Włodzimierz Lapis

Semiotyka inskrypcji
nagrobnych dzieci
na rzymsko-katolickich
cmentarzach parafialnych
w Kłecku i Kiszkowie
(powiat gnieźnieński)

Semiotyka inskrypcji nagrobnych dzieci
na rzymsko-katolickich
cmentarzach parafialnych
w Kłecku i Kiszkowie
(powiat gnieźnieński)

1

2

Włodzimierz Lapis

Semiotyka inskrypcji nagrobnych dzieci
na rzymsko-katolickich
cmentarzach parafialnych
w Kłecku i Kiszkowie
(powiat gnieźnieński)

Poznań 2021
3

Projekt okładki:
Wydawnictwo Rys
Zdjęcia:
Włodzimierz Lapis
Recenzja:
dr Jolanta Bachan
prof. dr hab. Jerzy Siepak
Copyright by:
Włodzimierz Lapis
UAM Poznań, Katedra Metodologii Lingwistyki
Copyright by:
Wydawnictwo Rys

Wydanie I
Poznań 2021

ISBN 978-83-66666-82-5
DOI 10.48226/978-83-66666-82-5

Wydanie:

Wydawnictwo Rys
ul. Kolejowa 41
62-070 Dąbrówka
tel. 600 44 55 80
e-mail: tomasz.paluszynski@wydawnictworys.com
www.wydawnictworys.com

4

Spis treści
Wprowadzenie ................................................................................... 7
1. Kiszkowo......................................................................................11
2. Kłecko.......................................................................................... 37
Podsumowanie ................................................................................. 79
Bibliografia....................................................................................... 82

5

6

Wprowadzenie
Grób – to miejsce pochówku prochów lub ciała zmarłej osoby.
Zwykle pokrywa się go nagrobkiem – trwałym oznaczeniem tego
miejsca i upamiętnieniem pochowanej tam osoby (czy osób). Mamy
też groby i nagrobki symboliczne, w których nie spoczywa ciało czy
prochy zmarłej osoby do której odnosi się znajdująca się tam inskrypcja
nagrobna. Stawia się je celem uczczenia zmarłej osoby (czy też osoby
zaginionej, gdy uważamy że nie żyje):
– gdy nie wiemy gdzie jest ciało,
– gdy jest ono w bliżej nieokreślonym miejscu (np. spoczywa w morzu, czy jego prochy zostały rozsypane w powietrzu czy wrzucone
do morza),
– czy zostało w inny sposób rozproszone (człowiek został rozszarpany
i zjedzony przez dzikie zwierzęta),
– jest bardzo daleko (zwykle za granicą),
– jak i wtedy, gdy zmarły co prawda ma już swój grób, my jednak chcemy dodatkowo go upamiętnić bliżej naszego miejsca zamieszkania.
W pracy tej przedstawiam nagrobki dzieci z cmentarza parafialnego
w Kłecku i z cmentarza parafialnego w Kiszkowie. Wybrałem akurat
te dwie miejscowość, gdyż:
– z nich pochodzą moi rodzice (odpowiednio tata i mama),
– na tych cmentarzach zostali złożenie zmarli z ich rodzin,
– a nadto ja sam w Kłecku rodziłem się „dla ziemi”, a w Kiszkowie
„dla nieba” (tj. byłem chrzczony).
Dodatkowo wartym odnotowania jest fakt, że obie te miejscowości:
– leżą w tym samym powiecie (gnieźnieńskim),
– leżą przy jednej linii kolejowej: Gniezno – Sława Wielkopolska,
– są stolicami gminy,
a różni je fakt, że Kłecko jest miasteczkiem, a Kiszkowo wsią.
Inskrypcje nagrobne mogą w ogóle nie zawierać danych pochowanych
osób – sprowadzić się do krótkiego „Grobowiec (grób) rodziny X”, lecz
jest to rzadkością. Zwykle bowiem zawierają imiona i nazwiska zmarłych
osób (a jeśli to były osoby ochrzczone – z dopiskiem Ś.P., co oznacza
„świętej pamięci”), rzadko z miejscem urodzenia i/czy śmierci, ale zwykle
z datami urodzenia i śmierci (czy jedynie długością przeżytego czasu).
Rzadko pojawiają się następujące informacje (a w przypadku
dzieci – wcale!):
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–
–
–
–

tytuł czy stopnień zawodowy czy naukowy,
zawód,
wypis zasług,
zdobyte odznaczenia.
Nieraz pojawiają się adnotacje:
– kim był zmarły dla tych których zostawił (pod względem koligacji
rodzinnych),
– jakim był/został człowiekiem (kochanym, niezapomnianym, najdroższym, …).
Mnie jednak będzie interesować głównie co innego:
1) inskrypcje informujące:
– co spowodowała jego śmierć (smutek, żal),
– jakie było jego życie (pełne trudu),
– jaka była jego śmierć (tragiczna, niespodziewana, za szybka),
– jaka jest jego postawa (ufność w zbawienie, zaufanie Bogu),
– czego mu życzymy (zbawienia, spokoju, odpocznienia),
– czego on sobie życzy (np. prosi o modlitwę),
– czego on sobie nie życzy (np. sądu),
– czego on już dostąpił (zbawienia, spokoju),
– czego my od niego oczekujemy (wstawiennictwa u Boga – tak
jest szczególnie w przypadku nagrobków dzieci!).
– co my mu gwarantujemy (pamięć, miejsce w sercu);
2) wezwania:
– do Boga czy Maryi,
– do modlitwy za zmarłego (przez osoby przebywające przy danym
grobie),
3) orzeczenia:
– prawdy teologiczne (np. „Bóg jest miłością”),
– normy postępowania (np. „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”).
Na niektórych nagrobkach mamy inskrypcje, które niosą tylko jedno
z powyższych przesłań, a są i takie, które mają ich więcej (jak i takie,
które żadnej z nich nie mają, o czym już wyżej pisałem).
Podsumowując – możemy tu powiedzieć, że w przypadku dzieci,
oczywiście trudno jest mówić o ich zawodach, stopniach naukowych,
osiągnięciach wartych zamieszczenia na nagrobku. W poświęconych
im inskrypcjach nagrobnych, z racji tego że zmarły jako dzieci, oczekujemy, ze zwykle będzie tu dominował smutek i żal z powodu śmierci,
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jak i niezrozumienie jak tak młody człowiek może umierać… Zapewne
będzie też oczekiwanie zbawiania.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie (a nie jedynie domniemanie, jak
powyżej), jakie przesłania niosą ze sobą inskrypcje nagrobne grobów,
w których pochowane są dzieci, przy czym „materiał badawczy” został
zgromadzony na cmentarzach parafialnych:
– w Kłecku – 19 VIII 2021 r.,
– w Kiszkowie – 20 VIII 2021 r.
W tych dniach na miejscu dokonałem pełnej dokumentacji fotograficznej nagrobków z tych cmentarzy. Następnie w domu, przy komputerze,
wyselekcjonowałem interesujące mnie w tym opracowaniu nagrobki
dziecięce, posegregowałem tak zebrany materiał, przeanalizowałem
i opisałem, w wyniku czego powstało właśnie niniejsze opracowanie.
Tradycyjnie napisy były wykuwane w kamieniu (po łacinie: lapis – nomen omen moje nazwisko). Ponieważ była to praca ciężka – ograniczano
się do krótkich (inaczej – od lapis – lapidarnych) sentencji (np. rest in
peace = niech spoczywa w pokoju), czy nawet ich skrótów (w tym przypadku: R.I.P. czy RIP); ogólnie – im krócej – tym lepiej. Obecnie nie ma
już takiej potrzeby – litery się ryje automatycznie, przytwierdza gotowe
metalowe, lub po prostu maluje – można więc pozwolić sobie na dłuższe napisy, choć cały czas jesteśmy ograniczeni dostępną powierzchną
i kwestią estetyki (Czachór inskrypcje nagrobne zaliczyłby do „tekstów
minimalnych”, którymi zajmował się w swojej pracy naukowej1).
W ogóle (cyt. za „Katolickie cytaty na nagrobki”, https://www.wiecznapamiec.pl/katolickie-cytaty-na-nagrobki/, dostęp 23 VIII 2021):
To czy na nagrobku znajdzie się dodatkowy napis, sentencja czy
cytat zależy najczęściej od bliskich osoby zmarłej, którzy zajmują się
zamawianiem pomnika. W innych sytuacjach może być tak, że ktoś
jeszcze przed swoją śmiercią zdecydował o swoim pochówku wykupując
miejsce na cmentarzu, a nawet stawiając pomnik, na którym umieścił
wszystkie dane i informacje poza datą śmierci.
W kulturze katolickiej bardzo powszechnie pojawiają się na nagrobkach napisy świadczące o wierze osoby zmarłej. Najczęściej stanowią
one uwielbienie i pochwałę istoty Boga. Istnieje szereg najpopularniej1

Czachur Waldemar (2020): Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych. tekst i dyskurs – text und diskurs, 13, 25–42: http://tekst-dyskurs.eu/images/
pdf/zeszyt_13/Waldemar%20Czachur-%20Teksty%20minimalne%20jako%20
przedmiot%20bada%C5%84%20genologicznych.pdf, dostęp: 25 VIII 2021 r.
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szych sentencji, jednak wykorzystuje się również fragmenty biblijne oraz
pochodzące z modlitw. (…)
Hasło jakie zawieramy na grobie bliskiej osoby, stanowi również
element pamięci o niej. Czytając je podczas odwiedzin na cmentarzu
będziemy przywoływać na myśl wspólnie spędzone chwilę (…) .
Jak to napisałem w poprzedniej pracy „Semiotyka inskrypcji
nagrobnych z motywem serca na rzymsko-katolickich cmentarzach
parafialnych w Kłecku i Kiszkowie (powiat gnieźnieński)”:
Sentencja nagrobna może być wyrażeniem smutku z uwagi na śmierć
pochowanej osoby, tęsknotą za nią, wyrazem miłości do niej. Może też
być wyrazem wiary czy nadziei w jej zmartwychwstanie i życie wieczne
w szczęśliwości. Bywa też, że w sentencji tej zawarta jest istota, sedno
życia zmarłego – jego ziemskiej wędrówki ku Bogu i zbawieniu; wówczas
jej wybór ze strony danej osoby (przez nią samą czy jej bliskich) jawi
się więc jako ważny: po części można powiedzieć, że to jest jakiś ostatni
ślad po nim na ziemi, podsumowujący jego ziemskie życie. Warto jest
więc zadbać o jak najlepsze dopasowanie owej sentencji do zmarłego.
Po mojej zaś stronie – jako badacza – leży analiza tego typu opisu
nagrobnego ludzi jednej wiary, danej parafii (tu akurat dwóch), kilku ostatnich pokoleń i porównanie ich. Wyniki tej pracy przedstawiam właśnie
w niniejszym opracowaniu. Konkretnie przedstawiam w nim wszystkie
nagrobki poświęcone dzieciom z cmentarzy w Kłecku i Kiszkowie, krótko
je opisuję, a następnie – na końcu – szerzej charakteryzuję.
Przy tym praca ta ma charakter:
– dokumentacyjny – zawiera zdjęcia wszystkich nagrobków dzieci
z analizowanych 2 cmentarzy,
– faktograficzny – co do zgromadzonych i stosownie posegregowanych inskrypcji,
– analityczny – podaje: co te inskrypcje ze sobą niosą, z czego wynikają, co oznaczają, jakie przekazują emocje, jakie oczekiwania.
Zaczynam ją niniejszym wprowadzeniem, w rozdziale I prezentuję i pokrótce omawiam odpowiednio posegregowane znajdujące się
na cmentarzu w Kłecku nagrobki dzieci, a w rozdziale III – nagrobki dzieci
znajdujące się na cmentarzu w Kiszkowie. Ostatni, III rozdział, jest podsumowaniem tych rozważań, z wyciągnięciem podstawowych wniosków.
Podaję w nim też skąd pochodzą owe inskrypcje (o ile jest to możliwe).
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1. Kiszkowo
1.1. Inskrypcje nagrobne z nawołaniem do modlitwy „Zdrowaś Maryjo”
Mamy 4 takie nagrobki, w tym:
a) 3 z inskrypcją „Ave Maria” (a więc z odniesieniem do klasycznej
łacińskiej wersji tej modlitwy), w tym (co do formy) 1 z przedwojenną figurką i 2 współczesne:
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b) 1 z dodanym – przed końcową inskrypcją „Zdrowaś Mario” –
na początku napisem „Tu spoczywają w Bogu drogie dzieci”:

1.2. Inskrypcje wyrażające smutek, żal, rozgoryczenie ze śmierci dziecka, a co za tym idzie pamięć o nim:
a) 1 z inskrypcją „A tak pięknie mogło być, gdyby tylko pozwolono
nam żyć”:
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b) 1 z inskrypcją na pionowej płycie nagrobnej „Bóg sam wybiera
czas”

i z napisem na dołożonej „książeczce”: „Nie pytam Cię Boże, dlaczego ją zabrałeś, lecz dziękuję za to, że ją dałeś. Żyjesz w naszych
sercach”:

Mamy tu więc do czynienia z jednej strony ze smutkiem, a z drugiej
– już z pewnym pogodzeniem się z tą śmiercią.
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c) 2 z inskrypcją „Bóg tak chciał”:

będącym jakąś próbą wytłumaczenie sobie tej jakże – po ludzku –
niewytłumaczalnej sytuacja, że umiera dziecko (we wskazanych tu
sytuacjach wręcz noworodek, i to w dniu urodzin). Tymczasem – zgodnie z wiarą chrześcijańską – Bóg bynajmniej nie chce niczyjej śmierci,
tylko chce żeby wszyscy żyli, i to życiem wiecznym. To Człowiek sam
na siebie sprowadził śmierć grzechem pierworodnym…
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d) 2 z inskrypcją „Co dałeś wziąłeś, Twoje było Boże”, znowu będące
ludzką próba wytłumaczenia sobie śmierci własnego dziecka (która
– na dobrą sprawę – po ludzku jest niewytłumaczalna):

e) 1 z inskrypcją >>„czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny”<<
i dopowiedzeniem „Jezu ufam Tobie”:

z jednej strony pokazujący, że śmierć może przyjść niespodziewane,
a z drugiej, że mimo to darzymy Boga zaufaniem.
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f) 1 z inskrypcją „Pamięć nie umiera”, która ma szczególną wymowę
w przypadku śmierci dziecka (najbardziej boli):

1.3. Nagrobki z inskrypcjami odnoszącymi się do zmartwychwstania
i zbawienia zmarłych osób oraz do Chrystusa jako źródła tego stanu
rzeczy (poniżej podaję je w kolejności alfabetycznej inskrypcji):
a) 3 nagrobki z inskrypcją „Do takich należy królestwo niebieskie”
(a więc że dzieci będą zbawione), przy czym w przypadku 1 z nich
podane jest źródło tego cytatu: „Mt. 19,14”:
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b) 1 z inskrypcją „Jam jest zmartwychwstanie i życie” (J 11,25) ukazujący Chrystusa jako źródło zmartwychwstania i życia wiecznego:

c) 1 z samą inskrypcją „Jezu ufam Tobie” (wcześniej już tu omówioną):
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d) 1 z inskrypcją „Należą już do Boga” (oddający przekonanie że pochowana tam dwójka dzieci już jest zbawiona):

e) 1 z inskrypcją „Nie umrę, lecz będę żył”:
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f) 1 podwójny, z dwoma napisami „Powiększył grono aniołków” (tj.
przebywa w niebie, czyli został już zbawiony), a do tego sam jest
małą niewinną istotą (aniołkiem):

g) 1 z inskrypcją „Spoczywajcie w pokoju” (wiecznym, a więc jako
zbawieni):
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h) 1 z inskrypcją „Spoczywa w gronie aniołków” (tj. przebywa w niebie, czyli został już zbawiony):

i) 1 z inskrypcją „Tu spoczywa nasz najdroższy synek i braciszek”
i dalej, w formie wiersza:
„Dziecino droga
Uproś u Boga
Byśmy tam w niebie
Ujrzeli ciebie”:

Z jednej strony, dzieci traktowane są więc – jak to na nie przysłało – infantylnie (synek, braciszek, dziecina), a z drugiej strony ufamy
22

że są już zbawione i mają specjalne „fory” u Boga – są w stanie uprosić
u Niego i dla nas zbawienie („bo kto odmówi dziecku?”).
j) 1 z inskrypcją „W Panu pokładam nadzieję Ps. 129” (podczas gdy
w obecnej numeracji jest to cytat z Ps. 130, wiersz 5)

Chodzi tu oczywiście o nadzieję zmartwychwstania i zbawienia.
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1.4. Inskrypcje zakwalifikowane jako „pośrednie”. W określeniu tym
chodzi o pośredniość między podejściem czysto ziemskim (smutek, żal, rozgoryczenie) – z 1.1., a tym Bożym – odwołującym się
do zmartwychwstania i zbawienia – z 1.2. Mamy tu 3 takie nagrobki:
0.4.1. a) 1 nagrobek z inskrypcją „Jak smutno rodzicom bez Ciebie”
(smutek na ziemi) i dalej: „Módl się za nami dziecino w niebie,
Byśmy tam mogli zobaczyć Ciebie” (pewność zbawienie dziecka
i wiara w moc jego modlitwy):
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1.4.2. b) 1 nagrobek z inskrypcją „Kochamy Cię” (kochamy Cię żyjąc
tu na ziemi, a skoro cię kochamy, to znaczy że musisz żyć, a jako
kochany na pewno żyjesz w niebie)
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1.4.3. 1 nagrobek z inskrypcją „Śpijcie aniołki” (przedstawiam poniżej jako pierwszy) i 15 (kolejnych) z inskrypcją „Śpij aniołku”,
ukazujące owe zmarłe dzieci jako niewinne istoty przebywające
w niebie (bo tam żyją anioły), a przy tym jedynie jako istoty „śpiące”, a nie umarłe:
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30
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Jak widać, są to najczęściej występujące inskrypcje w przepadku
nagrobków poświęconych dzieciom (w przypadku wszystkich nagrobków znajdujących się na cmentarzach, pod względem liczebności prym
wiodą nagrobki z inskrypcją „Ave Maria”).
1.5. Mamy 5 nagrobków bez dodatkowych (poza Ś.P., imieniem
i nazwiskiem, datą urodzenie i datą śmierci) inskrypcji:

Podałem je z jednej strony ze względu na komplementarność tego
opracowania, a z drugiej strony z uwagi na występujące na niektórych
z nich zdrobnienia imion dzieci (czym się zajmuję nieco poniżej).

33
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1.6. Nagrobki dzieci, które zginęły śmiercią tragiczną.
Zawierają one inskrypcję „Zginęli (czy: zginęła) śmiercią tragiczną”
i dodatkowo:
a) w 1 przypadku inskrypcję „Zmartwychwstaniemy” (dzieckiem jest
tu jedynie Jarek):

b) w 1 przypadku inskrypcję „Pokój jej duszy”:

Muszę przyznać, że są to szczególnie „przeszywające serce” nagrobki, gdyż nie dość że poświęcone są dzieciom, to jeszcze ich śmierć była
nagła i niespodziewana, wręcz (jak jest podane na tych nagrobkach)
tragiczna.
35

1.7. Ponadto na cmentarzu w Kiszkowie, oprócz tego że na nagrobkach,
sentencja poświęcona dzieciom znajduje się też na położonym
centralnie krzyżu cmentarnym:

Jest to miejsce poświęcone „pamięci dzieci nienarodzonych”,
a więc zmarłych w wyniku poronienia (naturalnego lub sztucznie wywołanego, tj. aborcji). Można je uznać za swego rodzaju symboliczny
grób (o których to grobach była mowa we wprowadzeniu).
1.8. Zdrobnienia imion
Na nagrobkach imiona dzieci bardzo często podaje się w formie
zdrobniałej. W Kiszkowie mamy owe imiona podane w następującej
formie (podaję w kolejności alfabetycznej): Agatka, Anetka, Ania,
Basia, Beatka, Elunia, Gabryś (po tej formie nie wiadomo czy jest to
chłopiec, czy dziewczynka), Jakubek, Janek (2 razy), Julitka, Krzysio,
Lidka, Marzenka, Mireczka, Paulinka, Przemek, Staś, Tadziu i Wojtek.
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2. Kłecko
2.1. Nagrobki z nawołaniem do modlitwy:
2.1.1. 7 nagrobków z inskrypcją „Ave Maria”:
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2.1.2. 1 nagrobek z inskrypcją „Zdrowaś Marja”, z poprzedzającym
go napisem „Tu spoczywa w Bogu nasz drogi synek i braciszek”
(który z jednej strony ukazuje miłość do zmarłego dziecka, z a drugiej
jego „spoczywanie w Bogu”, a więc zbawienie):
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2.2. Nagrobki z inskrypcjami wyrażającymi smutek, żal, rozgoryczenie
ze śmierci dziecka, a co za tym idzie pamięć o nim:
a) 1 z inskrypcją „Odeszłeś bo taka wola Boża została boleść w sercach naszych dziecino droga” (jest on z błędem, ponieważ zamiast
„odeszłeś” powinno być oczywiście „odszedłeś”), poprzedzoną
inskrypcją „Tu spoczywa w Bogu nasz najukochańszy synek
i braciszek” (czyli analogicznie jak poprzedni grób – z jednej strony
było to ukochane dziecko, a z drugiej mamy tu do czynienia z wiarą
z jego zbawienie):
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b) 1 z inskrypcją „Na zawsze w naszych sercach”:
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c) 1 z inskrypcją „Ześlij pociechę i ukojenie rodzicom”:

d) Kolejny jest z inskrypcjami „Tu spoczywają nasze kochane dzieci,
braciszki i siostrzyczka” i „Pod krzyż Twój o Panie złożyliśmy
skarby nasze” (kochane dzieci – to skarby, które to złożone zostały
pod Krzyż Pański oznaczający z jednej strony cierpienie, a z drugiej
zbawienie):
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2.3. Inskrypcje odnoszące się do zmartwychwstania i zbawienia zmarłych osób oraz do Chrystusa jako źródła tego stanu rzeczy (poniżej
podaję je w kolejności alfabetycznej inskrypcji) – wyrażające radość:
2.3.1. Ukazujące dzieci jako aniołki:
a) 2 nagrobki z inskrypcją „Powiększył grono aniołków”:
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b) 1 z inskrypcją „Powiększyło się grono aniołków”:

c) 1 z inskrypcją „Śpicie aniołki”:
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d) 2 z inskrypcją „Śpijcie aniołki”:
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e) 1 z inskrypcją „Spi aniołku” (z błędem – zamiast „spi” oczywiście
powinno tu być „śpij”):
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f) 23 (ich jest najwięcej w przypadku nagrobków dzieci) z (poprawną
już) inskrypcją „Śpij aniołku”:

48

49

50

51

52

53

54

55

56
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2.3.2. Nagrobki z inskrypcjami głoszącymi, że zmarłe dzieci chwalą
Pana (= Boga), co – na dobrą sprawę – oznacza, że są w Raju:
a) 1 z inskrypcją „Dzieci imię Pana chwalą”:
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b) 1 z inskrypcją „Niemowlęta oddają Ci chwałę”:

c) 1 z inskrypcją „Wyznaje i chwali Boga”:
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2.3.3. Nagrobki z inskrypcjami informującymi, że dołączymy (czy –
w przypadku ostatniego – chcemy dołączyć) do zmarłego dziecka
w Niebie:
a) 1 z inskrypcją „Razem z nimi będziemy się tam radować” (ten
akurat jest z błędem, bo mamy tu liczbę mnogą „nimi”, podczas
gdy – jak głosi napis – w grobie tym złożona jest tylko jedna osoba):

b) 1 w którym po inskrypcji „Nasza kochana córeczka i siostrzyczka”,
następuje „Ze świętymi w niebie połącz nas na wieki”:
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c) 1 z inskrypcjami „Tu spoczywa w Bogu nasz najukochańszy synek
i braciszek” (już jest w Niebie!) oraz „W niebie między aniołkami dziecino droga módl się za nami” (tj. że być może do niego
dołączymy):
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2.3.4. Nagrobki z inskrypcjami ukazującymi pewność zbawienia:
a) 1 z inskrypcją „Bramy raju otwarły się przed nim”:

b) 1 z inskrypcją „Na baranka godach” (a więc na wiecznej uczcie
w Niebie):
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c) 1 z inskrypcją „Nie skalana przed jego obliczem” (z błędem,
bo zamiast „nie skalana” oczywiście powinno być „nieskalana”):

d) 2 z inskrypcją „Odziani są w białe szaty”, a więc są na wiecznej
uczcie w Niebie (obydwie te inskrypcje są z błędem, wynikającym
z faktu że mamy tam liczbę mnogą odnoszącą się do pojedynczej
osoby):
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e) 1 z inskrypcją „Raduje się już życiem wiecznym”:
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f) 1 z inskrypcją „U celu wiary” (a więc: zbawiona):

g) 1 z inskrypcją „Z ciałem i duszą stanę w domu Ojca” (a więc:
zmartwychwstanę i będę zbawiona):
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2.3.5. Inskrypcje ukazujące nadzieję zmartwychwstania i zbawienie,
wskazujące na oczekiwanie ich:
a) 1 z inskrypcją „Dobry Pan” (a więc taki, który zbawia):

b) 1 z inskrypcją „R.I.P.” (tj. Spoczywaj w pokoju – tu: wiecznym,
czyli bądź zbawiony):
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c) 1 z inskrypcją „Śpij syneczku” (a więc: nie umarłeś, niech nic nie
zakłóci twojego spokoju):

2.4. Nagrobki z inskrypcjami ukazującymi przede wszystkim miłość
do zmarłego dziecka:
a) 1 z inskrypcją „Bo umrzeć, to zbyt mały powód, by przestać
kochać”:
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b) 1 z inskrypcją „Miłość nasza ma silną Moc, Śpij aniołku, czuwamy
dzień i noc” (tu dodatkowo mamy do czynienia z motywem snu
/a więc: nie śmierci/ kogoś kto jest aniołkiem /tj. przebywa w Niebie,
czyli jest zbawiony/ oraz fakt bycia /czuwania/ z dzieckiem cały
czas, mimo jego odejścia /śmierci/):

c) 1 z inskrypcją „Z miłości zrodzona, miłością pozostaniesz”
(pod „miłością pozostaniesz” może się kryć tak miłość ze strony
rodziców, jak i Boga, tj. dostąpienia zbawiania):

68

1.5. Mamy 1 nagrobek tragicznie zmarłego dziecka:

Jak widać – odnośnie jednego dziecka mamy tu napis „zginął
tragicznie”, a następnie „Tobie służą” (ten ostatni ma w sobie błąd,
bo w przypadku jednej osoby nie może być „służą”, tylko „służy”).
Owe „Tobie służą” świadczy o przekonaniu o bliskości Boga, a więc
o zbawieniu (z tym przekonaniem mamy do czynienia oczywiście
w przypadku osób które wystawiły ten nagrobek, a więc zapewne
rodziców tego dziecka).
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2.6. Mamy też 3 nagrobki dzieci bez dodatkowych (tj. poza „Ś.P.”,
imienia i nazwiska dziecka oraz dat jego urodzenia i śmierci) inskrypcji (przytaczam je dla komplementarności tego opracowania
oraz do podania zdrobnień imion dzieci występujących na nagrobkach):
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2.7. Oddzielną kategorię stanowią groby, w których dzieci pochowane
są wraz z dorosłymi osobami.
Mamy tu:
a) 4 nagrobki z inskrypcją „Ave Maria”:
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b) 1 nagrobek z inskrypcją „Można odejść na zawsze, lecz stale być
blisko”:

73

c) 1 nagrobek z inskrypcją „Kochamy Cię”:

d) 1 nagrobek z inskrypcją „Na zawsze w naszych sercach” (a więc
miłości i życzliwej pamięci):
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e) 1 nagrobek z inskrypcją „Odeszli nagle i niespodziewanie, nie było
czasu na pożegnanie”:

f) 1 nagrobek z inskrypcją „Prosimy Boże Ciebie, abyś dla nich
znalazł miejsce w niebie”:
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g) 1 nagrobek z inskrypcją „Pamięć nie umiera”:

h) 2 nagrobki z inskrypcją „Zdrowaś Maryjo”:
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i) oraz 1 „pusty” nagrobek, czyli bez dodatkowej inskrypcji:

2.8. Teraz można już podać, że na nagrobkach znajdujących się
na cmentarzu w Kłecku – jak to można sprawdzić powyżej – spotykamy się z następującymi zdrobnieniami imion dzieci: Anielka,
Anitka, Irenka, Kasia, Kazinek, Krzysiu, Lenka, Leszek, Małgosia,
Marcinek, Marylka, Marysia, Maryś, Mieczek, Mireczka, Pawełek,
Piotruś, Przemek, Przemuś, Romek, Stefcia, Stefciu, Tadziu, Tymuś,
Urszulka, Waldek, Wandzia, Zbyszek.
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Podsumowanie
W Kiszkowie mamy:
– 4 inskrypcje nagrobne z nawołaniem do modlitwy (3 do „Ave Maria”
i 1 do „Zdrowaś Maryjo”),
– 8 inskrypcji wyrażających smutek, żal, rozgoryczenie ze śmierci
dziecka, a co za tym idzie pamięć o nim,
– 14 nagrobków z inskrypcjami odnoszącymi się do zmartwychwstania
i zbawienia zmarłych osób oraz do Chrystusa jako źródła tego stanu
rzeczy (w tym 2 osób zmarłych tragicznie),
– 15 nagrobków z „pośrednimi” inskrypcjami między podejściem
czysto ziemskim (smutek, żal, rozgoryczenie), a tym Bożym – odwołującym się do zmartwychwstania i zbawienia,
– 5 nagrobków bez dodatkowych (poza Ś.P., imieniem i nazwiskiem,
datą urodzenie i datą śmierci) inskrypcji.
W Kłecku mamy2:
– 14 inskrypcji nagrobnych z nawołaniem do modlitwy (w tym 10
„Ave Maria” i 2 „Zdrowaś Marja” i 2 „Zdrowaś Maryjo”),
– 7 nagrobki z inskrypcjami wyrażającymi smutek, żal, rozgoryczenie
ze śmierci dziecka, a co za tym idzie pamięć o nim (tu dodałem
„Pamięć nie umiera” z dorosłych),
– 48 wyrażających radość – inskrypcji odnoszących się do zmartwychwstania i zbawienia zmarłych osób oraz do Chrystusa jako
źródła tego stanu rzeczy (w tym 1 nagrobek tragicznie zmarłego
dziecka); tu znajduje się sentencja „Prosimy Boże Ciebie, abyś dla
nich znalazł miejsce w niebie” z dorosłych,
– 6 nagrobki z inskrypcjami ukazującymi przede wszystkim miłość
do zmarłego dziecka (w tym 3 z dorosłych: „Można odejść by stale
być blisko”, „Kochamy Cię” i „Pamięci dzieci nienarodzonych”),
– 4 nagrobki dzieci bez dodatkowych inskrypcji.
Jak więc widzimy, zarówno w Kłecku, jak i w Kiszkowie, mamy
szerokie spectrum inskrypcji znajdujących się na nagrobkach dziecięcych. Nawiązują one do modlitw, jedne wyrażają smutek i żal ze straty
dziecka, a inne radość z jego zbawienia (po analizie tych inskrypcji mam
wrażenie, że ta radość jest swoistym lekarstwem na zakrycie smutku);
2

Tu „z dorosłych” oznacza z nagrobków grobów w których pochowane są dzieci
z dorosłymi
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są też inskrypcje pośrednie (łączące smutek z radością (w Kłecku), ukazujące miłość do dziecka (w Kiszkowie), czy w końcu bez specjalnych
inskrypcji. Imiona dzieci są często zdrobniałe, a one same są nazywane
aniołkami (niewinnymi istotami przebywającymi w niebie). Dzieci
nie zmarły, lecz „śpią”, a jako pierwsze które dotarły przed Oblicze
Boga, są proszone o wyproszenie u Niego zbawienia dla osób póki co
pozostających przy życiu.
Źródła inskrypcji:
1) Z Biblii:
a) ze Starego Testamentu (wszystkie z Księgi Psalmów):
– „R.I.P.” – jest to skrót od łacińskiego „Requiesce in pace”
(„Odpoczywaj w pokoju”) lub „Requiescat in pace” („Niechaj odpoczywa w pokoju”), który swą formułę najczęściej
wywodzi z Księgi Psalmów: „in pace simul requiescam et
dormiam quia tu Domine specialiter securum habitare fecisti
me” (Ps 4,9-10, Vulgata)3,
– „Pokój jej duszy” – Ps 4,9,
– „Spoczywaj(cie) w spokoju” – Ps 4,9,
– „Dzieci imię Pana chwalą” – Ps 8,3,
– „Niemowlęta oddają Ci chwałę” – Ps 8,3,
– „Nie umrę, lecz będę żył” – Ps 118,17,
– „W Panu pokładam nadzieję” – Ps 130,5;
b) z Nowego Testamentu:
– „Do takich należy królestwo niebieskie” – Mt 19,14,
– „Czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny” – Mt 25,13,
– „Jam jest zmartwychwstanie i życie” – J 11,25,
– „Nieskalana przed jego obliczem” – Ef 1,4,
– „Odziani są w białe szaty” – Ap 7,9.
2) Z innych źródeł:
– „Ave Maria”, „Zdrowaś Mario”, „Zdrowaś Maryjo” i „Zdrowaś
Marja” – inne nazwy modlitwy „Pozdrowienie anielskie”,
– „Bo umrzeć, to zbyt mały powód, by przestać kochać” – Anna
Kamieńska4,
3

4
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Cyt. za http://cmentarium.sowa.website.pl/Sztuka/symbole_leksykon_r1.html,
dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za https://www.cytaty.info/cytat/bo-umrzec-to-zbyt-maly-powod-zeby-przestac.htm, dostęp 11.10.2021 r.

– „Bramy raju otwarły się przed nim” – Aleksander Dumas (ojciec)
„Hrabia Monte Christo”5,
– „Dobry Pan” – Laurie Klein, pieśń „Pasterzem jest mój dobry
Pan”6,
– „Jezu ufam Tobie” – inskrypcja z obrazu Jezusa Miłosiernego,
– „Na baranka godach” – pieśń „Błogosławieni (Ołtarz II)”7,
– „Razem z nimi będziemy się tam radować” – kardynał Karol
Wojtyła8,
– „U celu wiary” – „Księga Ryszarda Baxtera o wiecznym odpocznieniu zbawionych”9,
– „Z ciałem i duszą stanę w domu Ojca” – Paweł Piotrowski, „Mój
Odkupiciel Chrystus zmartwychwstały – pieśni za zmarłych”10,
– „Wyznaje i chwali Boga” – Komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba11.
Jak więc widzimy, cytaty te są główne z Biblii, ale i z modlitw, pieśni
kościelnych, czy książek (tak o tematyce kościelnej, jak i świeckich).
Zadziwia przy tym mnogość i różnorodność cytatów z Kiszkowa w stosunku do ich kolekcji z Kłecka.

5

6

7

8
9

10

11

Cyt. za https://www.pdf-x.pl/api/document/5ad26ab6be2ddf45479af069/download, dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za https://www.giszowiec.org/spiewnik/p/495-pasterzem-jest-moj-dobry-pan, dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za http://idn.org.pl/towmuz/biblioteka/txt/1064_midi_glowacki_blogoslawieni_oltarz_ii.txt, dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za https://m.niedziela.pl/artykul/19546/nd/, dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za https://sbc.org.pl/Content/318249/Publikacja-KC-7423.pdf, dostęp
11.10.2021 r.
Cyt. za https://teksciory.interia.pl/pawel-piotrowski-moj-odkupiciel-chrystus-zmartwychwstaly-piesni-za-zmarlych-tekst-piosenki,t,682850.html, dostęp 11.10.2021 r.
Cyt. za http://da.sosnowiec.pl/studnia-jakubowa/391-tajemnica-naszego-odrodzenia, dostęp 11.10.2021 r.
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