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WANDA PUGET

Z DZIEJÓW ZAMKU W  SZYDŁOWCU *

W STĘP

Przedstawiona tu  próba odtworzenia budowlanej historii zamku w Szy
dłowcu została oparta na opracowanym przeze mnie w 1962 r. (w ramach 
prac P. P. Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie) studium  histo
rycznym dla celów konserwatorskich.

Opracowanie to z konieczności operowało jedynie bardzo ograniczonymi 
możliwościami. Nieodnalezienie jakichkolwiek bezpośrednich przekazów a r 
chiwalnych, dotyczących tego obiektu, a również brak możliwości przeprow a
dzenia badań architektoniczno-archeologicznych w tym  okresie — ograniczyły 
rozeznanie obiektu i jego analizę jedynie do zewnętrznych oględzin. Były one 
o tyle utrudnione, że w 1962 r. ukończony był już zasadniczy rem ont zachod
niej części zamku (bez dokum entacji historycznej). Dopiero w latach następ
nych odgruzowanie i prace budowlane, prowadzone w części wschodniej przez 
przedsiębiorstwo PKZ, ujaw niły szereg nowych szczegółów i znalezisk. Po
zwoliły mi one na pełniejsze udokumentowanie wniosków roboczych, dotyczą
cych rozwarstwienia i datowania poszczególnych partii budynku, chociaż za
sadniczej koncepcji nie zmieniły. Szereg sformułowań opiera się jednak w dal
szym ciągu na jedynym  możliwym tu  operowaniu analogiami. Metoda ta, 
w swoim założeniu nie zadowalająca w pełni, w przypadku Szydłowca jest 
chyba specjalnie trudna. Wydaje się bowiem, że zamek Szydłowieckich zajm uje 
dość szczególną pozycję prekursorską w stosunku do innych obiektów, od 
których zwykło się dotąd zaczynać w podręcznikach historię renesansu 
w Polsce.

Zamek w Szydłowcu — jak mi się wydaje — jest w świetle zebranych 
ostatnio wiadomości o nim nie tylko przykładem  przem iany na przestrzeni 
XIV—XVI w. umocnionej siedziby feudalnej w „pałacową” rezydencję m ag
nacką. Jest również przykładem  skupiającym  różnorakie inspiracje od na jbar
dziej w tej epoce nowoczesnych — renesansu włoskiego, przenikającego tu 
drogą ogniw pośrednich poprzez Węgry i dwór pruski, poprzez wpływy śląskie 
aż do rodzimych warunków, w jakich obiekt ten powstawał. W arto również 
podkreślić, że wielka renesansowa rozbudowa zamku odbywała się równolegle 
(być może, czasem naw et wyprzedzała) do prac prowadzonych na Wawelu.

Wszystkie te zagadnienia wymagają jeszcze dalszych szczegółowych stu 
diów nad architekturą, rzeźbą architektoniczną, m alarstwem  ściennym i in-

* Artykuł niniejszy jest fragmentem i zarazem skrótem przygotowywanej przeze 
mnie pracy Mecenat Szydłowieckich w  zakresie architektury, zgłoszonej jako temat 
pracy doktorskiej na seminarium Pana Prof. dra Wł. Tomkiewicza, któremu na tym  
miejscu pragnę złożyć me podziękowanie. Specjalną wdzięczność za cenne uwagi i za
chętę do podjęcia tego tematu winna jestem Panu Prof. drowi Bohdanowi Guerąuin.
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Ryc. 1. Widok zamku w  Szydłowcu od strony południowo-wschodniej. Rysunek lito
graf owany w r. 1835 w  Krakowie

nymi elem entami w ystroju wnętrz, co pozwoli na ściślejszą precyzję w dato
waniu, proweniencji i, być może, zmieni jeszcze obraz tu  przedstawiony. Są
dzę jednak, że podsumowanie zebranych ostatnio nowych wiadomości o zam
ku szydłowieckim może stanowić mały przyczynek do wiedzy o początkach 
renesansu w Polsce i etap do dalszej pracy nad tym  obiektem.

POCZĄTKI SIEDZIBY RODU ODROWĄŻÓW I PIERWSZYCH 
SZYDŁO WIECKICH

Według najstarszych tradycji, tereny, położone poza północnym skrajem  
Puszczy Świętokrzyskiej w dorzeczu dopływów rzeki Radomki, należały do 
rodu Odrowążów. Ród ten  istniał już zapewne w XII w., a z imion znany jest 
rzekomo od X II I1 wieku. Wśród siedzib zamieszkiwanych przez ród wym ie
niane są m. in. Góry, Szydłowiec i Chlewiska.

Siedziba w Szydłowcu usytuow ana była prawdopodobnie w miejscu istnie
jącego dziś zamku. W skazuje na to szereg przesłanek i znalezisk. Dogodność 
takiego położenia zapewniały rozlewiska rzeki Korzeniówki płynącej pod 
skarpą (powstałą z pozostałości układów lodowcowych), w ykorzystane dla 
utworzenia wysepki otoczonej naturalną fosą, zasilaną stale przez rzeczkę

1 S. Okolski Orbis Polonus, t. II, s. 304, według: J. Kieszkowski Kanclerz 
Krzysztof Szydlowiecki.  Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów, 
t.I—II, Poznań 1912. Za tymże autorem podaję większość danych, tyczących
się życiorysów członków rodu Szydłowieckich.



Z d z ie jó w  zam ku  w  S zyd ło w cu 263

i małe źródła. Innego tak dogodnego miejsca, spełniającego konieczny wów
czas w arunek łatw ej obronności, nie ma w najbliższej okolicy.

Na północnym skraju  wysepki, tuż ponad fosą, odnalezione zostały w 1962 
roku relik ty  nie rozpoznanych bliżej urządzeń drewnianych, zalegających na 
znacznej głębokości2. Ich prowizoryczne datowanie określone zostało na wiek 
XIII. Jeśli znajdzie ono potwierdzenie w  ew entualnych dalszych badaniach 
terenowych, to obecność śladów osadnictwa z tego okresu nie stoi w sprzecz
ności z wiązaniem go z O drow ążam i3.

W trakcie wstępnych badań architektoniczno-archeologicznych, przepro
wadzonych w czerwcu 1965 r.4, ujawnione zostały w obrębie dziedzińca zam 
kowego ślady osadnictwa z XIV wieku. Ograniczony zakres badań nie pozwala 
na przyjęcie tw ierdzenia, że jest ono kategorycznie najstarszym  osadnictwem 
w obrębie wyspy. W trakcie tych samych badań po zewnętrznej stronie obec
nego skrzydła północnego (najstarszej naziemnej części zamku) ujawniono 
obecność fragm entów  murów poprzedzających prawdopodobnie dzisiejszy 
układ budynków. Ich pochodzenie można na podstawie w arstw  archeologicz
nych datować również na wiek XIV. Są one zatem albo bezpośrednio zwią
zane z osadnictwem stwierdzonym na dziedzińcu, albo nieco od niego póź
niejsze — przyjm ując założenie, że pierw otna siedziba mogła być drewniana.

Skądinąd wiemy, że już Andrzej Pieniążek-Odrowąż tytułow ał się w 1362 r. 
„haeres... de Schydlowiecz” , zaś podział dóbr Odrowążów małopolskich, jaki na
stąpił w ostatniej ćwierci XIV w., wyłonił gałąź Odrowążów-Szydłowieckich 5. 
Ukształtowanie nazwiska od nazwy topograficznej przemawia za istnieniem tu  
wcześniejszej siedziby — od tego m omentu — już prawdopodobnie głównej sie
dziby nowo wyodrębnionego rodu. Jeśli dalsze badania potwierdzą istrien ie 
i datowanie budowli czternastowiecznej, można ją będzie traktow ać jako n a j
starszą murowaną siedzibę Szydłowieckich.

Trudno w chwili obecnej snuć przypuszczenia na tem at formy tej bu-

2 W dniu 11 VIII 1962 r. w  wykopie wykonanym dla celów budowlanych po 
północnej stronie zamku pokazały się konstrukcje drewniane. Wykonane na
stępnie rozpoznanie zlecone przez Woj. Kons. Zabytków a przeprowadzone 
przez archeologa z Muzeum Świętokrzyskiego w  Kielcach, mgr Z. Pyzika, po
zwoliło na prowizoryczne datowanie znaleziska. Protokół i rysunek znajduje 
się w  archiwum Wojewódzkiego Konserwatora w  Kielcach.

3 W przypadku, gdyby konstrukcja ta okazała się późniejszą, można w niej 
widzieć pozostałości mostu, opadłego wskutek zniszczenia na dno fosy.

4 Badania te przeprowadzili: dr Jerzy Rozpędowski i dr Józef Kaźmierczyk, 
przy współudziale autorki, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w  Kielcach. Badania miały na celu sprawdzenie wysuniętych poprzed
nio hipotez rozwarstwienia budynku, skonfrontowanie w terenie problemu 
osadnictwa na wyspie, poprzedzającego wzniesienie zamku, i ewentualne w y
tyczenie dalszego programu badań. Osiągnięte wyniki są w  zasadniczych 
punktach zgodne z przewidywaniami autorki. Sprawozdanie z badań znaj
duje się w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. 
Obu Panom pragnę na tym miejscu wyrazić podziękowanie za chęć podjęcia 
tego tematu i cenne uwagi, a mgrowi Andrzejowi Michałowskiemu, Woje
wódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w  Kielcach — za życzliwość i umożli
wienie badań.

5 B. Paprocki Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584 (1858—1859), s. 507; 
J. Kieszkowski, op. cit., t. I, s. 15 n.
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dowli, jak również jej losów w arunkujących dalsze przem iany siedziby. Można 
się jednak spodziewać, że nie jakieś zniszczenia, ale głównie wzrost znaczenia 
rodu powodował jej rozbudowy. Obecnie można tylko zanotować spostrzeże
nie, że wzniesione na tym miejscu następne budynki wykazują pewne nie uza
sadnione nieregularności, mogące świadczyć o adaptowaniu przynajm niej n ie
których fragm entów starszych6.

Istnienie siedziby Szydłowieckich potwierdzone jest dokumentem z 1427 r. 
określającym  ją jako c u r  i a. Należy ona wówczas do znanych już z donacji 
w 1401 r. na rzecz kościoła w Szydłowcu Jakuba i Sławka, „fratres et haere- 
des de Schydlowiec” 7. W tym  samym dokumencie Szydłowiec w ystępuje już 
jako miasto.

ZAMEK W XV i POCZĄTKU XVI WIEKU

Prawdopodobnie po połowie XV wieku wzniesione zostały najstarsze 
z istniejących obecnie części zamku. Inicjatorem  tej budowy był zapewne 
Stanisław  Szydłowiecki, syn Jakuba, wówczas kasztelan, m. in. radomski, a od 
1467 r. marszałek dworu i wychowawca synów królew skich8. Z racji swego

6 Fragment muru, stanowiący fundament dla północnej ściany starego domu 
mieszkalnego, jest wyraźnie obły, skręcający pod północno-wschodnie naroże 
tego budynku ku wnętrzu skrzydła wschodniego. Elewacja wschodnia starego 
domu ma dziwne, nie uzasadnione wybrzuszenie, zakończone łukowatą od- 
sadzką na wysokości obecnego pierwszego piętra. Skrzydło wschodnie nie 
jest czworobokiem regularnym — wykazuje skrzywienie osi podłużnej. Jego 
narożne skarpy — bastiony, mimo korygowania w XVII w. elewacji wschod
niej dla osiągnięcia symetrii, nie są w  planie jednakowe. Bastion północno- 
-wschodni (prawdopodobnie pełny, w  odróżnieniu od drugiego z nich) ma 
ślady łączenia z jakimś murem w  formie „sztrab” kamiennych. W narożniku 
północno-zachodnim obecnego skrzydła północnego występują większe gru
bości niż mają ściany sąsiednie.

7 J. Wiśniewski (Monografia dekanatu koneckiego, Radom 1913, s. 466 r.) przy
tacza treść dokumentu z 1401 r., dotyczącego fundacji kościoła w Szydłowcu  
przez Jakuba i Sławka, oraz dokument z 1427 r., wydany przez tychże Szy
dłowieckich, w którym określają oni, że w razie powodzi „... nostro oppidani... 
quando eis dabitur signum de curia vel nostro de molendino...’’. O Sławku  
brak wiadomości. Jakub był sławnym rycerzem, a w latach 1412—1423 do
mownikiem biskupa (późniejszego prymasa) Wojciecha Jastrzębca. Ożeniony 
z Jastrzębcówną miał synów: Stanisława, Piotra i Mikołaja.

8 Stanisław, urodzony w 1405 r., był kasztelanem żarnowieckim i radomskim 
(1462 r.). W 1467 r. został powołany przez Kazimierza Jagiellończyka na sta
nowisko marszałka dworu i ochmistrza synów królewskich. Utrzymywał 
bliskie kontakty z Długoszem, a następnie z Kallimachem. Posłował do Czech 
w 1470 r., na Węgry w  1471 r. W tym czasie został burgrabią krakowskim, 
a w 1490 r. starostą krakowskim. Czynny w  życiu politycznym, ostatnie lata 
spędził na dworze kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Zmarł w  1493 r., 
pochowany został w Szydłowcu. Ożeniony był dwukrotnie: w 1449 r. z Bar
barą Starosielską herbu Abdank, z którą miał dzieci: Katarzynę, Jana, Ja
kuba i dwóch Stanisławów, oraz ok. 1464 r. z Zofią z Goździkowa i Pleszowa 
herbu Łabędź, matką Krzysztofa, Piotra, Pawła, Mikołaja, Marcina oraz 
siedmiu córek.
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Ryc. 2. Widok zamku w Szydłowcu od strony południowej. Malował K. Stronczyński 
(Widoki zabytków...)  Oryginał: Gabinet Rycin Bibl. UW

Ryc. 3. Ogólny widok zamku od strony południowej. Stan z r. 1964
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stanow iska społecznego musiał posiadać obszerną siedzibę, a znaczny m ajątek 
osobisty pozwalał mu na realizację większych założeń. Wiadomo też, że dom 
Stanisław a prowadzony był na wysokim poziomie kulturalnym , dysponował 
dużym i zasobami. Dzieci, starannie wykształcone, zajęły następnie wysokie 
stanowiska w hierarchii państwowej i kościelnej. Poza siedzibą własną S ta
nisław  zaangażował się także w budowę nowego, murowanego kościoła w Szy
dłowcu.

Można przypuszczać, że już za czasów Stanisław a oraz jego brata, Miko
łaja, siedziba Szydłowieckich składała się co najm niej z budynku m ieszkal
nego, usytuowanego w północnej części wyspy, otoczonego zapewne wałem 
drew niano-ziem nym  oraz, być może, z zespolonej z tym układem wieży.

B u d y n e k  m i e s z k a l n y ,  wzniesiony z miejscowego kamienia, był 
zwartą, prostokątną w planie bryłą. Na jego ścianie południowej widoczne są 
jeszcze ślady pierwotnych otworów okiennych, nie pozwalają one jednak na 
odtworzenie układu całej elewacji. Można przypuszczać, że istniały tu  drew 
niane schody zewnętrzne i ganki, umożliwiające komunikację między piętram i 
(żadnych śladów schodów wewnętrznych nie ma). Na elewacji tylnej (pół
nocnej) znajdowały się małe wykusze na profilowanych kamiennych krok- 
sztynach, używane jako loci secreti.

Niedawno ujaw niony został fragm ent ściany wschodniej tego budynku *. 
W ystępuje tu  na środku elewacji para półkolistych wnęk, połączonych tró j
dzielnym, m asywnym kroksztynem kamiennym. W jednej z wnęk znajduje 
się nadto okienko typu strzelniczego w kam iennym  obram ien iu10. Elewacja 
ta  jest otynkowana i pomalowana na kolor szarokremowy, wnęki obrzeżone 
w licu ściany pasem czerwonym, w glifie — szaroniebieskim. Kroksztyn ka
mienny jest również pomalowany na czerwono. Zachowane północno-wschod
nie naroże budynku (aż do poziomu II piętra) ma malowane szaroniebieskie 
boniowania. Siady podobnych boniowań widoczne są na skarpie i elewacji 
południowej budynku oraz w górnych partiach północnej ściany wieży.

W n ę t r z a  budynku mieszkalnego rozłożone były na czterech kondyg
nacjach w układzie jednotraktowym. Kondygnacja dolna, obecnie poniżej po
ziomu dziedzińca, zawiera trzy pomieszczenia sklepione kolebkowo. Jeden 
z w ystępujących tu  otworów okiennych wyposażony jest w kamienne obra
m ienie o kraw ędziach sfazowanych podobnie jak obram ienie strzelnicy 
w  ścianie wschodniej.

Kondygnacje wyższe przykryte były profilowanymi stropam i drew nia
nymi. Zachowały się dwa z nich; ich belki nośne m ają bogaty profil o w ydłu
żonym przekroju, zaś belki poprzeczne, o przekroju znacznie krótszym, w y
dzielają między nimi kw adratow e pola. Nie są to jeszcze stropy kasetonowe, 
ale niewątpliw ie stanowią ogniwo rozwojowe ku tej formie renesansowej.

9 Ściana ta była pogrubiona od strony jej lica zewnętrznego dostawieniem  
w XVI w. ściany budynku wschodniego. Odsłonięta została częściowo w cza
sie prac prowadzonych przez PKZ.

10 Obecny stan techniczny ściany nie pozwala na dalsze jej odmurowanie 
i stwierdzenie, czy układ strzelnic był symetryczny i związany z kompozycją 
tej elewacji, czy też strzelniczka może pochodzić z fazy jeszcze wcześniejszej, 
związanej z reliktami budynku z XIV w. Za tym przypuszczeniem przema
wiać może nie uzasadnione dla tej elewacji wybrzuszenie muru (por. przy
pis 6).
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Poziom dwóch górnych pomieszczeń został następnie zmieniony i dosto
sowany do poziomu sąsiedniego skrzydła, zachowały się tu natom iast fryzy 
malowane na tynku, które obiegały pierw otnie górne partie  ścian pod stro 
pami. Powstanie ich późniejsze niż samego budynku, lecz poprzedzające wielką 
renesansową przebudowę zamku — można wiązać z drugim  dziesiątkiem  
XVI w., a wiele na to wskazuje, że wykonawcą był S tanisław  Sam ostrzelnik.

Fryz pierwszego piętra skomponowany jest z wielobarwnego ornam entu 
roślinnego — rozet i wici, wśród których umieszczono tonda z herbam i człon
ków rodu. Czytelny wśród nich jest jeszcze herb Jastrzębiec — m atki S tan i
sława — oraz Sulima — m atki jego drugiej żony, Zofii z Goździkowa i P le- 
szowa. Fryz drugiego piętra jest utrzym any w tonie czerwieni, bieli i czerni 
obojętnej, co nie wyklucza, że gama ta w stanie pierw otnym  była bogatsza. 
Komponowany jest z palm et i motywów arabeski, ujętych między m alow ane 
iluzjonistycznie listwy i gzymsy. Stosunkowo wczesne (ale zarazem niew ątpli
we w oparciu o rozwarstw ienie budynku) zastosowanie takich ujęć może mieć 
uzasadnienie w ówczesnej pozycji społecznej Szydłowieckich i możliwości czer
pania inspiracji a także angażowania artystów  bezpośrednio z przodujących 
ośrodków twórczych.

W i e ż a ,  wzniesiona również z kamienia, usytuowana jest w zachodniej 
części wyspy, od strony drogi prowadzącej dziś z centrum  m iasta w kierunku 
Opoczna i Końskich. Po przeciwnej stronie drogi rozciągały się kiedyś użytko
we ogrody zamkowe a dalej folwark. W zniesiona na planie kw adratu, odsu
nięta od domu, umocniona na narożach skarpam i, strzegła dojazdu do siedziby 
i służyła za punkt obserwacyjny. Prawdopodobnie towarzyszyły jej dodatkowe 
środki obrony, jak most zwodzony nad fosą, chociaż żadne relik ty  nie zacho
wały się. P ierw otna wysokość wieży odpowiadała przypuszczalnie stanowi 
dzisiejszemu. Zmianie uległ układ otworów okiennych, a prawdopodobnie 
także forma przykrycia. Wieża mogła być włączona w obwód wału ziemnego, 
otaczającego budynek m ieszkalny i, być może, towarzyszące mu pomocnicze 
zabudowania gospodarcze.

Istnienie zespołu zamkowego w Szydłowcu w tej właśnie formie potw ier
dzają, poza znaleziskami w terenie i analizą istniejących m urów — także

Ryc. 5. Zamek w Szydłowcu. Szkic frag
mentu elewacji wschodniej starego domu 

mieszkalnego. Skala 1 :100
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Ryc. 6. Zamek w  Szydłowcu. Fragment 
elewacji wschodniej starego domu 
mieszkalnego — kamienny kroksztyn 

pomiędzy wnękami

w zm ianki źródłowe. Pośrednia wiadomość przekazana jest w relacji Jana 
Długosza, dotyczącej okresu lat 1466 — 1476. Mówi ona o istnieniu w Szy
dłowcu „ p r a e d i u m  m i l i t a r e ” n. Akt sporządzony około 1517 r., doty
czący spraw  majątkowych, używa wyraźnego określenia: „... opp id i  S h yd lo -  
w ie c z  nec non t u r  r i m  ib id e m  m u ra ta m  cu m  c u r  i a ” 12.

Wzniesienie rezydencji szydłowieckiej, składającej się z domu mieszkal
nego, wieży i prawdopodobnie towarzyszących im budynków pomocniczych 13,

11 J. Długosz Liber beneficiorum dioecesis Cracouiensis [w:] Opera omnia, Cra- 
coviae 1863—1864, s. 524 n. Jako właściciele Szydłowca wymienieni są tutaj 
bracia: Stanisław, kasztelan radomski, i Mikołaj, burgrabia krakowski. Lata 
1466 i 1476 wyznacza data objęcia przez Mikołaja urzędu burgrabiego oraz 
data jego śmierci.

12 Metryka Koronna  39, p. 341—345. Uwagę na ten dokument zwrócił mi i w  w y
pisie udostępnił p. mgr Krzysztof Dumała.

13 Być może, następną fazą w  dziejach budowlanych zamku było połączenie 
istniejącego budynku mieszkalnego i wieży murem obwodowym. Mur ten 
przebiegał od północno-zachodniego narożnika domu, by następnie załamać 
się  pod kątem prostym ku wieży i dobić do jej skarpy północno-wschodniej. 
Mur ten widoczny jest obecnie w ścianie skrzydła zachodniego od strony 
podwórza. Podobny charakter ma fragment muru od południowej strony 
zamku oraz wzdłuż południowej elewacji skrzydła wschodniego. Ten fragment 
powoduje wątpliwości co do wiązania muru z wielką rozbudową renesansową. 
Mógł on powstać w  fazie pośredniej, a jego przebieg od strony wschodniej 
albo nie został do końca zrealizowany, albo zniszczony został przez wznie
sione w  XVI w. skrzydło wschodnie.
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Ryc. 7. Zamek w  Szydłowcu 
a — kamienne obramienie strzelniczki z wschodniej elewacji starego domu miesz

kalnego
b — obramienie okna dolnej kondygnacji starego domu mieszkalnego od strony po

łudniowej

można z dużym prawdopodobieństwem przypisać Stanisławowi Szydłowiec- 
kiemu, aczkolwiek — z racji obowiązującego wówczas zwyczajowego prawa 
„braci nie-dzielnych” (główna siedziba rodu nie mogła być przedmiotem po
działu między rodzeństwo) udział w jej budowie, jak również użytkowaniu, 
mógł mieć b ra t Mikołaj.

Stosunki własnościowe w rodzinie Szydłowieckich nie są jeszcze do końca 
wyjaśnione. Po śmierci braci: Piotra, duchownego, Mikołaja (ok. 1476 r.), 
burgrabiego krakowskiego, i Stanisław a (1493 r.) Szydłowiec powinien był 
odziedziczyć najstarszy z synów ostatniego, Jakub 14. Jednak o Jakubie w ie
my, że zamieszkiwał w Ćmielowie, aczkolwiek wiele starań i funduszów prze
znaczał dla Szydłowca (m. in. dla kościoła). Zmarł, nie pozostawiając potomka 
męskiego. Data jego śmierci — 1509 r. — pokrywa się z objęciem po nim kasz
telanii radomskiej przez brata przyrodniego, Mikołaja. Jednakże skądinąd 
wnioskować można, że ten objął siedzibę w Szydłowcu prawdopodobnie do
piero około 1515 r., odkupując wspom niane „... turrim .. .  cu m  curia” od spad
kobierców Anny z Szydłowca, być może siostry swego ojca 15. Ojciec zaś miał 
na terenie Szydłowca jeszcze inny dom — „C u r ia m ” znany z okoliczności po
w stania szpitala Sw. D ucha16. Pom ijając szczegółowe dociekania na tem at

14 Jakub, po ojcu burgrabia krakowski, podskarbi wielki koronny, kasztelan 
i wielokrotny starosta. Dzięki znacznemu majątkowi ratował skarb państwa. 
Restaurował zamek w Ćmielowie, a także kościół w Szydłowcu, dla którego 
fundował w iele elementów wyposażenia. Por. także J. Kieszkowski, op. cit., 
s. 17 n.

15 Por. przypis 12.
16 Liber geneseos illustris jamiliae Schidlowicie. MDXXXI, wyd. T. Działyński, 

Paryż 1852. Tekst podaje także J. Kieszkowski, op. cit., s. 769.



Z dziejów zamku w  Szydłowcu 271

Ryc. 8. Zamek w  Szydłowcu. Widok wieży i skrzydła zachodniego od strony dzie
dzińca. Pod gzymsami widoczne fryzy sgraffitowe. Fotografia sprzed remontu

spraw  własnościowych, do których, jak mi się wydaje, brak jeszcze pełnych 
danych, można stwierdzić, że Mikołaj Szydłowiecki skupił w swych rękach 
całe dobra szydłowieckie, pozostawiając Ćmielów bratu  Krzysztofowi. Rezy
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dencję swą zaczął najp ierw  unowocześniać, a następnie podjął jej rozbu
dowę.

W IE L K A  R O ZBU D O W A  R E N E SA N SO W A

Świetny panegiryk rodu Szydłowieckich, a zarazem jedna ze znaczniej
szych pozycji polskiego m iniatorstw a renesansowego, jakim jest Liber gene-  
seos illustris familiae Schidlovicie...17, opisuje czyny i zasługi rodu, a przede 
wszystkim  Mikołaja 18, prawdopodobnego inspiratora tej księgi, oraz jego brata, 
Krzysztofa, kanclerza wielkiego koronnego19. Tekst ten, niezależnie od glory
fikującego tonu, ma przecież wartość relacji współczesnej życiu obu Szydło
wieckich, a także znajduje potw ierdzenie w znanych skądinąd faktach czy 
zachowanych fundacjach.

Według świadectwa Liber geneseos... Mikołaj (cytuję w tłumaczeniu):
...wzniósł zamek od fundamentów z palonej cegły stosownie do godności swej 

familii, tak zewnątrz jak i wewnątrz rozkoszny i piękny równo w pomieszczeniach, 
portykach, jak i rozmaitych malowidłach tak uczynił, że wszystko jaśniało cu
downie...20

17 Ibid, s. 755—770. Manuskrypt Liber geneseos... ilustrowany był inicjałami oraz 
miniaturowymi portretami członków rodu, których autorstwo przypisywane 
jest Stanisławowi Samostrzelnikowi. M. Walicki Malarstwo polskie. Gotyk, 
renesans, wczesny manieryzm,  Warszawa 1961.

18 Mikołaj, syn Stanisława, ur. ok. 1480 r., był dworzaninem królewicza Zyg
munta i z nim podróżował do Wrocławia, na Śląsk i na Węgry. Piastował 
szereg urzędów dworskich, krajczego, burgrabiego, podkomorzego, w 1515 r. 
został podskarbim wielkim  koronnym. W 1512 r. posłował na Węgry w spra
w ie małżeństwa króla z Barbarą Zapolya. Odbył szereg innych podróży na 
Litwę, do Prus i Gdańska. Ok. 1502 r. ożenił się z Anną Tenczyńską herbu 
Topór. Wszystkie dzieci z tego małżeństwa zmarły w  młodym wieku. Był 
szczególnie dbały o swe sprawy finansowe i posiadane dobra. Odkupił od 
córek Jakuba Ćmielów. Po objęciu Szydłowca zrzekł się Ćmielowa na rzecz 
Krzysztofa. Zabiegał o uzyskanie dla swych miast przywilejów. Remontował 
kościół w Ćmielowie (1509—1510) oraz w Szydłowcu. Dla tegoż ostatniego 
fundował tryptyk Sw. Trójcy oraz szereg rzeźb, obrazów, argenteriów  
i chrzcielnicę.

19 Krzysztof, ur. 1467, zm. 1532 r. Nie był nigdy związany z Szydłowcem. Za
absorbowany całkowicie swą karierą polityczną miał swą siedzibę na Wa
welu, a także korzystał z zamku w Ćmielowie. Mógł jednak z racji swych 
rozlicznych podróży zagranicznych być pośrednim inspiratorem projektów  
rozbudowy zamku w  Szydłowcu. Przypisywana mu niegdyś rola wielkiego 
mecenasa sztuki uległa ostatnio przewartościowaniu — patrz m. in. Z. Woj
ciechowski Zygmunt Stary (1506—1548), Warszawa 1946 r.

20 Tłumaczenie oparte na tekście podanym przez J. Kieszkowskiego, op. cit. 
W Bibliotece Kórnickiej znajduje się rękopiśmienne tłumaczenie nie ustalo
nego pochodzenia, w  którym fragment ten jest bardziej obszerny: „...zamek 
od fundamentów z  palonej cegły wymurował, do osobistej swojej i całej fa 
milii wspaniałości stosowny, piękny i wesoły. Wszystkie pokoje, ściany, okna, 
przysionki, drzwi, odrzwi, słowem wszystkie i w  malowaniu doskonałą ręką 
również i rzeźby i dobremi kolorami poważnym blaskiem połyskuje  
i świci...”.
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Ryc. 9. Zamek w  Szydłowcu. Widok ogólny od strony południowo-wschodniej spoza
fosy. Stan po remoncie, 1965 r.

Analiza obecnego budynku, jego detali kam ieniarskich, odnalezionych 
ostatnio malowideł, kafli itp. potwierdza sform ułowania panegiryku z m a
łymi poprawkami.

Rozpoczęcie przebudowy zamku w Szydłowcu nastąpiło zapewne w krót
ce po 1515 r. Mikołaj był już wtedy podskarbim koronnym  i miał za sobą 
pobyt na dworze książęcym w Głogowie przy boku Zygm unta, gdzie był św iad
kiem — jeśli nie współuczestnikiem snucia projektów  przebudowy zamku 
według sprowadzonych „wizerunków pałaców włoskich” n. Odbył już także 
szereg podróży zagranicznych, między innymi kilkakrotnie na Węgry. Znajo
mość najnowszych prądów nowożytnej architektury  a także realizacji archi
tektonicznych pozwoliła mu, przy własnych dużych możliwościach finanso
wych, na śmiałe zamierzenia.

Mikołaj Szydłowiecki rozbudował swą rezydencję do formy trójskrzydło- 
wego pałacu, zamkniętego w czworobok m urem  kurtynow ym , a więc postaci,

21 A. Pawiński Młode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893.

18 — Rocznik Muzeum Św iętokrzysk iego
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Ryc. 10. Zamek w Szydłowcu. Jedno z pomieszczeń starego domu mieszkalnego 
z belkowanym stropem drewnianym. Stan sprzed remontu
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Ryc. 11. Zamek w Szydłowcu. Fragment wielobarwnego fryzu na pierwszym piętrze 
starego domu mieszkalnego. Widoczny herb Jastrzębiec

>

Ryc. 12. Zamek w Szydłowcu. Fragment fryzu z motywami palmet i arabeski na dru
gim piętrze starego domu mieszkalnego
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jaką dziś widzimy z małymi zmianami. Istniejący stary  dom m ieszkalny o raz  
wieża zostały wchłonięte przez nową bryłę. Od strony wschodniej pow stało 
największe, reprezentacyjne skrzydło zamku.

S k r z y d ł o  w s c h o d n i e  jest budynkiem  prostokątnym  o znacznych 
rozmiarach (ca 55 X 14 m) wzniesionym z kamienia, jak wszystkie inne ele 
m enty zamku. Trzykondygnacjowy, nakryty  został dachem dwuspadowym  
z trójkątnym i szczytami — północnym i południowym. Ściana zachodnia o g ra 
niczała dziedziniec wewnętrzny, elewacja wschodnia górowała ponad fosą. Od 
strony wschodniej przylegały w części środkowej kw adratowe wieżyczki. Ich 
powstanie — ze względu na pełnione funkcje kom unikacyjne pomiędzy p ię 
tram i — można z dużym prawdopodobieństwem uważać za równoczesne z b u 
dynkiem. Pomiędzy nimi istniała przesklepiona otw arta „loggia” widokowa. 
We w nętrzu, na kondygnacjach przyziemia i pierwszego piętra moduł podziału 
na pomieszczenia można wyrazić stosunkiem 1 : 3. Dawało to po dwie k w a
dratow e sale na każdej z kondygnacji oraz po dwa wąskie pomieszczenia uzy 
skane z podziału trzeciego kw adratu (na północnym krańcu skrzydła).

Pomieszczenia przyziemia posiadają sklepienia zapewne z pierwszego 
okresu. Środkowe z nich pełniło rolę wielkiej sieni, drugie — południowe — 
o sklepieniu w spartym  na jednym słupie, wyposażone było w siedziska we 
wnękach okiennych. Ślady podobnych siedzisk istniały także w sieni. Dwa 
pomieszczenia na krańcu północnym użytkowane były do celów gospodar
czych, jak świadczy o tym  obecność urządzeń kanalizacyjnych.

Pierwsze piętro, o układzie analogicznym do przyziemia, miało charak ter 
reprezentacyjny. Sala środkowa przykryta była nie istniejącym już dziś s tro 
pem drewnianym  i ozdobiona fryzem malowanym na tynku. Kom unikowała 
się ona z loggią wschodnią, dającą widok na rozciągające się na skarpie m ia
sto, niżej zaś na fosę i ogrody zamkowe. Podobnie przestrzenny charak ter 
miała sala na krańcu południowym, oświetlona oknami z trzech stron: wschod
niej, południowej i zachodniej. Sala ta posiada dziś masywny, kw adratow y 
filar, podtrzym ujący sklepienie. Niestety nie udało mi się stwierdzić, czy 
sklepienia te są (podobnie jak w sali środkowej) siedemnastowieczne, czy też 
pochodzą z pierwszego okresu.

P iętro drugie skrzydła wschodniego, o podziale pierwotnie analogicznym 
do kondygnacji niższych, być może, nie zostało wykończone za życia Miko
łaja. Można tak  wnioskować z częściowego braku renesansowej kam ieniarki 
na tym piętrze.

Do poziomów wysokich pomieszczeń tego skrzydła dostosowano poziomy 
starego domu mieszkalnego, zmieniając przy tym układ jego otworów okien
nych. W przedłużeniu starego domu ku zachodowi rozbudowane zostało skrzy
dło północne. Prawdopodobnie adaptowało ono na skraju  jakieś starsze po
mieszczenia. Na zewnątrz obwodowego m uru zachodniego, który powstał wcześ
niej — albo na samym początku rozbudowy renesansowej, albo jeszcze przed 
nią (por. przypis 13), wzniesione zostało nowe skrzydło zachodnie, zespolone 
w jedną bryłę z dawną wieżą.

S k r z y d ł o  z a c h o d n i e  zawierało na każdej z kondygnacji po jednej 
dużej sali, przykrytej stropem  belkowanym, oraz po jednym  pomieszczeniu 
sklepionym na narożu północno-zachodnim. Wzdłuż tych pomieszczeń biegły 
wąskie korytarzyki, umożliwiające komunikację poszczególnych sal ze skrzy
dłem północnym. Jednocześnie otwierały się z nich po stronie północnej „loci 
secreti” . Z sali pierwszego piętra przebity został otwór wejściowy do adapto
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wanego na kaplicę wnętrza wieży, zaś z sali drugiego piętra otwierała się doń 
„loża”, ujęta w kam ienne obramienie renesansowe.

K a p l i c a  (aczkolwiek przerabiana znacznie w XVIII w.) otrzymała praw 
dopodobnie swe zasadnicze ukształtowanie przestrzenne już w okresie Szy- 
dłowieckich. Jej wnętrze opiera się na zredukowanym nieco schemacie za
czerpniętym z architektury  włoskiej, rozpowszechnionym później przez w a
welską Kaplicę Zygmuntowską.

W naszym przypadku bardziej bezpośrednie są analogie do wznoszonej 
w tym  samym czasie kaplicy Tomickiego. Ten ostatni — notabene — pozo
staw ał w bliskich stosunkach z Szydłowieckimi.

Wnętrze kaplicy o planie kw adratu przykryte zostało kopułą na penden- 
tywach, pomieszczoną w obrębie murów wieży. Ściany rozczłonkowane zo
stały łukami i okrągłymi oknami w górnej części, a pilastram i w dolnej. 
Z pierwotnego w ystroju tego wnętrza zachowały się jedynie małe fragm enty 
(poza wymienionymi już obramieniami: kam ienna rozetka i główki aniołków 
w niszy ołtarzowej).

Ryc. 13. Zamek w  Szydłowcu. Zachowane siedziska w sali przyziemia 
skrzydła wschodniego
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Ryc. 14. Zamek w  Szydłowcu. Widok ogólny na wieżę i skrzydło zachodnia. Stan
po remoncie

Istnienie kaplicy w tym  okresie nie jest wprawdzie potwierdzone źród
łowo, jednakże obszerny program  budynku, jak również społeczna i polityczna 
pozycja Szydłowieckich wym agała niew ątpliw ie jej obecności. Wiadomo także, 
że późniejsi właściciele przekazywali po Szydłowieckich miejscowemu kościo
łowi szereg obiektów kultu , które mogły pochodzić jedynie z domowej kaplicy. 
B rak jest przesłanek do lokowania kaplicy w jakimkolwiek innym  punkcie 
zamku, jak również powodów, dla których Radziwiłłowie mieliby tę lokalizację 
zmieniać. Umieszczenie kaplicy w wieży jest bardzo dla tego okresu typowe.

Wczesnorenesansowa k a m i e n i a r k a ,  w jaką wyposażone zostały nowe 
okna kaplicy, operuje m otywam i skręconego sznura, wolich oczek, rzędów 
kostek i wici oplecionej spiralną wstęgą. Podobne motywy zastosowano w no
wym portalu, prowadzącym prawdopodobnie ze schodów zewnętrznych do 
starego domu mieszkalnego oraz w obramieniach dwóch okien skrzydła wscho-
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Ryc. 15. Zamek w Szydłowcu. Wczesnorenesansowy portal pro
wadzący ze schodów zewnętrznych do dawnego domu m iesz
kalnego (obecnie przysłonięty wieżyczką klatki schodowej

z XVII w.)

279
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Ryc. 16. Zamek w Szydłowcu. 
Wczesnorenesansowe okno kapli

cy. Stan przed remontem

dniego (w elewacji południowej). Profile ostatnie zbliżone są jeszcze do form 
laskowania z motywem kryształkowym. W trakcie trw ania prac budowlanych 
zaszła zmiana w zakresie doboru form  kam ieniarki na rzecz nowoczesności, 
Wszystkie otwory skrzydła zachodniego i północnego oraz znaczna część okien 
skrzydła wschodniego zostały wyposażone w obramienia kam ienne o zbliżo
nym profilu operującym głównie simą, półwałkami i uskokami. Przesłanką 
do datowania ich i wiązania z osobą Mikołaja jest odnaleziona na jednym 
z nich inskrypcja ry ta antykwą. Brzmi ona: IN TE DOMINE SPERAVI NON  
CONFUNDETUR (sic!) IN AETERNUM PSALL. Jest to pierwszy w erset psal
mu 71 z Księgi psa lm ów  Starego Testamentu. Inskrypcję, praw ie identyczną 
w treści, ry tą taką samą czcionką, posiada chrzcielnica kam ienna w kościele 
szydłowieckim — SPERAVI IN TE DOMINE NON CONFUNDAR —  a obok 
tego dwa herby Odrowąż-Szydłowieckich: herb Łabędź — matki Mikołaja, 
Zofii z Goździkowa i Pleszowa oraz herb Topór — żony Mikołaja, A nny Tę- 
czyńskiej, monogram IHS i datę: 15112,2. Mikołaj Szydłowiecki ofiarował 
chrzcielnicę kościołowi parafialnem u, zapewne jako wotum  za urodzenie się 
syna, a może także w zamian za odbycie ceremonii chrztu na zamku (w kapli
c y ’ )» jak to bywało w zwyczaju w rodach magnackich. Przypom nieć też należy, 
że tekst wspomnianej inskrypcji stanowi zawołanie jego patrona — św. Miko
łaja.

22 J. Kieszkowski (op. cit., s. 50) odczytał tę datę jako niezrozumiały dla niego 
zestaw liter „MIMIKI”
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Kam ieniarka zewnętrzna nosi ślady malowania na kolor zielonego kobaltu. 
Na pierw otnych tynkach widoczne były także ślady wielobarwnego malowania 
elewacji. Górą, pod gzymsami, wszystkie skrzydła i wieżę obiegał sgraffitow y 
fryz z motywów przeplatających się kół. Podobny ornam ent wypełniał oba 
szczyty skrzydła wschodniego.

Osobnym i dyskusyjnym  jest zagadnienie l o g g i i  skrzydła wschodniego. 
Obecnie istniejąca loggia budzi wątpliwości co do swej szesnastowiecznej pro
weniencji głównie dlatego, że byłby to najwcześniejszy ze znanych przykła
dów zastosowania tej formy na terenie polskim. W arto jednak pamiętać, że 
obaj Szydłowieccy dzięki swym licznym podróżom mieli możność czerpania

Ryc. 17. Zamek w Szydłowcu. Wczesnorenesansowe obramienie okienne w po
łudniowej elewacji skrzydła wschodniego. Widoczny ornament kryształkowy.

Stan sprzed remontu
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Ryc. 18. Zamek w  Szydłowcu. Inskrypcja na nadprożu okiennym z czasów Mikołaja
Szydłowieckiego

bezpośrednich inspiracji z terenów, na których artyści włoscy działali już 
znacznie wcześniej, w końcu XV w. Z analizy ciągów komunikacyjnych w y
nika, że wieżyczki ujm ujące tę loggię były nieodzowne dla połączeń między pię
tram i. W ścianie jednej z nich (północnej) istnięąe naw et ślad otw oru prawdopo
dobnie wyjścia na zew nętrzny ganek. Podobnó otwory otw ierały się do loggii.

Loggia przylega do głównej, reprezentacyjnej sali samku, a widok z niej 
obejmował zarówno ogród i skarpę, na której rozłożone było miasto z koś
ciołem parafialnym , jak i miejsce usytuowania ¿paternae curiae”, a następ
nie szpitala i kościoła ¡§w. Ducha. Aczkolwiek zamku w Szydłowcu nie można 
jeszoze powiązać z żadnym konkretnym  nazwiskiem architekta, wiele w ska
zuje na to, że reprezentow ał on wysoki poziom umiejętności i architekturę 
pojmował na sposób nowożytny. Można mu przypisać świadome nawiązywanie 
do bezpośredniego otoczenia. Wreszcie jako loggię można interpretow ać użyty 
w  Liber geneseos term in „p o r  t  i c u s”. Ostatnią przesłanką na rzecz istnienia 
loggii jest fakt odnalezienia na terenie zamkowym fragmentów, które mogły 
stanowić jej pierw otne wyposażenie — są to: część kolumienki, tralki, profilo
wana płyta cokołowa itp.

Architektoniczne wyposażenie w nętrz zamkowych stanowiły przede 
wszystkim liczne profilowane p o r t a l e  kamienne, z których znaczna część 
ozdobiona jest herbem  Odrowąż. I tu, podobnie jak w obramieniach okien
nych, dają się wyróżnić co najm niej dwie fazy: wczesnorenesansowa, operu
jąca jeszcze profilam i zbliżonymi do laskowań, drobnymi prostym i uskokami, 
motywem skręconego sznura itd., oraz późniejsza, o profilach analogicznych 
do okiennych.

Pierwotne przykrycie pomieszczeń stanowiły s t r o p y  drewniane (poza 
przyziemiem skrzydła wschodniego i pomieszczeń na narożniku północno-za
chodnim). Zachowana część jednego z nich ma formę stropu kasetonowego 
o równych, kwadratow ych skrzyniach. Pokryw ała go barw na polichromia,
na skrzyniach kasetonów zastosowano motyw wolich1 oczu i wici roślinnej, 
zaś pola wypełnione były iluzjonistycznie traktow anym i rozetami. Kasetony 
te  wykazują pewną zbieżność z (przemalowanymi w XIX i XX w.) kasetonami
chóru kościoła w Szydłowcu, wykonanymi na zlecenie M ikołaja 2\ j
______________ i

23 Potwierdza to Liber geneseos... Kasetony stropu w  zamku są obecnie częś
ciowo zniszczone, a polichromie nieczytelne. Kasetony chóru kościoła zo
stały bardzo przemalowane i uzupełnione. Pomocą niech tu będą fotografie 
obu stropów z początku X X  w. publikowane przez J. Kieszkowskiego (op. cit., 
s. 51, 55, tabl. XX, XXIV, XXV itd.).
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Niezwykle interesującym  odkryciem było odnalezienie w pachach skle- 
piennych (sklepienia z XVII w.) głównej sali skrzydła wschodniego wspo
mnianego już 'wyżej fryzu malowanego na tynku. Fryz ten, wielobarwny, obie
ga górne partie wszystkich czterech ścian. Zastosowano tu motyw lekko spłasz
czonych arkadek, w spartych na kolum ienkach o głowicach korynckich bez 
impostów. Ponad kolumienkami w nadłuczach umieszczone są medaliony. Mię
dzy kolumienkami w ystępuje jeszcze szereg elementów wymagających bliż
szego rozpoznania (zarówno w arstw  tynku, jak rysunku). Są to m. in. róg 
obfitości, sceny figuralne (?)* ornam ent roślinno-dywanowy itp. Koloryt m a
lowidła stanowią głównie: czerwień, jasna zieleń oliwkowa, róż, błękit i kolor 
brunatny. Nawet przy pobieżnym oglądaniu tych malowideł — jak na to po-

Ryc. 19. Kościół farny 
w Szydłowcu. Chrzcielnica 
kamienna fundowana przez 
Mikołaja Szydłowieckiego 

Widoczna inskrypcja 
i herby
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Ryc. 20. Zamek w Szydłow
cu. Wnętrze kaplicy z w i
dokiem na lożę. Stan po re

moncie

zwalają obecne możliwości — można stwierdzić ich dość dobry poziom a rty 
styczny, zwłaszcza pam iętając, że jest to malowidło typu dekoracyjnego 24.

Autor tych malowideł nie jest nam bezpośrednio znany, jednakże z du
żym prawdopodobieństwem można go łączyć z osobą m alarza Piotra, wym ie
nianego w korespondencji pomiędzy Szydłowieckimi a księciem pruskim  Al
brechtem. Malarz ów, eks-duchowny, zatrudniony był na dworze królewieckim 
i, jak wynika ze wspomnianej korespondencji, został skierowany do Krzysz
tofa, a następnie miał pracować u M ikołaja przy „malowaniu jego budowli” 25. 
Na tym  kończy się relacja. Wiadomo, że Szydłowieccy inspirowali wiele prac 
m alarskich we w nętrzach nie tylko swych siedzib, że wspomnę tu  choćby de
korację kaplicy Prandoty  na Wawelu, czy krużganki franciszkańskie w K ra
kowie. Zatrudniali w ielu malarzy, i to pierwszorzędnych, jak m. in. Stanisława 
Samostrzelnika. W samym Szydłowcu istnieje kilka/ odrębnych obiektów (po
lichromie ścienne, stropy, m alarstwo ołtarzowe), które na pewno wychodziły 
spod pędzla różnych artystów. Że jednak fryz sali głównej zamku szydło- 
wieckiego można łączyć z osobą Piotra, wskazują pewne fragm enty wspo
mnianej korespondencji 26.

W liście z dnia 9 m arca 1926 r. Krzysztof Szydłowiecki prosząc Albrechta 
o przysłanie Piotra nazywa go „malarzem albo rzeźbiarzem ”, ponieważ um ie
jętności jego są wielostronne. W odpowiedzi Albrecht określa go jako „rzeź
biarza”, natomiast dwa następne listy Krzysztofa i Mikołaja z tegoż samego 
roku, ale z okresu, kiedy P iotr jest im już znany, powracają do określenia: 
„m alarz”.

24 Malowidło to było widoczne w miejscu wycięcia fragmentu sklepienia dla 
istniejących tu prowizorycznych schodów. Po odgruzowaniu pach sklepien- 
nych tego pomieszczenia w  trakcie robót konserwatorskich ukazały się jego 
dalsze partie.

25 J. Kieszkowski, op. cit., s. 470; M. Walicki, op. cit.
26 H. Ehrenberg Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preussen, Leipzig — Ber

lin 1899, s. 25, 145 n.
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Ryc. 21. Zamek w  Szydłowcu. Szczyt południowy skrzydła wschodniego. Stan sprzed 
remontu — widoczny fryz sgraffitowy, dekoracja sgraffitowa ścianki kolankowej 
obramień w  szczycie oraz płaszczyzny szczytu (1962 r.) — oraz stan po remoncie

(1965 r.)
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Ryc. 22. Zamek w  Szydłowcu. Jeden z wczesnorenesansowych portali w  sta
rym domu mieszkalnym. Stan przed konserwacją

Uprawianie jednocześnie m alarstw a i snycerstwa lub innych form twórczo
ści plastycznej było w tym  okresie zjawiskiem częstym. Dlatego można chyba 
porównać dekorację półplastyczną tzw. „Geburtszim m er” na zamku królew iec
kim, wykonaną w początkowych latach rządów Albrechta, z fryzem szydłowiec- 
kim 27. W dekoracji tej zastosowano również iluzjonistycznie potraktow any mo
tyw spłaszczonych arkadek na kolumienkach, z medalionam i w nadłuczach.

27 C. Wiinsch Ostpreussen,  Berlin I960, ryc. 41.
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Ryc. 23. Zamek w Szydłowcu. Pomieszczenie na pierwszym piętrze sta
rego domu mieszkalnego. Widoczny fryz z herbami oraz fragment rene

sansowego stropu kasetonowego. Stan przed remontem

W tłach królewieckich ukazane są wnętrza zamkowe m. in. ze stropami 
kasetonowymi. Tła kolum nady fryzu w Szydłowcu są mało czytelne, mimo to 
można tu  dostrzec fragm enty w nętrz, a zwłaszcza przestylizowane perspek
tyw y ogrodu renesansowego. Wobec przewidzianych prac odczyszczających
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Ryc. 24. Kościół farny 
w Szydłowcu. Jedna 
z polichromowanych ro
zet chóru fundacji Mi
kołaja Szydłowieckiego

spraw a zostaje nadal otw arta. Jedyną istotną różnicą między tymi dwoma 
przykładam i jest półplastyczność trzonów kolum ienek królewieckich. Motyw 
spłaszczonych arkadek jest zresztą dość powszechny we wczesnorenesansowej 
grafice i m alarstw ie, gdzie w ystępuje jako obrzeżenie sceny (np. u Kulm - 
bacha 28), a typ kapiteli w ystępuje także we „w zornikach” 29.

Ostatnim  elementem wyposażenia w nętrz zamku w Szydłowcu, jakie za
chowało się jedynie w drobnych fragm entach, jest szereg k a f l i  piecowych 
i podłogowych płytek ceramicznych. P łytki nieduże, kwadratowe, pokryte 
były glazurą wiśniowo-białą lub biało-zieloną z podziałem na pola po prze
kątnych. Podłoga taka zastosowana była m. in. w pomieszczeniach starego do
mu mieszkalnego. Reprezentacyjne sale zamku w skrzydle wschodnim w y
kładane były płytam i kamiennymi. Podobne płytki ceramiczne, ale o rozmia
rach nieco większych i bez glazury, użyte były do wyłożenia powierzchni 
dziedzińca zam kow ego30.

Nie zachował się n iestety  żaden z pieców renesansowych zamku, nato
miast liczne fragm enty kafli odnalezione zostały przy odgruzowaniu. Były to

28 Np. w  obrazie Legenda o św. JJlryku z 1512 r. E. Heidrich Die Alt-Deutsche 
Malerei, Jena 1909, tabl. 183. Podobne występują m. in. w obrazie Zwiasto
wanie  z kościoła Sw. Michała na Wawelu (obecnie w zbiorach Czartoryskich 
w  Krakowie) — repr. Z. Zygulski Pamiętniki wawelskie w  zbiorach pu
ławskich  [w:] Studia do dziejów Wawelu, t. 2, Kraków 1961, s. 390; także 
w grafice wczesnorenesansowej; repr. za Muczkowskim, ibid., s. 356, il. 63.

29 Np. Vogtherrs Kunstbiichlein, 1537, wg E. Forssman Saule und Ornament, 
Stockholm 1956, tabl. II.

30 Odnalezione w  wykopie przy wschodniej ścianie wieży w trakcie badań ar
cheologicznych w  czerwcu 1965 r.
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Ryc. 25. Zamek w Szydłowcu. Fragment malowidła (fryzu) w  głównej 
sali skrzydła wschodniego widoczny w miejscu wycięcia sklepienia. Stan

przed remontem

kafle glazurowane wielobarwne o różnorodnych motywach. Szczególnie cie
kawe są kafle wczesnorenesansowe z motywem rozety roślinnej, o dużej zbież
ności z kaflam i odnalezionymi na W awelu 31. Korzystanie z tego samego w ar-

31 Por. kafle reprodukowane w  pracy M. Piątkiewicz-Dereniowej Kafle w a 
welskie okresu wczesnego renesansu, [w:] Studia do dziejów Wawelu, t. I, 
Kraków 1961. ryc. 36 i inne.

19 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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Ryc. 26. Zamek w Szydłowcu. Fragment malowanego fryzu w głównej sali skrzydła 
wschodniego (obecnie w  pachach sklepiennych). Widoczne fragmenty scen figural

nych (?). Stan sprzed konserwacji

sztatu, który pracował również dla budowli królewskich, jest w naszym przy
padku bardzo prawdopodobne.

Przeprowadzając tę pobieżną analizę poszczególnych elementów zamku 
szydłowieckiego można użyć lapidarnego określenia, że była to typowa, oka
zała i dość nowoczesna rezydencja magnacka. Istniejące tu elem enty starsze 
zostały podporządkowane nowej koncepcji pojmowania i organizowania prze
strzeni. Koncepcja ta nie została jednak przyjęta w formie „czystej” i to nie 
tylko z powodu adaptacji starszych budynków. Inspiracje arch itek tury  w łos
kiej w zakresie kształtowania całego założenia, jak i jego elementów, zwłasz
cza „widokowych”, zostały połączone z północnym zakończeniem budynku 
wyniosłymi szczytami i zastosowaniem dekoracji sgraffitowej, prawdopodob
nie śląskiej proweniencji. Wykazany dla niektórych partii m alarskich bezpo
średni wpływ ośrodka królewieckiego wymaga dalszych badań, wiadomo bo
wiem, że malarz P iotr był przybyszem na dworze Albrechta.

Nie opracowanym pozostaje również problem  szydłowieckiej kam ieniarki 
i jej powiązania z warsztatem , z którego wyszły inne — wcześniejsze fun
dacje Mikołaja, jak przypisyw any mu portal w farze radomskiej, a także 
kam ieniarka kościoła w Szydłowcu i Chlewiskach.

Z poczynionych tu  pobieżnych obserwacji wydaje się, że rezydencja re 
nesansowa Mikołaja Szydłowieckiego ma mniej powiązań z ośrodkami p ro 
wincjonalnymi na rzecz wielkiego skupiska twórczego, związanego z pow sta
waniem budowli królewskich na Wawelu, albo naw et ośrodków twórczych 
spoza kraju, z których czerpie inspiracje równolegle. Sprawa ta jednak w y
maga dalszego udokumentowania.
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DALSZE DZIEJE ZAMKU SZYDŁOWIECKIEGO

W momencie śmierci Mikołaja Szydłowieckiego w końcu 1531 lub na po
czątku 1532 r. nie żyło już żadne z jego dzieci. Jedyny już wówczas brat, 
kanclerz Krzysztof, zmarł pod koniec 1532 r., nie pozostawiając potomka męs
kiego. Cały m ajątek Szydłowieckich przypadł córkom Krzysztofa. Szydło-

Ryc. 27. Zamek w  Królewcu. Tzw. Geburtszimmer  z dekoracją o moty
wach arkadkowych (kominek późniejszy). Według C. Wunscha
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Ryc. 28. Zamek w Szydłowcu. Fragment 
kolumienki odnalezionej przy odgruzo

wywaniu

Ryc. 29. Zamek w Szydłowcu. Kamien
na płyta cokołowa odnaleziona przy od

gruzowywaniu

wiec otrzymała Elżbieta, urodzona już po śmierci ojca. Zamek w Szydłowcu 
nie był przez szereg lat zamieszkiwany przez właścicieli. Dopiero po zamąż- 
pójściu Elżbiety w 1547 r. za Mikołaja Radziwiłła zwanego „Czarnym”, wo
jewodę i m arszałka wielkiego litewskiego, dobra szydłowieckie zostały w łą
czone do fortuny radziwiłłowskiej. Mikołaj „Czarny” a także Elżbieta nigdy 
dłużej w Szydłowcu nie zamieszkiwali, przebywając głównie na Litwie, a Elż
bieta niekiedy w Ćmielowie u m a tk i32. Jeszcze na kilka lat przed swą śm ier
cią Elżbieta (zm. w 1562) darowała Szydłowiec swemu, nieletniem u jeszcze 
wówczas, pierw orodnem u synowi, Mikołajowi Krzysztofowi, zwanemu „Sie
ro tką”. Akt darowizny zatwierdzony został przez króla w 1557 r.33

Mikołaj Krzysztof również w Szydłowcu nie zamieszkiwał i prawie tu 
nie bywał. Nie należy się zatem spodziewać przeprowadzania tu  w okresie 
jego życia jakichś większych prac budowlanych. Jedynie w 1610 r. wykony
wany jest „słup albo fila r” dla kuchni zamkowej u.

W początkach XVII w. akta miejskie notują obecność w mieście wielu 
mularzy i muratorów , ale jest to okres budowy ratusza a także intensywnej 
eksploatacji kamieniołomów szydłowieckich, do których rzemieślnicy ci mogli 
przybywać. Fakt zanotowania tak sformułowanego zamówienia książęcego 
w księgach miejskich świadczy raczej o jego sporadyczności. Radziwiłł, po
dejm ując większe prace, korzystałby raczej z własnych rzemieślników, nie 
podlegających jurysdykcji miejskiej.

32 Tylko dwa listy z obfitej korespondencji Radziwiłła datowane były z Szy
dłowca. AGAD, Arch. Radz. Dz. IV, teka 34, kop. 497 z dn. 9 i 12 XI 1548 r.

33 AGAD, Arch. Potockich z Radzynia, sygn. 276 — wypis z Metryki Koron
nej — 16995. IX, akt z lipca 1557 r.

34 Podaję za K. Dumałą (Regestr ksiąg wójtowskich szydłowieckich... z 1623 r. 
do akt z lat 1583—1619 — AGAD, rkp. 2984, s. 96, r. 1610. Filar za 10 florenów  
wykonał Sebastian Dziadumiłek.



Z dzie jów  zam k u  w  S zyd ło w cu 293

Ryc. 30. Zamek w  Szydłowcu. Renesansowe nadproże kominka odnalezione w czasie
remontu

Ostatnie większe prace budowlane, jakie miały miejsce na zamku szydło- 
wieckim, podjęte zostały przez syna „Sierotki”, A lberta W ładysława, p raw 
dopodobnie z okazji zawarcia małżeństwa z Anną S apieżanką35. Objęły one 
przede wszystkim „modernizację” wnętrz. Usunięto z nich renesansowe piece, 
zasłonięto malowidła, wprowadzono nowe, barokowe sztukaterie. We wnętrzu 
głównej sali skrzydła wschodniego założono pozorne sklepienia, kryjąc pod 
nimi m alowany renesansowy f ry z 36. W sali sąsiedniej zainstalowany został 
kominek z dekoracją sztukatorską i herbam i Radziwiłłów. Urządzone zostało 
także na nowo wnętrze kaplicy, gdzie wprowadzono dekoracje sztukatorskie 
w tzw. typie kalisko-lubelskim, o motywie serc w układzie promienistym, 
z herbem  Sapiehów i m alow idłam i37. Autorem  tych malowideł mógł być To
masz Regius, sprowadzony przez dwór do Szydłowca w 1624 r.38 Dekoracje 
sztukatorskie, podobne do zastosowanych w kaplicy, zachowały się również 
w jednym  z pomieszczeń parterow ych skrzydła północnego.

35 Albert Władysław objął Szydłowiec w 1619 r. Jego pierwszą żoną była Sa- 
pieżanka, zaś drugą Zenowiczówna. Zmarł w 1636 r.

30 Odkryty dopiero w czasie ostatnich prac konserwatorskich.
37 Dekoracje te wraz z malowidłami i kartuszem zachowały się jeszcze do lat 

powojennych. W czasie ostatniego remontu prowadzonego początkowo przez 
PPB w  Radomiu malowidła zostały zniszczone (lub zamalowane), a dekoracja 
stiukowa odnowiona i uzupełniona w  sposób nieumiejętny. Jej poprzedni 
stan znany jest z fotografii publikowanej prze^ J. Kieszkowskiego (op. cit., 
tab. XXIII).

38 Wiadomość udzielona mi przez p. K. Dumałę, który odwołuje się do Acta  
scabinalia consularia et advocatialia oppidi Szydłowiec 1614—1650, Biblioteka 
Czartoryskich w Krakowie, rkp. 3907, s. 300.
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Ryc. 31. Zamek na Wawelu. Wczesnorene- 
sansowy kafel piecowy. Według M. Piąt- 

kiewicz-Dereniowe j

Ryc. 32. Zamek w  Szydłowcu. Fragment 
wczesnorenesansowego kafla piecowego 
odnalezionego przy odgruzowywaniu i je

go rysunkowa rekonstrukcja

Ryc. 33. Zamek w  Szydłowcu. Fragment 
wczesnorenesansowego kafla odnalezione
go przy odgruzowywaniu i jego rysunkowa 

rekonstrukcja
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Z tego samego okresu pochodzą prawdopodobnie wielkie schody zewnętrz
ne dostawione do wschodniej elewacji zamku przed jej loggią. Sama loggia 
uległa również przerobieniu 39.

W przekształceniu elewacji wschodniej widoczna jest wyraźna tendencja 
do nadania jej charakteru osiowego. M. in. dla osiągnięcia tego wrażenia do
budowano na południowo-wschodnim narożniku tej elewacji „bastionik”, bę
dący prawdopodobnie odpowiednikiem dla istniejącego starszego fragm entu 
m urów na narożu północno-wschodnim, i oba zakończono na poziomie gór
nego piętra małymi tarasam i. Niektóre okna tego piętra otrzym ały nowe 
obramienia z typowymi dla baroku małymi uszakami. Nowe tynki, założone 
na całym budynku (po wymłotkowaniu warstw y poprzedniej), otrzymały na 
wschodniej i szczytowych elewacjach skrzydła wschodniego podziały osią
gane różnicowaniem faktury  i boniowaniem. Ostatnim  akcentem całej prze
budowy był nowy portal wejściowy (jego pierw otna lokalizacja nie jest 
stwierdzona, obecna — wtórna). Portal ten  ma formę półkolistej arkady, na 
tle której ustawiona była para kolumn kompozytowych. W zworniku arkady 
na odwiniętym liściu umieszczony został maszkaron. P ortal zwieńczony jest 
gierowanym gzymsem, ponad którym  dwa lwy podtrzym ują kartusz herbowy 
zwieńczony labram i z koroną książęcą. W kartuszu na tle  Orła w ystępują 
herby: Trąba — Radziwiłła, Odrowąż — babki W ładysława, Elżbiety Szydło- 
wieckiej, Ślepowron i Wiśniowiecki — po matce Elżbiecie Eufemii Wiśnio- 
wieckiej. Pod kartuszem  istnieje m arm urow a tablica z napisem: ALBERTUS  — 
WLAD1SLAUS — RADZIWIŁŁ  /  — DEI GRA(tia) — DUX IN OLICA — ET 
NIESWIESZ — S. R. J. P. COMES — IN SCHIDLOWIEC ET MHIR — CA- 
STELLANUS TROCENSIS CAPITANEUS SZERE — SZOWIENSIS AD 1629. 
Jak  słusznie podkreślił J. K ieszkow ski40, tekst ten  nie przekazuje żadnych 
wiadomości o rozbudowie zamku.

W omawianym okresie akta m iejskie znów notują przebywanie na terenie 
Szydłowca większej ilości rzemieślników. Jest to jednocześnie okres wykańcza
nia ratusza miejskiego, a także wykonuje się tu  jakieś roboty dla „dworu 
królewskiego”. Dla zamku w Szydłowcu pracowali w 1633 r. m ularze Jan  Bo- 
guszek vel Bogusz, Andrzej, zwany Jąkała, i Prokop Czerpniczek vel Czapnik, 
którzy jednak, nie dokończywszy prac, „ważyli się do W arszawy oddalić” 41.

Pragnę tu  jeszcze powrócić do zakresu prac budowlanych prowadzonych 
przez Radziwiłłów w XVII w. Niektórzy autorzy dziew iętnastow ieczni42 su
gerowali pogląd, że skrzydło zachodnie zamku wzniesione zostało dopiero za 
A lberta W ładysława, tj. ok. lat 1626— 1629. Przeciwstawił się już tem u J. Kiesz
kowski 43. Nie tylko bowiem brak przesłanek na takie datowanie (poza nic nie

39 Wskazują na to odnalezione barokowe tralki, na których wzorowano się przy 
rekonstrukcji obecnej loggii.

40 J. Kieszkowski, op. cit., s. 56 nn.
41 Za K. Dumałą, AGAD, rkp. 2991, k. 165, 166, 174 — Liber citationum iudicii 

advocatialis szydlowicensis 1626—1633.
42 Np. „Kłosy” 1867, t. V, s. 304; Encyklopedia powszechna  Orgelbranda, t. XXIV, 

Warszawa 1867, s. 846; Słownik geograficzny..., t. XII, Warszawa 1892, s. 100n. 
To samo powtarza Katalog zabytków sztuki w  Polsce, t. III, Woj. kieleckie, 
z. 10, Pow. radomski, s. 48.

43 J. Kieszkowski, op. cit., s. 66 n.
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Ryc. 34. Zamek w Szydłowcu. Barokowy kominek z okresu Radziwiłłów  
na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego. Stan sprzed konserwacji
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Ryc. 35. Zamek w  Szydłowcu. Barokowy portal Alberta Władysława Radzi
wiłła. Stan sprzed konserwacji
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Ryc. 36. Plan sytuacyjny miasta i zamku w  Szydłowcu z r. 1858. Oryginał: WAP
Kielce, OT Radom, sygn. 4/329

wnoszącą inskrypcją portalu), ale przeczą temu również niektóre fakty, jak np. 
obecność w obrębie tego skrzydła szeregu elementów wczesnorenesansowej 
kam ieniarki, w wielu wypadkach zachowanej in situ, bardzo w yraźne su
gestie, że kaplica w wieży została założona już w czasach Szydłowieckich, 
problem komunikacji z wnętrzem kaplicy, która — w przypadku braku skrzy
dła zachodniego — musiałaby odbywać się na zewnątrz m uru zamkowego.

Skrupulatnie przytaczane wiadomości o fundacjach Radziwiłłowskich w ich 
życiorysach, panegirykach, nagrobkach i słynnej Galerii portretów  nieświes-  
kich nie wym ieniają nigdy Szydłowca. A przecież ty tu ł „hrabiego na Szy
dłowcu” był praw ie do końca używany łącznie z tytułam i „księcia na Ołyce 
i Nieświeżu” oraz „hrabiego na Mirze”. Przeczy wreszcie siedem nastowiecz
nej proweniencji układ samego budynku, proporcje i obramienia okienne 
i charakterystyczne dla renesansu osadzenie ich w licu muru, ślady po „locu- 
sach”, wreszcie obwiedzenie skrzydła tym samym fryzem sgraffitowym , który 
na pozostałych częściach budynku bezsprzecznie należy do renesansowej w ar
stwy tynku.
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Po śmierci A lberta W ładysława w 1636 r.44 Szydłowiec objął jego brat, 
Zygmunt K a ro l45, który tu zamieszkiwał i prawdopodobnie przyczynił się do 
urządzenia zwierzyńca przy ogrodzie zamkowym. Po nim, ok. 1643 r., Szydło
wiec przypadł Aleksandrowi L udw ikow i46 a następnie jego synowi, Michałowi 
Kazimierzowi. Obaj przebywali głównie za granicą. Około 1740 r. właścicielem 
był Leon Kazimierz R adziw iłł47, a w latach 1788—1802 w Szydłowcu zamiesz
kiwał Mikołaj Radziwiłł i jego żona, M aria z G aw dzińskich48. Prawdopodobnie 
im można przypisać nowe urządzenie w nętrz na drugim  piętrze w skrzydle 
zachodnim i ozdobienie ich malowidłami zachowanymi do dziś we frag
mentach.

Po bezpotomnej śmierci M ikołaja dobra szydłowieckie zostały sprzedane 
ok. 1821 r. Annie z Zamoyskich Sapieżynie 49, która po kilku latach (w 1828 r.) 
odsprzedała zamek i miasto rządow i50. W ciągu XIX wieku zamek użytkowany 
był jako browar, a w początku wieku XX był własnością rodziny Engemanów.

Zamek szydłowiecki, nie zamieszkiwany przez ostatnie dziesiątki lat, u le
gał stopniowemu zniszczeniu a naw et dew astacji (m. in. zabrano stąd kominki), 
dopiero w latach powojennych podjęty został jego remont, rekonstrukcja n ie
których elementów, jak np. schodów i loggii wschodniej, oraz konserwacja 
zachowanych fragm entów w ystroju 51. Obecnie zamek zostaje adaptow any do 
nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

44 Monumentum Gloriae Illustrissimo Domino D. Alberto Wladislao Radziwiłł..., 
Vilnae 1636.

45 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta Komisji Województwa  
Sandomierskiego, sygn. 1049.

46 Według nagrobków w farze w Nieświeżu. E. Kotłubaj Galeria nieświeska  
portretów Radziwiłłówskich. Wilno 1857, s. 327 n.

47 Ibid.
48 Zbiory Towarzystwa Naukowego w Płocku, Akta poradziwiłłowskie, vol. 35.
49 WAP Radom, loc. cit.
50 AGAD, akta KRSW, sygn. 2975.
51 Opis stanu przed pracami podjętymi przez PKZ oraz częściowy przebieg tych 

prac zamieszczony jest w  opracowanym przeze mnie Studium historycznym  
dla celów konserwatorskich i znajduje się w maszynopisie w  Dziale Doku
mentacji Historycznej PKZ w Warszawie. Tamże Aneks  omawiający prace 
wykonane do końca 1963 r. a także dokumentacja przeprowadzanej w 1965 r. 
częściowej konserwacji malowideł. W oddziale krakowskim PKZ przechowy
wana jest ekspertyza pracowni malarstwa z 1962 r., dotycząca stanu zacho
wania fragmentów m alowideł wytypowanych w  toku opracowania histo
rycznego.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАМКА В ШИДЛОВЦЕ

Замок в Шидловце — магнатская резиденция XV—XVII вв. расположен 
за городом на искусственно возникшем острове между рукавами речки. Его 
основатели Шидловецкие ведут свою родословную от старинного, известного 
уж е в XIII веке рода Одровонжей.

На территории острова установлены следы поселения, относящегося, веро
ятно, к XIII веку, а уж  во всяком случае к XIV, здесь обнаружены также 
остатки стен XIV века, сейчас находящиеся под землёй. Отсюда можно судить 
о длительности заселения острова этим родом.

В XV веке был сооружён жилищно-оборонительный ансамбль, состоявший 
из однопролетного многоэтажного жилого дома, расположенного в северной 
части острова, а также отдельно стоящей квадратной башни, включённой 
в линию бревенчато-земляного вала, окружавшего всё поселение. Жилой доле 
был снабжён каменными обрамлениями дверных и оконных проёмов, его ф а
сады были окрашены таким образом, что эго подчёркивало архитектонические 
элементы (рис. 5—7), а интерьеры оборудованы профилированными балочными 
перекрытиями и живописными фризами.

Эту форму резиденции, подтверждавшуюся упоминаниями о „turrim cum 
curia" можно связать с личностью Станислава Шидловецкого, кастеляна, мар
шала двора и воспитателя королевских детей.

Затем в этом анасамбле происходят незначительные изменения, и только 
когда Шидловец перешёл к Миколаю, одному из младших сыновей Станислава, 
в то время подказначего великому коронному, брату канцлера, человеку влия
тельному при дворе, отшлифованному заграничными путешествиями и распо
лагавшему болшим богатством — наступает большая перестройка, превращающая 
ансамбль в настоящую резиденцию. Здесь можно отметить две фазы — первую, 
доказательством которой служит ранняя архитектоническая ренессансовая 
резьба, сохранившаяся в ряде оконных и портальных обрамлений и вторую — 
ф азу зрелого ренессанса. Замок был перестроен на основе по тем временам 
очень передовых архитектурных идей, инспирированных влиянием итальянской 
архитектуры. Прежний жилой дом и башня были поглощены новыми сооруже
ниями, составившими ансамбль, замкнившийся вокруг подворья. С трёх сторон 
его окружали флигели: северный с бывшим жилым домом, восточный и за
падный, включивший в себя башню, с четвёртой стороны была куртинная стена. 
Восточное крыло имело наиболее репрезентативный характер, его строения бьіл і 
объёмными и броскими. Одно из них соединялось с обзорной лоджией и был) 
украшено написанным иллюзорным фризом, который изображал аркады с фи
гуративным сценми. Фриз этот очень близко связан с росписью замка в Кенигс
берге — оба они вероятно принадлежат кисти живописца Петра. Внутри башні 
была устроена часовня.

Некоторые известные нам фрагменты оборудования замка в Шидловце, 
такие как каменные изделия либо кафель, можно связать с теми ж е самыми 
мастерскими, которые работали на одновременно проводившееся строительств) 
королевских строек Вавеля.

Среди множества доказательств, позволяющих связать эту ф азу строитель
ства с личностью Миколая, на двух следует остановить внимание. Это отчёг 
„Liber geneseos Illustris Familie Schidlovice" — панегирик роду, написанньй 
в 1531 году по заказу Шидловецких, а также надпись антиквой на одном из
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оконных наличников, повторённая на пожертвованной Миколаем и его женой 
Шидловецкому костёлу купели.

После смерти Миколая в 1532 году Шидловец не имел наследника. И только 
после 1532 года во владение им вступиля племянница Эльжбета, выданная 
замуж за Миколая Радзивилла, прозванного „Чёрным”. Сначала Радзивиллы  
тут не жили. Значительные работы — переделку интерьеров жилых помещений 
и часовни, „модернизацию” фасада восточного флигеля предпринял Альберт 
Еладислэв Радзивилл в 1626—1629 годах, а затем Миколай и его жена Мария 
Гавдзинская на рубеже XVIII и XIX веков.

После того, как Шидловец некоторое время принадлежал Сапегам, имение 
вместе с замком перешло в собственность привительства а затем — частных 
лиц, которые устроили в замке пивоваренный завод и склады.

В течение нескольких последних лет проводится ремонт замка и реставрация 
его ценных росписей, после чего объект будет использован для культурно- 
-общественных целей.

AN OUTLINE OF THE HISTORY OF THE SZYDŁOWIEC CASTLE

The castle of Szydłowiec which served as the magnates’ residence in the 
15th — 18th centuries is situated behind the town on an artificial small island 
between the flood water of a small river. It has been founded by the Szydłowiecki 
family who were the descendants of the Odrowąż family w ell known as early as 
in the 13th century.

Within the island there have been stated some traces of a settlement, probably 
of the 13th century and certainly of the 14th; moreover remnants of the 14th century 
walls have been found which at present are hidden underground. Thus conclusion 
can be made regarding the continual colonization of the island by the above men
tioned familly.

In the 15th century a set of residential- and strong buildings was built. They 
consisted of a one-tract multistoried residential house situated in the north side 
of the island, as w ell as of an apart-standing square tower included within 

a wooden-and-earth wall which surounded the whole area where that residence had 
been erected. The dwelling house was outfitted with stone framings of the window  
holes and those of the door ones, the painting of the elevations emphasized the 
architectural elem ents (ill. 5—7); the equipment of the interior consisted of profiled 
ceiling beams and of painted friezes.

That kind of residence to which some mentions of a „turrim cum curia” have 
been related, may be reffered to Stanislaus Szydłowiecki — the castellan, court- 
marshall, and tutor of the king’s sons.

Later on changes of lesser importance followed within those residential 
buildings; when Szydłowiec had become the property of Nicholas, one of the younger 
Stanislaus’ sons. Nicholas at that time was the vice-treasurer of the Polish King
dom and the brother of lord chancellor and as a very influential person played 
an important part at the royal court (besides he was a wordly-wise man who had 
travelled abroad many times and owned a great fortune). Then a great extension 
of the said castle into a set of residential buildings was undertaken. Two stages may 
be distinguished within that development: the first one — the evidence of which
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is the early-Renaissance carving preserved in several window framings and portals, 
and the second one — pertaining to mature Renaissance. The castle has been 
built up according to the modern principles of those times, inspired by the influence 
of Italian architecture. The ancient dwelling house and the tower had been 
included within new buildings which have stood around the courtyard, thus forming 
a circle. The whole building set was from three sides surrounded by the following  
wings: the north one (with the dwelling house included), as w ell as the east and the 
west ones. The tower was adapted to the west wing; from the fourth side there was 
a curtain wall. The east wing was of the most representative character. The rooms 
were spacious and bright. One of them was connected to a sight loggia and 
decorated with a painted friese of illusive character, the motif of which consisted 
of small arcades with 'figural scenes showing very close relation to the painting 
in the castle of Królewiec. The authorship of both the paintings may probably be 
assigned to the painter called Peter. The interior of the tower has been adapted 
to a chapel.

Some equipment fragments of the Szydłowiec castle, those which we are fa
miliar with, such as tiles or the stone cutter’s works, may be referred to the work
shops working for the royal buildings which were erected simultaneously on the 
Wawel hill in Cracow.

Among many premises speaking for the above building stage as connected with 
Nicholas Szydłowiecki — two are of quite particular importance: the report of the
„Liber Geneseos Illustris Familiae Schidlovice” — a panegyric in honour of the
family written in 1531 to the order of the Szydłowiecki family, as well as an in
scription in roman letters upon one of the window framings and repeated on the
front of the church of Szydłowiec which has been founded by Nicholas Szydłowiecki 
and his wife.

After Nicholas’ death in 1532 Szydłowiec had no heir. Later on in 1547 Nicholas’ 
niece Elizabeth took possession of the castle. She was married to Nicholas Radziwiłł 
called the Black. The Radziwiłłs at first did not dwell in the castle of Szydłowiec. The 
more remarkable works such as the adaptation of the interiors of the residential 
rooms an the chapel, the modernization of the east-w ing elevation — were per
formed by Albert Ladislaus Radziwiłł in the years 1626—29 and later on by Nicholas 
Radziwiłł and his wife Mary born Gawdzińska, at the turnover of the 18th and 19th 
centuries.

For a short period Szydłowiec had been owned by the Sapieha family; after
wards, its estates and the castle became at first a state property, later on they came 
into the possession of different persons who used it as a brewery and a storehouse.

Recently, since a few  years and at present repairs have been performed and 
the maintenance of the precious paintings has carried out in the castle of 
Szydłowiec. After those repairs and maintenance works have been performed this  
ancient monument w ill be fit for cultural and social purposes.


