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W XVi i 1. poł. XVii wieku polska była dla szkotów „ameryką tamtych dni”. 
W rzeczypospolitej istniały dobre warunki – sprzyjające szybkiemu dochodzeniu 
do majtku i jego pomnażaniu. W miastach i miasteczkach naszego kraju po-
wszechnie można było spotkać szkockich kramarzy i kupców. początkowo zajmo-
wali się właśnie kramarstwem i wędrownym handlem, i taki ich obraz przetrwał 
w literaturze i pamiętnikarstwie tego okresu.

Liczba osadników szkockich w polsce do 1650 roku mogła wynosić od 30 000 
do 50 000 osób. napływ emigrantów był konsekwencją ich osadnictwa w skandy-
nawii i krajach niemieckich. a jednak osadnikom ze szkocji historycy w polsce 
poświęcali mniej uwagi niż innym grupom etnicznym. Badania tej grupy podej-
mowali m.in. przedstawiciele kieleckiego ośrodka historycznego – zenon Guldon, 
Lech stępkowski, głównie w aspekcie szkockiego osadnictwa w małopolsce, czy 



302

szymon kazusek, analizujący rejestry celne krakowa. Właśnie z inspiracji nieży-
jącego już prof. dr. hab. zenona Guldona badania nad szkockim osadnictwem  
w krakowie małopolsce w XVi – 1. poł. XVii wieku podjął prof. Waldemar ko-
walski z uniwersytetu jana kochanowskiego w kielcach. ich wyniki zawarł  
w monografii Wielka imigracja. Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVi – pierw-
szej połowie XVii wieku. pracę swą oparł autor na księgach wpisów krakowa. 
systematyczną kwerendą objął akta radzieckie i ławnicze, które uzupełnił infor-
macjami z ksiąg celnych, wójtowskich i podatkowych, a także zaczerpniętych  
z akt parafii ewangelicko-augsburskiej w krakowie. uzupełnił je źródłami  
z archiwów i bibliotek Warszawy, Wrocławia, sandomierza i Lublina. W wyniku 
jego badań powstała znacząca w polskiej historiografii praca podejmująca wielo-
wątkowo zagadnienie osadnictwa szkockiego w koronie polskiej, znaczenie tej 
grupy etnicznej dla miast i handlu krakowa i innych miast małopolski, ale także 
analizująca pochodzenie społeczne, stan materialny i więzi środowiskowe emi-
grantów.

książka składa się z siedmiu rozdziałów. rozdział pierwszy przypomina chro-
nologię osadnictwa szkockiego w rzeczypospolitej XVi– 1. poł. XVii wieku, a tak-
że ich ważniejsze ośrodki zamieszkania. przypomina, że dzięki badaniom prof. 
Guldona znane jest dobrze miejsce zamieszkania szkotów w miastach wojewódz-
twa sandomierskiego. Decydując się na pobyt stały w polsce szkoci brali przede 
wszystkim warunki do prowadzenia handlu. Byli obecni tylko w ok. 30 spośród 
140 miast liczących ponad 1000 mieszkańców, przy czym terenem osadnictwa 
były miasta zarówno królewskie jak kościelne i prywatne. najwięcej, bo 24 szko-
tów zamieszkało w pińczowie-mirowie, 20 w kielcach, 19 w jedlińsku. szkoci 
zamieszkiwali również w miastach będących ogniskami reformacji jak Chmielnik 
czy raków. jak zauważa Waldemar kowalski, masowa emigracja szkotów na zie-
mie polskie spowodowana była głównie przyczynami natury gospodarczej, choć 
od ponad stulecia przeważa w polskiej historiografii opinia, że szkoci emigrowali 
głównie z powodów wyznaniowych i politycznych. interesujący jest również wą-
tek stosunku do szkockich osadników różnych instytucji i grup społecznych.

W rozdziale drugim książki autor omawia zagadnienia związane z przyjmo-
waniem prawa miejskiego przez krakowskich szkotów, którzy w większości byli 
kupcami, sporadycznie tylko rzemieślnikami – głównie złotnikami. trudno jest 
jednoznacznie ustalić ilu szkotów mieszkało w wielonarodowym krakowie, liczą-
cym na przełomie XVi i XVii wieku, wraz z miastami satelickimi – kazimierzem 
i kleparzem około 34–37 tysięcy ludności. autor podkreśla, że przy szacowaniu 
liczby szkotów, przy interpretacji źródeł należy zachować ostrożność, pamiętając, 
że określenie scotus, sot lub schott nadawano także wędrownym handlarzom 
innych niż szkockiej narodowości. W wyniku wnikliwej kwerendy autor ustalił 
nazwiska osiemdziesięciu szkotów przyjętych do społeczności krakowa w latach 
1509-1655, przy czym podkreśla, że sprawa nie jest rozstrzygnięta także z tego 
powodu, iż listy przyjęć do prawa miejskiego są niekompletne. przyjęcie w poczet 
obywateli wiązało się zwykle z wymogiem zakupu nieruchomości i ożenku, a tak-
że uiszczeniem wielu rozmaitych opłat, czy złożeniem w miejskiej zbrojowni bro-
ni, przy czym pomocna była także protekcja dygnitarzy miejskich.

rozdział trzeci i czwarty monografii poświęca prof. kowalski działalności han-
dlowej szkotów w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz na lokalnych rynkach 
krakowa i Lublina. Byli to kupcy aktywni – handlowali szerokim asortymentem, 
a wśród towarów sprowadzanych do krakowa odnotowane są m.in. wyroby garn-
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carskie z iłży. na komorze celnej w krakowie odprawiani byli, wśród innych, 
szkoccy kupcy z Chęcin, kielc, sandomierza, opatowa, secemina, koprzywnicy, 
pińczowa, szydłowa. 

Godne uwagi są także: aktywność oraz szerokie związki handlowe krakow-
skich szkotów, utrzymujących kontakty z wieloma miastami ówczesnej europy.

rozdział piąty książki przybliża warunki materialnego bytu szkotów w kra-
kowie. autor analizuje poziomy zamożności materialnej szkotów pisząc o właści-
cielach i dzierżawcach nieruchomości, przedstawiając jako wskaźnik kondycji 
społecznej także zapisy majątkowe aktów małżeństwa, wiana i posagi, zapisy tes-
tamentowe i inwentarze mienia, a także płacone podatki. analiza źródeł pozwala 
na stwierdzenie, że szkoci należeli do obywateli relatywnie zamożnych.

W rozdziale szóstym prof. kowalski poddaje analizie więzi rodzinne i korpora-
cyjne szkotów, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak sami szkoci postrzegali swą 
odrębność etniczną i jak ta odrębność kształtowała ich miejsce w wielonarodowej 
społeczności aglomeracji. krakowscy emigracji ze szkocji byli zbiorowością utrzy-
mującą ścisłe powiązania finansowe i rodzinne, także ze skupiskami w innych 
miastach rzeczypospolitej. autor wnioskuje, że w sytuacjach wymagających 
szczególnego wzajemnego zaufania szkoci polegali głównie na więzach etnicz-
nych, a przynależność narodowa wpływała też na budowanie więzi rodzinnych  
i towarzyskich.

ostatni rozdział książki autor poświęcił zagadnieniom odrębności i solidarno-
ści społecznej, w tym wyznaniowej. zaznacza, że przynależność do odmiennych 
wyznań nie powodowała wrogości między samymi szkotami. interesujący jest też 
stosunek szkotów do szwedzkich i siedmiogrodzkich okupantów czasu „potopu”. 
krakowscy szkoci wykazali się brakiem lojalności wobec rzeczypospolitej, popar-
li najeźdźców, jednak za kolaborację nie ponieśli większych kar – ułaskawiani 
zostali przez jana kazimierza, który potrzebował wówczas ich materialnego 
wsparcia.

książka zawiera także „katalog szkotów związanych z aglomeracją krakowa 
w XVi– 1. poł. XVii wieku”, w którym autor zawarł podstawowe dane określające 
chronologię przebywania szkotów w krakowie, ich zawody i funkcje oraz więzy 
genealogiczne. Wymienia wszystkie udokumentowane wersje nazwisk szkotów 
krakowskich, które udało mu się ustalić.

monografia Waldemara kowalskiego przybliża wiedzę o roli i miejscu szkotów 
wśród wielonarodowej rzeczypospolitej w XVi– 1. poł. XVii wieku. jest tym cen-
niejsza, że właśnie o tej grupie etnicznej na ogół niewiele wiadomo. autor słusz-
nie zauważa, że zasadne jest rozwinięcie badań nad znaczeniem tej grupy etnicz-
nej także w innych miastach rzeczypospolitej.

ta naukowa publikacja jest napisana żywym, komunikatywnym językiem,  
co powoduje, że może po nią sięgnąć nie tylko historyk, ale każdy czytelnik inte-
resujący się dziejami naszego państwa, zwłaszcza dziejami krakowa i małopol-
ski.
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