
Rostkowski, Zbigniew Stanisław

Płyta nagrobna z kościoła parafialnego w
Narwi

"Biuletyn Konserwatorski Województwa
Podlaskiego", 24, 2018, s. 87-[96] 

Zdigitalizowano w ramach projektu pn. Budowa platformy "Podlaskie Czasopisma

Regionalne", dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa SONB/SP/465121/2020).

Udostępniono do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.



87

MA T E R I A Ł Y

Zbigniew Rostkowski

Drohiczyn

Płyta nagrobna z kościoła parafialnego 
w Narwi

Wstęp

Kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM 
w Narwi, który został wzniesiony z drewna w latach 1751-17551, mieści w sobie 
wiele cennych zabytków, zarówno pod względem historycznym, jak i artystycz-
nym. Jednym z nich jest kamienna płyta nagrobna, której dzieje oraz wygląd przez 
dziesiątki lat rozpalały umysły i wyobraźnię wielu historyków i badaczy kultury. 
Zapewne z tego powodu powstały opowiadania graniczące często z legendą, w któ-
rych ludzka wyobraźnia starała się wytłumaczyć dzieje reliktu w postaci nagrobnej 
płyty z kościoła parafialnego w Narwi.

Poniższe opracowanie jest pierwszą usystematyzowaną i całościową próbą 
zaprezentowania historii tej płyty na podstawie dokumentów i materiałów zacho-
wanych między innymi w archiwach diecezjalnych i państwowych: Drohiczyna, 
Krakowa, Moskwy, Siedlec i Wilna. 

1. Wygląd płyty nagrobnej

Płyta nagrobna z kościoła w Narwi ma formę podłużnego prostokąta o wy-
miarach: 210 cm długości, 95 cm szerokości i 8 cm grubości. Barbara Cichońska 
z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku twierdzi, że została 
wykonana z piaskowca w stylu renesansowym w 2. poł. XVI w.2 Na jej powierzchni, 
która w dużym stopniu jest starta i nieczytelna, możemy dostrzec niski relief przed-
stawiający rycerza w zbroi w pozycji frontalnej, z halabardą w lewej dłoni, którego 
głowa spoczywa na poduszce3. Jego ręce są odchylone i ugięte w łokciach, dłonie zaś 
przylegają do zbroi. Przy lewej nodze, jak czytamy we wspomnianej karcie zabytku 
ruchomego WUOZ w Białymstoku, istnieje zarys siedzącego psa. Na powierzchni 
nie ma żadnych zachowanych inskrypcji. Na polecenie Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków oraz dzięki staraniom ks. prał. mgr. Zbigniewa Niemyjskiego 
w 2013 r. została poddana gruntownej restauracji4. Tego dzieła dokonał mgr Michał 
Jackowski – rzeźbiarz i dyplomowany konserwator zabytków z Białegostoku. 
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2. ludoWe podania i tradycje

Duży stopień zniszczenia powierzchni płyty i brak zachowanych inskryp-
cji sprawiły, że stała się ona źródłem wielu domysłów oraz legendarnych opowia-
dań. Według lokalnej tradycji, płyta z piaskowca przedstawia płaskorzeźbę rycerza 
w hełmie z mieczem oraz z psem siedzącym z lewej strony jego nóg5. 

W okresie studiów seminaryjnych wielokrotnie słyszałem z ust ks. inf. dr. 
Eugeniusza Beszty-Borowskiego, miłośnika regionalnej historii i założyciela Mu-
zeum Diecezjalnego w Drohiczynie, że płyta z narewskiego kościoła przedstawia 
myśliwego trzymającego włócznię. Prawdopodobnie miał on należeć do orszaku 
rycerzy i myśliwych króla Zygmunta Augusta. Pewnego razu jednak, rycerz ten, 
wiodący hulaszcze życie i wyrządzający liczne krzywdy, został śmiertelnie ranio-
ny podczas królewskich łowów. Widząc, że zbliża się koniec jego żywota, nawrócił 
się i wyraził skruchę za popełnione złe czyny. Jego ostatnią wolą było, aby ciało 
po śmierci zostało złożone pod progiem narewskiego kościoła i przykryte płytą. 
W duchu pokuty i ku pouczeniu potomnych miał być deptany przez wchodzących 
do świątyni, aby w ten sposób zadośćuczynić za grzeszne życie. Jednocześnie chciał 
prosić wiernych, aby modlili się o zbawienie jego duszy. 

Jeszcze inna wersja ludowego podania mówiła o jakimś wypędzonym ba-
nicie, który napadał na podróżnych w okolicach Narwi i rabował ich dobytek. Do-
piero, kiedy został śmiertelnie ranny, nawrócił się na łożu śmierci i prosił, aby go 
pochować pod progiem kościoła. Tyle dotychczas wiedzieliśmy, słuchając różnego 
rodzaju ludowych podań i przekazów tradycji.

3. adresat płyty nagrobnej

Wiele światła na temat płyty i wyjaśnienia jej dziejów rzuca sprawozdanie 
ks. Felicjana Szakina, proboszcza narewskiego (1849-1866), zatytułowane: Kroni-
ka Kościoła parafialnego Rzymsko-Katolickiego Narewskiego w mieście Narwi położonego 
z 1851 r., które w tym samym roku zostało przekazane do Konsystorza Wileńskie-
go6. Wspomniany proboszcz, prezentując stan parafii, przekazał jednocześnie bar-
dzo ciekawą informację na temat płyty, która leżała wewnątrz narewskiego kościo-
ła: Przy samem wejściu z kościelnej nawy do prezbiterium leży kamień płaski trzy łokci dłu-
gości, półtora szerokości mający, na którym wyryta wydatna figura, przedstawiająca osobę 
trzymającą w prawym ręku buławę, pod głową wezgłowie, w nogach z lewej strony herb (to 
jest podkowa z krzyżykiem a na nim ptak). U spodu zaś mieści się napis w zupełności zatarty. 
Litery tylko wyraźne pozostały D. O. M. Z brzegu pod temi literami taki jeszcze pozostał 
nadpis „Serenissimis Sigismundo Augusto et Stephano polonis Regibus”. Zkąd trudno wie-
dzieć kogo wyobraża, ani czasu odgadnąć jak dawno temu się znajduje. Pamiętają, że to był 
jakiś marszałek królewski7. Z analizy inskrypcji wynika więc, że płyta kryła grobowiec 
jakiegoś królewskiego urzędnika, pieczętującego się herbem Ślepowron, który peł-
nił służbę na rzecz dwóch królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.

Wielką pomocą w odczytaniu zachowanego reliefu i identyfikacji osoby jest 
zapis w Księgach Ziemskich Suraskich, sporządzony przez słynnego urzędnika kance-
larii brańskiej Ignacego Wawrzyńca Kapicy, zwanego Tuczykiem (1763-1817). Otóż, 
przekazał on nam następującą informację: Maciey Szymanowski Woyt Bielski i Narewski  
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1. Pyta nagrobna 
Macieja Szymanowskiego 

z kościoła 
rzymskokatolickiego 

w Narwi. 
Fot. Z. Rostkowski, 2017 r. 

Tombstone of Maciej 
Szymanowski from 
the Roman Catholic 

church in Narew. 
Photo: Z. Rostkowski, 2017. 
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umarł bezpotomny. Dnia 17 marca R-u 1586 przy Kościele Narewskim pochowany. Zostawił 
po sobie żonę Annę Giedroiciownę. Sukcesyą po nim brali: Katarzyna Szymanowska siostra 
jego rodzona: żona Mikołaja Modzelewskiego, tudzież Jan Modzelewski, Helena i Dorota, 
oraz Zofia Oliassowa, syn i córki tegoż Mikołaja Modzelewskiego z przerzeczonej Katarzyny 
Szymanowskiego spłodzeni, niemniey Wasko Toczyłowski, Stanisław Toczyłowski, Fabius 
Toczyłowski i Wasko Szymanowski, siestrzeńce i synowce właśni wspomnianego niegdy 
Macieja Szymanowskiego Woyta Bielskiego i Narewskiego. Na ostatek Barbara córka prze-
szłego Jaronima Szymanowskiego8. 

Powyższy zapis Ignacego Wawrzyńca Kapicy pozwala rozszyfrować do-
tychczasowe przekazy tradycji i odpowiedzieć na intrygujące pytanie: kogo kry-
ła i komu była dedykowana płyta nagrobna z narewskiego kościoła? Dziś z całą 

2. Część górna płyty nagrobnej z Narwi. Fot. Z. Rostkowski. 
Upper part of the tombstone from Narew. Photo: Z. Rostkowski.

Zbigniew Rostkowski
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pewnością możemy stwierdzić, że przedstawia ona Macieja Szymanowskiego (syna 
Augustyna), wójta bielskiego i narewskiego w latach 1574-1586, który został po-
chowany w narewskim kościele 9. W 2. poł. XVI w. był on jedną z najbardziej zna-
czących postaci narewskiej parafii, wywodzących się ze środowiska szlacheckiego, 
która wybrała drogę kariery urzędniczej10. Śledząc rodowód Macieja Szymanow-
skiego należy dodać, że pochodził on ze szlacheckiej wsi Szymany Góra Łęk, zwanej 
czasem Szymany Gorzałki, leżącej w parafii rajgrodzkiej, w Ziemi Bielskiej. Rodzina 
Szymanowskich pieczętowała się herbem Ślepowron, którego zasadniczymi ele-
mentami była podkowa z krzyżem  i krukiem na górze. To właśnie ten herb, który 
jeszcze widział w 1851 r. ks. Felicjan Szakin, znajdował się wcześniej na nagrobnej 
tablicy w narewskim kościele. Wiemy też, że Maciej Szymanowski miał dwóch bra-
ci Jana i Pawła oraz siostrę Katarzynę. Był ożeniony z Anną Giedrojciówną, córką 
Stanisława, którą po jego śmierci poślubił Stanisław Łączyński – kolejny wójt bielski 
i narewski (1586-1609). On też, za zgodą królowej Anny Jagiellonki, wykupił od 
spadkobierców Macieja Szymanowskiego prawa do wójtostwa narewskiego, które 
król Zygmunt III potwierdził 5 X 1588 r. w Radomiu11. 

Śledząc natomiast karierę Macieja Szymanowskiego, wiemy, że już w 1567 r. 
pełnił on urząd podstarosty zamku drohickiego12. Z tym też tytułem, jako jeden 
z pierwszych przedstawicieli szlachty powiatu drohickiego, w dniu 14 V 1569 r. ra-
zem z braćmi i synowcem Mateuszem, złożył przysięgę Zygmuntowi III Augustowi 
po wcieleniu Podlasia i Wołynia do Korony Polskiej13. W czasach króla Zygmunta 
Augusta i Stefana Batorego zarządzał dobrami królewskimi w starostwie bielskim. 

3. Płyta nagrobna obok kościoła w Narwi. Fot. P. Mastalerz, 1979 r. 
Tombstone next to the church in Narew. Photo: P. Mastalerz, 1979. 

Płyta nagrobna z kościoła parafialnego w Narwi
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W dowód uznania za 
swoje zasługi z dniem 1 X 
1577 r. otrzymał od monar-
chy urząd wójta bielskiego, 
a 15 XI 1577 r. zgodę kance-
larii królewskiej na objęcie 
wójtostwa narewskiego14. 
Powyższe fakty zgadzają 
się z treścią inskrypcji na 
płycie, odczytaną przez 
ks. Felicjana Szakina, że 
osoba spoczywająca pod 
płytą pozostawała w służ-
bie dwóch królów polskich 
Zygmunta Augusta i Ste-
fana Batorego (Serenissimis 
Sigismundo Augusto et Ste-
phano polonis Regibus).

Maciej Szyma-
nowski zmarł 17 III 1586 r. 
w Narwi, nie zostawiwszy 
po sobie żadnego potom-
stwa15. Następnego dnia 
został pochowany w na-
rewskim kościele przez 
ówczesnego proboszcza 
ks. Grzegorza Szczepi-
chowskiego16. Na pogrzeb 
znanego wójta narew-
skiego przybyli między 
innymi: leśniczy bielski 
Stanisław Trojanowski, 

Jan Jussman, urzędnik z Pulsz, Stanisław Lanczyński, urzędnik z Wyszek, Łazarz 
Rydzewski, pisarz prowentowy Starostwa Bielskiego, Stanisław Zdarski, Krzysztof 
Wyszkowski oraz wielu innych urzędników.

Kilka miesięcy przed śmiercią, a dokładnie w piątek 20 XII 1585 r., Ma-
ciej Szymanowski sporządził testament w sądzie miejskim w Narwi, który został 
umieszczony w Księdze Ziemskiej Bielskiej17. Świadkami tego aktu byli: landwójt na-
rewski Mikołaj Pierszewicki, burmistrz miasta Narew Marcin Olszański, ówcześni 
radni: Paweł Tomaszek, Iwan Kołton, Mikołaj Dibka, Jadam Pietrzykowski, Iwaszko 
Kubaszewicz, Iwan Łohwinowicz oraz ławnicy przysięgli: Jakub Lachowski, Maxim 
Harciszowicz, Jakub Bohdanowicz, Niczypor Parchwinowicz oraz Micz Hacznik. Po 
wyznaniu swojej wiary w Boga i sąd Boży, już na początku testamentu Marcin Szy-
manowski wyraził następujące życzenie: Cziało moie ku pogrzebowÿ przÿ thÿm Narew-
skim koscziele obÿczaiem chrzesczianskiem, aby do thąd odpoczÿwało aż Bog z Anioły Swemi 
w maiestaczie ÿ wszechmocznosczi Swoiei przÿdzie. Ten zapis testamentowy jest kolejnym 

Zbigniew Rostkowski

4. Płyta nagrobna przy wejściu do zakrystii. Fot. Andrzej Stasiak, 1986 r. 
Tombstone next to the entrance to the sacristy. Photo: A. Stasiak, 1986.
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argumentem za tym, że płyta 
nagrobna kryła grobowiec 
wójta bielskiego i narewskie-
go Macieja Szymanowskie-
go, który został pochowany 
w pierwszym kościele narew-
skim ufundowanym w 1541 r. 
przez królową Bonę Sforza18. 
Należy przypuszczać, że 
wkrótce po jego śmierci grób 
pokryto prostokątną płytą 
z piaskowca z bardzo wy-
mownym reliefem. 

4. Miejsca przechoWyWania 
płyty

Ze sprawozdania ks. 
Felicjana Szakina z 1851 r. 
wynika, że nagrobna płyta 
Macieja Szymanowskiego 
mieściła się na środku pierw-
szego kościoła narewskiego 
przed drzwiczkami balustra-
dy, czyli przy przejściu z nawy 
głównej do prezbiterium. Ten 
fakt z kolei tłumaczy, dlacze-
go kolejny kościół, ufundo-
wany przez ks. bp. Ludwika 
de Riaucoura (1777), probosz-
cza narewskiego w latach 
1739-1777, został postawiony 
dokładnie na miejscu pierw-
szego19. Podyktowana była 
zatem taka, a nie inna lokali-
zacja grobowca Macieja Szy-
manowskiego. Dzięki temu 
też wiemy, że od 1586 r. płyta 

Płyta nagrobna z kościoła parafialnego w Narwi

5. Informacja o płycie nagrobnej 
w sprawozdaniu ks. F. Szakina 

z 1851 r. ADD. 
Information about the tombstone in 

a report by Rev. F. Szakin 
from 1851.

Diocesan Archive in Drohiczyn.
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nagrobna znajdowała 
się wewnątrz kościoła 
ufundowanego przez 
królową Bonę, a na-
stępnie, aż do 1853, 
mieściła się w drugim 
kościele, dokładnie na 
środku nawy głównej, 
tuż przed wejściem do 
prezbiterium. Taka lo-
kalizacja spowodowała 
jednak to, że stosunko-
wo miękki relief na po-
wierzchni piaskowca 
uległ prawie całkowi-
temu zniszczeniu. 

Podczas wy-
miany podłogi w na-
wie głównej, dokona-
nej w 1853 r. dzięki 
staraniom ks. Felicjana 
Szakina, płyta nagrob-
na została usunięta, 
a grobowiec Macieja 
Szymanowskiego po-
kryto sosnowymi de-
skami20. Od tego czasu płyta znajdowała się poza świątynią i była kładziona w róż-
nych miejscach. Do 1958 r. leżała tuż przy fasadzie kościoła od strony północnej, 
później przy północnej ścianie prezbiterium. W 1981 r. została wniesiona do kruchty 
i położona po lewej stronie. Z przekazów tradycji wiemy, że w 2005 r. ponownie 
umieszczono ją przed frontonem kościoła21. Obecnie leży w przedsionku kościoła 
pod lewą ścianą, patrząc od wejścia głównego22. 

zakończenie

Na podstawie powyższych badań i analiz możemy powiedzieć, że płyta na-
grobna z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM w Narwi pochodzi 
z 1586 r., a jej dzieje łączą się z postacią Macieja Szymanowskiego h. Ślepowron (zm. 
17 III 1586), który w latach 1577-1586 pełnił urząd wójta bielskiego i narewskiego. 
Na własne życzenie został on pochowany 18 III 1586 r. we wnętrzu narewskiego 
kościoła, tuż przed wejściem do prezbiterium.

Śledząc dzieje tablicy nagrobnej Macieja Szymanowskiego, przy okazji może-
my zaznaczyć, że jego grób najprawdopodobniej nadal znajduje się na środku kościo-
ła, tuż przed drzwiczkami balustrady, która oddziela nawę główną od prezbiterium. 

Płyta nagrobna Macieja Szymanowskiego z 1586 r. stanowi ważne świadec-
two dziejów parafii narewskiej, jej wiernych oraz dobrodziejów. Należy tylko ży-

Zbigniew Rostkowski

6. Zapis o śmierci Macieja Szymanowskiego z 1586 r. ANK, ZZG. 
Record of the death of Maciej Szymanowski from 1586. 

National Archives in Cracow, ZZG.
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czyć, aby jak najszybciej została ona wyeksponowana i przymocowana pionowo do 
ściany, aby jeszcze bardziej mogła zadziwiać swoją historią. 
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toMbstone froM the parish church in nareW 

The present-day Roman Catholic church of the Assumption of the Holy Vir-
gin Mary and St. Stanisław Bishop and Martyr in Narew contains numerous valu-
able monuments. One of them is a Renaissance tombstone from the end of the six-
teenth century, whose history and appearance have for decades stirred the interest 
and imagination of numerous historians and experts on culture.  

Conducted research and analyses of preserved material make it possible to 
ascertain that the titular tombstone concealed the grave of Maciej Szymanowski of 
the Ślepowron coat of arms (d. 17 March 1586), who in 1577-1586 held the office of 
voyt/vogt of Bielsk and Narew. Upon his request he was buried on 18 March 1586 
in the centre of the first church in Narew, just before the entrance to the presbytery. 
The decorative tombstone constitutes important evidence of the history of the parish 
of Narew, its congregation, and benefactors.  

Zbigniew Rostkowski




