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K R ZY SZTO F DUM AŁA

Z DZIEJÓW KULTURY I OBYCZAJÓW 
MIESZCZAN SZYDŁOWCA W XVI I XVII W. 1

Szczytowy okres powolnego rozwoju Szydłowca — ośrodka niewielkiego 
klucza dóbr możnowładczych 2 — przypadł na pierwsze ćwierćwiecze XVII 
stulecia. W tym czasie miasto wybudowało własnym  sum ptem  swój pierwszy 
ratusz.

Pierwsza wiadomość o ratuszu szydłowieckim pochodzi z 1599 r. W tedy 
to „urząd [radziecki] pożyczył na potrzebę Rzeczypospolitej, to jest na m u
rowanie ratusza”, pewną kwotę pieniężną od mieszczanki, Stanisław y Gomoł- 
czyny 3. Przez następne 3 lata  prawdopodobnie w dalszym ciągu gromadzono 
fundusze, a budowę rozpoczęto w 1602 r. W owym roku „Rzeczpospolita 
obrała dwóch szafarzów, videlicet: Tomasza Goworka i Jana Lorka, na po
rządne (za ich dozorem) budowanie ra tusza” 4. W tymże roku Jan  Lorek 
i P iotr Tworek 5 oddali prowadzenie budowy „panu Kacprowi Fodige, m ura
rzowi” za sumę 200 grzywien, z zastrzeżeniem, „iż z ratusza nie m ają na 
piędzi wychodzić” 0. Należy to rozumieć w ten sposób, że Fodyga przed w y
pełnieniem warunków umowy nie powinien rozpoczynać innej pracy. 
Z otrzymanej sumy Fodyga poza własnym  wynagrodzeniem musiał za
pewne także płacić zatrudnionym  przy budowie robotnikom , kupować budu
lec, opłacać transport itp. Umowa nie przewidywała całkowitego wybudo
wania gmachu, lecz była zaw arta na pewien ściśle określony term in. Wska
zuje na to wysokość kwoty otrzym anej przez Fodygę. Powyższa wzmianka 
jest jedynym  w księgach m iejskich Szydłowca świadectwem udziału Kaspra 
Fodygi w budowie gmachu, toteż trudno mówić o roli, jaką odegrał przy 
wznoszeniu ratusza. Fakt zlecenia Kasprowi budowy przez władze m iejskie 
daje podstawę do przypuszczenia, że jego dziełem było opracowanie planów 
i kierow anie budową przez pierwszy jej okres. Jak  długo to trwało, nie w ia
domo. A. Król przypuszcza, że dziełem Kaspra Fodygi była wzniesiona 
w Ruszczy w latach 1605— 1607 kaplica* pod wezwaniem Św. Leonarda, fun
dowana przez Stanisława i Klemensa Branickich 7, a więc m urator ów, teore
tycznie rzecz biorąc, mógł przez trzy lata pracować przy budowie ratusza 
szydłowieckiego.

A. Król pisze, że K asper Fodyga prowadził tę  budowę wspólnie z osia
dłym w Szydłowcu swoim bratem  stryjecznym , Albertem , także m uratorem  8
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Jako dowód ich wspólnej pracy autor przytacza dwa wpisy z ksiąg w ójtow 
skich Szydłowca. W pierwszym z nich (z 1602 r.) A lbert Fodyga w ystępuje 
przeciwko Piotrow i Tworkowiczowi, ponieważ ten „zszedł z więzienia ra- 
tusznego, nie obręczywszy się jakościę był pozwolił i kam ięni stosa nie w y
wiózł na cm yntarz” 9. W drugim  tenże A lbert oskarża jednego z szafarzy, 
Jana Lorka, oraz jego „pomocników” : Jakuba Serafina, P iotra Tworkowicza 
i Jerzego Wojcieszka, o „wielkie znieważenie domu i czeladzi swojej, także 
siebie samego pobicie” ’°. Z powyższych wzmianek nie wynika, że A lbert 
pracował na budowie w charakterze m uratora; pierwszy z cytowanych wpi
sów świadczy wyłącznie o nadzorze A lberta nad pracującym i tam  robotni
kami. (Być może, był to nadzór urzędowy, wiadomo bowiem, iż A lbert Fo
dyga był rajcą szydłowieckim w r. 1610 i 1616, mógł nim być i w 1602 r. 
Poza tym nazwisko A lberta wielokrotnie w ystępuje w księgach miejskich 
i ani razu nie towarzyszy mu ty tu ł m uratora, treść zaś wpisów nie określa 
jego zawodu. Jeśli chodzi o innych m uratorów , umieszczanie nazwy zawodu 
obok nazwiska było praw ie regułą).

Fakt rozpoczęcia w 1602 r. budowy ratusza potwierdza zobowiązanie 
wspomnianego wyżej P iotra Tworkowicza, który „opowiedział się, że jest 
gotów czynić kondycjom tym, które włożone nań, to jest gotów rękojm ię 
postawić, ośm stosów kamięnia wyłamać i wywieźć na cm yntarz” ” . Wi
docznie musiano usunąć pokłady piaskowca, zalegające w miejscu przewi
dzianym pod piwnice i fundam enty budowli.

W 1602 12 i w 1603 r. przebywał w Szydłowcu m urator Franciszek Włoch, 
zatrudniony zapewne przy wznoszeniu gmachu 13.

Budowa ratusza trw ała długo. Z roku 1608, z okazji rozliczeń finanso
wych ustępującej rady, pochodzi wpis inform ujący o tym, że „przeszły” 
urząd radziecki zapłacił „kamiennikowi 4 zł od drzwi do ra tusza” 14. Płaciła 
rada poprzedniej kadencji, najprawdopodobniej w 1607 r . 15.

W 1627 r. ratusz posiadał już wieżę z zainstalowanym  zegarem 10. Budy
nek nie miał jeszcze wówczas stałego dachu. Świadczy o tym kolejny wpis 
w księdze pozwów wójtowskich: 13 X 1628 r. Tomasz Wróbel, szafarz szy- 
dłowiecki, wezwał przed sąd wójtowski m ularza Jana Herbka z racji nie
stawienia się tego ostatniego „do zasklepięnia i zawarcia ratusza tutecznego” , 
mimo zobowiązania podjętego przez Herbka w poprzednim tygodniu. Wójt 
apelował do m ularza, aby energicznie zabrał się do pracy, albo przysłał na 
budowę wykwalifikow anego czeladnika. Ponadto poinformował m ularza 
o zgromadzeniu w ystarczającej ilości m ateriałów  budowlanych i zapewnił, 
że praca może być wykonana w ciągu 1 tygodnia 17. Apel ów musiał przejść 
bez większego echa, gdyż po upływie roku (6 VII 1629 r.) Herbek został po
wtórnie wezwany przed sąd wójtowski, tym razem przez dwóch szafarzy: Ł u
kasza Niklika i Andrzeja Burskiego. Szafarze oskarżyli mularza, że „odwa- 
biwszy czeladź z ratusznej roboty tutecznej”, nie 'dokończył jej, mimo że 
„wybrał wszytkie pieniądze oprócz kilkudziesięciu groszy”. Wójt rozkazał 
Herbkowi, by „do skończenia tego lata tej wszytkiej roboty według intercyzy, 
bez żadnej odwłoki” stanął „abo czeladź na to zgodną” stawił. Ton pozwu był 
teraz ostrzejszy. W wypadku niestawienia się Herbka przed sąd, jego mie
nie miało ulec egzekucji18. Brak dalszych pozwów w tej sprawie każe przy
puszczać, że pracowity mularz przestraszył się i w ten sposób trw ająca 27 
lat budcwa dwukcr.dygnacjowego ratusza została zakończona 10.
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Nowo wybudowany gmach stał się odtąd siedzibą władz miejskich Szy
dłowca, a także miejscem, gdzie odbywały się uroczyste zgromadzenia 
wszystkich porządków miejskich, czyli rady, ławy i pospólstwa, stanowiące 
najwyższą samorządową władzę Szydłowca. Posiedzenia tego najwyższego 
officium  odbywały się zwykle raz do roku, jako sesje noworoczne, zwoły
wane w pierwszej połowie stycznia. Nazywano je „sesją albo kongregacją 
wszystkiego urzędu miejskiego, obojej ławice i universae communitalis civi
lis schidlovecensis”. W razie potrzeby zbierano się na posiedzenia nadzwy
czajne, np. dla uchw alenia specjalnych podatków m iejsk ich20 czy dla asy
stow ania przy nom inacji nowego wójta.

W Szydłowcu nie było niezależnego w ójta dziedzicznego. Wójt (advoca- 
tus vel advocatus iuratus) był m ianowany przez pana m iasta zapewne spo
śród znaczniejszych i bardziej zaufanych obyw ateli Szydłowca. Wójtowie 
szydłowieccy urząd swój sprawowali przez dłuższy okres czasu, dożywotnio 
lub do czasu zmniejszenia swej sprawności umysłowej i fizycznej. Jak  już 
było powiedziane, nowego wójta miał prawo mianować jedynie pan feudalny. 
Toteż w razie śmierci w ójta, przypadającej w czasie dłuższej nieobecności 
feudała, jego nam iestnik powoływał dotychczasowego podwójciego na sta
nowisko pełniącego obowiązki wójta, do czasu oficjalnej nominacji, której 
dokonywał pan. Sytuacja taka zaistniała w połowie 1646 r., po śmierci To
masza Goworka, piastującego swój urząd przez 30 przeszło lat. Posłuchajmy 
ówczesnego pisarza sądowego:

Po zeszłym z świata sławetnym  panu Tomaszu Goworku, wójcie szydłowiec- 
kim, jm. p. Jan Kurowski, namiestnik x. jm. pana naszego miłościwego majętności 
szydłowieckich, zszedłszy na ratusz, przy zgromadzeniu urzędu obojego i pospól
stwa wszystkiego szydłowieckiego, obrał na lentwójtostwo sławetnego p. Tomasza 
Regiusa, m alarza31, któremu debitum reverentium et oboedientium od pospólstwa 
jako sędziemu przykazał, na którym urzędzie swoim i sądach lentwójtowskich  
[Tomasz Regius] zostawać będzie ad informationem et electionem illustrissimi 
prmcipis -2.

W ybory odbyły się w uroczystej oprawie: Regius, „flexis genibus et po- 
sitis duobus dextrae manus degiltis ad imaginem Christi crucifixi”, powtórzył 
za pisarzem sądowym, wobec zgromadzonych tłumów, następującą przysięgę:

„Ja, Tomasz, przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, najaśniejszemu kró
lowi polskiemu i książęciu jegomości, panu naszemu, także miastu temu, iż chcę 
wierny być na sądzie moim, na który na ten czas wysadzony jestem, i sądzić jed
nakim obyczajem to, co mi Bóg, prawo i sumnienie każe, chcę prawy i sprawiedliwy  
ortel spoinie z innymi kolegami mymi wynajdować i wydawać, tak bogatym, jako 
ubogim, gościom i sąsiadom tutecznym, sierot i wdów, które pożądają sprawiedli
wości, bronić, jako ja z swego najwyższego zmysłu mogę umieć i rozumieć, podług 
prawa majdeburskiego, przywilejów i w ielkierzów miejskich. A tego opuścić nie 
chcę dla miłości, gniewu, bojaźni, przyjaźni, nieprzyjacielstwa, łaski, nieprzyjaźni, 
przyjacielstwa, złej woli, nienawiści, pożytków, darów i innych rzeczy. Tak mi, 
Panie Boże, dopomagaj, który też w dzień sądny mnie i wszystek świat sądzić 
będziesz” J3. Który iurament p. Tomasz Regius odprawiwszy, functus est officio 
suo viceadvocato s4.
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Rok później Regius został m ianowany w ó jtem 25. W yboru dokonali na 
polecenie księcia A leksandra Ludwika Radziwiłła komisarze (commissarii) 
Jan  Kurowski (capitaneus loci) i Jan  Zaleski. Ceremonia była podobna do 
poprzedniej, asystowały jej wszystkie władze miejskie i pospólstwo.

Ogólnie biorąc, poziom umysłowy mieszczaństwa szydłowieckiego odpo
wiadał przeciętnemu poziomowi mieszkańców innych niewielkich m iast 
polskich w owych czasach. Pod jednym  wszak względem Szydłowiec bardzo 
korzystnie się wyróżniał. Otóż w szydłowieckich księgach miejskich z tego 
okresu nie ma naw et śladu oskarżenia o czary ani św iadectwa z procesów 
„czarownic”, które w owym czasie często toczyły się przed sądami wielu 
miast i miasteczek Polski.

W Szydłowcu sztuki plastyczne znajdow ały się na średnim  poziomie 
w skali ogólnokrajowej. W mieście mieszkało wielu „kam ienników” tzn. k a 
mieniarzy, parających się w zależności od zamówienia także rzeźbą, których 
wyroby rozchodziły się szeroko w okolicy, docierając naw et na dw ór k ró 
lewski. Szydłowiec był także siedzibą licznych m uratorów  i robotników 
mularskich, zatrudnionych w samym mieście, a więcej jeszcze na terenie 
okolicznych powiatów, które przem ierzali jako wędrow ne zespoły m ular
skie. Wzmożony ruch budowlany w W arszawie przyciągał do stolicy rów 
nież m ularzy szydłowieckich.

O stanie szydłowieckich sztuk plastycznych świadczy zachowany do dziś 
kościół parafialny, zamek i ratusz miejski oraz liczne rzeźby i ich ułamki, 
znajdujące się w kościele parafialnym , na cm entarzu przykościelnym 
i w innych miejscach. P lany tych budowli opracowali architekci sprowadzeni 
z innych, większych miast, natom iast przy realizowaniu planów zatrudnieni 
byli przede wszystkim miejscowi rzemieślnicy. Również twórcam i najw spa
nialszych rzeźb kościoła parafialnego: nagrobka M ikołaja Szydłowieckiego 
(wykonanego po 1532 r.) i postaci uśpionej kobiety (wykonanej w 1795 r. 
przez Jakuba Monaldiego) z nagrobka Mikołaja Radziwiłła, starosty radosz- 
kowskiego, i jego żony, Marii z Gawdzickich — byli artyści wielkich ośrod
ków kulturalnych Polski: Krakowa i W arszawy 2C.

Nie zachowały się natom iast żadne pozostałości szesnasto- i siedem na
stowiecznego miejskiego budownictwa mieszkalnego (z w yjątkiem  k ilku
nastu piwnic, na ogół dwukondygnacjowych, sklepionych kolebkow o27). 
O dość wysokim poziomie architektonicznym  budownictwa mieszkalnego 
Szydłowca świadczy fragm ent opisu J. U. Niemcewicza, zwiedzającego Szy- 
dłowirc w 1811 r. „Po wielu jeszcze karczmach i domkách miasteczka tego 
widać drzwi i gzymsy pięknej rzeźby, pozostałe zapewne z rozwalin boga
tych niegdyś m iasta tego domów” 28.

Decydujący wpływ na życie umysłowe społeczeństwa Szydłowca w owych 
latach w yw ierał kościół katolicki i jego instytucje: parafia i bractw a 
religijne. Tak samo miejscowa szkoła parafialna znajdowała się w ści
słej sferze wpływów kościoła. Proboszczowie oprócz ogólnego nadzoru 
nad szkołą mieli również obowiązek kontrolow ania prawowierności nauczy
cieli. Sojusz dworu z kościołem nie tylko wzmacniał w pływy kościoła, lecz 
także je rozszerzał.

W m iarę szerzenia się kontrreform acji znacznemu zaostrzeniu ulegały 
kary  grożące za zdradę małżeńską. Np. w r. 1600 z w yroku sądu wójtów-
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skiego żona mieszczanina Seweryna Kieszkowskiego za wykroczenie tego 
rodzaju była „u pręgi bita i w ygnana” z m iasta, „która nie ma w m ajętności 
jego ks. mości mieszkać” 2J. Urząd radziecki, stojąc na straży m ałżeństwa, 
wezwał sądownie w 1631 r. szydłowczanina Jana Walkowicza Opoczyńskiego, 
aby „opowiedział się, dlaczego z żoną swoją porządnie, jako w m ałżeństwie 
świętym, nie mięska i na inszej gospodzie ją chowa...” 30. Praw o ścigało rów
nież inne wykroczenia przeciwko moralności. Np. w 1631 r. mieszczanin 
szydłowiecki Szymon Długosz został wezwany przed urząd radziecki pod 
groźbą egzekucji mienia, gdyż

... nie pamiętając na bojaźń bożą i pocciwość swoję, także i na submissją swoję, 
którą [...] urzędownie uczynił, którą się obligował przywodzić syna swego Woj
ciecha do tego, aby z tąż Jagnieską, którą deflorował, impraegnował i z wiary, 
jako słabe naczynie białogłowskie, ślubami swęmi przysięgo ożęnienia zwiódł, 
w małżeństwo święte wstąpił. Czego iż nie uczynił i zwierzchność swoję znieważył, 
i o częm wiedząc o postępkach tych dwojga ludzi nieobyczajnych, sam syna swego  
od tego małżęństwa odwodził, pośmiewiska i urąganie stroił, ku nieopłakanej 
żałości ubogiej matki tej dziewki i powinnych jej i samej dziewki, którą przez ten 
swój podstępek zdradliwy od ludzi dobrych odraził, z których by była mogła mieć 
opiekuna i przyjaciela dobrego do śmierci sw ej...31.

Ośrodkami życia towarzyskiego Szydłowca było kilka znajdujących się 
w mieście karczem i gospód, pomyślanych przede wszystkim jako miejsce 
rozryw ki miejscowej ludności32.

Szkoła parafialna istniała w Szydłowcu już przed 1529 r. Dokument 
erekcyjny kościoła szpitalnego Św. Ducha wspomina o szkole znajdującej 
się przy szydłowieckim kościele p arafia ln y m 33. Szkoła stała na cm entarzu 
otaczającym kościół Św. Zygmunta. Budynek szkolny w 1614 r. składał się 
z dwóch izb, komory i przedsionka 34. Zarządzający szkołą bakałarz tytułem  
pensji otrzym ywał rocznie 6 grzywien ze stacji wąchockiej 35. Znamy z na
zwiska tylko dwóch bakałarzy szkółki szydłowieckiej: Stanisław a Pękaro- 
viciusa (1618)30 i W awrzyńca Kałuszkę (1631—163 3) 37.

Postanowieniem  dokum entu erekcyjnego kościoła szpitalnego uczniowie 
szkoły parafialnej obowiązani byli w niedzielę i święta oraz w każdy ponie
działek, środę i piątek śpiewać w kościele Św. Ducha pieśń Salve Regina 
z antyfoną o pokój, za co mieli otrzymywać z dworu tygodniowo cztery 
chleby i pół kw arty  p iw a 38. W kościele szpitalnym  śpiewali też w czasie 
mszy odprawianej ku czci Ducha Św. Ponadto uczniowie wraz z kierow ni
kiem szkoły musieli śpiewać razem z m ansjonarzam i w kościele parafialnym  
podczas porannej mszy na cześć Najświętszej M arii Panny oraz w tymże 
kościele w czasie sumy i nieszporów 30. Jak  w ynika z powyższego, na naukę 
zostawało uczniom niezbyt dużo czasu, miało to jednak i dobrą stronę, gdyż, 
jak  czytamy w lustracji budynku szkolnego z 1614 r., „budynek cały zepsuty, 
grozi upadkiem , dach przecieka, belki przy fundam entach rozlatują się” 40.

Znużona zbyt długimi a częstymi obowiązkowymi pieniam i religijnym i 
młodzież szkolna w wolnych chwilach ochoczo przesiadywała w karczmach. 
Świadectwa tych uciech znajdujem y w księgach miejskich. Np. w 1605 r. 
mieszczanin Jan  Barzycki oskarżył przed sądem wójtowskim nie wym ie
nionego z nazwiska „skolnego młodzieńca”, który go pobił „w domie wró-
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blowskiego pijąc” 41. Swawolę „młodzieńców szkolnych” odczuwali także ich 
pedagogowie. Np. w 1633 r. bakałarz szydłowiecki W awrzyniec Kałuszka, 
„przyszedłszy nieco do zdrowia swego jem u przez Bolesława Adamowskiego 
odjętego”, wezwał mieszczankę M agdalenę Adamowską, aby staw iła przed 
sąd wójtowski swego syna Bolesława „do uspraw iedliw ienia się strony gwał
tu, zastępu na dobrowolnej drodze, nocnego i haniebnego pobicia, a srom ot
nego poszarpania swego od niego samego i od jego jęm u lepiej wiadomych 
pomocników” 42. W rezultacie nabyta w szkole wiedza nie okazywała się zbyt 
trwałą, skoro wielokrotnie znajdujem y w księgach miejskich formułę w ro
dzaju: „Jan Radzicki, pisarz, imięniem p. S tanisława Młodnickiego, bu r
m istrza, i Wawrzeńca Pabiszewskiego, ławnika, mieszczan szydłowieckich, jako 
prosony, podpisuje się” 43 lub jeszcze wyraźniej: „Jan Radzicki, pisarz m iejski 
szydłowiecki, swym i p.p. Łukasza Kędziory, W awrzeńca Pabiszewskiego, 
ławników, przy tym  będący, jako prosony, iż pisać nie umieją, imieniem 
podpisuje się” 44. Jednakże pewna część bogatszych mieszkańców Szydłowca 
potrafiła dość biegle posługiwać się piórem. Świadczy o tym zamieszczony 
w jednej z ksiąg m iejskich odpis listu Wojciecha Szymkowicza, mieszcza
nina pochodzącego z Szydłowca 45.

W 1692 r. szkoła nie posiadała już bakałarza; nauczaniem zajmowali się 
miejscowi mansjonarze. Wreszcie w pierwszym ćwierćwieczu XVIII stulecia 
pożar położył kres istnieniu szydłowieckiego przybytku n a u k i46.

Mieszkańcy Szydłowca na ogół nie zdradzali zbytnich zamiłowań nau
kowych. Jednakże co kilka lub kilkanaście lat wśród słuchaczy Akademii 
Krakowskiej pojawiał się student pochodzący z Szydłowca. W latach 1400— 
—1642 studiowało ich m inim um  26 47 (21 spośród nich kształciło się w latach 
1542—1640). Byli to: Grzegorz, syn W awrzyńca (r. 1426); Jan, s. Sławka 
(1471) 48; Daniel, s. Szymona (1503); Marcin, s. A lberta (1506); Jan, s. Jana 
(1510); Eustachy, s. Mikołaja (1542); Sebastian, s. Jana (1542); Jan, s. Jakuba 
(1545) 49; Marek, s. Macieja (1551); Antoni, s. Jana (1564); Oswald Kaczka, 
s. Andrzeja (1566); Bernard, s. Macieja (1569); W awrzyniec Ozimkowicz, 
s. Wojciecha (1578); Marcin, s. Adama (1586); Jerzy, s. Macieja (1586); An
drzej, s. Bartłom ieja (1596); Jakub, s. S tanisław a (1597); Jan  P tak, s. Woj
ciecha (1602); Stanisław  Jurowicz, s. S tanisław a (1602); Jakub  Serafin, s. Ja 
kuba (1607); Jan  Miński, s. Jakuba (1620); Andrzej Kazimierz, s. Jana (1630).

Około 1630 r. przy imionach studentów  Akademii Krakowskiej zaprze
stano na ogół umieszczać miejsce pochodzenia. Dlatego też nie można obli
czyć ilości szydłowczan, kształcących się w ciągu następnych lat w K ra
kowie. Jednakże nazwiska kilku studentów  pochodzących z diecezji k ra
kowskiej zdają się wskazywać, iż wywodzili się oni z zamożnych rodzin 
mieszczan szydłowieckich. Należeli do nich: Jan  Serafin, s. Marcina (1632); 
Aleksander Młodnicki, s. Jakuba (1639); Klemens Regiusz, s. Tomasza (1639) 
oraz Jakub Serafinowicz, s. Krzysztofa (1640).

Z pewnością także w innych uczelniach krajow ych kształcili się stu
denci pochodzący z Szydłowca. Wiemy np., że kupiec szydłowiecki, Marcin 
Matusowicz Kos, w młodości kształcił się w Wilnie 50.

Rzecz jasna, nio wszyscy z wyżej wymienionych studentów  ukończyli 
swe studia. Odnalazłem inform acje o pięciu tylko mieszczanach wywodzą
cych się z Szydłowca, którzy posiadali wyższe wykształcenie. Trzech spo
śród nich miało stopień bakałarza: Jan  z Szydłowca (1530) 51, H iacynt Ada-
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mowski (16 3 7) 52 i Jan  Lisowiec vel Liszewski (1640) 5\  Jan  W ładysław 
Omiecki miał ty tu ł „m istrza nauk wyzwolonych” i doktora filozofii (1638) 54. 
P iąty, Jan  z Szydłowca, był profesorem Akademii Krakowskiej (1478) 55.

W skutek niezbyt szerokiego napływu mieszczaństwa szydłowieckiego do 
wyższych uczelni ludność Szydłowca w dość małym stopniu objęta była za
sięgiem ku ltury  umysłowej, jaka promieniowała z ośrodków naukowych. 
Docierały jednakże do Szydłowca echa dokonujących się w XVI w. wielkich 
przem ian społecznych, odkryć naukowych, wreszcie reform acji. Wieści o no
wych prądach społeczno-religijnych zawdzięczano kupcom, powracającym 
do domu studentom , a także osiedlającym się w mieście cudzoziemcom.

Z reform acją ludność Szydłowca zetknęła się w gwałtowny sposób 
w 1563 r. O w ydarzeniu tym tak  pisał nuncjusz papieski w Polsce, Jan  F ran
ciszek Commendoni, w liście z 7 marca 1564 r. do kardynała Karola 
Boromeusza:

Wojewoda wileński [Mikołaj Radziwiłł Czarny] domierzył w  Szydłowcu, dzie
dzictwie swoim w  tym królestwie, profanacji kościołów, z którą przegrażał się 
przed swoim stąd odjazdem, jakem już pisał o tym do W[aszej] D[ostojności]. Mó
wią, że sam podarł obrazy i pokruszył krzyże, że pozabierał kielichy i co tylko było 
złota, srebra i ornatów, że powypędzał katolickich k siężyгл.

Szydłowiecki kościół parafialny najprawdopodobniej został zamieniony 
na zbór kalwiński. Jednakże już przed 6 lipca 1564 r. „wojewoda wileński, 
najwyższy przewodnik trynitariuszów , powyganiał ze swoich m ajątków 
i z innych miejsc wszystkich m inistrów kalwińskich, którzy tylko nie chcieli 
przyjąć jego m niem ań przeciwko Trójcy Św.” 5T. Być może, duchowni kal
wińscy zostali wówczas wypędzeni również i z Szydłowca. W 1570 r. i w la
tach następnych syn Czarnego, Mikołaj VIII Krzysztof Radziwiłł (Sierotka), 
usunął pozostałych ministrów kalwińskich ze wszystkich swoich dóbr oraz 
reaktyw ow ał tamże kościoły ka to lick ie68. Zbór szydłowiecki mógł istnieć 
zatem niecały tylko rok, w najlepszym  zaś w ypadku około 7 lat. Nie zacho
wały się, niestety, księgi miejskie z tych czasów, toteż nie wiadomo, jak 
odnosiło się społeczeństwo Szydłowca do reform acji. Przypuszczalnie jednak 
nowy prąd religijny nie znalazł sprzyjających warunków rozwoju wśród 
ludności miasta. W najstarszych spośród zachowanych ksiąg miejskich nie 
znajdujem y żadnych informacji, co do istnienia w mieście w latach osiem
dziesiątych XVI w. wyznawców religii reformowanych.

Ogniskami ideologii katolickiej w Szydłowcu były dwa znajdujące się 
w mieście kościoły: kościół parafialny Św. Zygm unta oraz kościółek szpi
talny Św. Ducha i Św. Anny.

Pierwsza wiadomość o kościole parafialnym  w Szydłowcu pochodzi z r. 
1401. W roku tym  bracia Jakub  i Sławko Szydłowieccy uczynili donację na 
rzecz kościoła 59. Według Jana Długosza był to kościół drew niany 60. Na jego 
miejscu został w latach 1493/4 — 1509 wzniesiony kosztem Ja"kuba Szydło
wieckiego nowy, istniejący do dziś kościół murowany. Budowa jego została 
ukończona po 1509 r. staraniem  Mikołaja Szydłowieckiego Z tego czasu 
pochodzą ceglane szczyty dachu nawy, oraz niektóre fragm enty wyposa
żenia w nętrza cl.
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Kościół Św. Ducha wraz z szpitalem był fundowany przez M ikołaja Szy- 
dłowieckiego w 1529 r . 02 Niewielkie, parterow e, najpew niej drew niane bu
dynki kościoła i szpitala wzniesiono na miejscu dawnego, drew nianego dw oru 
Szydłow ieckich63. Szpital, podobnie jak  wszystkie ówczesne obiekty tego 
typu, był przytułkiem  dla starców, kalek, chorych i ubogich. Wokół niego 
powstał wkrótce cmentarz.

Postanowieniem  dokum entu erekcyjnego szpitalem mieli zarządzać dwaj 
adm inistratorzy, w ybierani na okres trzech lat spośród „starszych i uczci
wych” obywateli Szydłowca. A dm inistratorzy ci przy końcu swojej kaden
cji obowiązani byli przedstawić dziedzicowi lub radzie m iejskiej dokładnie 
prowadzone rachunki za okres trzech l a t 64. Oprócz świeckich adm inistrato
rów opiekę nad szpitalem roztaczał także pleban kościoła szpitalnego. Upo
sażenie szpitala stanowiły pola upraw ne, ogrody i łąki, ofiarow ane przez 
Mikołaja Szydłowieckiego. Część tych gruntów  została nadana plebanow i 
szpitalnem u z obowiązkiem zaopatryw ania pacjentów szpitala w chleb, groch, 
warzyw a i mięso. Ponadto dziedzic miał kw artaln ie dostarczać szpitalowi 
jeden korzec mąki pszennej °5.

Wkrótce po utw orzeniu tej funkcji podkanclerzy biskup P io tr Tomicki, 
przyjaciel M ikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, zapisał szpitalowi dziesię
cinę ściąganą ze wsi K raw ara 6(J. Pod koniec XVII w. dwór zwiększył do
tacje na szpital, k tóry odtąd miał otrzymywać rocznie 24 korce zboża 
i 4 korce m ą k i07. Powyższe wpływy uzupełnione były kilkoma dalszym i za
pisami, jakie poczyniono na rzecz szpitala w ciągu XVII w. I tak np. od 1698 r. 
szpital otrzym ywał procent z sumy 500 zł, zapisanych na kam ienicy W adow
skiej, znajdującej się przy ul. Piwnej w W arszawie. (Kamienica ta była w ła
snością parafii Św. Zygm unta w Szydłowcu). Uzyskane stąd pieniądze były 
przeznaczone na zakup płaszczy i butów dla pacjentów szpitala 68.

W XVII w. kościoły szydłowieckie dysponowały dużym m ajątkiem  
w postaci licznych pól uprawnych, łąk, m łyna itp. oraz znacznych sum pie
niężnych, które nie leżały bezużytecznie w skarbcu, lecz pożyczane, drogą 
w y d e rk a fu 60 przyczyniały się do dalszego zwiększania m ajątku  kościo ła70. 
M ajątek kościelny pochodził przede wszystkim z nadań właścicieli m iasta, 
a ponadto z dziesięcin, z w łasnych dochodów kościoła oraz z licznych zapi
sów, czynionych przez miejscową ludność.

Na ostatni z podanych dochodów kościelnych składały się głównie zapisy 
czynione przez mieszczan w testam entach, które z chwilą zgonu ofiarodawcy 
kościół z całą energią i bezwzględnością egzekwował u rodziny zmarłego, 
będącej nieraz w ciężkim położeniu m aterialnym . Przed sądem, rozpatru
jącym takie sprawy, proboszcz, domagając się oddania zapisanych kościołowi 
sum czy przedmiotów, używał iście jezuickich argumentów, tw ierdząc, że 
przez niewykonanie woli zmarłego „kościół [...] w ielką krzywdę i szkodę 
cierpi...” 71. Do tej grupy dochodów należały także ofiary, składane w latach 
epidemii.

W archiwum  szydłowieckiego kościoła parafialnego znajdujem y świa
dectwa licznych zapisów z okresu epidemii, która miała miejsce w latach 
1626— 1630. Np. „Andrzejowa Dłubalina w powietrze testam entem  lego
wała flor. 50 na ornat do Bractw a Św. Anny 18 martii 1626”. W tymże roku 
„Januszowa Krawczowa legowała testam entem  do Bractw a Św. Anny zł 50”. 
Rok później wieśniak Kacprowicz ze Starej Wsi (dzisiejsza ul. Narutowicza 
w Szydłowcu), widać w przystępie ostatniej rozpaczy, zapisał kościołowi
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podstawę swej egzystencji — „parę wołów w jarzm ie”. Między ofiarodaw 
cami z roku 1628 znajdował się Szkot, A leksander Russel, k tóry darował 
kościołowi 100 florenów. W następnym  roku mieszkający na terenie Szy
dłowca generosus Georgius Hlatko zapisał m ansjonarzom kościoła parafial
nego 4 000 złp „przy tym pałasz srebrny lity, złocisty, turkusam i gęsto z jed 
nej strony sadzony, nieomylnie złotych siedmset szacowanych, na appara- 
menta do kaplice, do tego długi pewne w Litwie w testam encie specyfiko- 
wane. Na ołtarz Szkaplerza Naświętszej Panny złotych polskich dwieście 
pięćdziesiąt cztery, groszy dwadzieścia trzy ” 72. Cytowany spis obejmuje 
ofiary na rzecz kościoła, czynione w ciągu 28 lat (1608—1635). Zapisy do
konane w groźnych latach 1626—1630 stanowią aż 36% wszystkich darowizn.

Większość zachowanych testam entów mieszczańskich zaw iera duże nie
raz ofiary zapisane kościołowi. Np. w testam encie mieszczanki szydłowiec- 
kiej, K atarzyny Eyzickiej, czytamy: 200 złp „do kościoła farnego tutecznego 
wiecznie leguję i odkazuję, aby za te pieniądze co potrzebnego za wiado
mością małżonka mego sprawiono, a za duszę moję P. Boga prosieli...” 7S. 
Oprócz sum pieniężnych zapisywano też kościołowi przedmioty wartościowe. 
Oto fragm ent testam entu mieszczanki Zofii Sanxterow ej:

Lichtarz mosiężny, wiszący w izbie, po śmierci swej odkazuję do kościoła far
nego przed obraz Naświętszej Panny Szkaplerskiej. Także obiecałam była dawno 
do tegoż Bractwa Szkaplerza Naświętszej Panny Maryi kielich srebrny, złocisty, 
z patyną sprawić, teraz odkazuję i proszę, aby na kielich ten srebrny, złocisty, 
z patyną, z dóbr moich którychkolwiek do starszych tegoż bractwa zł polskich 80; 
możnałi co więcej do tego przyłożyć i przy tym pas srebrny, puklasty, mój własny, 
w  pukli nr 26 z nakońcem srebrnym, u którego zamkiel mosiężny, jak najprędzej 
oddać, ażeby porządnego co sprawić i oddać w  używanie do Bractwa Naświętszej 
Panny 74.

Hojna ofiara na kościół oraz uroczysty pogrzeb były w oczach współ
czesnych jednym  ze środków odkupienia grzechów i zbawienia duszy. Dla
tego też pogrzeby w ypraw iane były z całym uroczystym ceremoniałem, 
nieraz naw et osobom ubogim. Zachował się bardzo interesujący szczegółowy 
spis wydatków, jakie pochłonął pogrzeb ubogiego, samotnego mieszczanina, 
Jana Łowickiego alias Kotrzębskiego. (Ponieważ spis ten w iernie odtwarza 
przebieg ówczesnych uroczystości pogrzebowych, zamieszczam go w całości).

Wydatek na pogrzeb niebosczyka Jana Łowickiego alias K otrzębskiego7a. 
Naprzód na płótno — zł 4 gr 13, do cechu szewskiego — gr 15, p. bakalarzowi na 
dzwonne 76 — zł 1 gr 20, dla ubogich na mięso na obiad, którzy przy ciele byli — 
gr 6, potym na piwo — gr 6, na smołę do dzwonnego — gr 1 szel. 9, na gorzałkę 
dla ubogich, kiedy go umywali — gr 6, na nici do koszule — gr 2, od uszycia ko
szule, gaci, skarpetek — gr 6, na trunnę — zł 1, na wigilie, od grobu, od procesji 
i na msze cztery czytane — zł 11 gr 18, na mszę śpiewaną przy ciele — gr 15, na 
chleb dla trojga ubóstwa, którzy przy ciele byli — gr 3, od krzyża kantorowi i od 
śpiewania mszy — zł 1 gr 12, potym organiście — gr 15, potym od calcowania 77 — 
gr 1 szel. 9, od dołu, co kopano — gr 17, do cechu kupieckiego — gr 18, do cechu 
kowalskiego — gr 12, chłopu, co przynios trunnę i dzwonić pomagał — gr 6, do 
cechu krawieckiego — gr 12, do cechu kuśnierskiego — gr 12, na chleb za ciałem  
■do kościoła — gr 6, do cechu kołodziejskiego — gr 12, do cechu tkackiego 78 — gr 6,
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od zmiecienia śniegu przed sienią — gr 3, dla ubogich na mięso do wieczerzy — 
gr 4, na chleb — gr 1 szel. 9, potym na piwo — gr 4 szel. 9, potym na słoninę do 
grochu i kapusty — gr 3, po pogrzebie dzwonnikowi — gr 6, na chorągwie — gr 6, 
dla młodszych, którzy byli przy pogrzebieniu ciała w kościele, na gorzałkę — gr 8, na 
pieprz, na ocet — gr 2, dla trojga ubóstwa na obiad w post P. Maryi Gromnicznej, 
na chleb — gr 3, na śledzie — gr 3, świeca, która się przy ciele spaliła, funt w o
sku — gr 18, na świece łojowe — gr 1, dla ubogich, którzy przy ciele siedzieli przez 
noc, na gorzałkę — gr 3, wóz drew ubodzy, przy ciele siedząc, w  sieni przez całą 
noc spalili za gr 8, na piwo u p. Serafina — gr 3, potym u p. Siarki — gr 3, znowu 
u Podleśnego — gr 1 szel 9, u p. bakalarza, kiedym targował dzwonne, dałem na 
gorzałkę — gr 4. Wydatek po pogrzebie na obiad dla ubóstwa. Naprzód na chleb — 
gr 18, na mięso Jakubowi Zającowi — zł 1 gr 18, na cielęcinę Gogolowi Tomkowi — 
gr 22, na sól — gr 7, na pieprz, na safran — gr 10, na cybulę — półtorak i na pie- 
truskę — 2 szelągi, na piwo — zł 2 gr 26, na drwa do warzenia ubóstwu — gr 8, 
na gorzałkę — gr 16, na słoninę do grochu — gr 3, na kapustę — gr 12, do niej sło
nina — gr 8, szelągów ubóstwu, kiedy odchodzili po obiedzie — 24 79.



PRZYPISY

1 Zob. też „Zeszyty Historyczne”, t. III, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw
skiego, 1963, s. 50—81.

2 Szydłowiec wraz z kilkoma otaczającymi go wsiami należał początkowo do 
Szydłowieckich, w  roku zaś 1548 przeszedł drogą sukcesji do Radziwiłłów  
z linii nieświesko-ołyckiej, do których należał do r. 1802.

3 W zamian zwolniono ją od płacenia podatków (Regestr ksiąg wójtowskich  
szydłowieckich numero trojga z  roku 1629 do akt z  lat 1583—1619, AGAD, 
rkps 2984, s. 217).

4 Ibid., s. 55.
5 Piotr Tworek był zapewne szafarzem na miejsce Tomasza Goworka.
® Regestr ksiąg wójtowskich...,  s. 78. Kasper Fodyga, architekt, mieszczanin 

chęciński (zmarły ok. r. 1625), był najwybitniejszym przedstawicielem śro
dowiska artystycznego Chęcin. Pochodził z Mesocco w  północnych Włoszech; 
do Polski przybył w drugiej połowie XVI w. Dziełem jego była kaplica gro
bowa w  Pilicy, ukończona w r. 1601, budowana na zlecenie kasztelana 
oświęcimskiego i starosty dytowskiego, Wojciecha Padniewskiego. Fodyga 
przypuszczalnie był również twórcą kaplicy Św. Leonarda, zbudowanej 
w Ruszczy w  latach 1605—1607. Prócz powyższych budowli wzniósł (do r. 
1614) własną kaplicę grobową pod wezwaniem Trzech Króli przy kościele 
parafialnym w Chęcinach oraz własny dom mieszkalny w  tymże mieście. 
Działalność Fodygi jest bardzo mało znana, toteż należy przypuszczać, że był 
on twórcą innych jeszcze budowli w  zachodniej Małopolsce. Styl jego archi- 
ťektury jest typowy dla okresu, w którym działał, okresu schyłku sztuki 
Odrodzenia, kiedy to charakterystyczne elem enty renesansowe przetwarzano 
na sposób rodzimy. (Na podst. A. Króla Kasper Fodyga, budowniczy chę
ciński z początku XVII w., „Biuletyn Historii Sztuki”, 1951, nr 2—3, s. 90—92).

7 A. Król, op. cit., s. 91.
8 Ibid., s. 113.
9 Regestr ksiąg wójtowskich..., s. 79.
10 Ibid., s. 72. Na temat tych wpisów A. Król pisze: „Te lakoniczne wzmianki 

wskazywałyby na jakiś zatarg między Albertem Fodygą a przedstawicielami 
władzy miejskiej, zatarg, którego przyczyn nie znamy. Należy tylko przy
puszczać, że powstał on z tytułu nieporozumień finansowych czy niedotrzy
mania zobowiązań, co niewątpliwie ściśle było związane z budową ratusza”. 
(A. Król, op. cit., s. 113). Napaść i pobicie byłyby w  takim razie formą urzę
dowego wymierzania sprawiedliwości. Należy przypuszczać, że chodzi w  tym  
wypadku o „zwykłe” nieporozumienie, natury mniej lub bardziej prywatnej.
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11 Regestr ksiąg wójtowskich..., s. 79.
12 Ibid., s. 45.
13 Nie bawił on w mieście długo. W 1603 r. „naszedłszy na dom, zdespektował 

i pobił” wójta Szydłowca, Grzegorza Lorka, „chcąc go zabić zdradą, pugi
nałem”. Krewki Włoch został osadzony w  areszcie, ale „wyłamawszy próg, 
bo było niewarowne więzienie, uciekł”. Ucieczka ta stała się przyczyną za
targu między poszkodowanym wójtem a odpowiedzialnym za więzienie bur
mistrzem Stanisławem Perdkiem. Wójt wezwał burmistrza przed swój sąd, 
oskarżając go o niewystawienie straży przy więźniu (Regestr ksiąg w ó j to w 
skich... s. 92—3). .

14 Inscriptiones iudicii consularis civitatis Szydtoviec anni 1584—1616, AGAD, 
rkps 2988, k. 148.

15 A. Król, op. cit., s. 113, oraz Katalog zabytków sztuki w  Polsce, t. III, pod 
red. J. Z. Łozińskiego i B. Wolff, z. 10, Warszawa 1961, s. 47 — podają rok 
1608. '

16 Świadczy o tym wezwanie jednego z mieszczan przed urząd wójtowski: 
„Dnia jutrzejszego o godzinie trzynastej zegara wielkiego” (Liber citationum  
iudicii advocatialis Szydloviecensis a[nni] 1626—1635, AGAD, rkps 2991, 
brak paginacji, rok 1627). Kościół nie posiadał w  murach zegara, mógł go 
mieć tylko ratusz (podobnie jak obecnie).

17 Liber citationum..., k. 50.
J8 Ibid., к. 64.
1B Katalog zabytków., s. 47, podaje rok 1626 jako datę zakończenia budowy. 

Nie znane są losy ratusza w  okresie wojen szwedzkich. W czasie zawieruchy 
napoleońskiej budynek uległ dewastacji. W aktach Komisji Rządowej Spraw  
Wewnętrznych i Policji znajduje się następująca wzmianka na ten temat: 
„Miasto Szydłowiec ma ratusz murowany, z wszelkich widoków nie na ro
zebranie, lecz na restaurację zasługujący, przy tym wieża wysoka, w szyst
kie budowle miasta przewyższająca, miasto zdobiąca, z kamienia po w ięk
szej części ciosowego zbudowana, z swej struktury piękna i wieczną trwa
łość oznaczająca, nader małej reperacji wymagająca. Na wieży tej był 
odwiecznie utrzymywany zegar, lecz ten w  r. 1809, w  czasie wojen, przez 
rozwolnienie żołnierzy został zniszczony...” (AGAD, akta KRSW nr 2972, 
r. 1824). J. U. Niemcewicz, zwiedzając Szydłowiec w  1811 r., widział
ratusz „opuszczony i niem ieszkalny” (J. U. Niemcewicz Podróże historyczne 
po ziemiach polskich między 1811 a 1828 odbyte, Paryż 1858, s. 4). 
Z powyższych danych wynika, że ratusz został uszkodzony w czasie kam
panii 1809 r. Natomiast Katalog zabytków sztuki w  Polsce (s. 47) przesuwa 
zniszczenia do r. 1812. W r. 1821 gmach ratusza był pokryty prowizorycz
nym, dwuczęściowym, dwu- lub czterospadowym dachem. Dach ten widać 
na rysunku ratusza z 1821 r., wykonanym przez szydłowczanina Szymona 
Badowskiego, zamieszczonym w aktach KRSW (nr 2972). Całkowitą restaura
cję zakończono w  1829 r. (Katalog zabytków,  s. 47). Z tego zapewne okresu 
pochodzi dzisiejsza forma zniekształconej, późnorenesansowej attyki (A. 
Król, op. cit., s. 111). W XIX w. dobudowano w  attyce trzecią kondygnację.

Ratusz szydłowiecki jest budynkiem trzykondygnacjowym, zbudowa
nym na planie prostokąta, frontem zwrócony ku wschodowi. Gmach zw ień
czony jest wysoką attyką z blankami i strzelnicami oraz w  narożach czte
rema wieżyczkami, które wyrastają z okrągłych skarp, nadających budowli 
charakter obronny. Na środku frontowej fasady ratusza wznosi się wysoka,
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sześciokondygnacjowa wieża, przylegająca jedną ze ścian do muru budynku. 
Znajduje się pod nią głęboki loch służący ongiś za więzienie. Cztery dolne 
kondygnacje wieży zbudowane są na rzucie kwadratu, dwie górne — na 
ośmioboku. Najwyższe jej piętro otacza zawieszony na konsolach ganek. 
Pod gankiem umieszczone są trzy kwadratowe zegary, zwrócone na północ, 
wschód i południe. Wieżę przykrywa pseudorenesansowy hełm. Gmach w y
murowany jest z miejscowego kamienia i otynkowany. Attykę nadbudowano 
z cegły. Ściany i attyka ratusza pokryte były ongiś sgrafittem w  kształcie 
ornamentów dekoracyjnych i postaci ludzkich. (O dekoracji sgrafittowej 
informuje A. Król, op. cit., s. 112, oraz Katalog zabytków,  s. 47).

20 Specjalne podatki nakładano m. in. dla uzyskania odpowiedniej wysokości 
kwot pieniężnych, które w formie jednorazowych podarunków składano ko
lejnym panom miasta, obejmującym po śmierci poprzedników dobra szy- 
dłowieckie. Sytuacja taka zaistniała na początku 1637 r., po śmierci 
Albrechta III Władysława Radziwiłła (zmarł 20 lipca 1636 r.), kiedy to „...na 
przyjazd księcia jegomości pana [...] miłościwego [Zygmunta Karola Radzi
wiłła] niemała speza pieniędzy wyszła, aby tylko miłościwej łaski pańskiej 
doznawszy, [miastu] przywileje, od ś[więtej] pamięci przodków nadane, 
strzymać raczył...” (Acta scabinalia, consularia et advocatialia oppidi S zy 
dłowiec 1614—1650 — Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 3907, s. 67).

21 Malarz Tomasz Regius został w 1624 r. sprowadzony przez dwór do Szy
dłowca (Acta scabinalia..., s. 300), być może w związku z przebudową zamku 
szydłowieckiego, która miała miejsce najprawdopodobniej w latach 1620—30. 
F. Kopera i E. Rastawiecki nie wymieniają malarza o tym nazwisku.

22 Acta scabinalia..., s. 786—7. W znaczeniu: do wybrania przez księcia.
53 Bartłomiej Groicki zamieszcza w  Porządku sądów i spraw miejskich... na

stępujący tekst przysięgi wójtowskiej, różniącej się nieco od przysięgi, skła
danej przez Regi usa: „Ja N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu i Na- 
jaśniejszemu Panu naszemu, Królowi Polskiemu, i temu miastu, iż chcę 
wierzeń być na sądzie moim i sądzić jednakim obyczajem tak bogatego, jako 
ubogiego, tak sąsiada, jako gościa; sierot i wdów, które pożądają sprawie
dliwości, bronić chcę, jako ja z swego nawyższego zmysłu mogę baczyć 
i rozumieć. A tego opuścić nie chcę dla miłości, gniewu, bojaźni, przyja- 
cielstwa, nieprzyjacielstwa, łaski, przyjaźni, złej wolej, darów, pożytków. Tak 
mi Panie Boże pomóż, który też w dzień sądny mnie i wszytek świat sądzić 
będziesz”. (B. Groicki Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdebur-  
skiego w  Koronie Polskiej, wyd. I, Kraków 1559, Warszawa 1953, s. 33). Wła
dza zwierzchnia nad mieszczanami, według tekstu Groickiego, należała do 
„pana naszego — króla polskiego”; dla szydłowczan zaś „panem” był „książę 
jegomość”, czyli Radziwiłł.

24 Acta scabinalia..., s. 786—7.
25 Ibid., s. 847.
28 Katalog zabytków,  s. 45.
27 Ibid., s. 42.
28 J. U. Niemcewicz, op. cit., s. 8.
29 Regestr ksiąg wójtowskich..., s. 226—7. Rzecz interesująca, że wyrok sądu 

wójtowskiego nie przewidywał żadnej kary dla współwinowajcy w  tejże 
sprawie.

30 Liber citationum..., k. 105.
31 Ibid., к. 113.

15 — Rocznik M uzeum  Św iętokrzysk iego
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32 W jednym z szynków miejskich, należącym do Alberta Werwicza, „była też 
i muzyka i tańce” (Acta scabinalia..., s. 390).

33 Dokument ten publikuje J. Wiśniewski w  Monumenta historica dioecesis 
Sandomiriensis, t. IV, Radom 1913.

34 S. Kot Szkolnictwo parafialne w  Małopolsce XVI  — XVIII w., Lwów 1912, 
s. 216. •

35 Ibid. •
3e Ibid.
37 Liber citationum..., k. 106, 160.
38 J. W iśniewski, op. cit., s. 514. Później zamiast chleba i piwa otrzymywali 

od dworu kwartalnie pół grzywny (S. Kot, op. cit., s. 216).
39 J. Wiśniewski, op. cit., s. 500; S. Kot, op. cit., s. 216.
40 S. Kot, op. cit., s. 216.
41 Regestr ksiąg wójtowskich...,  s. 178.
42 Liber citationum..., k. 160.
43 Acta scabinalia..., s. 595, r. 1643.
44 Ibid., s. 462—463, r. 1640.
46 Szymkowicz, zapewne zamożny kupiec, rzadko przebywający w  Szydłowcu, 

prawdopodobnie próbował stworzyć pozory swego szlacheckiego pochodze
nia, bojąc się jednak ze zrozumiałych względów przybrać nazwisko Szydło
wiecki, używał nazwiska Szydłowski. Zachowaną część listu, odzwierciedla
jącego charakterystyczne nastroje społeczeństwa wobec jednego z licznych
najazdów tatarskich na Polskę, zamieszczam w całości.

„Moi łaskawi Panowie Szwagrowie. Zaleczam służby me zycliwe do 
łask w[ł]asnych łaskawych Panów i Przyjaciół, przy czym aby Pan Bóg 
was wespół i z mymi m iłęmi Siostrami także potomstwem was raczył bło- 
gosławicz i w  dobrym zdrowiu chować, tego ja was na czasy niezamierzone 
mieć życzę od Pana Boga, jako sam sobie. O śmierci niebosczyka Pana Ojca 
mego, o ktorymeście mi dali znać przez pisanie swe, jestem bardzo żałosny 
i smutny, za co was niech Pan Bóg wszystkim dobrym płaci, żeście mi dali 
znać i za to Panu Bogu dziękuję, zem w  tym kraju teraz jest, gdyż prze
niosłem się... [Dół karty, na której znajduje się tekst listu jest urwany. 
Zniszczeniu uległa trzecia część listu],
...[da] Pan Bóg zdrowie, bez omieskania tam się będę, tylko mi teraz dwie 
rzeczy przeskadzają: jedna, ze mam pilne a pilne sprawy na trybunał pań
skie, druga, ze za niesczesnym teraz wtargnięciem Tatarów do Polski, któ
rzy już około Przemyśla i Sambora są i pana kanclerza obiegli, których my 
sam haniebnie się boimy i patrzamy ich co i godzina. Przeto i was wszyst
kim potrzeba się mieć tam na ostrożności w ielkiej, bo się rozdzieliły wojska 
na troję i barzo ich siła idzie. Co Panie Boże daj, aby ich sam Pan Bóg ra
czył polołuwicz [?], a do nas nie dopuścić. Teraz nic więcej do was nie piszę, 
tylko proszę, raczcie was wytrwać do mego przyjazdu, a nie bedeli mógł 
być sam, tedy pewnie a pewnie posle list z Lublina do was, bedeli też kwi
tować ten trybunał dla tych Tatarów, tedy sam tam będę przez tydzień albo 
nadalej za półtory niedziele. Z tym po wtóre służby swe do łaski was zale
cam. Datum w  Opatowie, die 12 juli  roku 1594. Was wszystkich zycliwy brat 
i szwagier i rad służy Wojciech Szydłowski. '

Proszę i dla Boga raczcie mię was wymowicz u Jegomości księdza 
Oswaldego, ze nic nie piszę do Jegomości, gdyż prawie ten mię posłaniecz 
trafił, a jam jechał przez Opatów w  pilnej potrzebie, i raczcie Jegomości
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służby me powolne zalecić i za tę łaskę i chęć podziękowacz, i sam, dali 
mi Pan Bog zdrowie, podziękuję; także i Pani Matcze służby me raczcie 
was zalecić, a niechliby się nie gniewała ze nic do niej nie piszę, bo widzi 
Bog, ze i pióro mi z ręki nieraz wypadło: jedna od zalu, druga dla tych 
Tatarów, którzy już nasz niedaleko są, za co ja wszystko powinien będę 
was służyć” (Acta scabinalia..., s. 99—100).

46 J. W iśniewski, op. cit., s. 296. Pierwsza szkoła murowana została wzniesiona 
w  Szydłowcu ok. 1820 r. z fundacji kolejnej właścicielki miasta, księżnej 
Anny z Zamoyskich Sapieżyny. (Katalog zabytków,  s. 52). Budynek ten znaj
duje się przy dzisiejszym pl. Świerczewskiego nr 5.

47 Por. Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I, Kraków 1887; t. И, 
1892; t. III, 1904; t. IV, 1950. Nie jest tu wliczonych sześciu synów Stani
sława Szydłowieckiego, kasztelana żarnowskiego i marszałka dworu kró
lewskiego (Andrzej, Jan, Jakub, Paweł, Marcin i Piotr), których imiona
spotykamy w  Albumie  w  latach: 1463, 1468, 1471, 1485, 1498.

48 Imię jego znajdujemy w  Albumie powtórnie w  r. 1473.
49 Zapisany powtórnie w r. 1546.
60 Acta scabinalia..., s. 63; wiadomość z r. 1636.
51 Statuta пес non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate

studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad anno 1849, Kraków 1849, s. 183.
52 Acta scabinalia..., s. 70.
53 Ibid., s. 449.
54 Ibid., s. 202.
55 Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis, t. I—II, wyd. W. Wi

słocki, S. Estreicher, Kraków 1893—1909, t. I, s. 143.
06 Pamiętniki o dawnej Polsce z  czasów Zygmunta Augusta, obejmujące listy

Jana Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza, t. I, Wilno 1851, s. 82.
57 Ibid., s. 165. List z 6 VII 1564 r.
58 E. Kotłubaj Galeria niešwieska portretów radziwiłlowskich, Wilno 1857, s.

308—309.
59 J. W iśniewski, op. cit., s. 466.
80 J. Długosz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. II, Kraków 1863, 

s. 524.
61 Jest to kościół jednonawowy (z dwoma bocznymi kaplicami), orientowany, 

wybudowany w stylu późnogotyckim. Na ogół zachował się w  oryginalnej,
nie skażonej późniejszymi przeróbkami formie, z wyjątkiem  kilku później
szych fragmentów: prostokątnej kruchty (znajdującej się na osi nawy), 
sygnaturki, a wewnątrz: chóru, stropu nawy i większej części wyposażenia. 
W północno-zachodnim narożu cmentarza kościelnego znajduje się muro
wana trzykondygnacjowa dzwonnica, zbudowana na rzucie kwadratu, po
chodząca prawdopodobnie z XVI w. (Na podst. Katalogu zabytków,  s. 42—6).

62 Por. dokument erekcyjny kościoła szpitalnego (J. Wiśniewski, op. cit., s. 
509—516). Kościół szpitalny znajdował się przy zbiegu ulic: Radomskiej 
i Zamkowej.

®* Liber geneseos illustris familie Schidlovicie M D XXXI,  wyd. J. Kieszkow- 
ski. Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki.  Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntow-  
skich czasów,  Poznań 1912, s. 755—770.

84 J. W iśniewski, op. cit., s. 514.
65 Ibid., s. 513.
80 Ibid., s. 510.
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e7 Ibid., s. 294.
68 Ibid., s. 294, a także Archiwum Parafialne w  Szydłowcu. Nie są znane dalsze 

losy szpitala. Uległ on ruinie zapewne w pierwszej połowie XVIII w. W r. 
1821 już nie istniał. Drewniany kościółek Św. Ducha kilkakrotnie chylił się 
ku ruinie i kilkakrotnie go restaurowano; ostatni raz w r. 1781 r. Od czasu 
wojen napoleońskich znajdował się w stanie kompletnego opuszczenia. Spło
nął w 1876 r. (Katalog zabytków,  s. 46; J. Wiśniewski, op. cit., s. 296 i nast.; 
Archiwum Parafialne w Szydłowcu).

eB Wyderkaf w tym kontekście — lokowanie sumy na majątku, z którego w ie
rzyciel otrzymuje jako procent (łot) dochody aż do odebrania pieniędzy da
nych na zastaw. Był to jedyny w średniowieczu sposób pobierania odsetek, 
zakazanych przez kościół.

70 Zachowany wykaz dłużników „wyderkafowych” kościoła parafialnego 
z 1640 r. wymienia 24 mieszczan szydłowieckich, 7 cechów miejskich oraz 
dwór, którzy razem byli winni kościołowi 7 743 złp (wraz z procentem), 
w tym dwór — 4 000 złp (Archiwum Parafialne).

71 Np. Liber citationum..., k. 81, r. 1630.
72 Wszystkie cytaty — Sumariusz legatorum et debitorum kościoła farnego 

szydłowieckiego  (Archiwum Parafialne).
73 Acta scabinalia..., s. 152, r. 1638.
74 Ibid., s. 602—3, r. 1642.
75 Wydatek ten poniósł Adam Smus, właściciel domu, w którym jako komor

nik mieszkał i zmarł Łowicki. (Wydaną sumę niecałych 37 złp urząd zwró
cił Smusowi z pieniędzy, uzyskanych ze sprzedaży rzeczy pozostałych po 
zmarłym).

76 Dzwonne — opłata za dzwonienie po umarłym w dzwony kościelne.
77 Calcowanie — kalikowanie.
78 Opłaty wniesione cechom zapewniły prawdopodobnie udział przedstawicieli 

cechów miejskich w pogrzebie samotnego mieszczanina.
7* Acta scabinalia..., s. 305—7, r. 1639.
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И НРАВОВ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ШИДЛОВЦА
В XVI И XVII ВЕКАХ

Статья состоит из нескольких очерков по истории культуры и нравов ж и
телей Шидловца. Исследование основано главным образом на архивных данных 
заключённых в книгах городского архива, старейшие из которых охватывает 
период с 1580 по 1650 год.

Шидловец городок находящийся в северо-западной Малой Польше, 
являлся центром небольшого комплекса земель крупных помещиков, входивших 
с середины XVI века в состав многочисленных имений Радзивиллов, владель
цев Несвежа и Олыки. Кульминационным моментом медленного развития го
родка была первая четверть XVII века. Лишь тогда мещане построили за соб
ственные средства ратушу. Заседающее в ней городское самоуправление пред
ставляло собой — после усадьбы и костёла — третий фактор, имевший силь
нейшее влияние на жизнь обитателей Шидловца.

Статья имеет целью способствовать знакомству с культурой и нравами 
польских провинциальных городов XVI—XVII вв.

AN OUTLINE OF THE HISTORY OF CULTURE AND MANNERS OF THE 
BURGHERS OF SZYDŁOWIEC IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES

This paper is composed of several essays on the manners and culture of the 
burghers of Szydłowiec. These essays are mainly founded upon documents contained 
in the municipal books the eldest of which concern the period from 1580 up to 1650. 
The town, situated in the north-west of Little Poland, however small, was the cen
ter of a complex of manors, which, from the middle of the 16th century were 
included into numerous estates of the Radziwiłł family, the lords of Nieśwież 
and Ołyka. The flourishing period in the slow development of Szydłowiec followed 
in the first quarter of the 17th century. As late as then did the burghers build the 
town-hall at their own expense. Authonomous authorities of the city who held an 
office there, were, besides the court and the church, the third factor greatly in
fluencing life of the burghers of Szydłowiec.

This paper adds to the knowledge of the culture and manners of Polish pro
vincial towns in the 16th an 17th centuries.


