki od kilku lat ukazywały się cza-
sopisma wydawane przez Saksończyka Wawrzyńca Mitzlera de Kolof, w tym 
„Monitor” uznawany za najważniejsze czasopismo polskiego oświecenia122. 
W tym też okresie działalność księgarską i wydawniczą rozpoczął Michał Gröll. 

120 Katechizm albo nauka chrześcijańska...
121 Tamże.
122 Szerzej na temat czasopisma zob. „Monitor” 1765–1785. Wybór, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław, 

Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976.

Strona tytułowa publikacji J. Dawidsona, Katechizm 
albo nauka chrześcijańska…, ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 4g.5.9.2 / Title 
page of J. Dawidson’s publication, Katechizm albo 
nauka chrześcijańska…, from the collections of the 
University of Warsaw Library, sygn. 4g.5.9.2
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Obu uznaje się za głównych promotorów ideologii mieszczańskiego oświecenia 
na ziemiach polskich123. Na łamach wydawanych i redagowanych przez siebie 
czasopism podejmowali oni niejednokrotnie temat znaczenia rozwoju handlu 
i  rzemiosła dla budowania dobrobytu państwa. Wskazywali na konieczność 
dbania o stan miast i dobrobyt ich mieszkańców. W opozycji do ideologii stanu 
szlacheckiego promowali cnoty mieszczańskie, takie jak pracowitość, skrom-
ność, pobożność, działalność na rzecz dobra powszechnego. Podkreślali przy 
tym znaczenie wiary chrześcijańskiej jako źródła cnót i obyczajów mieszczań-
skich124. Pokrewieństwo myśli i  opinii wyrażanych przez Jerzego Dawidsona 
z ideałami głoszonymi przez mieszczańskich redaktorów czasopism wyznania 
ewangelicko-augsburskiego jest niewątpliwe.

Jerzy Dawidson zmarł w roku 1793, w wieku 91 lat125. Według relacji pra-
sowej uroczystości pogrzebowe miały uroczystą oprawę126. Pochowany został 
w kolegiacie św. Jana Chrzciciela. Pozostała po nim wdowa Agnieszka, którą 
poślubił w 1755, mając 53 lata127. Para najprawdopodobniej nie doczekała się 
potomstwa, choć brak ksiąg chrztów z tego okresu nie pozwala mieć co do tego 
całkowitej pewności. 

Podsumowując rozważania dotyczące życia i  działalności Jerzego Da-
widsona, należy podkreślić kwestie istotne także z  punktu widzenia osiem-
nastowiecznej historii Warszawy. Pierwsza dotyczy zjawiska migracji do 
miasta w  tym okresie. Dawidson to imigrant ze Szkocji, podkreślający wie-
lokrotnie swój status przybysza z obcego kraju.  Pisał o sobie: „mnie, w tym 
Krolestwie Cudzoziemcowi”128, a w innym miejscu: „tak teź y ia obcy do Polski 
Przychodzień”129. Na tym jednostkowym przykładzie prześledzić można stra-
tegie postępowania przyjęte w nowym otoczeniu. Druga to sprawa otwartości 
mieszkańców miasta i  jego elit politycznych na ludzi nowych. Dawidson zo-
stał dopuszczony do grona obywateli Starej Warszawy i był członkiem kon-
fraterni kupieckiej. Jego kariera urzędnicza zatrzymała się jednak na pozio-
mie starszego gminnego, choć za działalność na rzecz miasta zyskał on duży 
szacunek i  uznanie. Trzecia kwestia związana jest z  procesem społecznej 
i  politycznej emancypacji mieszczaństwa i  pełnieniem przez Warszawę roli 
najważniejszego ośrodka ruchu politycznego mieszczaństwa w dobie Sejmu 
Wielkiego. Jerzy Dawidson, starszy koła gminnych, aktywnie uczestniczył 

123 Zob. M. Klimowicz, R. Kaleta, Prekursorzy Oświecenia: Monitor z roku 1763 – na tle swoich czasów; Mit-
zler de Kolof – redaktor i wydawca, Wrocław 1953; M. Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie 
w XVIII wieku: problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998.

124 M. Kuc-Czerep, Niemieckojęzyczni mieszkańcy osiemnastowiecznej Warszawy, Warszawa 2018 (maszy-
nopis dostępny w Bibliotece IH PAN).

125 Akta zgonów parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1780–1796, k. 181. 
126 Uroczystości zostały opisane następująco: „Ciało Zmarłego, Uroczystym Konduktem w Asystencyi licz-

nego Duchowieństwa, Magistratu i Cechów, do tuteyszey Kollegiaty prowadził JX. Malinowski Suffragan 
Miednicki, które przyimowane było przy drzwiach Kościelnych od Kapituły tuteyszey Kollegiaty”. „Ga-
zeta Warszawska”, 1793, nr 4. 

127 Z uwagi na luki w materiale metrykalnym parafii św. Jana Chrzciciela niemożliwe jest ustalenie brzmienia 
jej nazwiska panieńskiego.

128 Kalwaria w Ujazdowie...
129 Katechizm albo nauka chrześcijańska...
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w  działaniach podejmowanych przez magistrat Starej Warszawy pod kie-
runkiem prezydenta Jana Dekerta. Ich celem była obrona praw i przywilejów 
miast  i mieszczaństwa w Rzeczypospolitej. Jego publikacje świadczą o tym, że 
bliskie mu były ideały oświeconego mieszczaństwa.     

Jerzy Dawidson, kupiec i gminny Starej Warszawy.  
Przyczynek do badań nad samorządem miejskim  
Starej Warszawy w XVIII wieku – streszczenie 

Artykuł został poświęcony postaci Jerzego Józefa Dawidsona (1702–1793), 
kupca i gminnego Starej Warszawy. Należał on do niewielkiej liczebnie spo-
łeczności angielsko-szkockiej funkcjonującej w Warszawie od pierwszej poło-
wy XVII w. Pochodził z hrabstwa Aberdeenshire w Szkocji i poprzez Gdańsk, 
Łowicz dotarł do Warszawy. Na tym jednostkowym przykładzie prześle-
dzone zostały możliwości awansu cudzoziemców w  nowym, warszawskim 
otoczeniu. Przedstawione zostały kolejne szczeble kariery osiągane przez 
Dawidsona. Zaczynał on od funkcji podskarbiego Archikonfraterni Litera-
ckiej. Następnie został wybrany na starszego konfraterni kupieckiej i urząd 
gminnego, by dalej awansować na starszego koła gminnych Starej Warszawy. 
Z  jednej strony wskazane zostały przesłanki, które ułatwiały mu osiąganie 
kolejnych szczebli awansu, jak dokonana w  1737 r. konwersja wyznaniowa. 
Z  drugiej – przeszkody, które sprawiły, że nie objął on wyższych stanowisk 
w ramach staromiejskiego magistratu. Poza działalnością społeczno-politycz-
ną Dawidson przygotował i  wydał drukiem osiem książeczek o  charakterze 
dewocyjnym. To z pewnością wyróżniało go spośród grona urzędników Starej 
Warszawy. Z uwagi na aktywną działalność starszego koła gminnych, niniej-
szy artykuł stanowi przyczynek do badań nad samorządem miejskim Starej 
Warszawy w XVIII w.

Słowa klucze: Jerzy Dawidson, samorząd miejski, Warszawa, cudzoziemcy, 
XVIII wiek


