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Krzysztof Morta 

 

aci skie epitafia Kar nickich z ko cio a w. Micha a 

Archanio a w Ostrzeszowie 

 

  

o pobernardy skiego zespo u klasztornego w Ostrzeszowie trafi em 

za spraw  emerytowanego proboszcza ostrowskiej konkatedry ks. 

pra ata Alfreda M ki. Ksi dz pra at nale y jeszcze do pokolenia 

ksi y acinników, którym to mianem okre lam duchownych, którzy nie tylko poznali 

podstawy aciny, ale potrafi  z powodzeniem w niej si  orientowa . Poza tym ksi dz 

rzeczywi cie pokocha  ten drugi „polski” j zyk i jak znajdowa , tak nadal znajduje dzi ki 

niemu wiele inspiracji. Pewnego czerwcowego dnia A. D. MMXI ksi dz pra at spotka  si  

ze mn , wprowadzaj c mnie w problem ostrzeszowskich inskrypcji za spraw  dziwnie 

brzmi cego zdania: 

 

VIDE QUOD NON LICEAT GRESSU TAM SANCTOS ADMIRARE POTIUS  

(Spójrz, poniewa  nie wypada krokiem tak wi tych podziwia  raczej.) 

 

Rzeczywi cie, to przepisane z jednego z ostrzeszowskiego epitafiów zdanie by o 

jakie  wybrakowane. Przywykli my do pi knych, dostojnych zda aci skich, w których 

ka da cz  zdania jest przemy lana i ma swoje miejsce, aby nie tylko przekaza  my l, 

komunikat, ale cieszy  form , uk adem i d wi kiem. Tu za  mieli my do pewnego 

stopnia dziwol g. Czy takie zdanie mia o prawo pojawi  si  w inskrypcji wyrytej w 

kamieniu, czyli w materiale, który przynajmniej w ogólnym prze wiadczeniu mia  ten 

zapis przechowa  na wieki wieków? Z do wiadczenia wiedz c, e ka dy odpis mo e 

zawiera  pewne b dy, uda em si  do ostrzeszowskiego klasztoru, w którym od 1933 

roku znalaz o swoje miejsce Zgromadzenie Sióstr Naj wi tszej Rodziny z Nazaretu. 

Dzi ki  uprzejmo ci  sióstr  nazaretanek  mog em  dosta  si  do  wn trza  wi tyni,  mimo  

utrudnie  zwi zanych z przeprowadzanym wtenczas remontem.  

Inskrypcja, gdzie znajdowa o si  owo k opotliwe zdanie, by a wmurowana w 

po udniow cian  ko cio a na pewnej wysoko ci i stanowi a cz  imponuj cego 

D 
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nagrobka o bogatej dekoracji rze biarsko-malarskiej. Pierwsza konfrontacja 

wskazywa a, e zdanie w wy ej wymienionej wersji ma swoje potwierdzenie w 

epitafium. Chc c jednak by  do ko ca pewnym, postanowi em dok adnie przyjrze  si  

napisowi. W tym celu poprosi em o drabin . Dopiero, kiedy znalaz em si  na niej, 

mog em z bliska zobaczy  niewidoczne z do u wszelkie szczegó y (znaczki, kreski, skazy 

itp.). Wtedy te  zauwa em, e przy ko cu problematycznego zdania jest pewien 

dodatek wyryty ma ymi literkami.  

 

Spróbowa em odczyta  te niewielkie litery i okaza o si , e zdanie odzyska o swój 

sens: 

VIDE QUOD NON LICEAT GRESSU TAM SANCTOS LAEDERE MANES 

(Uwa aj. Poniewa  nie wypada krokiem tak wi tych szcz tków zniewa , a uczci  

raczej). 

Znalezienie si  w barokowym wn trzu, gdzie zamkni  przestrze  

zorganizowano wed ug regu  i zasad epoki, gdzie architektura i sztuka zmaterializowa y 

wiat symboli i wyobra ni „Bogu na chwa , ludziom na podziw”, jest zawsze 

wyj tkowym prze yciem estetycznym. Ale w takim wn trzu mo na odnale  jeszcze co . 
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Ta zamkni ta przestrze , która w sposób selektywny dopuszcza oddzia ywanie 

zewn trznej rzeczywisto ci, daje poczucie pewnej stabilno ci, spokoju i wi zi z 

minionym czasem. Otoczenie - zmienne, podlegaj ce ci ym przeobra eniom, zale ne 

od aury, zmieniaj cych si  stylów, tylko w niewielkim stopniu przenika przez 

zabarwion , mleczn  tafl  witra u, który w ten sposób chroni atmosfer  wewn trznego 

sacrum. Dozuj c ingerencj  otoczenia, pozwala g ównie wedrze  si  promieniom s ca, 

czystemu wiat u, które o ywia t  zakl  przestrze  przez roz wietlanie coraz to 

innych zak tków wn trza wi tyni. To po czenie wiat a, kszta tu i koloru tworzy 

niepowtarzalne, niecodzienne theatrum, gdzie wspó graj  i wzajemnie si  dope niaj  

witra , rze ba i malarstwo.  

Wej cie do tej przestrzeni to spotkanie z innym wiatem, niecodziennym i 

oddalonym. To spotkanie z przesz ci , histori , nie tylko t  lokaln  Nierzadko, tak jak 

cho by w przypadku odwiedzonego przeze mnie ko cio a p.w. w. Micha a Archanio a w 

Ostrzeszowie wizualna forma przekazu zostaje uzupe niona o przekaz wyra ony liter . 

Konkretyzuje to i uszczegó awia miejsce, w którym jeste my. Czasem, wydawa  by si  

mog o, e zwraca uwag  na inne sprawy czy wydarzenia. Nie dzia a jednak nigdy w 

oderwaniu od ca ci oddzia ywania wn trza, gdy  wi e si  z nim cho by przez czas 

powstania.  

Inskrypcje w takich miejscach maj  to do siebie, e wraz z tekstem odciska si  w 

nich maniera, duch epoki, a czasem indywidualny styl nie tylko autora, ale i wykonawcy, 

który mozolnie rze bi  lub ry  w kamieniu, litera po literze, znaki, które mia y wraz ze 

wi tyni  przetrwa  in memoriam dla  przysz ych  pokole .  Cz sto  zatem  nie  s  to  

wyrafinowane, poetyckie teksty, ale tym bardziej wzruszaj  swoj  na pozór naiwno ci , 

bezpo rednio ci  czy prostot  i zbli aj  nas do epoki i czasów, kiedy powsta y. 

Ta specyficzna atmosfera panuj ca we wn trzu ko cio a nie pozwoli a mi 

poprzesta  na tym jednym problemie zwi zanym z „uszkodzonym” zdaniem. Wzrok mój 

ze lizgn  si  automatycznie na ni sze partie tekstu i ciekawo  kaza a zapozna  si  z 

ca ci  tre ci. Namalowany w górnej cz ci nagrobka jegomo  w owalnym portrecie 

okaza  si , jak informowa  tekst epitafijny, im  Jerzym Florianem Karsznickim, zmar ym 

w 1742 stolnikiem wielu skim.  
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O rodzinie Karsznickich (w historiografii przyj ta forma Kar niccy) herbu 

Jastrz biec mog em pewne informacje zdoby  w Herbarzu Polskim1, gdzie wspomniany 

Jerzy jest wymieniony w ród synów Tomasza Kar nickiego, wojskiego 

ostrzeszowskiego2.  

Ostrzeszowskie epitafium rozpoczyna  cz sty w aci skich napisach nagrobnych 

anagram: D(eo) O(primo) M(aximo), lad staro ytnego Rzymu w nowym 

chrze cija skim rozumieniu  
DOM 

SISTE IMMOTO PEDE VIATOR. 

VIDE 

QUOD NON LICEAT GRESSU TAM SANCTOS LAED 
ERE MANES 

MIRARE POTIUS 

ILLA AUGUSTA FUNDAMENT KARSZNICCIORUM. 

HIC RUERE FUNDAMENTA QUAE OLIM AD 

AEDIFICATIONEM VIXERE FASTIS PATRIAE & SAECUL 
IS 

HIC SUAE MORTALITATIS RUDERA DEPOSUIT QUI 

FULCRUM PATRIAE PUPILLA LECHIAE DEXTERITATE CON 

SILIO PIETATE PRAEERAT ET ANIMO 

PERILLUSTRIS MAGNIFICUS AC GENEROSUS DOMINUS GEORGIUS 

FLORIANUS FUNDAMENT KARSZNICKI DAPIFER VIELUNENSIS 

OBERSTLEITMANT MILITIAE MAGNI DUCIS REGNI POLONIAE 

CUI 

PRIMO VOTO PERILLUSTRIS MAGNIFICA DOMINA BARBARA 

DROCHOIEVSKA DAPIFERIDA BILNENSIS CONIUGALIS 

AMICICIAE VIXIT DECENNIO 

SECUNDO VOTO PERILLUSTRIS MAGNIFICA DNA LUDOVICA IVANSKA 

DAPIFERIDA PETRICOVIENSIS IN FUNDAMENT KARSZNICCIORUM UT AEVITERNAE 

AMICITIAE SIC PERENNI MEMORIAE EXTRUXIT AMORIS ET DOI ORIS HECATUMBEM 

PAPUM VIXIT TEMPORA NON VIRTUTES COMPUTANTIBUS 

PARUM UNIVERSORUM DESIDERYS 

MULTUM VIRTUTIBUS 

SATIS VIXIT IMMORTALITATI 

ORBATUS PROLE SUIS PARENS VIRTUTIBUS ET MERITIS 

CORONAM RECEPTURUS SYDERA PETYT 

ANNO DOMINI 1.7.4.2 

                                                
1 J.N. Bobrowicz, Herbarz Polski. T. 5. Lipsk 1839-1845, s. 46-49. 
2 Ibidem, s. 48. 
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DIE ULTIMA APRILIS 

SIBI SUFRAGIUM EXPOSCIT (EXPOSCENS) 

VIATORI BONUM PRAECATUR 

 

umaczenie na j zyk polski wygl da nast puj co:  

 
Bogu Najlepszemu Najwi kszemu 

Sta , wstrzymawszy swój pochód, w drowcze. 

Uwa aj. 

Poniewa  nie wypada krokiem tak wi tych szcz tków zniewa , 

a uczci  raczej. 

te zacne (dostojne), Fundament Karsznickich 

Tu leg y fundamenty, które niegdy  przy (w celu) 

Budowaniu (budynek, gmach) y dla kronik, ojczyzny i potomno ci. 

Tu swe miertelne szcz tki z  ten, który 

c oparciem ojczyzny, renic  kraju Lecha wyró nia  si  prawo ci , ra- 

, pobo no ci  i odwag  

Przes awny, wspania y i szlachetnie urodzony pan Jerzy 

Florian Fundament Karsznicki stolnik wielu ski, 

podpu kownik w s bie hetmana wielkiego koronnego, 

z którym 

z pierwszego ma stwa przes awna, wspania a pani Barbara 

Drochojewska stolnikowa bile ska prze a dziesi cioletni okres ma skiej przyja ni 

i temu  

z drugiego ma stwa przes awna, wspania a Pani Ludwika Iwa ska 

stolnikowa piotrkowska w rodzinie Fundament Karsznickich tak dla wiecznej 

przyja ni jak i dla wiecznej pami ci wznios a hekatomb  mi ci i bólu 

ycie jego, cho  krótkie, pe ne by o cnót. Gdy do skromnych potrzeb 

wszelkich rzeczy, wliczy si  obfito  cnót, 

wystarczaj co prze ycie by osi gn  szcz cie wieczne. 

Pozbawiony potomstwa by  rodzicem dla swych cnót i zasad 

Z nadziej  uwie czenia, pod  ku gwiazdom (by zosta  uwie czonym) 

w roku Pa skim 1742 

Ostatniego dnia kwietnia 

Prosz c dla siebie o modlitw , 

Sam modli si  o pomy lno  dla w drowca. 

 

Od razu wyliczmy b dy kamieniarza: 

 w. 21 DOI ORIS zamiast DOLORIS, 
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 w. 22 PAPUM zamiast PARUM, 

 brak ujednolicenia pisowni w wyrazie AMICITIA (ró ny zapis d wi ku ti, który by  

wymawiany jak cj). W w. 18 mamy AMICICIAE ,podczas gdy w w. 21 jest AMICITIAE. 

Tego rodzaju b dy (przypomnijmy te  wypadni cie cz ci tekstu i pó niejsze 

ratowanie sytuacji przez wci ni cie brakuj cych wyrazów mi dzy wiersze) wiadcz , e 

rzemie lnik, który wyry  tekst w marmurze, nie zna aciny. 

Sam tekst zawiera obok informacji biograficznych pewn  gr  s ów, jak np. nawi zanie 

do przydomku Fundament: 

ILLA AUGUSTA FUNDAMENT KARSZNICCIORUM 

HIC RUERE FUNDAMENTA  

Dla filologa ciekawy jest te  fragment: 

PARUM VIXIT TEMPORA NON VIRTUTES COMPUTANTIBUS 

PARUM UNIVERSORUM DESIDERYS 

MULTUM VIRTUTIBUS 

 SATIS VIXIT IMMORTALITATI 

PARUM  jest  tu  przys ówkiem  zarówno  do  TEMPORA,  jak  i  VIRTUTES  (Ma y mia  czas 

ycia,  nie  zasób cnót). Nieprzypadkowe te  wydaje si  rozpocz cie kolejnego wersu od 

tego przys ówka, aby nawet wizualnie zaznaczy  opozycj  PARUM (skromno  potrzeb, 

krótki okres ycia) do MULTUM (obfito  cnót): 

 

Ma y mia  czas ycia nie zasób cnót,  

gdy do skromnych potrzeb 

Wszelkich rzeczy wliczy si  obfito  cnót 

Wystarczaj co prze ycie dla nie miertelno ci. 

 

Wezwanie w drowca na pocz tku epitafium do zatrzymania si  (SISTE… VIATOR) i 

do przeczytania inskrypcji ko czy si  informacj  o ewentualnej korzy ci dla niego. Czas 

po wi cony na zadum  i modlitw  nad zmar ym nie b dzie stracony, gdy  zmar y b dzie 

si  modli  o  pomy lno  dla  w drowcy.  Mamy  tu  do  czynienia  z  rodzajem  zale no ci  

typu do ut des: 

 

 SIBI SUFRAGIUM EXPOSCENS 

 VIATORI BONUM PRAECATUR 
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Po zapoznaniu si  z pierwsz  inskrypcj  po wi con  Jerzemu Kar nickiemu 

trudno by oby przej  oboj tnie obok tablicy wmurowanej w pó nocn cian wi tyni, 

tym bardziej, e i tu mieli my do czynienia z wezwaniem do zatrzymania si : SISTE 

VIATOR. 

 

Przepisuj c tekst litera po literze, przygl daj c si  poszczególnym wyrazom, w 

których czas nadkruszy  wysi ek kamieniarza i zatar  cz  zapisu, przypomnia em sobie 

wiersz, który wyczyta em kiedy  z jednej z ksi ek Aleksandra Krawczuka:3 

                                                
3 A. Krawczuk, Staro ytno  odleg a i bliska. Pozna  1987, s.184. 
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Przystoi, aby my prowadzili 

Palcem wzd  liter trwalszych ni  kute w kamieniu 

Jak te , aby my z wolna wymawiaj c zg oski 

Poznali prawdziwe dostoje stwo mowy. 

 

owa te pad y przy rozwa aniach, ile po ytku niesie odczytywanie tekstów zapisanych 

starymi czcionkami, gdzie ich rozszyfrowywanie zmusza czytelnika do skupienia i 

bszego „wnikni cia w tajniki s owa i my li”4. I chocia  dotyczy o to tekstów greckich, 

nie mog em pozby  si  wra enia, e opis ten wyj tkowo pasuje do odczucia, jakie 

towarzyszy o mi przy odczytywaniu aci skich inskrypcji. 

 Drugi tekst okaza  si  nie nagrobn  inskrypcj  informuj , kto w danym miejscu 

zosta  pochowany, ale tablic  pami tkow  Tomasza Kar nickiego (ojca Jerzego 

Floriana), jego ony i siedmiu synów, dlatego nie znalaz em tam daty mierci ani 

informacji o miejscu pochówku.  

 

SISTE VIATOR 

ET LACRIMIS PUBLICIS FILIORVM ADDE TVAS 

QVIA MERETUR VTRASQ[VE] 

THOMAS KARSNICKI TRIBVNVS OSTRZESZOVIENSIS 

NEPOS AVORVM ILLVSTRIVM 

QVORVM PROPRIIS VIRTVTIBVS ADDIDIT SVAS 

LVBRICVM AVLAE CVLMEN INGENVIS, IPSI ERAT STABILE 

VIGINTI IN DENHOVIANA DOMO INSERVIENDO ANNIS 

NEC FUIT MINOR MAGNIS MAIORIBVS 

BELLVM CESSIT HEROVM MORE NON PRAEDONVM QVEM IPSE MARS SI SCIRET FLERET 

TESTIS EST CHOCIME[NS]IS EXPEDITIO 

DVM NVLLAM RELIQVIT INCERTAM SORTEM QVAM NON PROBASSET 

NVLLVM ERAT IPSI OBS[EQ]VIVM DIFFICILE 

AMABAT IN VIA DEVM AMORE PATRIAE 

AMABAT PROXIMVM AMORE GRATIAE 

BENIGNVS ERGA MISEROS 

BENIGNIOR ERGA FILIOS 

CVM MARIANA VLESKA CONGVGE CHARISSIMA PROCREATOS 

SED 

                                                
4 Ibidem, s.185. 
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IMPLACABILIA FATA FECERE DIVORCIVM 

VT THOMAM DISCERENT FIDEM 

QVERVNT VVLNERI LOCVM 

ET OPPRIMVNT NON SEPELIUNT VTROSQ[VE] 

VIVIT IN FILIIS PATER 

REDIVIVA IN DVABVS FILIABVS MATER 

ET VT IN ILLIS ANNOSAE VIRTVTIS MATREM CONCORDIAM COGNOSCERENT 

AD ALCIOREM VOCATI SANCTITATIS GRADVM 

IN SEPTVAGESIMO AETATIS SVAE ANNO SEX RELIQVIT FILIOS 

SEPTIMVS CASIMIRVS PROPTER EFFICACES SEPTEM DEO GRATIAS 

IN SEPTIMO AETATIS ANNO AETERNITATIS INGRESSVS VIAM 

ET FECITQ MIRI CASVM 

TABELLAM RELICTORVM SI VIS LEGERE HABES 

PRIMVS EST ANDREAS CANONICVS KIJOVIENSIS ET SIJRADIENSIS SECVNDVS 

STANISLAVS VENATOR TERRE WIELVNENSIS CAPITANEVS KIELCZIJGLOVIENSIS 

TERTIVS IOANNES TRIBVNVS OSTRZESZOVIENSIS, QVARTVS 

GEORGIVS DVCIS CAMPESTRIS RZEWVSKI REGIMINIS AEQVESTRIS 

MAIOR, QVINTVS FRANCISCVS SVBDAPIFER BRACLAVIENSIS, SEXTVS 

IOSEPHVS NVNC VICTOR ORDINIS S.PAVLI AEREMITAE HERES CONCORDIAE FACTVS 

VIV[V]NT OMNES EODEM SPIRITV PATRIS 

ET VIVIT IN ILLIS PATER 

QVI VT SINT INDIVISI TVMVLVM CONDIDERE 

DVO 

STANISLAVS VENATOR TERRAE WIELVIENSIS CVM GEORGIO MAIORE EXERCI[TV]S 

NEC NOVA EST HAEC CONCORDIA QVE SECVLVM VIDET 

SED SEMPER NOVA DVM AETERNA 

ET TAM DIV HAEREDES ILLVSTRIS FAMILIAE 

QVAM DIV HAEREDES PATERNAE CONCORDIA 

ABI VIATOR ET IMMITTARE VIRTVTEM 

PIAM IN PIJS COLLAS FILIJS 

ET DISCE 

THESAVRVM QVI HIC LITET QVAERERE 

ET FODERE 

NEC AD ILLVM HOSPES SED HAERES ACCEDE 

SCIENS CONCORDIAM IMMORTALITATIS CAVSAM ESSE 

MORTEM NIHIL ALIVD NISI VITAE DISCORDIAM 

 

Najpierw b dy w zapisie:  

 w. 17 CONGVGE zamiast CONIVGE 
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 w. 30 FECITQ zamiast FECIT 

 w. 42 WELVIENSIS zamiast WELVNENSIS 

 Brak ujednoliconej pisowni, np. genetivus singularis od terra (ziemia) raz 

wyst puje w postaci terre (wiersz 33) podczas gdy w wierszu 42 jest terrae  

A teraz t umaczenie:  
Zatrzymaj si , przechodniu, 

i do publicznych ez synów dodaj swoje, 

bo zas uguje na jedne i na drugie 

Tomasz Kar nicki trybun ostrzeszowski, 

potomek najja niejszych przodków, 

który do ich cnót doda  swoje. 

Szczyty w adzy tak chwiejne dla szlachetnie urodzonych, dla niego okaza y si  stabilne. 

W czasie dwudziestoletniej s by w domu Denhoffów 

nie by  nic mniejszy od wielkich dostojników. 

Wojn  prowadzi  zwyczajem bohaterów, nie grabie ców. Sam Mars, je liby móg , zap aka by po nim. 

wiadectwem jest wyprawa chocimska5. 

Nie porzuci adnego niepewnego przeznaczenia, jakie by mu los nie wyznaczy . 

aden obowi zek nie by  dla niego niemo liwy.. 

W drodze (w post powaniu) kocha  Boga przez mi  ojczyzny. 

Kocha  bli niego mi ci yczliw . 

Hojny dla biednych, 

jeszcze hojniejszy dla dzieci, 

które sp odzi  z Mariann  Ulesk , najdro sz on , 

lecz 

nieub agane wyroki losu spowodowa y rozstanie. 

Aby pozna  Tomasza pod wzgl dem wiary, 

szukaj  sposobno ci zadania rany 

i przygniataj  nie grzebi c obydwoje. 

yje w synach ojciec 

Odrodzona jest w dwóch córkach6 matka 

I aby w nich (dzieciach) przekonali si , e zgoda jest matk  odwiecznej cnoty, 

na wy szy stopie wi to ci zostali wezwani. 

W siedemdziesi tym roku swego ycia pozostawi  sze ciu synów7. 

                                                
5 1673r. 
6 Katarzyna Wolicka i Bogumi a Rozra ewska. 
7 Por. „K a r  n i c c y , w dawnej Wielkopolsce z Kar nic si  pisz  i przydomku Fundament u ywaj  Z tych 
Franciszek, Jerzy, Jan Wojski Ostrzeszowski, Stanis aw owczy Ziemi Wielu skiej i Andrzej, bracia rodzeni 
Kar niccy, w roku 1 7 1 0 dobra Domanin, Kierzno, Jutrzków i Lubczyn  po ojcu odziedziczone, mi dzy 
siebie rozdzielili”. Cytat w oryginale: „  , , -
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Siódmy Kazimierz z powodu siedmiu skutecznych podzi kowa  Bogu 

W siódmym roku ycia wst pi  na drog  wieczno ci 

I da  przyk ad rzeczy dziwnej. 

Je li chcesz czyta , masz zestawienie pozosta ych: 

pierwszy jest Andrzej, kanonik kijowski i sieradzki, drugi 

Stanis aw, owczy ziemi wielu skiej, kapitan kie czyg owski, 

trzeci Jan, wojski ostrzeszowski, czwarty 

Jerzy major pu ku konnego hetmana polnego Rzewuskiego, 

pi ty Franciszek, podstoli brac awski, szósty 

Józef, obecnie Wiktor z Zakonu w. Paw a Pustelnika sta  si  spadkobierc  zgody. 

Wszyscy yj  zgodnie z duchem ojca 

I yje w nich ojciec. 

Dwaj za  zbudowali grobowiec, aby nie by  rozdzielonymi 

Stanis aw owczy ziemi Wielu skiej i Jerzy major wojsk. 

Nie jest niezwyk  zgoda, która trwa pokolenie 

Lecz zawsze niezwyk a kiedy wieczna 

I tak d ugo b  dziedzicami przes awnej rodziny 

Jak d ugo b  spadkobiercami ojcowskiej zgody. 

Id  dalej przechodniu, staraj si  na ladowa  pobo  cnot , 

w pobo nych synach 

i naucz si  

odszuka  i odkopa  skarb, 

który jest tu ukryty. 

Nie podchod  do niego jako go , lecz spadkobierca 

Maj c wiadomo , e zgoda jest ród em nie miertelno ci. 

mier  to nic innego jak niezgoda na ycie. 

 

W odró nieniu od pierwszego epitafium, w tej inskrypcji pojawia si  jeden znak 

(V) na wyra enie spó oski w i samog oski u. Równie  nale y przypomnie , e mamy tu 

inny ni  w inskrypcji nagrobnej Jerzego Floriana zapis nazwiska: Karsnicki zamiast 

Karsznicki. 

Przez tekst przewija si  motyw zgody (CONCORDIA), która mia a by  

najwi kszym skarbem rodziny Kar nickich, której spadkobiercami stali si  wymienieni 

synowie. Bardzo ciekawe jest zako czenie inskrypcji, gdzie zgoda powi zana zosta a z 

                                                                                                                                                   
. : , ,  

,  
 1710 , , ”. (  

 2.  1853.) 
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nie miertelno ci , a brak zgody ze mierci . Pojawia si  tu nawet poga ski bóg wojny 

Mars, ale w zdaniu, gdzie zosta  u yty modus irrealis, aby mimo przywo ania tego boga 

ze wzgl du na panuj  konwencj , podkre li , e w rzeczywisto ci on nie istnieje. 

Epitafium wzbogaca zastosowanie anafory: 

 AMABAT IN VIA DEVM AMORE PATRIAE 

 AMABAT PROXIMVM AMORE GRATIAE 

 BENIGNVS ERGA MISEROS 

 BENIGNIOR ERGA FILIOS 

Zaobserwowa  równie  mo emy uj cie cz ci tekstu w pewn  klamr , w której jest 

mowa o odrodzeniu si  rodziców w dzieciach. Szczególnie mocno po ono tu akcent na 

relacje ojciec-synowie: yje w synach ojciec… yje w nich ojciec  

 

 VIVIT IN FILIIS PATER  

 REDIVIVA IN DVABVS FILIABVS MATER 

 (…) 

 VIV[V]NT OMNES EODEM SPIRITV PATRIS 

 ET VIVIT IN ILLIS PATER 

 

Mi dzy tymi stwierdzeniami zosta y podane informacje o dzieciach8 Tomasza  i  

Marianny, w cznie ze zmar ym w dzieci stwie (w wieku 7 lat) Kazimierzem, którego 

imi  autor inskrypcji w ciekawy sposób star  si  etymologizowa  na bazie j zyka 

aci skiego: 

 

 SEPTIMVS CASIMIRVS (…) 

 ET FECITQ MIRI CASVM 

 

Inskrypcje, epitafia uzupe niaj c i wzbogacaj c historyczne budowle i pomniki, 

daj  nam  cz sto  mo liwo  wejrzenia  w  losy  osób,  o  których  wszelkie  inne  relacje  s  

bardzo sk pe lub ich po prostu nie ma. Dlatego jest to ciekawy materia  zarówno dla 

filologów jak i historyków. Jest to bowiem przes anie dla potomno ci, swego rodzaju 

testament ludzi,  którzy yli  w okre lonym czasie i  warunkach i którzy odchodz c wraz 

                                                
8 Znamienne, e synowie s  wspomniani z imienia i pe nionych godno ci, podczas, gdy o córkach 
dowiadujemy si  jedynie tyle, e mieli je dwie (IN DVABVS FILIABVS). 



13 
 

ze swoim wiatem, zostawili nam cz stk  siebie zapisan  na kamieniu. Epitafia zosta y 

umieszczone w zaciszu wi ty , by pozwoli  przybywaj cym tam ze spokojem, w 

zadumie kontemplowa  przes anie z przesz ci. Napisane po acinie, w drugim 

ojczystym j zyku, za wiadczaj  o naszej wiekowej wi zi z kultur  i cywilizacj aci skiej 

Europy,  w  której  od  ponad  1000  lat  jeste my  i  w  któr  tak  wro li my,  e  odarci  ze  

spu cizny grecko-rzymskiego antyku staliby my si  narodem bez to samo ci. 

Dlatego tym smutniejsza rodzi si  refleksja, e aci skie przes anie naszych 

przodków pozostaje dla wi kszo ci dzisiejszego pokolenia nieme. Wyryte w kamieniu 

teksty w ko cio ach, zamkach, pa acach nie maj  w ciwie do kogo przemawia . Na 

my l  mi  przychodzi  pewna  scenka  z  Rzymu,  która  utkwi a  mi  podczas  spaceru  po  

zabytkach Forum Romanum, kiedy to pewien ojciec oprowadzaj c po antycznych 

ruinach kilkuletniego synka, t umaczy  mu aci skie napisy i jak si  potem okaza o nie 

by  to  filolog  klasyczny,  a  znajomo aciny  wyniós  ze  szko y  redniej.  Ta  wi  z  

przesz ci  w naszym kraju, na naszych oczach, w odró nieniu do krajów zachodnich, 

jest zrywana. Ironicznie brzmi  w tej sytuacji s owa Stanis awa Salmanowicza, który 

zastanawiaj c si  w swej biografii Fryderyka II nad wrogo ci  tego w adcy do Polaków, 

nie wyklucza kompleksu wynikaj cego z braku znajomo ci j zyka aci skiego: „Jedn  z 

przyczyn tak zaciek ej niech ci do polskiej szlachty i arystokracji (…) by  fakt zazdro ci 

wobec ich dobrej znajomo ci klasyków aci skich wyniesionej ze szkó  jezuickich”.9  

Dzi  by my musieli ten kompleks z ca  stanowczo ci  wykluczy , kiedy widzi si  

pokolenie Polaków przechodz ce oboj tnie obok aci skich inskrypcji, gdy  nawo uj ce 

SISTE VIATOR jest dla nich niezrozumia e. 

 

                                                
9 S. Salmanowicz, Fryderyk II. Wroc aw 1985, s. 15. 


