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SZKOCI  
W WĘGROWIE
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Gruby tom ponad sześćsetletniej historii Węgrowa zawiera rów-
nież kartę szkocką. Zapisali ją w XVII i XVIII wieku kupcy i rzemieślnicy, emi-
granci z ubogiej i wstrząsanej konfliktami Szkocji, osiedlający się w zamożnej, 
otwartej na cudzoziemców i stabilnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Już w roku 1621 wymieniany jest w inwentarzu dóbr węgrowskich Dawid 
Szot (czyli Szkot). Szkoci chętnie osiedlali się w Węgrowie należącym do księcia  
Bogusława Radziwiłła, znanego z poparcia okazywanego swoim współwyznawcom.  
14 kwietnia 1650 r. to ważna data dla społeczności szkockiej w Węgrowie. W tym 
dniu książę Bogusław Radziwiłł wydał przywilej, na mocy którego cudzoziemcy 
„tak niemieckiego jak szkockiego narodu, wiernie nam mili poddani naszy (którzy) 
dobrowolnie się tu wprowadzili, y są nam miłą ozdobą miasta” otrzymali prawo 
miejskie magdeburskie, tak jak pozostali obywatele Węgrowa. Przywilej ten stał 
się zarazem aktem założycielskim: „Umyśliliśmy (...) nową przysadę założyć, 
y do wystawienia y ozdobienia iey cokolwiek będzie mogło bydź, z życzliwości  
y szczodrobliwości naszey (...) do tego się sami przykładając y o toż się u JKMci  
y Rptey ze wszelką pilnością starając”. Treść cytowanego przywileju potwierdza 
fakt założenia nowej osady lub raczej dzielnicy dla mieszkańców „ewangelickiego 
nabożeństwa, tak genewskiego (kalwińskiego) iako i augsburskiego (luterańskiego) 
wyznania”, przy czym kalwinizm wyznawali głównie Szkoci, a luteranizm - Niemcy.

Napływ Szkotów do Węgrowa można hipotetycznie połączyć z konfliktem, 
który rozgorzał pomiędzy królem Anglii Karolem I Stuartem a protestantami szkocki-
mi (1638-1640) połączonymi w tzw. Porozumieniu Narodowym (National Covenant),  
będącym wstępem do wojny, która ogarnęła Wyspy Brytyjskie w latach 1642-1645. Za-
pewne w tym czasie przybyła i zadomowiła się Węgrowie grupa Szkotów zajmujących 
się handlem i rzemiosłem sukienniczym, którego wyrobami rozsławili miasto. Działo się 
tak nie tylko na Podlasiu. W tym czasie w mieszkało w Polsce ponad 30 000 Szkotów.

Z 1651 r. pochodzą wzmianki dotyczące Andrysa Gibsona oraz Rycharda 
Gordona, który notabene był jednym z najzamożniejszych Szkotów żyjących w tym 
czasie w Polsce. Kolejni Szkoci związani z Węgrowem to, odnotowani w 1656 r., 
kupcy handlujący zbożem i bydłem: Jerzy i Jan Gordun (Gordon), Moryson (Morrison), 
Szczęsny Gordon, Kilian Capla, Aleksander Fuit i Tobiasz Orson.

„Potop” szwedzki, podczas którego część protestantów aktywnie poparła na-
jeźdźców, spowodował zmianę nastrojów w kraju i nasilającą się niechęć do inno-
wierców. Ewangelików węgrowskich spotykały szykany. W latach 1685 – 89 i w roku 
1720. na polecenie biskupa łuckiego zamykany był kilkakrotnie kościół ewangelicki.

Do nieporozumień dochodziło również pomiędzy obiema grupami prote-
stanckimi. W efekcie nastąpił stopniowy odpływ szkockich kalwinistów z Węgrowa. 
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 Cmentarz ewangelicki oraz kościół z 1679 r., który - jak głosi legenda - został zbudowany w ciągu jednej doby.

Ksiądz Forsyth, Szkot z pochodzenia, pastor w latach 1766-73, bez skutku próbował 
podnieść zbór kalwiński z upadku. Ostatecznie, jak stwierdził w swoim Opisie sta-
rożytnej Polski Tomasz Święcki: „Prześladowania na początku panowania Stanisława 
Augusta rozproszyły ten przemyślny lud i odtąd robienia sukien tu zaprzestano”.

Szkoci zajmowali w Węgrowie wysoką pozycję, czego dowodzą kariery 
ich przedstawicieli. Byli wśród nich burmistrzowie (Archebald Campbell, Jakub 
Gordon), wójt, pastorzy (Marcin Gordon, Forsyth), występowali w aktach miejskich 
jako właściciele ziemscy.

Zabytki związane z pochodzącymi ze Szkocji mieszczanami to przede wszyst-
kim obiekty z kręgu sztuki sepulkralnej, które świadczą o ich zamożności. Są to ka-
mienne nagrobki, jedyne w Węgrowie pomniki cmentarne z XVII/XVIII w., jakie 
przetrwały do naszych czasów dzięki trwałości materiału, z jakiego zostały wykonane.

Na węgrowskim cmentarzu ewangelickim, przy zabytkowym kościele drew-
nianym z 1679 r., można odczytać wyryte w piaskowcu nazwiska: Campbel (sic!), 
Henderson, Lidel (właśc. Liddell) i Hueys. Język inskrypcji nagrobkowych świad-
czy, że ich fundatorzy byli już w tym czasie spolonizowani. Wywodzili się z rodzin 
zamieszkujących Górną Szkocję (Campbell, Henderson) oraz ze skolonizowanej już 
przez Rzymian Dolnej Szkocji (Liddell). Z Irlandii zapewne przybyła rodzina Hu-
eys. Przekaz treściowy nagrobków zawierał się nie tylko w symbolicznych wyobra-
żeniach marności i śmierci, ale także w charakterystycznych dla epigrafiki prote-
stanckiej cytatach z Biblii dobranych stosownie do osób zmarłych i okoliczności ich 
śmierci. Charakterystyczny dla omawianych inskrypcji jest także brak polskich liter.

Najstarszy zachowany nagrobek ufundował przed 1692 r. Archebald Cam-
pbell, który nakazał umieścić w centralnym punkcie kompozycji swój herb: krzyże 
św. Andrzeja skwadrowane z galerami. Eksponowanie herbu było normalną prak-
tyką w sztuce sepulkralnej baroku jako manifestacyjny przejaw dumy z przynależności  
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do znakomitego rodu. Niejako dla równowagi, u dołu kompozycji umieszczono 
symbole z kręgu Vanitas, czyli marności życia i spraw ludzkich. Jest to trupia 
czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami i groźną przestrogą po łacinie: „(CO) MNIE/
(SPOTKAŁO) DZISIAJ/TO/TOBIE (ZDARZY SIĘ) JUTRO” oraz klepsydrę  
z zatartą sentencją „Tempus fugit”- „Czas ucieka”(w domyśle: „wieczność czeka”) 
skojarzoną z wizerunkiem świecy - symbolu nietrwałości życia.

Zbliżona formalnie i treściowo jest płyta nagrobna szlachetnie urodzonej 
Anny Hendersonowej, na której wykuto symbole Vanitas: czaszkę ze skrzyżowanymi 
piszczelami, klepsydrę i świecę.

Dwa nagrobki rodziny Hueys mają dużo skromniejszy wygląd. Prostokątne, 
wykonane z piaskowca płyty pozbawione są ozdób rzeźbiarskich, co sygnalizuje 
niższy status materialny i społeczny zmarłych (sławetny oznaczał w tytulaturze  
ówczesnej mieszczanina).

Część z osiedlonych w Węgrowie Szkotów pochodziła z Górnej Szkocji, tzw. 
Highlands, gdzie żyli oni w społecznościach klanowych. Klan jest strukturą społecz-
no-rodzinną zgrupowaną wokół naczelnika i jego rodu. Zewnętrznymi wyróżnikami 
przynależności klanowej jest herb przynależący naczelnikowi klanu; tartan-kraciasty 
deseń widoczny na sukiennym kilcie (męskiej spódnicy) i innych elementach garderoby 
(pledzie, szarfie, berecie); metalowe godło noszone na nakryciu głowy wywodzące 
się z klejnotu herbowego; związana z symboliką celtycką roślina; zawołanie - okrzyk 
bitewny oraz pieśń - marsz klanu grany z reguły na dudach. 

 

Katalog epitafiów z nagrobków na 
cmentarzu ewangelickim w Węgrowie1

D    O   M2 
TV LEZY 

ANNA HENDERSONOWA 
LIDELOWNA NATA DIE I IVLY ANNO 1668 

DENATA 4 IVNI 16963 
DOBRYM BOY BOIOWAL 

BIEGEM WYKONAL 
WIAREM ZACHOWAL 

ZATYM ODLOZONA MI IEST 
KORONA SPRAWIEDLIWOSCI 

II TIMOT. 4. V. 78 vfam tobie moy Iesu Piesn CCXI 
PO OSTATNIEY CORCE SWEY 

W BOLACH DOKONALA 
A NA WIECNA DO NIEBA 
ROSKOSZ SIE DOSTALA

1 W cytatach zachowano pisownię oryginalną.
2 Bogu Najlepszemu Największemu (Najwyższemu)
3 urodzoNa dNia 1 lipCa 1668/zmarła 4 CzerwCa 1696
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Klan Henderson wywodzi swoje 
początki od księcia Piktów – Henryka (celt. 
Eanruig), który osiedlił się w Kinlochle-
ven (Highlands). Henderson – zanglicyzo-
wane Mc Eanruig - oznacza Syn Henryka. 
Hendersonowie, znani ze swej okazałej 
postury i siły, często służyli jako najemna 
gwardia u wodzów różnych klanów, m.in. 
u McDonaldów. Ich dewiza herbowa to 
„Sola virtus nobilitat” - Tylko cnota nobili-
tuje, roślina - wełnianka, okrzyk wojenny: 
„Hendersonowie są tutaj!”.

Szlachecka rodzina Liddell po-
chodziła z Dolnej Szkocji (Lowlands), 
z hrabstwa Roxburgh na pograniczu 
szkocko - angielskim, gdzie do dziś istnieje 
fort - gród ziemny i rzeka o tej samej nazwie. 
Jej najsławniejszą przedstawicielką jest Alice  
Liddell, pierwowzór bohaterki słynnej 
„Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.

SEPVLCHRVM  
ARCHEBALD. HUEYS 

ZAMIERZYLES. MV. KRES  
JOB. 14. V. 15  

HELENA. HVEYS 
KROTKI IEST WIEK  

MOJ &. Psalm. 89. V. 48  
IAKUB. HVEYS 

ZAPRAWDE. ZSTAPIE. ZA. SYNEM. 
MOYM. DO. GROBV 

GEN. 37. V. 30. 
ALEKSANDER HVEYS 
IA. POIDE. DO. NIEGO 

ALE. SIE. ONO. NIE. WROCI. DO. MNIE 
2. SAM. 12. V. 23

Rodzina Huey wywodzi się z Irlandii. Być może Hueys z nagrobków  
węgrowskich stanowi  zmienioną formę tego nazwiska. Hueysowie byli skoligaceni 
z Campbellami, o czym świadczy sąsiadujący z nim nagrobek. 
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D    O    M 
TV LEZY 

W NADZIEY CHWALEBNEGO ZMARTWYCHWSTANIA 
CZWORO DZIATEK 

CHRZESCIANSKICH RODZICOW  
SLAWETNYCH  

IAKVBA HVEYSA  
Y ELZBIETY CAMPBELOWNEY  

MALZONKOW  
IESLIZBYM CZEGO OCZEKAWAL 

GROB BEDZIE DOMEM MOJIM  
IOB, XVII, V, 13 

AB 1696 
AD 1700

D    O     M
TV LEZY

W BOGU ODPOCZYWAIACY
J.W.P. ARCHEBALD CAMPBEL(sic!)

Z ACHEN… (?)
BVRMISTRZ QUO...(?)
DENATVS DIE 6 IVLIS

ANNO D`NI 16924

AC .   AC5.
IC.     IH.
WC.   EH.

Y .WROCI . SIE . PROCH . DO . ZIEMIE
A. DVCH . DO . BOGA . KTORY . GO . DAL

ECCL.  XII . V.   VII
DOMINE. DVM. VENERIS . IVDICARE

NOLI . ME. CONDEMNARE6

            HODIE                                           MICHI (tak!)
CRAS                                             TIBI7

pod klepsydrą:
TEMP...  

4 zmarły dNia 6 lipCa / roku pańskiego 1692.
5  prawdopodobnie są to inicjały członków rodziny pochowanych w rodzinnym grobie wraz z archebaldem Campbellem.  

dwa z nich: „iH” i „eH” nie zostało wykończone, co wskazuje, że dotyczyły ludzi wówczas jeszcze żyjących.
6 paNie, kiedy przyjdziesz sądzić /Nie potępiaj mNie
7 (Co) mNie dzisiaj  (to) toBie jutro
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Na banderoli nad czaszką widniała, sądząc z zachowanych resztek inskrypcji, 
sentencja „MEMENTO MORI”.

Campbellowie są jednym z bardziej znanych rodów szkockich. Założycielem 
klanu Campbell był żyjący na przełomie XII i XIII w. Duncan MacDuibhne przezwany 
Cambeul (cam–beul), czyli „Krzywousty”. Campbellowie nabrali szczególnego zna-
czenia w 1688 r. kiedy, jako jedyny z klanów góralskich, opowiedzieli się po stronie 
Anglików w wojnie przeciw restauracji króla Jakuba II Stuarta. Archibald Campbell, 
głowa gałęzi rodu na Argyll, w 1701 r. został wynagrodzony za te zasługi przez króla 
Wilhelma III Orańskiego dziedzicznym tytułem książęcym. Zawołanie Campbellów 
to „Cruachan!” (nazwa góry leżącej na terenach Campbellów). Ich marsz klanowy 
nosi tytuł „Baile Inneraora” (in.: Nadchodzą Campbellowie). Utworzona z klejnotu 
herbowego odznaka to łeb odyńca z umieszczoną wokół na pasie rycerskim dewizą 
„Ne obliviscaris”- „Nie zapominaj”, bliższą raczej srogiej deklaracji „Nie wybaczaj!”, 
co współgra z rozpowszechnioną niegdyś wśród Highlanderów opinią o Campbellach 
jako bezwzględnych okrutnikach. Klanowa roślina to woskownica. Główną siedzibą 
jest zamek Inveraray w północno-zachodniej Szkocji. 

Do kręgu kultury mieszanej, protestancko - katolickiej należy zabytek  
z węgrowskiej bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Znajduje się tam epitafium Heleny z Rybczyńskich, żony wójta „Davida Ioungi” 
(prawdopodobne brzmienie nazwiska to Young), zmarłej w 1715 r. Prawdopodobnie 
było to małżeństwo mieszane: Dawid Young (Iounga) był protestantem, zaś jego 
żona - katoliczką, na co wskazuje miejsce jej pochówku. Wpływ kultury ewange-
lickiej widoczny jest w epitafium wykonanym w języku polskim zamiast po łacinie,  
co z kolei charakteryzowało epigrafikę katolicką. 

Roman Postek
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Kościół Ewangelicki, M.Rząca

Wydawca:  
MIASTO WĘGRÓW

WWW.WEGROW.cOM.pl

Tekst i zdjęcia: Roman postek

Węgrów znajduje się w środkowo - wschodniej części województwa mazowieckiego. 
położony w otulinie rzeki liwiec, lewego dopływu Bugu. Miasto leży w odległości  
ok. 80 km na wschód od Warszawy, przy ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym 
stolicę polski z Drohiczynem, przy trasie na Siedlce oraz do Wyszkowa nad Bugiem.

Węgrów fascynuje bogatą historią sięgającą średniowiecza. Tutaj współczesność 
przeplata się z wielowiekową kulturą i tradycją, tworzoną przez pokolenia żyjących tu 
niegdyś obok siebie polaków, Żydów, Szkotów i Rusinów. Spacer po mieście sprawia 
wrażenie podróży w czasie przez 500-letnią historię miasta.

Miłośnicy historii, a w szczególności osoby zainteresowane zabytkami i dziedzictwem 
kulturowym znajdą w Węgrowie pamiątki z różnych kręgów kulturowych:
-  katolicki: m.in. zabytki barokowe - dawny klasztor i kościół poreformacki, Bazylika Mniejsza;
-  protestancki: kościół drewniany z 1679 r. i otaczający go cmentarz z nagrobkami  

z XVII-XIX w., m.in. Szkotów, kościół ewangelicki z 1838 r., drukarnia ariańska;
-  judaistyczny: m.in. lapidarium i pomnik pamięci Żydów węgrowskich, Dom Rabina, 

pomnik Angela Rosenblata.


