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Ja Ciebie kocham – żeś był nieszczęśliwy!

Że przebolałeś tu wszystko, co boli,

Że zniosłeś wszystko, co tylko poniża,

Ty Bóg w kajdanach cielesnej niewoli,

Ty Bóg przez katów prowadzon do Krzyża!

Ja Ciebie kocham – że Cię od tej chwili

Niebo odbiegło – i ludzie zdradzili!

Ja Ciebie kocham, żeś był przymuszony

Wołać do Ojca: „O jam opuszczony”. 

(Z. Krasiński, Ułamek naśladowany z Glozy św. Teresy)





7

PRZEDMOWA*

Oceniając trafność wyboru tematu pracy doktorskiej s. Bożeny 
Leszczyńskiej, przychodzą mi na myśl słowa z kazania ks. Jerzego Po-
piełuszki, który w czasie stanu wojennego w PRL, gdy lekceważono 
podstawowe prawa człowieka, uczył znękanych rodaków, że: „Dzięki 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, symbol hańby i poniżenia stał 
się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzy-
ża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. 
Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlate-
go krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, mu-
szą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy 
je z Chrystusem” (Kazania patriotyczne). 

Analizując znak krzyża i motywy pasyjne w pismach ks. Karo-
la Antoniewicza, autorka wykroczyła poza ramy naukowego warsz-
tatu polonisty i w równej mierze ukazała głęboką refleksję humani-
styczną, jak i teologiczną, z moralnym przesłaniem skierowanym do 
obecnego i przyszłego pokolenia, wzywającym do miłości Boga, czło-
wieka i ojczyzny. 

Postać Antoniewicza i jego twórczość nie są przypadkowe, cho-
ciaż wydobyte z cienia historii Polski i Kościoła. Zraniony niezawinioną 

*  Przedmowa stanowi integralną część teologicznej recenzji pracy doktorskiej au-
torki, obronionej na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
17 września 2015 roku. Tytuł recenzji: Aspekty teologiczno-moralne rozprawy s. Bożeny 
Leszczyńskiej pt. „Znak Krzyża. Motywy pasyjne w pismach ks. Karola Antoniewicza SJ 
(1807-1852)”. 
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i przedwczesną śmiercią najbliższych, ale również poniżeniem ojczy-
zny przez zaborców, wadami narodowymi, a zwłaszcza grzechem nie-
nawiści i niewiary, cierpi on niczym Hiob, nie poddając się rozpaczy 
i pokładając całą ufność w Bogu. W znaku krzyża, na którym zadano 
śmierć Jezusowi, odnajduje sens życia, drogę odkupienia i odpuszcze-
nia wszystkich grzechów. Z całą pewnością można odnieść do niego 
słowa natchnionego autora:

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, 
przygotuj swą duszę na doświadczenie! 
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, 
a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, 
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, 
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
Bo w ogniu doświadcza się złoto, 
a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia (Syr 2,1-5).

Stopniowo dojrzewa w nim myśl, że cierpienie osobiste i  spo-
łeczne nie jest przypadkiem, ale dziełem opatrzności Bożej. Może ono 
stać się pierwszą materią odkupienia, jak pisał Michel Quoist (Modlitwa 
i czyn), jeśli w akcie wiary i miłości zostanie zjednoczone z męką Chry-
stusa, który przez krzyż wszedł do swej chwały (por. Łk 24,26) i pojed-
nał całą ludzkość, pokonując wszelką wrogość (Benedykt XVI, Pamiąt-
ka tajemnicy paschalnej. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, Rzym, 
11.09.2005).

Siostra Bożena Leszczyńska ukazuje heroizm wiary K. Antonie-
wicza, który podobny jest do Abrahama składającego Bogu w  ofie-
rze swojego umiłowanego syna Izaaka (por. Rdz 22). Nie rozumiejąc 
Stwórcy, ufa Mu do końca niejako wbrew nadziei. Nie mogąc urato-
wać swoich dzieci i żony, składa je w ofierze Bogu, odważnie i z mi-
łością patrząc w ich gasnące oczy niczym matka machabejska, która 
dodawała otuchy siedmiu swoim synom umierającym za wierność 
Bogu (por. 2 Mch 7,1-42).
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Istnieje jednak różnica pomiędzy losem Abrahama i Antoniewi-
cza, gdyż ciężka próba wiary będzie powtarzać się w życiu ks. Karola nie 
jeden, czy kilka razy, lecz wciąż aż do ostatecznego Consummatum est 
(J 19,30). Konsekwentnie całym swoim dojrzałym życiem wyzna wia-
rę w realną obecność Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałe-
go w Eucharystii. Zatem urzeczywistniła ona to, co każdy kapłan ra-
zem z wiernymi wypowiada podczas Mszy Świętej tuż po konsekracji: 
„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwsta-
nie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale” (Mszał Rzymski). Dzięki 
głębokiej wierze rozpoznał on w  cierpieniu ludzkim znamiona 
męki Jezusa i z przekonaniem mógł powtórzyć za Tomaszem Aposto-
łem: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). Podobnie jak u wielu mistyków, 
dokonuje się w  nim wewnętrzny proces utożsamienia cierpienia 
człowieka z cierpieniem Chrystusa, co jest zgodne z ewangelicznym 
opisem sądu ostatecznego: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40).

Przeżywając tajemnicę śmierci ukochanych osób, Antoniewicz 
modli się z Jezusem w ogrodzie Oliwnym: „Ojcze mój, jeśli to możli-
we, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty” 
(Mt 26,39). Wywiedziony niczym Jezus na pustynię cierpienia, opiera 
się potrójnemu kuszeniu Szatana (por. Łk 4,1-13) i pozytywnie odpowia-
da na wezwanie Mistrza: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladu-
je!” (Łk 9,23). Ograbiony przez śmierć z ukochanych osób, pozostawia 
karierę osobistą i dobra materialne, które już nie mogą dać mu szczę-
ścia. Ma jednak świadomość, że mogą one oddalić go od Boga, a więc 
i od tych, którzy są już z Nim na wieki. Wybiera drogę radykalnego 
pójścia za Jezusem w życiu kapłańskim i zakonnym. Głosząc naukę 
krzyża, naraża się na niebezpieczeństwo uwięzienia, choroby i utraty 
życia, jak niegdyś św. Paweł, Apostoł Narodów. Wciąż dzieli się tym, 
co sam przeżył i w co uwierzył, uznając za wielką stratę i pomyłkę 
życie człowieka oddalonego od Boga. „Bo cóż za korzyść ma czło-
wiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”, powie 
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za swym Mistrzem (Łk 9,25). Niezłomna wiara w Boga pozwala mu 
zachować równowagę wewnętrzną nawet wobec własnej zbliżającej 
się śmierci, o czym zaświadczą zgodnie lekarze tuż przed jego odej-
ściem do Boga. 

Benedykt XVI uczy, że Chrystus, wchodząc do swej chwały 
(por. Łk 24,26), pojednał całą ludzkość, pokonując wszelką wrogość 
(Pamiątka tajemnicy paschalnej). Realizacja przykazania miłości przez 
ks. Karola polegała na przyjęciu przez człowieka własnego krzyża, ja-
koby był to krzyż Chrystusa, a od tej chwili cierpienie ludzkie zosta-
je przezwyciężone Jego ofiarą złożoną Bogu Ojcu. Dlatego każda myśl 
tego kapłana, wypowiedziane słowo i napisany tekst, były ufną modli-
twą „Mane nobiscum Domine! Pozostań z nami, Panie, który przez swój 
krzyż odkupiłeś świat!”. Chrystus nie tylko pozostał z ks. Antoniewi-
czem, ale rozpalił jego serce owiane chłodem śmierci i sprawił, że za-
czął on rozumieć Ewangelię i współodczuwać z cierpiącymi i pragną-
cymi wewnętrznego pokoju. Wyjaśnia to niezwykłą skuteczność jego 
słowa, które na nowo rozpalało w  ludziach bliskich rozpaczy wiarę, 
miłość i nadzieję. Otrzymał tę łaskę, jak zdruzgotani męką Chrystusa 
uczniowie idący do Emaus (por. Łk 24,13-33). Pocieszając innych, sam 
doznał pociechy i błogosławieństwa Jezusa: „Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4). 

Autorka książki wydobywa z pism ks. Karola, niczym ewangelicz-
ną perłę, jego miłość do Boga poruszoną do głębi duszy cierpieniem 
i śmiercią na krzyżu Syna – Chrystusa i odsłania stopniową krystali-
zację życia wewnętrznego kapłana – poety, który dokonując pojedna-
nia wewnętrznego z samym sobą i Bogiem, realizuje misję głoszenia 
Bożego pokoju i stworzenia nowego człowieka i nowego społeczeń-
stwa. Stąd też zrozumiałe jest, jak bardzo był niewygodny zaborcom, 
którym zależało, aby społeczeństwo polskie było podzielone, zdezo-
rientowane i pozbawione duchowej siły zdolnej obudzić w nim god-
ność osobistą i narodową oraz pragnienie wolności. Teologiczną głę-
bię tego procesu najlepiej oddaje fragment listu św. Pawła Apostoła 
do Efezjan: 
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Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście 
się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem; 
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył roz-
dzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] 
stworzyć w  sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, 
i [w ten sposób] jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jed-
nym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przy-
szedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, któ-
rzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy 
przystęp do Ojca (Ef 2,13-18).

W tym świetle uwidacznia się teologiczny kunszt kaznodziejskie-
go przesłania Antoniewicza, zwłaszcza podczas rabacji galicyjskiej, po-
wodzi sądeckiej, pożaru Krakowa, misji na Śląsku oraz licznych kazań 
patriotycznych podnoszących na duchu, budzących sumienie narodo-
we i wzywających do ofiarności, wyrzeczenia się nienawiści, wrogości 
i przemocy. Głosił on z głęboką wiarą, że tylko przez krzyż można za-
skarbić sobie błogosławieństwo Chrystusa i zaszczytny tytuł syna Bo-
żego. Zatem w pełni zasłużył na kolejną obietnicę Chrystusa: „Bło-
gosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi” (Mt 5,9). 

Prezentowana książka, analizowana z perspektywy teologicznej, 
ukazuje dzieło życia ks. Karola, który wobec wrogości ze strony zabor-
ców i zalęknienia wielu ludzi Kościoła, podjął się heroicznego zada- 
nia: przywracania pokoju ludzkim sumieniom, pokoju, który jest fun-
damentem ładu duchowego i społecznego. Realizacja tej misji wymagała 
ogromnej wiary i miłości, ale nade wszystko męstwa. Urzeczywistnia 
on zamysł Boga, którego potęga przejawia się o wiele bardziej w zstą-
pieniu na niziny ludzkiej egzystencji niż w jego nadprzyrodzonych cu-
dach. Grzegorz z Nyssy głosił, że: „Zejście do czegoś niskiego jest już 
nadmiarem mocy, nie powstrzymywanej nawet tym, co jest wbrew 
naturze” (cyt. za: H. U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego). 
Owo „zejście” Boga na niziny ludzkiej egzystencji wyjaśnia teologicz-
nie dość częsty motyw w twórczości ks. K. Antoniewicza umieszczania 
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żłóbka betlejemskiego w bliskości krzyża. Przedwieczne Słowo stało się 
Ciałem z wszelkimi konsekwencjami ludzkiego życia, aż do zupełne-
go wyniszczenia (kenozy) na krzyżu. Stąd też wynika połączenie wiary 
ks. Karola z czynem, objawiające się w heroicznym oddaniu się po-
słudze wśród pałających żądzą krwi uczestników rabacji galicyjskiej 
oraz chorym na cholerę i tyfus, co ostatecznie stało się przyczyną jego 
śmierci. Swoim życiem potwierdził naukę św. Jakuba Apostoła, który 
głosił, że: „[…] Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa 
jest sama w sobie” (Jk 2,17). Dobrowolne przyjęcie krzyża, a zwłaszcza 
cudzych cierpień, jest wbrew naturze człowieka stworzonego z miłości 
przez Boga i powołanego do jedności z Nim.

Autorka książki ukazuje ks. Antoniewicza, który cierpiąc i po-
nosząc osobiste straty, z miłości do Boga i z Jego pomocą, wydobywa 
człowieka z otchłani rozpaczy, jednając go ze Stwórcą, samym sobą i in-
nymi ludźmi. On pojął istotę i doniosłość prośby Jezusa za uczniów: 
„Ojcze Święty, zachowaj ich w  Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby 
tak jak My stanowili jedno” (J 17,11). Święty Cyprian w braku jedno-
ści upatrywał źródło wszelkiego zła, stąd też mówił: „rozerwać jed-
ność to skazić prawdę” (De catholicae Ecclesiae unitate). A jedność we-
wnętrzną w rodzinie, wspólnocie Kościoła i ojczyźnie można zachować 
tylko za cenę wierności nauce płynącej z  krzyża Chrystusa, co gło-
sił słowem i życiem ks. K. Antoniewicz. Nie można bowiem miłować 
Boga, ludzi i ojczyzny w atmosferze nienawiści i niezgody. Bez jedno-
ści nie można przeciwstawić się obcej sile zaborców i odzyskać naro-
dową wolność. Według św. Augustyna, „przez wspólnotę łaski zaczy-
na się naprawiać wspólnota natury” (In Joan), a Henri de Lubac dodaje: 
„Taki człowiek wie, że w Chrystusie wierni są obecni jedni dla dru-
gich, i że dla tych, którzy żyją Jego miłością, dobro każdego jest do-
brem wszystkich” (Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu). Ksiądz Karol 
Antoniewicz, umiłowawszy krzyż całym swoim życiem, głosił naukę 
Chrystusa, który uczył, że: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). W ten sposób 
wypełnił Jego prośbę Mistrza: „To wam przykazuję, abyście się wza-
jemnie miłowali” (J 15,17).
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Podsumowując, jestem przekonany, że s. Bożena Leszczyńska do-
skonale wywiązała się z niezwykle trudnego zadania ukazania prawdzi-
wego znaczenia słowa „krzyż” w twórczości ks. Karola Antoniewicza, 
które jest tożsame z męką i ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Przypo-
mina i doskonale dokumentuje za pomocą literatury źródłowej funda-
mentalną prawdę chrześcijańską, że w znaku Jego krzyża można odna-
leźć i przezwyciężyć każde ludzkie cierpienie. Dramat krzyża nie jest 
klęską Boga i Jego ostatnim słowem, ale drogą wiodącą do zmartwych-
wstania i zbawienia człowieka. Powtórzę zatem za H. de Lubac: „Cała 
tajemnica Chrystusowa to tajemnica zmartwychwstania, ale także ta-
jemnica śmierci”, które stanowią jedność.

Autorka wydobyła z biografii i twórczości ks. Karola Antoniewi-
cza główną myśl, że człowiek nie jest celem sam dla siebie, a jego ży-
cie najpierw musi okryć cień krzyża, zanim zgaśnie i będzie cieszyć 
się wiecznym szczęściem przebywania z Bogiem. Trzeba przecież naj-
pierw siebie stracić, by się odnaleźć. Dzieło życia ks. Karola wskazuje 
na Chrystusa, „który przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył”, 
jako na najlepsze lekarstwo, by pokonać rozpacz i odnaleźć miłość już 
tu na ziemi.

Publikacja ta jest znakiem i kotwicą opatrzności dla wszystkich, 
którzy tracą wiarę i nadzieję, skarżąc się, że nie potrafią kochać, albo 
nie dość kochają, bo zbyt dużo cierpienia jest w życiu ludzkim, które-
go nie potrafią sami przezwyciężyć. 

ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 
I ZNAKÓW GRAFICZNYCH

ATJKr – Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa  
  Jezusowego w Krakowie
Km − Kazania misyjne
KMB – Kazania o Matce Bożej
Kp – Kazania przygodne
Kśw. – Kazania świąteczne
MNK –  Muzeum Narodowe w Krakowie
R. P. − Reverendus Pater − wielebny ojciec, forma grzecznościowa  
  używana w korespondencji zakonnej
TJ, SJ – jezuici, Towarzystwo Jezusowe, łac. Societas Iesu

*** Znak ten stosowany jest tylko w rękopisach pism ks. K. Antoniewicza 
przepisywanych przez różne osoby lub w wersjach drukowanych. Wydaw-
cy w ten sposób ukrywali imiona czy inne nazwy własne na życzenie osób, 
których rzecz dotyczyła lub z inicjatywy własnej. Dopiero porównanie 
z autografami, w których znajdują się pełne nazwy, wprowadza wymagany 
porządek.

+  Znak ten zastępuje słowo „krzyż” lub „krzyżyk” i jest często stosowa-
ny przez ks. K. Antoniewicza przede wszystkim w listach.
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WSTĘP 
„O CRUX AVE, SPES UNICA”

Obecność tematyki religijnej w romantyzmie polskim i europej-
skim stanowi jedno ze zjawisk charakterystycznych dla kultury epoki. 
Zwrot ku chrześcijaństwu i ku innym religiom łączył się z fascynacją 
sferą wyobrażeń i praktyk religijnych oraz z pozytywnym nastawieniem 
do religii pierwotnych i współczesnych. Religia była dla romantyków 
źródłem estetycznych doznań i artystycznych inspiracji, przejawiała się 
w historii, w życiu społecznym i jednostkowym oraz w kulturze, sztuce 
i literaturze. Odkrywali oni w religijności pogłębione widzenie człowie-
ka i postrzegali obszar duchowości stanowiący alternatywę dla zmate-
rializowanego świata. Niektórzy, kierując się wyłącznie czystą poboż-
nością, zajmowali się nią bardzo wnikliwie1.

Jedną z najważniejszych lektur romantyka była oczywiście Bi-
blia jako summa wiedzy o  Bogu i  człowieku. Zainteresowanie nią 
miało swe głębokie uzasadnienie, gdyż wiązało się z najistotniejszy-
mi problemami światopoglądu romantycznego. Odczytywanie jej jako 
natchnionego Pisma Świętego było zgodne ze wskazaniami i  inter-
pretacją Kościoła. Stanowiło ono podstawę do osobistych przemyśleń 
pozostających w zgodzie z jego nauką bądź też refleksje te prowadzi-
ły do tworzenia własnej wizji Boga oraz rozumienia religii i  jej za-
sad na swój własny sposób. Czerpano z Biblii – jako arcydzieła poezji 

1 E. Kasperski, Religijność a literatura romantyczna, w: Religie i religijność w lite-
raturze i kulturze romantyzmu, red. O. Krysowski, E. Kasperski, Warszawa 2008, s. 13.
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i źródła inspiracji literackich – także wzory sposobów wyrażania sta-
nów uczuciowych, obrazowania i metaforyki2. Jej wpływ był widocz-
ny w kształtowaniu problematyki i dostarczaniu literackiego tworzywa 
dla fabuły, tematu, postaci bohatera oraz dla stylu i języka3. Roman-
tycy mniej lub bardziej świadomie dokonali także odkrycia, że ob-
jawienie obecne w żywej tradycji judeochrześcijańskiej jest tożsame 
ze słowem Bożym, które przerasta i wyprzedza Pismo Święte, będące 
tylko jego cząstkowym zapisem4. Romantyzm usiłował dokonać 
dopełnienia biblijnego słowa, pozwalającego interpretować historię, 
która z kolei wskazywała na Biblię i zmuszała, by księgę tę widzieć jako 
wciąż otwartą i uzupełnianą5. 

Biblia była więc obecna w całej poezji romantycznej i we wszyst-
kich warstwach dzieła literackiego. Święta księga kształtowała jego 
zawartość ideową i środki wyrazu. Poeci sięgali przede wszystkim po 
motywy genezyjskie, eschatologiczne i po styl Apokalipsy: kosmicz-
ny, wizyjny i profetyczny. Była ona bliska romantykom również dla-
tego, że podejmowała jeden z istotnych problemów epoki − problem 
cierpienia. Przeżycia wewnętrzne Hioba − od rozpaczy i zwątpienia 
po trud wiary i nadziei − stały się wówczas niewyczerpanym źród- 
łem liryzmu6. 

Problematyka związana z bogactwem kształtowania się moty-
wów religijnych w literaturze i możliwościami w zakresie funkcjonal-
nego ich wykorzystania, stanowi wciąż niewyczerpane pole dla badaczy 
literatury, którzy zauważają, iż motywy biblijne, liturgiczne (związa-
ne z Osobą Boga, Chrystusa, Matki Bożej, aniołów i świętych) słu-

2 Por. M. Tatara, Biblia w literaturze polskiej epoki romantyzmu, w: Wpływ Biblii 
na literaturę polską, red. K. Bukowski, Kraków 1995, s. 75-78.

3 A. Merdas, Romantycy a Biblia, w: A. Merdas, Łuk przymierza. Biblia w poezji 
Norwida, Lublin 1983, s. 14.

4 M. Maciejewski, Biblie romantyków, w: Religijny wymiar literatury polskiego 
romantyzmu, red. D. Zamącińska, M. Maciejewski, Lublin 1995, s. 20.

5 J. Ossowski, Romantyczna lektura Biblii. „Ksiądz Marek” J. Słowackiego i „Trzy 
myśli” Z. Krasińskiego − dwa sposoby odczytania Biblii (na tle wybranych problemów 
epoki), w: Biblia a literatura, red. S. Sawicki, J. Gotfryd, Lublin 1986, s. 286.

6 Zob. A. Merdas, Romantycy a Biblia, dz. cyt., s. 9-28.
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żyć mogą jako budulec metaforyczny bądź też występują jako samo- 
dzielne całości tematyczne7. W wielu utworach wątki i motywy religij-
ne decydowały również o kompozycji tekstu, stanowiły ważny element 
romantycznych idei i  koncepcji filozoficznych. Religijność inspiro- 
wała twórców także do kształtowania wzorców poetyckiego pozna-
nia, kreacji bohaterów oraz modeli rzeczywistości przedstawionej 
w dziełach8.

Do najżywotniejszych motywów w  europejskiej kulturze reli-
gijnej należy niewątpliwie pasja Jezusa Chrystusa, a szczególnie znak 
krzyża. Tajemnica przejścia przez mękę była i jest udziałem ludzi i na-
rodów, a cierpienie niezawinione wciąż budzi najwięcej pytań i emo-
cji. Obok krzyża trudno przejść obojętnie, wzbudza sprzeciw i podziw, 
niepokój i najgłębsze ukojenie. To motyw często przywoływany w wie-
lu wariantach i reinterpretacjach, a jednak wciąż niewyczerpany i bu-
dzący wiele kontrowersji9. 

By móc w sposób odpowiedzialny interpretować znaczenie zna-
ku krzyża, trzeba czegoś więcej niż tylko znajomości chrześcijań-
skiej historii i  kultury. Konieczne jest pojęcie egzystencjalnej wiary 
niezgłębionych i świętych dziejów Boga z  ludzkością, których krzyż 
jest znakiem szczególnym. Potrzeba też zrozumienia, że życie czło-
wieka jest pewnym i bezpiecznym Bożym darem, mimo nieuchron-
ności cierpienia i  śmierci10. Jezus na krzyżu jest nie tylko wielkim 
Synem tej ziemi, umiejącym zachować pełną godność człowieczeń-
stwa w  dramatycznych chwilach swego życia, ale jest On przede 
wszystkim ukrzyżowanym z  miłości do człowieka Bogiem. Trud-
no nie zauważyć, że dzięki Jego ofierze krzyżowej dokonało się cał-
kowite odwrócenie wartości: szubienica krzyża − znak poniżenia, 

 7 S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin 1978, s. 13-15.
 8 O. Krysowski, Wstęp do: Religie i religijność w literaturze i kulturze romanty-

zmu, dz. cyt., s. 7.
 9 Por. E. Sykuła, Pasja według Pasierba, Lublin 2004, s. 11. 
10 J. Lescrauwaet, Paradoksalny charakter krzyża, przeł. L. Balter, „Communio”, 

1 (1984), s. 50.
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kary i hańby − stała się symbolem zwycięstwa, wyróżnienia i honoru. 
W tym znaku nowej, powszechnej religii, której wyznawców nazwano 
„czcicielami krzyża”, trzeba zatem dostrzegać godność i  heroizm 
człowieka oraz jego ludzkie cierpienie, zaś w świetle wiary − ujrzeć cen-
tralne misterium historii zbawienia11. 

Odpowiedzialne podejmowanie tematu pasji pociąga więc za-
wsze za sobą poczucie respektu wobec samego zagadnienia. Ogromna 
literatura przedmiotu zmusza do poznawania jej w sposób jedynie wy-
biórczy i niepełny, pozostawiając uczucie niedosytu, ale dla człowieka 
pochylającego się nad tym tematem, staje się wyjątkowym przeżyciem, 
budząc świadomość dotykania niepowtarzalnego misterium, zawiera-
jącego w sobie tajemnicę człowieka i samego Boga12. 

Ukazując krzyż jako o „symbol symboli”, twierdzić można, że 
nasycenie tego znaku wielorakimi możliwościami interpretacyjnymi 
jest niemal nieskończone. Podstawowe odczuwanie i wyjaśnianie jego 
istoty może kierować uwagę na znak, który jest obiektem poza nami 
lub w nas. Pomiędzy zaś uprzedmiotowionym symbolem i pozafigural-
ną, ale nie mniej prawdziwą, obecnością, znak krzyża istnieje w sztu-
ce chrześcijańskiej na przestrzeni jej dziejów13. Jest przedmiotem ar-
tystycznych urzeczywistnień również w literaturze, tematem refleksji 
naukowej teologów, humanistów i centralnym tematem rozważań po-
wszechnych. Przede wszystkim jednak − jako integralna część Pas-
chalnego Misterium Chrystusa − stanowi fundamentalne wydarzenie 
chrześcijaństwa14.

Chrześcijańska nauka o  krzyżu (staurologia, od gr. stauros − 
krzyż) ze swej natury ma charakter paschalny i eschatologiczny. Właś- 
nie w niej objawia się niepojęta mądrość Boga, sławiona niestrudzenie 

11 Por. W. Granat, Jak patrzyć na krzyżową ofiarę Chrystusa?, w: Męka Chrystusa 
wczoraj i dziś, red. D. Wojtyska, J. Kopeć, Lublin 1981, s. 164-169. 

12 Por. W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz – 
Słowacki − Krasiński, Lublin 2008, s. 10.

13 A. Kostołowski, Symbol symboli. Historia znaku krzyża, „Więź”, 8 (1984), s. 52.
14 W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 5.
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przez św. Pawła, przenikająca ostateczne losy człowieka i świata, mą-
drość, która swoim niczym niezastąpionym światłem rozjaśnia sferę 
ludzkiego cierpienia i bólu15. 

Krzyża nie można pojąć bez kontekstu i świadectwa Starego Te-
stamentu. Tylko wówczas jest on znakiem miłości Stwórcy, jeśli pa-
mięta się, że to Bóg wyprowadza naród wybrany z niewoli, że kocha 
go pomimo jego niewierności, że pozwala się odrzucić i z miłości do 
człowieka w swoim umiłowanym Synu chce doświadczyć ludzkiego 
istnienia i cierpienia aż do poniżenia się w śmierci krzyżowej16. W li-
teraturze Kościoła antycznego występuje charakterystyczne określe-
nie sacramentum crucis − sakrament krzyża, rozumiany jako sakra-
ment zbawienia ludzi, utajona moc Boża spełniająca się przez krzyż 
Chrystusa i wzór pobudzający ludzi do miłości. W odniesieniu do 
wczesnych wypowiedzi o krzyżu, trzeba mówić wręcz o teologii krzy-
ża − staurodycei17.

Jedną z najważniejszych właściwości życia człowieka i zarazem 
najbardziej nurtującą go tajemnicą jest problem cierpienia, często będą-
cy przedmiotem głębokich refleksji. Sytuowanie ludzkiego bólu w kon-
tekście męki Jezusa Chrystusa, pomaga zrozumieć sens krzyża, dzięki 
czemu cierpienie zbliża człowieka do Boga i wpisując się w Boży plan, 
zyskuje znaczenie religijne i najwyższy sens18. 

Pasyjna wykładnia cierpienia, którego krzyż jest symbolem, była 
powszechnym tematem polskiego romantyzmu. Jednak aktualizacja 
pasji, np. w liryku Adama Mickiewicza Do matki Polki, pomija istotny 
element Misterium Paschalnego. W wierszu tym ukazana jest sama pa-
sja, ale nie ma tam życia przemienionego duchem zmartwychwstania, 
które w przeciwieństwie do cierpienia wpisanego w ludzką egzystencję, 

15 W. Hryniewicz, Krzyż w misterium paschalnym Chrystusa. Ku staurologii pas-
chalno-eschatologicznej, „Ateneum Kapłańskie”, 1 (1987), s. 22.

16 T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002, s. 201.
17 B. Nadolski, Poetyka znaku krzyża, Poznań 2012, s. 17-18.
18 J. Walkusz, Motyw krzyża w twórczości literackiej polskiego duchowieństwa ziem 

zaboru pruskiego w XIX i XX wieku, „Scripturae Lumen”, t. III, Krzyż Twój wielbimy, 
red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda, Tarnów 2011, s. 593. 
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jest darem absolutnym. Nie można jednak prawdziwie pisać o tej rze-
czywistości, jeśli nie została ona człowiekowi dana19.

Motywy pasyjne wykorzystywano w romantyzmie często, a zna-
czenie tych ewangelicznych urzeczywistnień było bardzo poważne 
przede wszystkim z powodu głębokiego wówczas zakorzenienia lite-
ratury w sferze religijnej, a  także wpływu dramatycznych wydarzeń 
historycznych narodu polskiego. Podobnie jak i  w  innych epokach, 
reinterpretacje rzeczywistości pasyjnej rozmijały się jednak niekiedy 
z właściwym rozumieniem tego centralnego wydarzenia historii zba-
wienia w duchu chrześcijańskim20.

Romantyczna poezja religijna w znacznej mierze podporządko-
wana była tematyce patriotycznej. Polska stała się przedmurzem wol-
ności i sprawiedliwości. Bóg i ojczyzna stanowiły wspólne sacrum, stąd 
walka z zaborcami w pewnym momencie przyjęła formę walki z Sza-
tanem i ze złem na ziemi. Symbolika religijna, zwłaszcza topika biblij-
na, miała więc w literaturze tej epoki uprzywilejowane miejsce21. Ro-
mantycy i  twórcy chrystologicznej wizji dziejów ojczystych uważali 
Polskę za Chrystusa Narodów, posiadali zatem szczególne prawo do 
uczynienia znaku krzyża swoim godłem. Dlatego odtąd stał się on nie 
tylko atrybutem wiary Polaków, lecz atrybutem samej Polski i symbo-
lem jej tożsamości chrześcijańskiej22. Mesjanistyczne wizje męczeństwa 

19 Por. W. Pyczek, Obrazy Pasji w lirykach Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz mi-
styczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffman-Piotrowska, Warszawa 2005, s. 176. O roli znaku 
krzyża w romantyzmie pisałam w artykułach: Pejzaż z krzyżem w liryce i dramacie wiel-
kich romantyków. Zagadnienia wybrane, „Scripturae Lumen”, t. III, Krzyż Twój wielbimy, 
dz. cyt., s. 603-620; O dziecku szczęśliwym pomimo wszystko… Refleksje o cierpieniu na 
marginesie wiersza Cypriana Kamila Norwida, pt. „Krzyż i dziecko”, „Bioetyczne Zeszyty 
Pediatrii” 2011-2012, nr 8-9, vol. 7, red. L. Szczepaniak, s. 74-80; Polski „Krzyż dziejów” 
w twórczości wielkich romantyków, „Miscellanea. Antropologica et Sociologica” 2012, 
t. XIII, red. M. Gajewska, P. Pawliszak, s. 63-88; „Krzyż jest życie…”. Symbol krzyża w twór-
czości Cypriana Norwida. Wybrane zagadnienia, w: Hieroglifem zapisane. Cyprian Nor-
wid, red. T. Korpysz, M.E. Rogowska, K. Samsel, Warszawa 2012, s. 73-84.

20 W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 6-7.
21 M. Grzędzielska, Poezja religijna późnego romantyzmu i poromantyczna, w: Pol-

ska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983, s. 264.
22 H. Gapski, Krzyż w kulturze polskiej w czasach niewoli narodowej, w: Kulturo- 

twórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, red. J. Ziółek, Lublin 1997, s. 160.
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zostały ukazane m.in. w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego oraz 
w III części Dziadów Adama Mickiewicza. Pasja jest obecna w przestrzeni 
obu dzieł i podjęto w nich próbę − poprzez słowa, gesty, symbole i roz-
budowane obrazy − aktualizacji Paschalnego Misterium Chrystusa23. 

W  religijnej liryce znak krzyża występuje nie tylko w  funkcji 
pasyjnej, ale wyraża też postawę refleksji i dialogu z Bogiem, jak np. 
w Rozmowie wieczornej Mickiewicza, w której najpełniej doszło do gło-
su przyjęcie Słowa Wcielonego w duchu soteriologii biblijnej24. Krzyż 
jest także najważniejszym elementem osobistej modlitwy, jak w wier-
szu O krzyż Cię proszę modlitwą gwałtowną Juliusza Słowackiego, któ-
ry w całej swej twórczości łączy motywy pasyjne z ojczystym pejzażem 
znaczonym krzyżami oraz z zapisanymi doświadczeniami cierpienia25. 
Los zaś Polski, przyszłej słonecznej Jeruzalem z Króla-Ducha i z innych 
utworów okresu mistycznego26, ukazuje już nie tylko jako analogiczny 
do losów Chrystusa, ale z Nim tożsamy.

Także w antropologicznej myśli Zygmunta Krasińskiego cierpie-
nie było rozpatrywane w odniesieniu do wartości oraz symboliki chrze-
ścijańskiej – najczęściej w  stosunku do Osoby Chrystusa i  symbolu 
krzyża. Poeta ten, podkreślając znaczenie cierpienia i negując sens wal-
ki zbrojnej, rozpatrywał nieszczęścia narodu polskiego w kategoriach 
wpisanego w dzieje świata porządku moralno-religijnego. Wizja cier-
piącej ojczyzny, ukazana przez niego m.in. w Przedświcie i Trzech Psal-
mach oraz w pismach politycznych, wypływała z przekonania o szcze-
gólnym powołaniu mesjańskim wszystkich Polaków jako tych, którzy 
poprzez swoje niewinne cierpienia zapewnią światu zbawienie27.

Spośród czterech wielkich wieszczów romantyzmu, najbliższa 
nauce Kościoła była twórczość Cypriana Norwida, stąd krzyż stał się 
częstym tematem jego poetyckiej refleksji jako znak prowadzący do 

23 W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 49.
24 M. Maciejewski, Biblie romantyków, dz. cyt., s. 34.
25 Tamże, s. 86.
26 Zob. m.in.: W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999.
27 A. Napierała, Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy 

Zygmunta Krasińskiego, Poznań 2008, s. 165-166.
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zwycięstwa i pokoju, znak cierpienia Chrystusa i człowieka, znak oca-
lenia od niebezpieczeństwa i  droga do nieba (np. w  wierszu Krzyż 
i dziecko)28. Nawiązując do sacrum, przez które poeta postrzegał świat, 
znak krzyża to przede wszystkim symbol Chrystusa i wiary, to synonim 
męki i trudu, ale i niepojętej miłości. To również symbol kresu i figura 
całości, to także „krzyż dziejów” − parabola historii ludzkości i  jej 
udziału w historii zbawienia29. Twórczość Norwida można objaśniać 
poprzez pozytywną asymilację teologii biblijnej. Nie tworzył on włas- 
nej Biblii i nie oczekiwał na sakralny odbiór swego dzieła, lecz chciał, 
by życie, doświadczenie Boga i historię interpretować w świetle histo-
rii zbawienia30.

Należy wspomnieć również ujęcie tematu pasyjnego w poezji li-
rycznej o założeniu najbardziej osobistym, czyli w poezji modlitew-
nej, wysuwającej się na pierwszy plan zarówno pod względem wielości 
utworów tego typu, jak i ich trwałości w czasie. Ludzie pióra niejed-
nokrotnie parali się układaniem modlitw (Mickiewicz, Norwid, Gosz-
czyński, Słowacki, Krasiński, Syrokomla i inni). Bogactwo doświadczeń 
modlitewnych wyrażane jest w romantyzmie zarówno przez osoby du-
chowne, jak i świeckie, i stanowi zapis piękna i trudu rozmowy z Bo-
giem, która przez swój artyzm zdolna jest także pobudzić estetyczną 
wrażliwość odbiorcy i jego potrzebę modlitewnej refleksji. Tematyka 
modlitewna pojawia się również w prozie, szczególnie niefabularnej, 
oraz w homiliach i rozważaniach.

Romantycy rozumieli modlitwę przede wszystkim jako coś nie-
zmiernie istotnego, co człowieka przeobraża i uwzniośla. Akt modli-
tewny w  ich odczuciu to najwyższa forma skupienia, a  natchnione 
utwory literackie jako autentyczne teksty modlitewne wyrażają głębo-
kie zaangażowanie ich autorów i jest w nich ten osobliwy patos, który 

28 Por. A. Niewczas, Symbol krzyża w poezji polskiej, w: tenże (oprac.), Przez krzyż. 
Wybór poezji religijnej, Lublin 1987, s. 77-80.

29 Zob. Wstęp do Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, red. A. Kady-
jewska, T. Korpysz, J. Puzynina, Warszawa 2000, s. XVI-XVII.

30 M. Maciejewski, Biblie romantyków, dz. cyt., s. 35.
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uskrzydla, wywołuje wielkie porywy ducha31. Dominuje w nich głę-
boka, refleksyjna forma rozmowy z Bogiem i prośba o udoskonale-
nie człowieka, przechodząca niekiedy w rodzaj poufałego zwierzenia. 
Modlitewne teksty rodziły się także spontanicznie i są wpisane w kon-
tekst innych wypowiedzi. Znalazły się one w zapiskach pamiętnikar-
skich, dziennikach i listach, w obrębie zawartej w nich refleksji i zwią-
zane z jej przebiegiem32.

Zwraca uwagę fakt, że podmiot poetyckiej wypowiedzi, kie-
rując słowa do Jezusa, często przywołuje obrazy Jego męki i krzyża, 
by w ten sposób wyrazić np. skruchę, wolę pokuty, wdzięczność, współ-
czucie i miłość. Twórczość tego typu w treści ujawnianych przeżyć oraz 
w stylistyce, zwłaszcza w XIX wieku, była zależna od nauki kościelnej 
i poetyki modlitw, więc w dużej mierze skonwencjonalizowana, co za-
uważyć można m.in. w utworach ks. Karola Antoniewicza (1807-1852), 
szczególnie przenikniętych tematyką pasyjną33. Poeta ten jednak, choć 
najwięcej w XIX wieku pisał o krzyżu, rzadko jest wymieniany wśród 
wielu twórców krajowych, nawiązujących w swej twórczości do naj-
ważniejszego symbolu chrześcijaństwa i  rzeczywistości pasyjnej34. 
Częściej przywołuje się T. Lenartowicza, autora słynnego wiersza Stabat 
Mater oraz W. Syrokomlę, K. Ujejskiego i B. Zaleskiego35. Nie wszyscy 
też wiedzą, że jedna z najbardziej znanych pieśni pasyjnych W krzyżu 

31 Por. A. Bednarek, Modlitwy polskiej literatury – obecność motywu w prozie XIX 
i XX wieku, w: Motywy modlitewne w prozie polskiej XIX i XX wieku, wybór i oprac. tenże, 
Niepokalanów 1988, s. 1-7.

32 Tamże.
33 M. Jasińska-Wojtkowska, Męka Chrystusa w polskiej literaturze XIX i XX wieku, 

w: Męka Chrystusa wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 128. 
34 Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całości zagadnienia obecności motywu 

krzyża w twórczości Antoniewicza. Opracowanie spuścizny poety, w tym również archi-
walnej i dotąd nieprześledzonej [pozbawionej naukowego, edytorskiego opracowania], jest 
więc kolejnym zadaniem dla wnikliwych badaczy.

35 Doba romantyzmu wydała wiele pieśni modlitewnych, śpiewanych w litur-
gii Kościoła do dziś. Wymienić tu trzeba również choćby słynną kolędę T. Lenartowicza  
Mizerna cicha… (1849), czy pochodzącą z wcześniejszego okresu pieśń F. Karpińskiego 
na Boże Narodzenie Bóg się rodzi, moc truchleje (1787). Ten sam autor stworzył znaną 
do dziś pieśń Kiedy ranne wstają zorze.
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cierpienie, w krzyżu zbawienie… jest przypisywana właśnie Antonie-
wiczowi36. Jest on również autorem m.in. pieśni Chwalcie łąki umajo-
ne37 śpiewanej podczas majowych nabożeństw, pieśni o św. Józefie, ko-
lędy Do Betejemu pełni radości i wielu innych. 

Myśląc o  twórczości romantyków, zapomina się jednak często 
o piśmiennictwie pozostającym w sąsiedztwie czy też na pograniczu 
wielkiej literatury, niejako w zasięgu oddziaływania wieszczów, a prze-
cież ono również współtworzy oblicze epoki. Jej styl to także publicy- 
styka, listy, mowy i  kaznodziejstwo, które odznaczało się wieloma 
cechami ówczesnej literackiej sztuki słowa38. 

Pamiętać też trzeba, że w czasie zaborów literatura tworzona przez 
księży miała zadanie szczególnie ważne. Jej autorom chodziło bowiem 
nie tyle o dostarczenie przeżyć i wzruszeń artystycznych, ile o szero-
ko pojęty utylitaryzm, dlatego tak wiele w niej elementów dydaktycz-
nych, religijno-moralnych i narodowych. Nastawiona była na popula-
ryzowanie treści ewangelicznych i nauczania Kościoła, dlatego jednym 
z głównych motywów, którymi się posługiwała, stała się topika krzyża, 
jego teologia, a także rola w życiu człowieka i w kulturze chrześcijań-
skiej. Zatem krzyż nie był tylko symbolem, lecz na pierwszy plan wysu-
wało się jego rozumienie teologiczne, przejawiające się m.in. w trakto-
waniu go jako wyrażenia tożsamości chrześcijańskiej i jednoznacznego 
potwierdzenia przynależności do Chrystusa39. 

Od strony formy twórczość księży budziła niekiedy pewien nie-
dosyt, traktowano ją jako gorszą i mało oryginalną, a właściwie wy-
starczyłoby przy jej ocenie zastosować jedynie inną specyfikę analizy, 
szanując kontekst autorskich założeń ideowych, zważając na odbior-
cze możliwości czytelnika i jego oczekiwania, a także biorąc pod uwagę 
wymogi priorytetów programowych tego okresu. Nie forma bowiem 

36 Więcej na temat tej pieśni w rozdziale III.
37 J. Starnawski, Modlitwa, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, 

A. Kowalczykowa, Wrocław 1994, s. 570-571.
38 A. Bednarek, Wymodlić Polskę (Kaznodziejskie modlitwy Aleksandra Jełowieckie-

go), w: tenże, Ambona i literatura, Eseje z historii wzajemnych powiązań, Tarnów 1998, s. 52.
39 Por. J. Walkusz, Motyw krzyża w twórczości literackiej…, dz. cyt., s. 586-589.
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jest najważniejsza, lecz swoista akomodacja i dostosowanie zarówno 
poetyki, jak i rozwiązań fabularno-językowych do czytelnika zakorze-
nionego w określonej warstwie społeczno-kulturowej40. 

Wyjątkowym kapłanem, poetą i pisarzem wśród twórców, któ-
rych pisma można odczytywać przez pryzmat występujących w niej 
motywów pasyjnych, szczególnie przez pryzmat znaku krzyża, był 
Karol Bołoz Antoniewicz. Obecność modlitwy wyrażającej się w ciąg- 
łym, cierpliwym stawianiu swego życia w świetle najwyższej Mądro-
ści, można dostrzec niemal w całej jego twórczości. Często posługi-
wał się formą modlitwy w kazaniach, listach czy wspomnieniach, więc 
słuchacz lub czytelnik bywał nieraz świadkiem długiego refleksyjne-
go monologu czy lirycznego zwierzenia skierowanego do Boga, Ma-
ryi czy świętych. Ważną rolę spełniał tutaj rytm słów, ich poetyczność 
i  walor dający wrażenie natchnionej spontaniczności41. Niezwykle 
istotna była u Antoniewicza umiejętność wyrażenia przeżyć związa-
nych z doświadczeniem osobistego cierpienia oraz z adoracją Jezusa 
Ukrzyżowanego. 

W  epoce romantyzmu modlitwy zawarte w  kazaniach pełnią 
funkcję wyznaczoną przez obyczajowość kaznodziejską, ale też ich 
wyszukany kształt i estetyczna jakość tworzą romantyczny cykl mod- 
litewny. Zauważa się w nich charakterystyczną dla stylu epoki skłon-
ność do anaforycznego wiązania zdań, nadającą wypowiedzi specy-
ficzną rytmikę42. Ksiądz Karol najczęściej swe słowa kierował do Jezusa 
Ukrzyżowanego, do Matki Bolesnej i samego krzyża. W jego twórczo-
ści wyróżnić można trzy główne wątki ideowo-tematyczne: akceptacja 
cierpienia i krzyża jako koniecznego elementu chrześcijańskiego ży-
cia, miłość do Matki Bożej oraz świadome przeżywanie łaski Bożego 
dziecięctwa, które znajdowało wyraz w zupełnym oddaniu, zaufaniu  

40 Tamże, s. 587.
41 Zob. A. Bednarek, Czytając stare kazania, w: tenże, Ambona i literatura…, 

dz. cyt., s. 17-18. 
42 A. Bednarek, Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny 

z rekomendacji historyka literatury, Lublin 2005, s. 136.
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i posłuszeństwie Bogu43. Pisma Karola Antoniewicza odzwierciedlają 
życie ich twórcy i nacechowane są miłością Boga jako początku i koń-
ca pragnień człowieka oraz miłością bliźnich poprzez konkretny czyn 
i słowo. Bardzo ważnym nurtem w tej twórczości jest również miłość 
do ojczyzny, w której zmartwychwstanie wyrażające się również po-
przez pracę, jedność i zgodę, głęboko wierzył i o którym często pisał 
i mówił44.

Wiernym źródłem wiedzy o  autorze i  jego dziele są przede 
wszystkim rękopisy, szczególnie listy, stąd w miarę możliwości i potrzeb 
zostały one wykorzystane tutaj do przybliżenia postaci i twórczości 
K. Antoniewicza45. Układ zaś kolejnych rozdziałów prezentuje przede 
wszystkim rozbudowana biografia pisarza i realia historyczne; kryte-
rium dodatkowym zaś jest ujęcie problemowe. Przedmiotem analizy 

43 M. Jasińska-Wojtkowska, E. Oleszczak, Antoniewicz Bołoz Karol SJ, w: Encyk-
lopedia katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, E. Gigilewicz, Lub-
lin 1973, kol. 669.

44 B.a., Antoniewicz Bołoz Karol ks., w: Encyklopedia. Zbiór wiadomości z wszyst-
kich gałęzi wiedzy, Wydanie Macierzy Polskiej, t. I, Lwów 1898, s. 40.

45 Zebrany materiał literacki wykorzystany jest oczywiście wybiórczo. W pracy 
uwspółcześniono ortografię i interpunkcję, zachowano natomiast specyfikę języka epoki. 
W utworach drukowanych, w których zauważono wprowadzone przez wydawcę zmiany, 
porównano z dostępnymi rękopisami i jeśli zdarzały się znaczne poprawki stylu, cytowano 
wersję oryginalną. Antoniewicz, pisząc o krzyżu Jezusa, niezależnie od kontekstu, używał 
zawsze dużej litery; tak jest we wszystkich rękopisach; por. np. Pisma Antoniewicza znale-
zione w pośmiertnych papierach x. Załęskiego, ATJKr, rkps 932 − C, t. I, k. 148, notatka IX.  
W utworach, które ukazały się drukiem, zasada ta w większości nie jest przestrzegana. 

Cytaty z wierszy Karola Antoniewicza − jeśli w przypisie nie podano inaczej 
− pochodzą z dwutomowej edycji: Poezye o. Karola Antoniewicza, t. I, Poezje religijne; 
t. II, Poezje różne, wyd. ks. J. Badeni TJ, Kraków 1895; cyfrą rzymską oznaczono 
numer tomu, cyframi arabskimi numer strony. Listy będą cytowane (jeśli nie zaznaczono 
w przypisie inaczej) z czterech wydanych edycji: K. Antoniewicz, Listy z zakonu, Poznań 
1849; Listy w duchu Bożym do przyjaciół, Kraków 1850; Poselstwo duchowe ku ludziom, 
Poznań 1850; Poselstwo Aniołka w niebie do matki na ziemi. Listy Karola Antoniewicza TJ, 
wyd. II, Kraków 1926. Jeśli w przypisie nie podano inaczej, cytaty z kazań pochodzą 
z czterotomowej edycji: Kazania ks. Karola Antoniewicza, t. I, Kazania misyjne; t. II, 
Kazania o Matce Bożej; t. III, Kazania świąteczne; t. IV, Kazania przygodne, zebrał 
ks. J. Badeni, Kraków 1906; w przypisach tytuły tomów kazań będą oznaczane kolejno: 
Km, KMB, Kśw, Kp wraz z tytułem homilii i numerem cytowanej strony.
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literackiej stały się zarówno wybrane utwory młodzieńcze poety, 
jak i twórczość z okresu, gdy był już mężem i ojcem. Najbardziej ob-
szerny rozdział pracy dotyczy jego pism z lat 1839-1852, gdy po śmier-
ci pięciorga małych dzieci i ukochanej żony Zofii wstąpił do zakonu 
jezuitów. 

Wybór zastosowania metody biograficznej podyktowany jest 
przez fakt, że Karol Antoniewicz jest mało znany, a biografia pisarza 
może bardzo pomóc we właściwym rozumieniu jego twórczości. Jest 
też dowodem, iż odwieczne poczucie ścisłego związku między twórcą 
a  jego dziełem oraz przekonanie, że wyraża ono osobowość autora, 
sprawiają, że odbiorcę dzieła może zainteresować i zachwycić nie tyl-
ko dzieło, ale również osoba twórcy. Wiek XIX, kiedy starano się usta-
lić związek między dziełem a życiem poety czy pisarza, rozszerzył ramy 
biografii do rozmiaru monografii, która ten związek usiłowała ustalić 
w sposób jeszcze pełniejszy. Metoda portretu literackiego przy pomocy 
danych dokumentalnych, często korespondencji, rozjaśniała sens dzie-
ła literackiego i pozwalała na wnikliwe jego rozumienie46. 

Biografia literacka oświeca twórczość i stanowi nieodzowny ko-
mentarz pozwalający głębiej wniknąć w  istotę poddanych badaniu 
naukowemu zjawisk literackich. A ponieważ wśród arcydzieł istnieją 
utwory, których rozumienie zakłada konieczność znajomości danych 
biograficznych, to znaczy, że jest ona nieodzowna w badaniach literac-
kich. Dostarcza też niekiedy cennych informacji dotyczących charakte-
ru twórczości, zwłaszcza w zakresie właściwej pisarzowi tematyki. Waż-
na jest zatem jego osobowość nie tylko jako twórcy, ale również jako 
człowieka. Przedmiotem biografii literackiej jest życie pisarza i uwzględ-
nienie tych wszystkich cech, które wyróżniają go spośród innych twór-
ców i ukazują, jak uzdolnienia kształtowały jego postawę i jak postawa 
ta decydowała o charakterze jego twórczości47. Jeśli całości utworu się 
nie zrozumie, to często właśnie dlatego, że nie znamy dokładnie życia 

46 Por. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, wyd. III, Wrocław−Warszawa−Kraków 
1984, s. 304; zob. też: Biografia, geografia, kultura literacka, red. J. Ziomek, J. Sławiński, 
Wrocław 1997; Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, Lublin 2014.

47 Por. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, dz. cyt., s. 300-303. 
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jego autora. Dzieło literackie zawiera szczegóły, które dają częściową 
realizację zamysłów pisarskich48. 

Tradycję biografii literackiej poddawano niekiedy ostrej krytyce 
i w okresie międzywojennym znalazła się ona nawet na indeksie prac 
naukowo-literackich, gdyż zbytnio odczuwano jej związek z historio- 
grafią, a metody biograficzno-literackie były często źle stosowane i nad-
używane. W centrum zainteresowania stawiano pracę pisarską i dzieło, 
a nie jego twórcę49, a przecież w odniesieniu do każdej osoby istnieje 
nieco zindywidualizowany, intersubiektywny dla odbiorców biogra-
fii ważny krąg treści. Pominięcie ich pozbawiałoby postać bohatera 
istotnych cech „autentyczności”. Mogą być zatem ważne nawet naj-
drobniejsze fakty, które pomagają w naświetleniu jakiejś problematy-
ki. Obok treści informacyjnej, dat, imion osobowych i miejscowych, 
tytułów i liczb, pojawiają się więc informacje bardziej szczegółowe, do-
tyczące życiowego konkretu. Pozwalają one na odtworzenie indywidu-
alności bohatera i jego życia, tworząc w ten sposób tzw. portret lite-
racki50. Zatem człowiek bez biografii w kulturze po prostu nie istnieje, 
bez względu na zarzuty wobec niej ze strony formalistów czy struk-
turalistów. W procesie poznawania literackiej strony epoki romanty-
zmu nie można zatem obyć się bez solidnej i możliwie pełnej wiedzy 
o życiu pisarza51. 

Biografia twórcy, który całe życie poświęcił literaturze i był czło-
wiekiem pióra, stawia inne zadania niż biografia tego człowieka, który 
twórczość literacką traktował jako epizod, tak jak dzieje się to w przy-
padku K. Antoniewicza. Zawsze jednak chodzi o uchwycenie tzw. stylu 
pisarza rozumianego również jako coś, co spada na człowieka jak los, 
jak przeznaczenie52. Pomimo poglądu, że moralna wartość człowieka 

48 Tamże, s. 305-306.
49 Tamże, s. 300-301.
50 M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwu-

dziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1971, s. 77-78. 
51 M. Strzyżewski, Model „biografii typowej” romantyka, w: Biografie romantycz-

nych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowik, Poznań 2007, s. 108.
52 J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, dz. cyt., s. 304.
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nie musi mieć wpływu na jego utwory będące owocem chwilowego na-
tchnienia, chciałoby się widzieć w życiu autora urzeczywistnienie gło-
szonych przez niego myśli i każda sprzeczność w tym względzie osłabia 
ich wzniosłość i piękno53. W pismach K. Antoniewicza tej sprzeczno-
ści nie ma i należy on do grona twórców, którzy choć nieznani z na-
zwiska, współtworzą złotą legendę narodu polskiego czasów niewoli.

Gdy w 1890 roku po raz pierwszy drukiem ukazały się jego ka-
zania, oczekiwano również na obszerną biografię autora, która po-
zwoliłaby odsłonić tajemnicę tak szlachetnego serca. „W  postawie-
niu tego pomnika wyprzedzili nas jednak Niemcy, co było przecież 
pierwszą powinnością jego rodaków” – pisał autor artykułu o edycji 
kazań Antoniewicza54, mając na myśli pierwszą wydaną w 1875 roku 
monografię autorstwa Ferdinanda Speila P. Karl Antoniewicz Missio-
när der Gesellschaft Jesu. Ein Lebensbild 55, wkrótce przetłumaczoną 
także na język francuski56. W Polsce zaś ukazywały się mniej obszerne 
biografie Antoniewicza, w większości o charakterze popularnym, jak 
np. Wspomnienie o życiu i pismach ks. Karola Antoniewicza ks. Igna-
cego Polkowskiego.

Bardzo dużo materiałów do rozbudowanej biografii słynne-
go kapłana zgromadził dawny towarzysz jego apostolskich trudów − 
ks. Iwon Czeżowski, ale śmierć przerwała mu rozpoczęte i pozostawio-
ne w rękopisie dzieło. Zadania tego podjął się następnie ks. Jan Bade-
ni SJ57, pisarz znany z talentu narracyjnego i już w latach 1893-1895 

53 M. Steczkowska, Wstęp do: Poezye Karola Antoniewicza poprzedzone krótką 
wiadomością o życiu i pismach autora, Kraków 1861, s. 6-7.

54 E.X., Kazania o. Karola Antoniewicza TJ (wydał J. Badeni, 2 tomy, I − ss. 474, 
II − ss. 371), „Przegląd”, 8 X 1890 (wycinek prasowy), ATJKr, rkps 1161, Badeni Jan; 
Materiały do jego działalności literackiej z lat 1888-1898 oraz wiadomości dotyczące prowin-
cji Galicyjskiej TJ; tamże: O działalności ks. Jana Badeniego TJ; materiały od r. 1888-1898.

55 F. Speil, P. Karl Antoniewicz, Missionär der Gesellschaft Jesu. Ein Lebensbild, 
Breslau 1875. 

56 Tenże, Le père Charles Antoniewicz, missionaire de la compagnie de Jésus, 
vol. I-II, przeł. T.L. Moccand, Paris 1879.

57 Jan Badeni (1858-1899), jezuita, jeden z pionierów działań społecznych 
w Galicji, publicysta, historyk Kościoła.
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monografia jego autorstwa pt. Ksiądz Karol Antoniewicz ukazywała się 
w odcinkach w „Przeglądzie Powszechnym”, a w 1896 roku przedruko-
wano ją jako oddzielną pozycję58. Po przeszło 40 latach od śmierci tego 
jednego z największych kaznodziejów i kapłanów na ziemi polskiej, 
doczekano się więc o nim obszernego i źródłowego opracowania rów-
nież w języku ojczystym59. Ta jedyna rozprawa o ambicjach monogra-
ficznych nie spełnia jednak wymogów monografii w pełni naukowej, 
na jaką ten wybitny jezuita z całą pewnością zasługuje. Kładzie ona 
nacisk przede wszystkim na ukazanie działalności ks. Antoniewicza 
jako ludowego misjonarza i słynnego kaznodziei, którego mowy i ka-
zania uważano za perły polskiej literatury homiletycznej60. 

Badeni, zwracając uwagę na „apostolstwo piórem” ks. Karola, za-
pewnia, że w jego utworach ukryty jest „talizman, który nie pozwala 
się im zestarzeć, […] ten talizman, który chroni od starości, od zapo-
mnienia pisma, dzieła świętych”61. Myśl tę potwierdzają też inni pisząc, 
że Antoniewicz jest jedną z najpiękniejszych gwiazd, jakie zajaśniały 
w Kościele i w narodzie polskim. Jego liryki uznawane są za prawdzi-
we klejnoty polskiej poezji religijnej, a wszelkie pisma dla ludu stano-
wią najlepszy „balsam pociechy” na ludzkie serca zbolałe cierpieniem. 
Nie ma więc przesady w słowach J. Badeniego, który pisał, że:

Istnieją w dziejach ludzkości postacie, które ani przełomu w historii 
narodów nie czynią, ani na polu bitwy, szerszej lub mniejszej arenie 
politycznej nie zasłynęli, ani też wybitniejszego stanowiska w literatu-
rze nie zajmują, a jednak są głośne, są prawdziwymi bohaterami. […] 
Nie zwracają na siebie szczególniejszej uwagi, a jednak imię ich sta-
je się wiekopomne, zapisuje się złotymi literami w księgach narodu62. 

58 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, Kraków 1896.
59 Por. F. Kabe, Karol Antoniewicz, wielki apostoł na ziemiach polskich (1807-1852), 

w: Ścieżki młodości wielkich mężów, oprac. F. Kabe, Sandomierz 1928, s. 1.
60 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz. Kapłan – Misjonarz − Poeta, „Horyzonty 

Wychowania”, 5 (2006), s. 30.
61 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 381.
62 Tamże, s. 5.
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Warto też przypomnieć słowa Marii Steczkowskiej63, córki prof. UJ 
Jana Kantego Steczkowskiego (1800-1881), która znała Antoniewicza 
osobiście, bardzo ceniła jego twórczość, słuchała jego kazań i je spi-
sywała. We wstępie do pierwszego po śmierci kapłana, opracowanego 
przez siebie zbiorowego wydania jego poezji w 1861 roku, zwraca ona 
szczególną uwagę na znaczenie świadectwa życia i twórczości poety: 

Ten jedynie ma prawo do powszechnej wdzięczności i trwałej pamię-
ci, kto nieskażoną cnotą jaśniał przez całe życie, kto wszystkie swe my-
śli i czyny dobru współbraci poświęcał. […] Święta postać ubogiego 
zakonnika, co jak anioł pocieszyciel rozpościerał opiekuńcze skrzy-
dła nad rodzinną ziemią, […] nie przestaje przyświecać jej przykła-
dem i nauką złożoną żywym słowem w sercach rodaków lub w licz-
nych przekazaną im pismach64.

Po śmierci Antoniewicza jego słowo żyło nadal. W mowie po-
grzebowej wygłoszonej w Paryżu 14 grudnia 1852 roku na jego cześć, 
ks. Aleksander Jełowicki65 wyraził gorące życzenie wielu osób, by je-
zuici zajęli się starannym wydaniem wszystkich pism kapłana-po-
ety, a wśród nich listów, do czego, jak przypominał, „potrzeba nie tyl-
ko wielkiej dojrzałości duchowej, ale nadto osobnej łaski Bożej, której 
dla ludzi świeckich trudno się spodziewać”66. Prosił też, by osoby ma-
jące szczęście posiadania nieocenionych listów ks. Karola, zostawiając 

63 Maria Steczkowska była nauczycielką i autorką m.in. wydanej anonimowo 
książki Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin, Kraków 1858.

64 M. Steczkowska, Kilka słów o życiu i pismach ks. Karola Antoniewicza TJ, wstęp 
do: Poezye Karola Antoniewicza…, dz. cyt., s. 5 i 8.

65 Aleksander Jełowicki (1804-1877), jeden z założycieli zakonu zmartwych- 
wstańców, uczestnik powstania listopadowego, pisarz, tłumacz, działacz, zasłużony 
księgarz, wydawca w Paryżu m.in. dzieł Mickiewicza, znany także z korespondencji 
z C. Norwidem, o którym w rozmowie z A. E. Koźmianem powiedział, że to „geniusz, 
który dlatego dzisiaj nie dość ceniony, iż o sto może lat za wcześnie na świecie się po-
jawił”; zob. C. Norwid, Pisma wszystkie, t. X, Listy, („Słownik adresatów”), zebrał, tekst 
ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 375. 

66 A. Jełowicki, Mowa pogrzebowa na cześć Wielebnego ks. Karola Antoniewicza 
miana na uroczystem nabożeństwie żałobnem w Paryżu, w kościele Matki Boskiej Wnie-
bowziętej, dnia 14 grudnia 1852 r., Paryż 1853, s. 35.
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sobie kopie, przekazały ich oryginały jezuitom67. Również redakcja 
pisma „Pokłosie” publikującego jego utwory, wyraziła pragnienie, 
będące „niezawodnie życzeniem całego kraju, aby pisma te były jak naj-
prędzej i jak najskrzętniej zebrane przez upoważnione do tego osoby, 
i w całkowitości wydane”68. 

Zamiar ten popierała bardzo także Maria Steczkowska, zauważa-
jąc, że choć niektóre utwory Antoniewicza miały już po kilka wydań, 
rozproszyły się szybko po kraju w formie ulotnych broszurek i w więk-
szości wyszły już z obiegu księgarskiego. Należałoby zatem wznowić 
wydanie i upowszechnić je wśród rodaków, gdyż każdy znajdzie tam 
treści dla siebie odpowiednie. Dla ułatwienia tej pracy autorka prezen-
tuje nawet wykaz jego wszystkich wydanych do 1861 roku utworów: 

Rozpowszechnienie ich przez wydania poprawne, po cenie przystępnej 
dla ubogich wiosek naszych mieszkańców, byłoby zaiste wielką zasłu-
gą i niejako uzupełnieniem miłością kraju natchnionej pracy ks. Anto-
niewicza, a zarazem najlepszym dowodem należnego ocenienia gorli-
wych usiłowań jego i najtrwalszym wdzięcznej pamięci pomnikiem69. 

Cztery lata później ukazało się Ogłoszenie o zupełnem wydaniu 
pism śp. Ks. Karola Antoniewicza, w którym anonimowy autor anonsu 
wyznaje, że imię tego „niepospolitego męża” jest tak znane całemu na-
rodowi polskiemu i ściśle zespolone z dziejami boleści i nieszczęść, że 
zbyteczną jest rzeczą nawet silić się na jego pochwały. „Rzadko który 
autor − pisał − mógł poszczycić się tak serdecznym przyjęciem przez 
czytelników, zarówno „z  ubogiej chaty, jak z  pańskiego pałacu”70. 
Jego pisma nazywał „drogimi perełkami”, zasługującymi na zebranie 
i całościowe opracowanie w druku.

67 Tamże.
68 Zob. przypis red. do tekstu ks. K. Antoniewicza: O miłości rodziców, „Pokłosie. 

Zbieranka literacka na korzyść rzecz sierot”, Leszno 1854, s. 135.
69 M. Steczkowska, Kilka słów o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 35.
70 Ogłoszenie o zupełnem wydaniu pism śp. Ks. Karola Antoniewicza, Czerniejów, 

31 lipca 1865 (druk nienumerowany), ATJKr, rkps 975, Różne pisma i wiersze częściowo 
już drukowane; k. 54-55. Oficjalnym wydawcą kolekcji pism Antoniewicza miał być 
ks. I. Polkowski TJ.
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Planowano zatem wydać 11 tomów: I – Kazania, nauki i mowy 
przygodne, II – Kazania na uroczystości Najświętszej Marii Panny, 
III – Książka do nabożeństwa Ojca Karola, IV – Pisma ludowe, V – Li-
sty z zakonu – Listy w duchu Bożym do przyjaciół, VI – Wspomnienia 
misyjne z roku 1846, VII – Książeczki misyjne, VIII – Upominek dla nie-
wiast polskich, IX – Upominek dla dzieci, X – Rozmaitości, XI – Wspo-
mnienie życia zakonnego. Ci, którzy wyszli z propozycją zebrania tych 
dzieł, czynili to jednak anonimowo, by nie myślano, że chodzi o zdo-
bycie korzyści i osobistych zasług71.

W nawiązaniu do tego planu, jezuita ks. Ignacy Polkowski opubli- 
kował Prospekt dwunastotomowego całkowitego wydania pism śp. księ-
dza Karola Antoniewicza, poszerzając je o jeden tom. Wszystkie miały 
być ozdobione 16 stalorytami, portretem autora i  każdy z  tomów 
miał stanowić oddzielną całość. Planowano, że tom I ofiarowany „Lu-
dowi polskiemu” będzie składał się z 5 książeczek ludowych; tom II 
dedykowany Wielkopolanom to książeczki misyjne; tomy III i IV po-
święcone miały być Duchowieństwu polskiemu i prezentowałyby one 
86 kazań, z których tylko 26 wcześniej ukazało się drukiem. Tom V 
miała stanowić Książka do nabożeństwa, składająca się z modlitw i roz-
myślań ułożonych przez ks. Karola. Teksty pisane dla dzieci zebra-
no w tomie VI, pisma Dla niewiast polskich − w tomie VII, zaś Listy 
ks. Karola ogłoszone już drukiem oraz nowe, na wydrukowanie któ-
rych otrzymano pozwolenie, miały znajdować się w tomach VIII i IX. 
Dotąd nie ogłoszona drukiem Historya wygnania i przywrócenia Jezu-
itów i inne pisma z nią związane miały stanowić tom X, zaś Pamiętniki 
O. Karola, tudzież wspomnienia różne z życia Jego – tom XI. W ostat-
nim – XII tomie, zamierzano natomiast przedstawić obszerny życiorys 
i inne materiały dotyczące życia Antoniewicza. Planowano, by pierw-
szy tom ukazał się już 1 lipca 1867 roku72, więc nakładca − Ludwik 
Merzbach otworzył pod tym prospektem przedpłatę na całą kolekcję. 

71 Por. tamże.
72 I. Polkowski, Prospekt dwunastotomowego całkowitego wydania pism śp. księdza 

Karola Antoniewicza, „Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki” 1867 (rocznik), 
s. 89-91.
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Niestety, to zbiorowe wydanie dzieł Antoniewicza nigdy nie do-
szło do skutku; powodem tego były podobno zatargi księgarskie. Jed-
nak jeszcze przez wiele lat ukazywały się jego pisma w postaci niewiel-
kich książeczek. Do większych zaś edycji zaliczyć trzeba 4 tomy Kazań 
i 2 tomy Poezji. Ich wydaniem i kolejnymi trzema wznowieniami za-
jął się ks. Jan Badeni, który we wstępie do Poezji w 1895 roku tak uza-
sadniał swe przedsięwzięcie:

Zbiorowe wydanie krakowskie sprzed 35 laty, od dawna wyczerpane 
i na wagę złota dostać go trudno. Dlaczego nikt przez tak długi czas 
o nowym nie pomyślał? Tym trudniej na to pytanie odpowiedzieć, że 
ciągle raz po raz, słyszeć można zgłaszających się, proszących o poezje 
Antoniewicza; zbolałe zwłaszcza, krzyżem ciężkim obarczone serca, 
czują jakby instynktownie, że znajdą pociechę, otuchę w tych strofach 
płynących z serca, co tyle wycierpiało, a biło tak płomienną miłością 
dla Boga i ludzi73.

Dwutomowe wydanie Poezji, podzielone na Poezje religijne i Po-
ezje różne, zostało znacznie przez Badeniego poszerzone przede wszyst-
kim dzięki ks. Iwonowi Czeżowskiemu, który skrzętnie gromadził po-
ezje ks. Karola, rozproszone w wielu pismach i listach74. Wkrótce też 
w piśmie literackim „Ateneum” ukazała się ich recenzja i choć Anto-
niewicz ukazany był w niej przede wszystkim jako gorliwy misjonarz, 
znakomity kaznodzieja ludowy i zacny człowiek, a jego styl uznano za 
zbyt ubogi w obrazy, przenośnie i porównania, to jednak wzięto pod 
uwagę „zrozumienie śpiewności”, umiejętność wyrażania uczuć, szcze-
rość, serdeczność, prostotę i tkliwość, i napisano, że niewątpliwie był on 
również poetą. Wyrażono też przekonanie, że niewyszukane i z serca 
płynące utwory poety zapewne trafią do serc prostych i wierzących75. 

73 J. Badeni, Od wydawcy, w: Poezje ks. Karola Antoniewicza TJ, t. I, Poezje religij-
ne, wyd. J. Badeni, Kraków 1899, s. 6.

74 Bibliografia i wiadomości literackie, wycinek prasowy „Przegląd Katolicki”, 
18 (1896), ATJKr, rkps 1161, k. 153.

75 Karola Antoniewicza (notatka redakcyjna), „Ateneum” 1895, t. IV, z. 1, s. 81-82. 
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Możliwe, że do tej właśnie recenzji nawiązywał Jan Badeni, 
pisząc w komentarzu, że zawodowy krytyk, przerzucając wydane tomi-
ki wierszy, miał sporo zastrzeżeń, co do ich formy i treści76. Dodawał 
jednak skwapliwie, że popularność zwłaszcza niektórych religijnych 
utworów poetycznych Antoniewicza świadczy wyraźnie o ich nieoce-
nionej wartości, gdyż jest w nich „szczerość wykluczająca wszelki naj-
drobniejszy cień poetycznej pozy”77 oraz głęboka miłość Boga i ludzi 
dla Boga. Według Badeniego Antoniewicz był jednym z największych 
poetów XIX wieku, umiejącym z takim przekonaniem przemawiać do 
ludzkich serc. Twierdził, że treść jego poezji zawsze jest głęboka i choć 
być może ich formie brak nieraz dopracowania, to jednak harmonij-
nie oddaje ona nurtujące w duszy uczucia:

 
Poetą on [był] we wszystkich swych pismach: natchnionych kazaniach, 
w malowniczych obrazkach kreślonych dla ludu polskiego, w rzew-
nych, tak serdeczną miłością Boga i ludzi ożywionych, w listach; po-
etą, a  jednocześnie gorąco, a  rozumnie lud polski miłującym Pola-
kiem, natchnionym misjonarzem, apostołem w swych rymowanych 
pieśniach, hymnach, legendach78.

Podobna opinia wyrażana była wielokrotnie w „Przeglądzie Po-
znańskim”, gdzie często publikowano utwory Antoniewicza. Anoni-
mowy autor artykułu o jego twórczości wyrażał przekonanie, że pomi-
mo czasem braku językowej ścisłości czy kompozycji, wszystko to, co 
wychodziło spod pióra tego kapłana, zasługuje na wspomnienie, gdyż 
utwory te pisane „raczej uczuciem jak siłą […] uderzają prawdziwo-
ścią my śli i pociągają urokiem czystej religijnej tęsknoty”79.

Współczesny badacz jego twórczości staje jednak przed nieła-
twym zadaniem, gdyż niektóre utwory drukowane z błędami, z mniej-
szymi lub większymi nieścisłościami czy nie zawsze słusznymi po-

76 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 350.
77 Por. tamże.
78 J. Badeni, Od wydawcy…, dz. cyt., s. 5.
79 B.a., Rozmaite publikacye ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., „Przegląd Poznański” 

1850, t. X, s. 199.
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prawkami kolejnych wydawców, wymagają czujnej, wnikliwej analizy. 
W  opublikowanych listach adresaci najczęściej pozostają anonimo-
wi, a przy porównaniu z rękopisami okazuje się, że są one drukowane 
fragmentarycznie, łączone nieraz − z kilku listów pisanych do różnych 
osób i w różnym czasie − w jeden list, który mógłby pełnić raczej rolę 
wykładu czy rozważania, niż wyrażać osobistą refleksję. Kazania nato-
miast, choć wiernie spisywane przez słuchaczy z pamięci, nie zawsze 
poprawnie odzwierciedlają intencję i myśl ich autora. 

Również niektóre biografie zawierają nieścisłości lub też prze-
kazują błędne informacje powielane przez innych. Wszystkie te, z fi-
lologiczno-edytorskiego punktu widzenia, niedogodności skrywają 
w sobie jednak pewną tajemnicę i mogą stać się dla czytelnika dodat-
kową zachętą do głębszego poznania autora pieśni W krzyżu cierpie-
nie, w krzyżu zbawienie, a także wnikliwej analizy jego ponadczasowej 
twórczości oraz próby przywrócenia jej właściwego miejsca w dzie-
jach literatury polskiej. 

Nie zawsze sprawiedliwe opinie o twórcach okresu romantyzmu 
zdarzały się przede wszystkim w odniesieniu do „poezji pozbawionej 
Boga narodowych pokrzepień” lub elementów żołnierskiej i ludowej 
nuty. Istotny jest także problem tych poetów, których z różnych przy-
czyn nie przymierzano do ówczesnych wieszczych piedestałów i nad 
którymi zbyt długo zaległa cisza, chociaż zdarzało się, że co jakiś czas 
sprawdzano, czy jest ona całkiem uzasadniona80. 

Trzeba pamiętać, że literatura polska XIX wieku rozwijała się 
głównie na emigracji, a poeci krajowi pozostawali w cieniu Mickiewicza 
i jego kręgu. Ale nawet na tym tle musi zdumiewać zupełne pominię-
cie tak wartościowej twórczości Karola Antoniewicza, który podzielił 
też los innych naszych poetów piszących z doświadczenia wiary. Po-
zytywistyczna nauka o literaturze, oparta – zgodnie z duchem epoki – 
na metodologii nauk ścisłych, odrzucała bowiem ekspresję doświad-
czeń religijnych i rozważanie fenomenu wiary, gdyż nie poddawały się 

80 Por. J. Bachórz, W cieniu wieszczów, w: Zapomniane wielkości romantyzmu. 
Pokłosie sesji, red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak, Poznań 1995, s. 13-14.
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one racjonalistycznej intersubiektywnej weryfikacji81. Trafnie ujął ten 
problem Lucjan Siemieński we wstępie do zbioru hymnów, w którym 
znaleźli się tacy autorzy, jak Franciszek z Asyżu, Teresa z Ávili, czy Jan 
od Krzyża. Zwrócił uwagę, że często miano poety nadaje się zwykłym 
„składaczom światowych rymów”, a  prawdziwa poezja, ukazująca 
piękno świata duchowego, pozostaje w cieniu:

Jeżeli tacy natchnieni lirycy średniowieczni, wzbijający się w  siód-
me niebo na skrzydłach mistycznej miłości, nie mają mieć prawa na-
zywać się poetami, dlatego że opiewają tajemnicze drogi, po których 
dusza ogarnięta miłością łączyła się ze swoim Stwórcą − a natomiast 
pierwszy lepszy składacz światowych rymów rości sobie prawo do tego 
tytułu − tedy wypadałoby utrzymywać na tej zasadzie, że ziemska cieles- 
ność bogatszym i szczytniejszym jest źródłem poetycznych natchnień 
niż tajemniczy a nieogarniony świat duchowy82.

Twierdził także, że liryka tego rodzaju w świecie literackim nie 
została doceniona i jako przykład podawał mało znany, sparafrazowa-
ny przez Z. Krasińskiego Ułamek naśladowany z Glozy św. Teresy, któ-
rej pięknością i artystycznym kunsztem poezji był zachwycony. Przy-
czynę tego stanu rzeczy dostrzegał w tym, że w nowoczesnym kodeksie 
literackim powszechne uznanie przypisuje się sztuce świeckiej, czasem 
wręcz pogańskiej, a pomija się sztukę prawdziwą, której źródłem jest 
duch chrześcijański: 

Nowoczesny kodeks literacki wyłączając wszystko, co tylko wyszło 
z Kościoła i miało z nim ścisły stosunek, zostawiał świeckiej sztuce, 
choćby najbardziej pogańskiej, pierwszeństwo; a kwiaty poezji z du-
cha chrześcijańskiego wykwitające, otaczał zapomnieniem, nie chciał 
o nich nic wiedzieć. […] Pozostała [ona] niejako wskazówką, jakim na-
strojem powinny brzmieć światowe lutnie, aby nie spadły z tych ideal-
nych wyżyn w wir niskich celów, popisujących się sztuką dla sztuki83.

81 W. Smaszcz, „Ucz nas kochać, choć w cierpieniu” [posłowie] w: K. Antoniewicz, 
Drogą krzyża [wiersze], Warszawa 2000, s. 155-156.

82 L. Siemieński, Święci poeci. Pieśni mistycznej miłości, Lwów 1877, s. 6. 
83 Tamże, s. 5-6.
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Ale i  w  życiu światowego poety zdarzają się chwile, o  czym 
Siemieński przypominał, gdy czuje się on wygnańcem na pustyni i wów-
czas zwraca swe myśli do poezji głębokiej wiary, która będąc odbiciem 
świata mistycznego, nie przestaje być realną. W niej szuka wówczas 
źródeł prawdy, z których rodzi się „twórczość natchnienia i natchnie-
nie twórczości”84.

84 Tamże, s. 7-8.
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ROZDZIAŁ I

BIOGRAFIA ZE ZNAKIEM KRZYŻA

Karol Bołoz Antoniewicz urodził się 6 listopada 1807 roku i po-
chodził ze znanej szlacheckiej rodziny polskich Ormian mieszkających 
we Lwowie. Jego ojciec − Józef Antoniewicz był doktorem obojga praw 
i krajowym adwokatem; advocatus universalis, jak go tytułowano we-
dle ówczesnej terminologii. Matka – Józefa z Nikorowiczów również 
pocho dziła z ormiańskiej, z dawna z Antoniewiczami zaprzyjaźnionej 
rodziny. Miał dwie siostry − Albinę i Katarzynę1. 

Początek XIX wieku był bardzo niespokojny i burzliwy. „Roku 
1807 − pisał I. Czyżowski − szczęk oręża z dala tylko do Polski dolatują-
cy po zawojowaniu Prus, obił się o Wisłę i San, i zbliżał się do Lwowa”2.  

1 Zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 1; zarówno Badeni, jak 
i inni autorzy, podają niedokładne dane dotyczące rodzeństwa Karola. Z ksiąg metrykal-
nych wynika, że Katarzyna urodziła się 2 maja 1803 r., Albina w lutym 1806 r. Obie sio-
stry wyszły za mąż za rodzonych braci ze szlacheckiego rodu Romaszkanów, Katarzyna 
za Piotra, Albina (w 1827 r.) za Antoniego. Z tychże ksiąg wynika też, że Józef i Józefa 
Antoniewiczowie mieli jeszcze troje młodszych od Karola dzieci, które zmarły w wieku 
niemowlęcym lub dziecięcym: Paweł Jakub (1810), Seweryna Maria (1813). Najmłod-
szy – Władysław, ur. 28 września 1814 r.; zob. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian, 
http://archiwum.ormianie.pl.

2 ATJKr, rkps 1012 – I, Pisma i notatki ks. Iwona Czeżowskiego o życiu ks. Karo-
la Antoniewicza, które posłużyły ks. Badeniemu za materiał do napisania dzieła „Ksiądz 
Karol Antoniewicz”, k. 27. Jak zaznacza autor, nie wszystkie szczegóły zostały przez Ba-
deniego wykorzystane i mogą przydać się w przyszłości, dlatego rękopis ten, składający 
się z ponad 400 kart, został oprawiony i ocalony od zniszczenia.
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W  obliczu niebezpieczeństwa Józef Antoniewicz wysłał więc żonę 
z  dziećmi na jakiś czas do Wiednia, skąd jednak nieszybko mogli 
wrócić do kraju, który stał się wówczas widownią krwawych walk. 
Przyszły poeta spędził zatem większą część swego dzieciństwa „w nie-
mieckim kraju”, dlatego mówił i pisał z równą łatwością w języku pol-
skim, jak i w niemieckim. Kiedy dużo później wracał myślą do wie-
deńskich czasów, opiewał je we wzruszającym, ale po niemiecku 
napisanym wierszu: 

Donau, Donau!
An deinem schönen Strande,

Floss die Kindheit schnell dahin,
Dort − im deutschen Vaterlande.
Schwärmte unbesorgt mein Sinn, 
Als ich ohne Schmerz und Harm, 
Ruht’ ein Kind im Mutterarm!…3 

Dopiero po kongresie wiedeńskim w 1815 roku, gdy sytuacja po-
lityczna kraju została unormowana, rodzina powróciła na stałe do Lwo-
wa, by dzieci mogły rozpocząć systematyczną naukę pod opieką do-
mowego nauczyciela, który był doktorem praw. Pod jego opieką Karol 
zaliczył niższe klasy oraz kursy klasyczne i filozoficzne, a mając lat 16, 
„ukończył prywatnie studia humanitarne, tak zwaną poetykę i reto- 
rykę”4. Gdy w  1818 roku ojciec zachorował i  zrzekł się adwokatu-
ry, Antoniewiczowie przenieśli się do swego majątku we Skwarzawie 
k. Lwowa. 23 marca 1823 roku ojciec zmarł i to bolesne doświadczenie 
bardzo zmieniło życie wrażliwego młodzieńca.

3 Tamże; tekst w języku niem., k. 27; „Dunaju, Dunaju!/ Na twym pięknym brze-
gu, /Upłynęło mi szybko dzieciństwo, /Tam w niemieckim kraju. /Gdzie zachwycone bez-
piecznym /Istnieniem dziecko, Bez bólu i trosk, Spoczywało w ramionach matki…” (tłu-
maczenie własne).

4 Tamże, k. 29. Nauczyciel nosił nazwisko Dragulski.
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Wyjątek z  pamiętników. Rok 18235 pióra Karola Antoniewi-
cza, publikowany wiele lat później, przypomina to trudne doświad-
czenie i fakt, że przerwało ono szczęśliwe dzieciństwo chłopca, który 
od tej pory spoważniał i posmutniał. Pochylając się nad grobem ojca, 
zaczynał rozumieć i to, co może dać życie, i to, co zabiera śmierć. Wy-
chowywany religijnie, ukojenie znajdował w  samotności i  modli-
twie pośród pięknej przyrody. Ogród okalający dwór w Skwarzawie, 
drzewa i kwiaty, które Karol kochał, podziwiał i pielęgnował, zdrowe 
powietrze oraz spokój wiejskiego życia powoli wzmacniały jego siły. 
We wspomnieniach pisał:

Wielkie to szczęście, kiedy człowiek może wiele przyjmować z wido-
ków natury, z prostych wrażeń życia! Jest to skarb, który się w dalszym 
życiu drobną wydaje monetą, jest to zapas na czas posuchy serca, na 
czas nieurodzaju ducha6. 

Spokój odnajdywał przede wszystkim w czasie samotnych wędró-
wek po lesistej okolicy Lwowa. W czasie jednej z nich, w mroźny zimo-
wy dzień, natknął się na kilkuletnie, porzucone przez kogoś, zziębnięte 
dziecko. Okrył je więc własnym płasz czem, zaniósł do swej matki, nie 
mając żadnych wątpliwości, że ocalony od śmierci chłopiec pozostanie 
na stałe w ich domu, a on sam będzie pomagał go wychowywać i uczyć7. 

Jesienią 1824 roku powrócił Karol z matką i siostrami do Lwo-
wa, by wkrótce rozpocząć studia z zakresu prawa. Bardziej jednak po-
ciągała go nauka języków obcych, do których miał szczególne zdolno-
ści, stąd szybko świetnie opanował również język francuski, angielski 
i włoski. Mógł zatem w oryginale czytać dzieła słynnych pisarzy, w które 

5 K. Antoniewicz, Wyjątek z pamiętników. Rok 1823, „Dzwonek. Pismo młodemu 
wiekowi poświęcone” 1851, t. IV, s. 28-29. Pismo to ukazywało się we Lwowie w l. 1850- 
-1851, w tomikach kwartalnych; red. Walentyna Trojanowska, uczennica Stanisława Jacho-
wicza (poety, pedagoga, bajkopisarza, działacza charytatywnego XIX w.). Wiele miej-
sca zajmowały artykuły z dziejów ojczystych. W piśmie ogłosił szereg swoich utworów 
ks. Karol Antoniewicz.

6 Tamże, s. 31.
7 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 8; zob. ATJKr, rkps 1012 – I, k. 33.
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zaopatrzona była dworska biblioteka. Mając 17 lat, napisał swój pierw-
szy wiersz i dedykował go matce. Kochał poezję i muzykę; wiele godzin 
spędzał przy ulubionym fortepianie, wykonując najtrudniejsze utwory 
muzyczne, komponował też muzykę do własnych wierszy8. W 1827 
roku ukończył poeta-prawnik z wyróżnieniem uniwersyteckie studia: 
cum eminentia et eximia laude, jak donosi późniejsza notatka9, i po kil-
ku tygodniach odpoczynku w Skwarzawie udał się w podróż do Wied-
nia. Oczytany w dziełach pisarzy niemieckich, doskonale władając języ-
kiem, szybko nawiązał serdeczne stosunki ze znakomitościami stolicy 
oraz ze światem uczonych i twórcami kultury. 

Kolejną podróż Karol Antoniewicz zaplanował wraz ze swym stry-
jecznym bratem Mikołajem10 na Multany11, by odwiedzić daleką rodzi-
nę, a przy okazji zwiedzić piękny kraj. Nie chodziło tu jednak o źró-
dłowe studia nad historią ormiańską, jak niektórzy myśleli; nigdzie też 
w jego pismach nie ma śladu tego rodzaju projektu12. 

W tym czasie, w 1830 roku, do Lwowa zaczęły dochodzić wie-
ści o  listopadowych rozruchach w Warszawie. Karol ożywiony na-
dzieją szybkiego oswobodzenia Królestwa Polskiego był przekona-
ny, że świętym obowiązkiem jest zaciągnąć się co prędzej w szeregi 
powstańcze, co wcześniej uczynił wspomniany towarzysz podróży − 
Mikołaj. Obawiał się tylko, czy opuszczając matkę zbyt boleśnie nie 
zrani jej serca. Z pomocą przyszedł mu wiersz Pożegnanie, którego 

 8 Tamże, k. 60: zachowały się również m.in. Wspomnienie Mikuliczyna; są to dwa 
walce (litografia 1844, Lwów, Biblioteka Ossolineum), dedykowane siostrze Albinie i Po-
lonaise pour le Piano Forte: composée et dediée a Madame Regina Froberg, Lwów, 1835. 

 9 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 39. Z powodu zaginięcia ksiąg wpisowych wszechnicy 
lwowskiej, w czasie bombardowania Lwowa 2 listopada 1846 r., nie znamy dokładniejszej 
daty. Słowa powyższej pochwały znajdują się w archiwum prowincji jako świadectwo 
złożone przy wstąpieniu Antoniewicza do zakonu.

10 Mikołaj Bołoz Antoniewicz (1801-1885), porucznik 4 pułku ułanów wojsk pol-
skich z 1831 r., kawaler Krzyża Virtuti Militari, poeta. 

11 Dwie nazwy etniczne: Mołdawia i Multany były używane przez Polaków za-
miennie; stolica – miasto Jass. Teren ten wchodzi w skład Wołoszczyzny, krainy histo-
rycznej w Rumunii. W źródłach staropolskich kraj zwany obecnie Mołdawią to Wołosz-
czyzna, zaś państwo, które dziś mienimy Wołoszczyzną – to Multany.

12 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 10.
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autorem był właśnie Mikołaj Antoniewicz, znany już wówczas poeta 
publikujący pod pseudonimem Mikołaj z Pokucia:

Hańba tej matce, tej siostrze, tej żonie,
Co męża, brata, co synów 
Wstrzymują stawać w ojczyzny obronie; 
Co w trwodze o nich, na polskim zagonie 
Bronią im żniwa wawrzynów13.

Wielu ówczesnych poetów poczuwało się do obowiązku kształto- 
wania duszy Polki – patriotki, której zadaniem było wzbudzanie uczuć 
patriotycznych, chlubą zaś walka brata, męża czy syna o wolność ojczyz-
ny, a szczęściem śmierć na polu chwały14. Karol wyprosił więc u matki 
zgodę i wkrótce, wraz z kilkoma towarzyszami, przekroczył granicę, 
udając się w kierunku podążającego ku Wołyniowi oddziałowi Dwer-
nickiego. Grupa spotkała jeszcze kilku innych ochotników, którzy, 
podobnie jak oni, nie znali dokładnie drogi. Przewodnik znalazł się 
wprawdzie bez trudu, ale okazał się zdrajcą i skierował powstańców 
nie w stronę polskiego, lecz rosyjskiego obozu. Kilku z nich wpadło 
więc w zasadzkę i zostali natychmiast uwięzieni. Karol opowiadał po-
tem, że życie swoje i swych towarzyszy zawdzięczał tylko opiece Anio-
ła Stróża. Wyczerpany drogą usnął bowiem na koniu, który sam skie-
rował się w stronę wiodącą do obozu polskiego. 

Działania Dwernickiego na Wołyniu i Podolu nie przyniosły spo-
dziewanych zwycięstw. Po kilku szczęśliwie stoczonych potyczkach, 
w których ochotnicy wzięli udział, wojsko polskie, parte przez o wiele 
silniejszy korpus Rydygiera, musiało ostatecznie przejść pod Lulińca-
mi granicę galicyjską. Powstańcza wyprawa Antoniewicza nie trwała 
więc długo i niewiele przechowało się o niej informacji15. Pewną wia-

13 Cyt. za: tamże, s. 21; liryk ten pochodzi z tomiku wierszy patriotycznych Mi-
kołaja z Pokucia (Mikołaj Bołoz Antoniewicz), Rymy zbrojne Mikołaja z Pokucia, War-
szawa 1831. 

14 J. Znamirowska, Liryka Powstania Listopadowego „Studia z Zakresu Historii 
Literatury Polskiej”, nr 9, Warszawa 1930, s. 140-143.

15 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 48.
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domością jest to, że Karol powrócił do Lwowa już sam, bez wiernego 
przyjaciela16, który zginął. Ta śmierć jeszcze bardziej pogłębiła ciężkie 
przeżycia młodzieńca związane z usuwającą się na długie lata wszelką 
nadzieją na odzyskanie wolności17. Po latach ks. I. Czeżowski dopatry-
wał się w tym powrocie z powstania interwencji samego Boga: „Czu-
wała tu widocznie Opatrzność Boga nad swoim wybranym, który nie 
mieczem i ołowiem, lecz z krzyżem w ręku miał się przyczynić do zba-
wienia swej miłej ojczyzny”18. 

Antoniewicz, lękając się we Lwowie szykan i śledztw, niezwłocz-
nie udał się do Wiednia oraz na krótko do Wenecji. Prawdopodob-
nie wówczas poznał się osobiście z Goethem, Schellingiem oraz z obu 
uczonymi braćmi Schleglami: Fryderykiem i Augustem Wilhelmem, 
który wspomina go w jednym ze swych dzieł. W Wiedniu zaprzyjaźnił 
się też z ormiańskim zakonem mechitarystów. Połączyła z nim Karola 
nie tylko narodowość, ale i znajomość dziejów Ormian polskich oraz 
języka i literatury ormiańskiej. W drukarni prowadzonej przez zakon 
wydano wtedy pierwsze utwory poety tworzone w języku niemieckim. 
Owocem zaś przyjaźni z zakonnikami był napisany przez niego artykuł 
Uczeni Europy pod względem Armenii19.

Z tego prawie dwuletniego pobytu za granicą, niestety również 
nie odnaleziono dotąd żadnych listów i polskich wierszy. Zachował się 
jedynie niewielki pamiętnik pozostający w mało czytelnym rękopisie, 
pisanym na przemian po francusku i niemiecku, w którym tylko cza-
sem pojawia się kilka zdań w języku polskim. Jest to właściwie dzien-
nik wydarzeń przeplatanych od czasu do czasu różnymi refleksjami. 
Odczytać tam można kilka zdań związanych z wyprawą powstańczą, 

16 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 21; tym przyjacielem był ura-
towany przez Karola od śmierci w dzieciństwie kilkuletni chłopiec Michał Wiatrowicz, 
który zamieszkał w domu Antoniewiczów.

17 J. Koźmian, O  kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, „Przegląd 
Poznański” 1849, t. VIII, s. 472.

18 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 47b.
19 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 49; druk: „Słowianin”, zebrał i wydał S. Jaszowski, 

 t. II, Lwów 1839,  s. 130-134.
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którą sam Karol uważał za „najciekawszy życia period”20. Znajduje się 
też informacja, że już przed udziałem w powstaniu nosił się z zamia-
rem poślubienia Julii, córki pani Lambert21 z pobliskiego Krechowa22. 
Z innych źródeł dowiadujemy się, że do ślubu nie doszło, gdyż nieroz-
tropna panna oznajmiła mu, że nigdy nie potrafi kochać jego matki tak, 
jak swojej. Dla młodzieńca kochającego matkę ponad życie, oświad-
czenie to było nie do przyjęcia, więc zaręczyny zerwał. Wkrótce Julia 
wyszła jednak za mąż za kogoś innego, a Karol ku zaskoczeniu wszyst-
kich poprosił o rękę Zosię, najstarszą córkę swego wuja Ignacego Ni-
korowicza, która w dzieciństwie straciła matkę. Wuj ożenił się powtór-
nie, ale jego żona nie miała dla Zosi serca i szybko chciała pozbyć się 
jej z domu. Zamierzała wydać ją za mąż za człowieka dużo starszego 
i do tego przez dziewczynę niekochanego. Karol, widząc smutek i łzy 
lubianej przez siebie kuzynki, nie mógł pozostać obojętny. Wymyślił 
więc szybko, że sam poprosi wuja o jej rękę, ale oczywiście nie zamie-
rzał się żenić. Chciał tylko zyskać na czasie, by znaleźć dla niej odpo-
wiedniego męża i jedyny ratunek widział w realizacji swego sprytnego 
pomysłu. Nie spodziewał się jednak zdecydowanej, wręcz surowej oce-
ny swej matki, która usłyszawszy o fortelu syna powiedziała, że w takiej 
sytuacji sam powinien ożenić się z Zofią. Zaskoczony obrotem sprawy 
nie śmiał sprzeciwić się tym słowom, choć o zgodę na ślub musiał sta-
rać się u papieża, gdyż pokrewieństwo młodej pary było zbyt bliskie23.

Z pamiętnika Antoniewicza wynika, że „po słowie z Zosią” był już 
w maju 1830 roku, czyli jeszcze przed wyprawą powstańczą. Domyślać 
się można, że przestrzegano go przed tym nieprzemyślanym krokiem, 
ponieważ nawet w osobistych zapiskach zachowały się słowa jednego 
ze znajomych: „Ty Zosi pokochać nie możesz, żenisz się tylko dla da-

20 Cyt. za ks. I. Czyżowskim. Oddzielna kartka nienumerowana (rękopis) z na-
główkiem „Ks. Antoniewicz” jest zapewne odpisem z pamiętnika Antoniewicza,  ATJKr, 
rkps 692, Notatki o. Iwona Czeżowskiego do życiorysu o. Karola Antoniewicza (cz. I). Róż-
ne notatki do napisania Żywota Wb. Ojca Karola Antoniewicza SJ (cz. II).

21 Notatka Od księżnej Leonowej, ATJKr, rkps 692, cz. II, s. 2.
22 Notatka Ożenienie się Karola, ATJKr, rkps 692, cz. II, s. 3.
23 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 25.
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nego słowa – patrz, żebyś nie był nieszczęśliwy”24. Na co Karol jednak 
odpowiedział krótko i zdecydowanie: „Będę, ale nikt przez mnie na-
rzekać ani cierpieć, nie będzie”25. Zastanawiające jest też zdanie: „Mu-
szę się chwytać jakiejś istoty, która mnie, którą ja kochać mogę. Chcę 
ją kochać, powinność mi nakazuje… wszystkie moje starania darem-
ne, zimny głaz kochać nie może, kochać nigdy nie będę. Przyszłość 
czarne mi stawia obrazy”26. Z kontekstu wynika, że określenie „zim-
ny głaz” odnosi do siebie samego. Cóż tak niezrozumiałego było w ży-
ciu młodzieńca, że nie widział przed sobą świetlanej przyszłości, a mi-
łość stawała się jedynie powinnością? Być może odpowiedź znajduje 
się w skrywającym tajemnicę pamiętniku. Wnikliwy czytelnik będzie 
próbował jej szukać również w pozostawionej spuściźnie literackiej. 
Jedno jest pewne, że Karol miał serce niezwykle wrażliwe na cierpie-
nie i łzy drugiego człowieka, dlatego był zdolny do najwyższych po-
święceń, nawet kosztem własnego szczęścia. 

15 marca 1831 roku pamiętnik urywa się. Powrócił do niego Karol 
dopiero 1 czerwca i pod datą 8 czerwca 1831 tego roku wyraźnie pod-
kreślił jedyne czytelne, ale tajemnicze zdanie: „Daj Boże, by od dziś po-
rządnie się prowadził”27. Trudno odgadnąć, czyje są to słowa: czy ko-
goś ze znajomych, czy może matki, czy samego Karola. Treść notatki 
z 5 września również jest zastanawiająca, gdyż świadczy o tym, że pla-
nowany ślub nie wnosił w życie młodzieńca żadnej radości, prócz tej 
jednej − najważniejszej, dotyczącej szczęścia Zosi: „Moment się zbliża, 
w którym na wieki miłość zaprzysiąc będę musiał… W tym samym mo-
mencie zrzekać się będę szczęścia… pustka, okropna pustka zostanie. 
Lecz mniejsza z tym…, byle tylko ona była szczęśliwa”28. Ślub młodej 

24 Cyt. za ks. I. Czyżowskim. Oddzielna kartka nienumerowana (rękopis) 
z nagłówkiem „Ks. Antoniewicz” – notatka z pamiętnika, 8 grudnia 1830 r., ATJKr, rkps 692. 

25 Tamże. 
26 Tamże.
27 Karola Antoniewicza pamiętnik i zapiski od roku 1830, pisane jeszcze przed 

wstąpieniem do zakonu, strony nienumerowane, ATJKr, rkps 811.
28 Cyt. za ks. I. Czyżowskim. Oddzielna kartka nienumerowana (rękopis) 

z nagłówkiem „Ks. Antoniewicz”, notatka z pamiętnika, 5 września 1830 r., ATJKr, 
rkps 692.
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pary miał miejsce w ostatnich dniach karnawału 1832 roku, w dwor-
skiej kaplicy w Zboiskach, wsi należącej do wuja. I jak wynika ze wspo-
mnień Karola, które zapisał w liście kilkanaście lat później, gdy w lu-
tym 1849 roku, już jako kapłan po raz pierwszy błogosławił związek 
małżeński, towarzyszące mu wówczas uczucie było jednak szczęśliwe:

Tak mi żywo stanęła przed oczyma duszy ta chwila, gdym w całej sile 
młodości, bom miał wtedy lat 25, niedawno z polskiej wróciwszy wy-
prawy, z sercem pełnym nadziei, miłości i upojenia, klęczał obok Zosi 
u stóp ołtarza. 18 lat odtąd minęło i przeszedłem przez wszystkie ko-
leje życia zewnętrznego, przez wszystkie radości i boleści, jakie świat 
dać może, a dzisiaj jako kapłan stałem przy ołtarzu! Czym podówczas 
mógł był podobną myśl przypuścić! Wszy stkie widoki, plany, zamia-
ry na przyszłość Bóg pomieszał, starł, zniszczył, i za to, i za wszystko 
Jemu niechaj będzie dzięki, cześć i chwała. […] Im bliżej nieba, tym 
cięższa droga, im cięższy krzyż, tym bliżej nieba29.

Pierwsze wspólne lato młodych dziedziców Skwarzawy minę-
ło spokojnie. Zofia, którą Karol nazywał swoim aniołem, była kobietą 
spokojną, pobożną, praktyczną i miała na męża ogromny wpływ. „Była 
za wsze tą gwiazdą zbawienia, która mi przyświecała − pisał − była tą 
kotwicą nadziei, której tak mocno chwyciły się dłonie moje”30. On zaś 
miał charakter całkowicie odmienny, był człowiekiem z gorącym tem-
peramentem i patrzył na świat przez pryzmat poezji. Widać było, że:

Myślał, mówił, działał jak światowiec. Miał Boga w sercu, a światu ka-
dzidła palił. W kościele nabożnie klęczał − wyszedłszy kapelusz na ba-
kier − z cygarem w ustach, elegant wedle mody najnowszej. Serce miał 
złote − wszystko go zajmowało, unosiło, co piękne, dowcipne, szlachet-
ne, patriotyczne31.

29 K. Antoniewicz, List ze Stanisławowa, luty 1849, w: Poselstwo duchowe ku 
ludziom, list XLIII, s. 130-131; por. ATJKr, rkps 692, cz. II, s. 4.

30 K. Antoniewicz, Dwa listy o Zofii Antoniewiczowej, Frywałd, 26 września 1848, 
„Pokłosie…”, dz. cyt., Poznań 1862, list I, s. 10.

31 Por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 54.
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W skwarzawskiej posiadłości Karol zgromadził dużą bibliotekę, 
a będąc znawcą i kolekcjonerem sztuk pięknych, ściany dworu przy-
ozdobił cennymi obrazami i portretami słynnych postaci historycznych. 
W 1837 roku, w lwowskich „Rozmaitościach”, ukazała się nawet jego 
relacja z wystawy sztuk pięknych we Wrocławiu, którą zwiedził w cza-
sie podróży w Sudety, stanowiąca świadectwo głębszych zaintereso-
wań32. Dwór Antoniewicza był zawsze miejscem otwartym i gościn-
nym. W jednej z sal zorganizowano szkółkę, do której przychodziła 
młodzież wiejska i dzieci. Karol uczył chłopców, Zofia zaś codziennie 
tłumaczyła dziewczętom katechizm, uczyła je czytać, pisać i wykony-
wać domowe prace. W drugiej zaś sali znajdował się skromny szpita-
lik, gdzie spędzała przy chorych długie godziny, również w nocy. Karol 
nieraz, wracając z Żółkwi lub ze Lwowa, spotykał przy drodze jakiegoś 
biedaka. Zabierał go wówczas ze sobą i od dawał pod opiekę żony, pew-
ny, że sprawi jej tym prawdziwą radość. Sam zaś chcąc umilić chorym 
czas, często im śpiewał ulubione piosenki i grał na fortepianie. 

Natomiast matka Karola, przygotowawszy swych następców do 
przejęcia włości, przeniosła się na stałe do klasztoru ormiańskich be-
nedyktynek we Lwowie, gdzie w skromnej klasztornej celi, niezwiązana 
żadnymi ślubami, pozostała aż do śmierci. Młodzi często ją odwiedzali, 
pytali o radę, prosili o modlitwę33 – szczególnie wtedy, gdy choroby 
i śmierć potomstwa zaczęły boleśnie doświadczać ich małżeńskie szczę-
ście. Pierwsze dziecko, którego imienia nie znamy, żyło zaledwie kilka 
miesięcy, potem zmarła dziewczynka o imieniu Ma ria, następnie ko-
lejna córeczka, też Maria. Wielką nadzieją Karola było czwarte dziec-
ko − syn Józef, po którego śmierci udręczeni cierpieniem małżonko-
wie postanowili przenieść się do Lwowa34, by najmłodszemu dziecku, 
również Józefowi, zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną. Niestety, 

32 K. Antoniewicz, Wystawa sztuk pięknych we Wrocławiu w roku 1837, „Rozma-
itości” (dodatek do „Gazety Lwowskiej”), Lwów 1837, nr 41-42.

33 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 26.
34 Od księżnej Leonowej, ATJKr, rkps 692, cz. II (notatka III, s. 2); por. Wirtual-

ne Archiwum Polskich Ormian, http:// archiwum.ormianie.pl; 22 maj 1838 /data chrztu/
urodzenia/typ księgi: U,1838.
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po kilku miesiącach życia, 22 maja 1838 roku, umiera i ten ostatni syn. 
Ani jedno z pięciorga dzieci Karola i Zofii nie przeżyło więc pierwsze-
go roku życia. Ból żałoby po śmierci dzieci przeniknął codzienność 
Antoniewicza i całe jego życie. Dzięki Zofii te najtrudniejsze chwile 
starał się przeżywać w duchu wiary. Pomimo ogromnego bólu zacho-
wał godność i nie było w nim buntu. Choć bardzo cierpiał, z uczuciem 
wdzięczności Bogu powracał we wspomnieniach do chwil przeżytych 
wspólnie z żoną i dziećmi: 

Byłem ojcem − ach to słowo, to było jedno słowo, którem posłyszał z ust 
dzieci moich! Jakby tylko na to przyszły na świat, aby mnie w imie-
niu Boga tym słowem powitać, tym słowem pożegnać. Boże! Ty wiesz,  
żeśmy te dzieci dla Ciebie tylko wychować chcieli, żeśmy je zawsze jak 
Twoją własność uważali; dziękowaliśmy Ci, gdyś je nam powierzył, 
nie skarżyliśmy się, gdyś je nam odebrał! Cieszyliśmy się nad ich 
kolebką, płakaliśmy nad ich grobem35.

Cierpienie rodziców z powodu śmierci dziecka, o wiele głębsze 
niż jakikolwiek inny rodzaj bólu, niezależne jest od wieku syna czy cór-
ki. To nieustannie otwarta rana, która nie chce się zagoić36. Karol za-
chował głęboko w sercu szczęśliwy czas spędzony w Skwarzawie i spa-
cery z dziećmi modrzewiową aleją. Wspominał, że na tę krótką chwilę 
ziemia stała się dla niego niebem, ale nie było ono wówczas miejscem 
jego przeznaczenia. Dopiero bowiem poprzez to cierpienie – jak sam 
pisał − po raz pierwszy oczyma duszy ujrzał ukrzyżowanego Jezusa. 
Wcześniej krzyż, choć rozumiany był przez niego jako znak zbawienia, 
nie miał jeszcze tak głębokiej wymowy jak teraz, gdy doświadczał go 
tak boleśnie w swoim życiu. Doświadczenie bezbrzeżnego osobistego 
bólu zmusiło Karola do przeżywania krzyżowej męki Jezusa w sposób 
zupełnie nowy. Tylko wśród łez i cierpienia spotkanie z Ukrzyżowa-

35 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego (cz. III-IV), „Dzwonek. 
 Pismo młodemu wiekowi poświęcone”, Lwów 1850, t. II, s. 57; zob. ATJKr, rkps 977 − G, 
rkps ks. K. Antoniewicza, k. 169-193.

36 C.M. Sanders, Jak przeżyć stratę dziecka. Powrót nadziei, przeł. E. Knoll, Gdańsk 
2001, s. 15-16.
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nym może być tak głębokie i prawdziwe. Jedynie ten, kto sam rozpięty 
jest na krzyżu boleści, może choć trochę pojąć ból cierpiącego Boga. 
By zrozumieć Boga, człowiek musi zrozumieć samego siebie:

Cała ta przeszłość moja mówi mi o Bogu − Boga mi przy pomina. […] 
Jego miłosierdzie dało mi matkę […], dało mi żonę, […] − dało mi 
gronko aniołów, aby na krótką chwilkę tę ziemię uczynić dla mnie nie-
bem. Ale obcy byłem w tym niebie i nie umiałem dość cenić tego nieba, 
bom je miał i tęskniłem do ziemi, bom z ziemi był! Szukałem dla sie-
bie jeszcze innego nieba, i wszystkom utracił i nicem nie uzyskał! − 
O! nie, uzyskałem wszystko; wśród łez i cierpienia ujrzałem po raz 
pierwszy duszą i  sercem Ciebie, o  Jezu, Ciebie na krzyżu rozpięte-
go! Widziałem Ciebie często, ale nie pojmowałem, nie rozumiałem 
Ciebie, bom nie pojmował, nie rozumiał siebie37. 

Więź, która zrodziła się między Karolem a rozpiętym na krzy-
żu Jezusem, była wyjątkowa i bardzo głęboka. Gdy człowiek spotyka 
ukrzyżowanego Jezusa, gdy decyduje się dać Mu świadomie określone 
miejsce w swoim życiu, wkracza w jakiejś mierze w osobistą z Nim re-
lację. Krzyż nie jest już tak bardzo znakiem czegoś, co Kogoś. Jest zna-
kiem tej relacji, jest środkiem łączności38. Taką rolę zaczął pełnić krzyż 
w życiu Karola. Wzorem pokory w cierpieniu była dla niego przede 
wszystkim żona, wsparciem − ukochana matka i kuzynka Jędrzejewi-
czowa, do której listy ujawniają wielką boleść osieroconego ojca, grani-
czącą z goryczą żalu wobec Boga. Wyraża w nich również wdzięczność 
za okazaną mu bliskość, wówczas gdy dotknęła go śmierć ostatniego 
dziecka. Jest przekonany, że to sam Bóg przysyła odpowiednią osobę, 
by cierpiącego człowieka ochronić od rozpaczy:

Przez niejedną ciemność Bóg nas prowadził, która dziś stała się jasną 
dla nas! Przed wielu laty może pytaliśmy się Boga: „Panie, na co ten 
krzyż dla mnie?”. A na to pytanie mamy dziś odpowiedź! I pytamy dziś 
Boga: „Panie, za co mnie tą boleścią nawiedzasz?”– A przy śmierci, 

37 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. II, dz. cyt., s. 54.
38 J. Lescrauwaet, Paradoksalny charakter krzyża, dz. cyt., s. 57. 
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Bóg nam odpowie! Tyś jedna była, któraś tak dobrze pojęła anielską 
Zosi duszę, wtenczas, gdym ja sam jeszcze nie poznawał; tyś ją tak ko-
chała, jak siostrę, tyś tak kochała matkę moją!39 

Karol zrozumiał, że Bóg, który ciemność boleści człowieka na-
pełnia swym światłem, nie pozostawia pytań o krzyż i cierpienie bez 
odpowiedzi. Jednak pełne wyjaśnienie tej tajemnicy otrzymamy dopie-
ro w chwili śmierci. Zofia tą jasnością wiary promieniowała również 
w chwilach największego cierpienia. Nawet wówczas umiała znajdo-
wać słowa pociechy dla innych, ale jej mąż potrzebował mocnego du-
chowego wsparcia, by nie wpaść w gorycz: 

Czy pamiętasz, jak ostatnie dziecię umarło mi we Lwowie? Byliśmy pod-
ówczas tak sami, w tej ubogiej izdebce ty jedna byłaś pociechą moją! 
Zosi Bóg wy starczał, ona żadnej pociechy ludzkiej nie potrzebowała, 
bo wiesz, jak najlepiej sama w ten czas pocieszać umiała, gdy ją naj-
więcej bolało! Ale ja byłem tak słaby, tak biedny, tak nędzny, i Bóg mi 
ciebie przysłał, abym w goryczy żalu nie zgrzeszył40.

Jeszcze nieraz autor bolesnych wspomnień będzie powracał 
do dni związanych ze śmiercią swego potomstwa. Nigdy nie uciekał 
od tych myśli i z zadziwiającą dojrzałością wiary tłumaczył najbardziej 
dramatyczne przeżycia ojcowskiego serca. Była w nim ufność i heroicz-
na wiara w to, że błogosławieństwo Boga nie przejawia się tylko w szczę-
ściu i zdrowiu, ale że oczekuje On na człowieka również na krzyżowej 
drodze. Był przekonany, że dzieci, z którymi musiał rozstać się na zie-
mi, są przez Boga bardzo kochane, a wiara w życie pozagrobowe zwia-
stowała mu nadzieję na ponowne ich spotkanie w niebiańskiej rado-
ści. Warunkiem tego spotkania jest dobroć, którą oczekujący na niebo 
człowiek winien się zawsze kierować. Karol pisze, że dzieci, które Bóg 
wezwał do siebie, są dla niego błogosławieństwem, tak jak dla jego ku-
zynki tym błogosławieństwem jest jej potomstwo tutaj na ziemi: 

39 K. Antoniewicz, List do kuzynki Jędrzejewiczowej, w: Listy w duchu Bożym 
do przyjaciół, list XL, s. 119; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 33.

40 Tamże, s. 119-120. 
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Cieszyliśmy się przy kolebce, płakaliśmy przy grobie dzieci naszych; 
wierzyliśmy w możliwość znalezienia szczęścia krom Boga i Bóg się li-
tował nad nami, a gdyśmy tak mało nad sobą czuwali, On tym trosk- 
liwiej nad nami czuwał. Pobłogosławił cię dziećmi żyjącymi, a mnie 
umarłymi. Ty Mu dziękujesz, a ja się nie skarżę. Bo czegóżbym się mógł 
skarżyć? Że Bóg je ukochał, że je wziął do siebie, że je trzyma przy 
sobie? Wiem, że jeśli dobry będę, tom ich nie stracił na wieki41.

Pomimo niewyobrażalnego bólu związanego ze śmiercią dzieci, 
Karol i Zofia nie poddali się rozpaczy. Oboje szukali pociechy i uko-
jenia w modlitwie i uczynkach miłosierdzia, wspólnie troszczyli się 
o biednych, chorych i opuszczonych; we Lwowie razem podejmowali 
proste posługi w szpitalu sióstr miłosierdzia42, z którymi Zosia przy-
jaźniła się od dawna. „Od tych to Aniołów cierpiącej ludzkości uczyła 
się sposobu pielęgnowania chorych i ducha tego, którym się cała prze-
jęła”43 – czytamy. Tam chronił się Karol przed gwarem miasta i często 
– jak wspominał − klęczał przed widniejącym w klasztornym kory-
tarzu krucyfiksem, modlił się w kaplicy i szukał ucieczki przed sobą 
i światem w szpitalnych salach, dotykając ludzkiej nędzy i cierpienia. 
Tu widział i pojmował moc i siłę Boga objawioną w słabym stworze-
niu44. Osobą, która miała na niego wówczas duży wpływ, była s. Jó-
zefa − szarytka, kobieta wielkiej dobroci i miłości wobec cierpiących 
i  ubogich, zasługująca na najwyższe uznanie. Starannie utrzymana 
przez tę „szarą siostrę” sala chorych była prawdziwą szkołą życia du-
chowego Karola. Przykład oddania życia w służbie cierpiącym, wyra-
żający się w całkowitym poświęceniu i miłości do chorych, ukazał mu 
także piękno i wartość życia zakonnego45. I powoli w tych szpitalnych 
salach dojrzewało powołanie młodego, zbolałego ojca oraz wzrastała 

41 K. Antoniewicz, List do kuzynki Ję drzejowiczowej, w: Poselstwo duchowe ku lu-
dziom, list LXII, s. 172, por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 34.

42 Tamże.
43 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 64b.
44 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego (cz. VI), „Dzwonek…”, t. IV, 

Lwów 1851, s. 83. 
45 Tamże, s. 82.
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tęsknota za samotnością i Bogiem. To samo uczucie rozwijało się rów-
nocześnie jeszcze mocniej w sercu Zofii. Oboje wówczas podjęli de-
cyzję o złożeniu ślubu czystości, poprzestając na miłości wzajemnej 
w Bogu i dla Boga. Wtedy też Karol odkrył niezwykłą więź łączącą go 
z Zosią – całkowitą jedność w miłości, ideałach i myślach. We Wspo-
mnieniach życia zakonnego więc pisał:

Świat z dnia na dzień stawał mi się obojętniejszym, samotność coraz 
więcej miała powabu, szukałem pociechy w modlitwie i Bóg mi jej uży-
czył. Zrozumiałem to życie wśród świata, ale nie wedle świata; kocha-
łem ludzi, ale ta miłość inny zwrot wzięła; ko chałem ludzi nie dla sie-
bie, ale dla nich; szukałem ich w cier pieniu, unikałem w zabawie, Bóg 
mi wystarczał! Jedno i toż samo uczucie i w sercu Zosi rozwijało się, 
tylko daleko mocniej i święciej, i dopiero od tej chwili we wszystkim 
i zupełnie mo gliśmy się zrozumieć; wtedy dopiero poznałem, jako dwa 
serca jednym sercem, dwie myśli jedną myślą stać się mogą46. 

Nikt, prócz spowiednika, o tym postanowieniu nie wiedział, do-
piero po wielu latach Karol – już jako kapłan − powierzył ten sekret 
księżnej Jadwidze Sapieżynie, którą otaczał wielką czcią i zaufaniem47.

Cztery małe dziecięce mogiłki (piąte dziecko zostało pochowa-
ne we Lwowie), okalające na cichym cmentarzu w Skwarzawie rodzin-
ny grobowiec ojca, naznaczyły Karola nieustannie żywą boleścią. Nie 
był to jednak kres cierpień. Jeszcze jeden bolesny cios wymierzony był 
w jego serce, gdyż Zofia, wyczerpana długim cierpieniem i tęsknotą za 
dziećmi, wkrótce zachorowała na nieuleczalną wówczas gruźlicę:

Niejedna już jesień omszone zimne głazy obsypała zwiędłym wierzb 
płaczących liściem, a na gałęziach jodeł i świerków, tych grobowych 
stróżów, stado przelotnych ptasząt niejedną powitało wiosnę. I tam na 
grobie ojca i dzieci niejedną z Zosią klęcząc odmówiliśmy modlitwę 
za dusze drogich umarłych! Ale i ta pociecha niedługo pozostała. Ser-
ce tej biednej matki obumierało śmiercią każdego dziecka. Dusza jej 

46 Tamże, s. 83-84. 
47 Por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 66.
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z każdą taką anielską duszą ulatywała do nieba, odprowadzała ją aż do 
progów wieczności i tęskna w świat wracała. Wypłakawszy wszystkie 
łzy, serce, życie pomału ustawać zaczęło. Skra żywotna wśród smutku 
coraz słabiej i słabiej tlejąc, zgasła z życiem ostatniego dziecka, które 
do grobu złożyła48.

Wówczas małżonkowie podjęli kolejną decyzję. Postanowili, że 
swe życie poświęcą służbie Bogu; jeśli Zofia wyzdrowieje, to wstąpi do 
zgromadzenia sióstr szarytek49 (Siostry Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo), a Karol do zakonu jezuitów50 (Towarzystwo Jezusowe). Jed-
nak stan zdrowia żony po kuracji w Gräfenbergu i krótkotrwałej po-
prawie zaczął się gwałtownie pogarszać. Karol złamany cierpieniem, 
czuwał przy niej nieustannie. „Pięcioro miał dzieci, wszystkie śmierć 
mu wydarła − nieubłagana, wkrótce sięgnęła i po to, co miał najdroż-
szego na ziemi”51 − pisał biograf ks. Sadok Barącz. 

Pomimo najlepszych wówczas środków medycznych i ogrom-
nego zaangażowania męża, 27 lipca 1839 roku, 14 miesięcy po śmier-
ci ostatniego dziecka, w wieku 27 lat, umiera również ukochana Zofia. 
W obliczu śmierci uzyskała jeszcze zgodę na złożenie ślubów zakon-

48 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego (cz. I-II), „Dzwonek…”,  
t. I, Lwów 1850, s. 44.

49 Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytki) zajmowały się we Lwo-
wie chorymi i ubogimi, szczególnie dziećmi i sierotami. Dzięki Jadwidze Leonowej Sa-
pieżynie działało tam też Stowarzyszenie Pań św. Wincentego à Paulo, zajmujące się m.in. 
szpitalem dla dzieci i ośrodkiem wychowawczym.

50 Jezuici przybyli do Lwowa w 1584 r. za sprawą biskupa Jana Dymitra Solikow-
skiego i jezuity ks. Jakuba Wujka. Oprócz duszpasterstwa zajmowali się działalnością 
edukacyjną. Prowadzili kolegium dla młodzieży męskiej, z którego zrodziła się lwowska 
uczelnia − jedna z najważniejszych szkół Rzeczypospolitej i zalążek przyszłego uniwer-
sytetu. Rangę uniwersytecką uczelni potwierdził w 1759 r. papież Klemens XIII.

51 S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, w: tenże, Żywoty sławnych Ormian 
w Polsce, Lwów 1856, s. 18; por. H. Folsztyński, Część literacko-artystyczna. Kilka szcze-
gółów z życia ks. Karola Antoniewicza, ATJKr, rkps 975, Różne pisma i wiersze częściowo 
już drukowane, druk nr 90. W komentarzu do tego artykułu pod inicjałami P. R. znaj-
duje się zapis tej treści: „Artykuł ten jako pierwszy, podający szczegóły z życia i prac 
literackich śp. ks. Antoniewicza, umieszczamy tym skwapliwiej, że może posłużyć do bio-
grafii obszerniejszej, która zapewne kiedyś się ukaże o tym światłym mężu zajmującym 
piękne miejsce w dziejach naszej literatury”.
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nych, zaś Karola zwolniła z  podjętego zobowiązania, mówiąc mu, 
że z chwilą jej śmierci przysięga przestanie go obowiązywać i by spo- 
kojnie czynił to, co uzna dla siebie za najlepsze52: „Teraz, mój drogi Ka-
rolu − rzekła mu cichym głosem − jesteś wolny od ślubu. Ja umieram, 
ty czyń, co ci się podoba”53. Sadok Barącz dostrzegał w tym bolesnym 
doświadczeniu zamysł Boga. Przekonywał, że Karol, by zostać „apo-
stołem krzyża”, musiał usposabiać się do tego przez liczne cierpienia, 
gdyż „Bóg ulubieńców swoich cierniową do siebie prowadzi drogą”54. 

W tak wielkim bólu człowiek, którego cały świat legł w gruzach, 
chciałby gdzieś uciec, ale nie ma takiego miejsca, gdzie może się schro-
nić. Jedynie własne serce próbuje ocalić nadzieję. W jego głębi − jak pisał 
Antoniewicz − poszukujmy skarbu ratującego rozbite cierpieniem życie:

Gdzież uciekać mamy? – w przeszłość i w przyszłość − w przeszłość, 
która w grobie spoczywa − w przyszłość, która za grobem się rozpo-
czyna. Wchodźmy sami w siebie, jak żebrak, który w gruzach rozwa-
lonego domu szuka starannie, czy nie znajdzie, nie wygrzebie kawał 
złota lub srebra − tak i człowiek, którego całe życie, jak w gruzy roz-
sypane domostwo55.

Śmierć żony była dla Karola wielkim wstrząsem. Przestał pisać… 
O Zofii też zapewne niewiele przechowałoby się wiadomości, gdyby nie 
prośba księżnej Jadwigi Sapieżyny, która w późniejszym czasie okaże 
się dla niego prawdziwym aniołem pociechy i wielkim autorytetem. 
Z zachowanej korespondencji wynika, że to właśnie ona uprosiła, by 
napisał, w formie dwóch listów, wzruszające wspomnienie o swej żo-
nie. Nawiązując do tej prośby, pytał księżną jakby z niedowierzaniem: 
„I ja mam ci odsło nić tajemnice tej pięknej duszy − w które spojrzeć 
wolno mi było? I ja ci mam opisać boleści tego serca, które wiele cier-
piało, bo wiele ukochało?”56.

52 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 37; zob. ATJKr, rkps 1012 − I, 
k. 66b.

53 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 74.
54 Por. S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, dz. cyt., s. 17-18.
55 Por. K. Antoniewicz, Dwa listy o Zofii Antoniewiczowej, dz. cyt., s. 10. 
56 Tamże, s. 8.
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Nie odważyłby się – jak twierdził – na spisanie tych wspomnień, 
by jedynie pocieszyć samego siebie. Pomimo upływu czasu cierpie-
nie po śmierci potomstwa i  żony było zbyt bolesne, by móc pisać. 
Jednak matce, która przeżyła śmierć kilkorga swych dzieci i która ni-
czym anioł niosła pociechę innym, nie mógł odmówić spełnienia tej 
trudnej prośby57. W życiu ks. Karola pamięć „przeszłości i powoła-
nia” ściśle wiąże się z przeżytą boleścią. Dziesięć lat po jego śmier-
ci, z inicjatywy księżnej, wspomnienia te opublikowano pt. Dwa listy 
o Zofii Antoniewiczowej:

To życzenie twoje jest także życzeniem moim, jest potrzebą serca 
mego. − Lecz dla własnej pociechy mo jej uczynić to, czego żądasz, był-
bym się nigdy nie odważył! […] Cierpienie się jednak nie zmniejszyło 
− bo źródło jego nie wyschło − ciernie się nie stępiły − bo one wrosły 
w serce − i nie daj Boże, aby kiedy to serce do tego stopnia odrętwia-
łości i obo jętności doszło − aby cierpieć przestało − aby z tymi cier-
niami starta została pamięć przeszłości i powołania. − Ale Bóg do-
bry − i ma Aniołów swoich nie tylko w niebie, ale i na ziemi − i przez 
nich niesie ulgę i po ciechę tym, których miłość Jego ukrzyżowała58. 

Święte życie swej żony, „ufne, nieznane, niezrozumiałe”, Karol opi-
sał z wielkim uczuciem. To życie, które „po ostrych życia cierniach […] 
od kolebki aż do grobu, jak mały strumyczek przepłynęło i znikło”59, 

57 Księżna Jadwiga z hrabiów Zamoyskich Sapieżyna, córka Stanisława Kostki 
Zamoyskiego, żona księcia Leona Sapiehy. Poznała Antoniewicza we Lwowie, był jej spo-
wiednikiem i przewodnikiem duchowym. Księżna powołała we Lwowie wiele instytucji 
dobroczynnych, m.in. szwalnię z ochronką dla dziewcząt, szpital dla dzieci, szkołę dla sie-
rot, cerownię, w której uczyły się i pracowały dziewczęta z biednych rodzin. Antoniewicz 
był duchowym opiekunem tych placówek. Pomagała także ludności z okolic Krasiczy-
na. Była matką dziewięciorga dzieci; oprócz najstarszego syna Adama Stanisława (1828- 
-1903), ojca kard. Adama Sapiehy, wszystkie zmarły w wieku dziecięcym lub młodzień-
czym: Cecylia i Jadwiga − w wieku siedmiu lat, Maria mając cztery lata, a Włodzimierz 
i Leon w pierwszym roku życia. Najmłodszy trzyipółletni Władysław zmarł w 1849 r., 
piętnastoletnia Zofia w 1850 r. i dwudziestoletnia Teresa w 1859 roku. Posagi swych zmar-
łych córek księżna przeznaczyła na cel zakładów dobroczynnych we Lwowie, które od-
tąd nazywano zakładami św. Zofii i św. Teresy.

58 K. Antoniewicz, Dwa listy o Zofii Antoniewiczowej, dz. cyt., s. 8 i 11.
59 Por. tamże, s. 8. 
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 było dla niego nie tylko wspomnieniem, ale i nieprzemijającym świa-
dectwem miłości Boga i ozdobą Jezusowego krzyża: 

Kochała Boga nie tą, według marzeń serca urojoną, ale tą według woli 
Boga objawioną miłością − miłością, jaką On chce, abyśmy Go kochali. 
Życie jej było tak ciche, łagodne, ukryte! Od kolebki do grobu krótką, 
ale bolesną przebiegła drogę; miłość Boga nigdy od niej nie odstąpiła, 
bo nie przy niej, ale w niej była. Jako kwiateczek polny u stóp krzyża 
zakwitła, zwiędniała, opadła; jak ta lampka przed Przenajświętszym 
Sakramentem zabłysła i zgasła!... O, jak to łatwo opisywać życie czy-
nu, jak ciężko życie czucia!60

Podobno nigdy jeszcze – pisał I. Czeżowski – żaden mąż nie od-
malował tak pięknego, tak wzniosłego duchowego portretu swej żony, 
jak uczynił to właśnie Karol61. Zofia była osobą, którą po matce darzył 
najwyższą czcią. Jej pokorne życie bez cienia rozpaczy i cicha śmierć bez 
najmniejszej skargi, wywarły na nim ogromne wrażenie. Zapatrzona 
w Ukrzyżowanego zawsze w Nim szukała pociechy i z tego źródła mi-
łości czerpała swą miłość i siłę. I to właśnie ona stała u początku dro-
gi zakonnej swego męża:

Jako igła magnesowa − dusza jej ku Bogu zawsze się zwracała i jednej 
chwili bez Niego żyć nie mogła − przytułkiem dla zbolałego serca jej 
było otwarte Serce Zbawiciela − w tej ranie, rany jej się goiły, u stóp 
krzyża uczyła się kochać ludzi, u stóp krzyża uczyła się nienawidzić 
siebie. Życie jej ciągłą, nieustającą było modlitwą − bo było ciągiem 
nieustającym zaprzaniem woli własnej − ciągłym cierpieniem i pracą! 
Życie jej było ciągłą miłością, w uczuciu i w czynie − miłością czyn-
ną, miłością bierną − miłością w działaniu, miłością w cierpieniu62.

Przez wiele lat Karol zachowywał, jako najdroższą pamiątkę po 
Zofii, Porządek dzienny napisany własnoręcznie specjalnie dla niego, 
zawierający rady, jak należy postępować w różnych sytuacjach. Ten 

60 Tamże, s. 14.
61 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 70. 
62 K. Antoniewicz, Dwa listy o Zofii Antoniewiczowej, dz. cyt., s. 17.
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plan całego dnia jej świętego życia, złożonego z modlitwy, pracy i cier-
pienia, był dla niego nieocenioną pomocą w przeżywaniu codzienno-
ści63. „Miłość do Zofii dochował niezwiędłą – pisał S. Barącz − nie 
wspominał o niej inaczej, jak tylko z zachwyceniem i uwielbieniem”64. 
Jej życie zjednoczone było z Jezusem Ukrzyżowanym, którego dopiero 
poznawał. Czytając duchowe zapiski żony, umacniał się w przekona-
niu, że przestrzeń Serca Zbawiciela została otwarta na krzyżu i dostęp-
na dla wszystkich, również dla niego. Słowa Zofii były jasnym wskaza-
niem, jak należy przeżywać cierpienie i przeciwstawiać się pokusom: 

W pokusach, smutku, ociężałości, wstrętu, rozgoryczenia serca, oschło-
ści ducha − powtarzać sobie będę: teraz czas dać dowód, żeś jest wierną 
i stateczną − i łączyć się w myśli z P. Jezusem w Ogrojcu konającym lub 
krzyża ciężar dźwigającym – lub wystawię sobie, że na Kalwarii stoję 
pod krzyżem z Marią Bolesną, Magdaleną i Janem − a pokusa za po-
mocą Boską pokonaną zostanie65.

Z chwilą śmierci żony życie Antoniewicza ogarnia ta „noc”, w któ-
rej jedynym światłem oświetlającym dalszą drogę będzie miłość wszcze-
piona w krzyż. Nie można tego światła pozyskać w inny sposób. Z kolei 
krzyż, w którym nie ma miłości, staje się ciężarem ponad siły; błądzą 
więc ci, którzy na drogach życia dźwigają go bez światła wiary:

Jakie to dziwne, niepojęte są te drogi opatrzności Boskiej, którymi nas 
prowadzi przez tę ciemność i noc życia i świata. Jedno tylko zostawił 
nam Bóg światełko, ale to światełko przybite do krzyża, a chcąc to światło 
mieć, musimy i krzyż przyjąć. Jedni porywają światełko bez krzyża, 
i toż gaśnie, drudzy biorą krzyż bez światła i to cięży, i błądzą, bo tym 

63 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 71. Po żonie K. Antoniewicz zachował tylko trzy rzeczy: 
różaniec, obrazek Matki Bożej Bolesnej, którą szczególnie czciła, oraz Porządek dzienny − 
„własnoręcznie dla siebie od Zosi napisany i od spowiednika jej potwierdzony”. Tę ostat-
nią pamiątkę Karol najdłużej zachował i przekazał ją „osobie, którą dla wysokich cnót, 
śp. Zofii podobną, wielce poważał”; była nią księżna Jadwiga Sapieżyna.

64 S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, dz. cyt., s. 19.
65 Zob. Rozkład czasu codzienny śp. Zofii Antoniewiczowej, w: ATJKr, rkps 1012 

– I, Pisma i notatki ks. Iwona Czeżowskiego o życiu ks. Karola Antoniewicza…, k. 72b. 
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światłem jest miłość, która jeśli nie jest w krzyż wszczepiona, wyradza 
się jak dzika na drzewie latorośl, a owoc jej gorzki i cierpki, bo co in-
nego boleść i gorycz, cierpkość a żal!66

Śmierć tylko raz boli tych, którzy umierają. Jednak tym, co ich 
kochają, potrafi zmienić całe życie67. Karol przeżywając śmierć potom-
stwa i żony, czuł się wewnętrznie przymuszony, by jeszcze raz doko-
nać oceny swojego życia. Pomimo tego, że Zofia umierając, zwolniła 
go z przysięgi podjęcia życia zakonnego, nie widział już swej przyszło-
ści u boku kogoś innego. Dzięki żonie zdołał zmienić również swe po-
czątkowo nieufne nastawienie do jezuitów, więc teraz decyzję o wstą-
pieniu do zakonu podjął bez wahania i bez trudu uzyskał też aprobatę 
matki. Jednak krewni sprzeciwili się temu kategorycznie. Zachęcali 
zbolałego wdowca, zarówno w rozmowach, jak i listach, by się ożenił 
i nie tracił życia. Uważali, że jego tak nierozsądne postanowienie jest 
tylko wynikiem chwilowego załamania związanego z doświadczeniem 
żałoby. Rady te jednak, niezbyt delikatne wobec świeżej mogiły Zofii, 
zamiast opóźnić, przyspieszyły podjęcie ostatecznego kroku, choć, jak 
sam Karol wspomina, czynił wszystko, by zmusić Boga, by go od sie-
bie odepchnął: „Gdym leciał w przepaść, Tyś mnie pochwycił, abym 
w bezdennych nie zaginął grzechu otchłaniach”68 – napisze później.

Szybko więc uporał się ze sprawami majątkowymi, choć krewni 
początkowo, by zmusić go do zmiany postanowień, nie chcieli nabyć 
rodzinnej Skwarzawy. Widząc jednak jego determinację i bojąc się, by 
majątek nie przeszedł w obce ręce, stryjeczny brat − Wincenty Anto-
niewicz podpisał, 2 września 1839 roku we Lwowie, umowę własno-
ściową i za około trzecią część właściwej ceny zajął dobra skwarzawskie 
i zobowiązywał się przekazać wynagrodzenie dworskim sługom. Los 
matki zabezpieczył Karol wcześniej, składając na ten cel osobny kapi-

66 K. Antoniewicz, List do…, w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XLII, 
s. 127-128.

67 L. Szczepaniak, Ona rani tych, co pozostają, w: tenże, Bo byłem chory… 
(Mt 25,36). Poezje szpitalne, Kraków 2005, s. 392.

68 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, dz. cyt., s. 45.
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tał w banku ormiańskim69. Przeżywał jednak silny lęk przed tą całkowi-
tą i gwałtowną zmianą sposobu życia. Wewnętrzna walka była trudna. 
Świat, który obiecywał mu szczęście, nie ustępował, ale decyzja, by pójść 
ze swoim krzyżem za Jezusem Ukrzyżowanym, okazała się nieodwołal-
na. Przeczuwał, że tylko na tej drodze może odnaleźć ulgę w swym bólu, 
gdyż sensu cierpienia nikt mu nie wyjaśni i musi sam je w sobie prze-
żyć70. Zrozumiał, że tajemnica życia kryje się w szczęściu przybitym do 
krzyża, co wyraził m.in. w napisanym później wierszu:

Ja żyłem krótko w szczęścia urojeniu,  
Świat rozpromieniał mej duszy źrenicę;  
Ale przy pierwszym bolesnym westchnieniu  
Pojąłem całą życia tajemnicę.

Wtenczas me serce jakby lodem ścięte,  
Ach, po raz pierwszy prawdą zapłakało,  
Gdy szczęście srogo na krzyżu rozpięte,  
W cierniowym wianku, skrwawione ujrzało (O Jezu…, I/41). 

Po kilkunastu latach od bolesnego rozstania z ukochanymi dzieć-
mi i żoną, wspomnienie ostatniej bezsennej nocy spędzonej w pustym 
domu jawiło się mu wciąż jako ciężki sen, którego przemóc nie mogła 
nawet modlitwa: 

Żyje ta pamięć w głębi duszy, a jeśli ją poruszę, to chwilka po chwilce, 
uczucie po uczuciu, tak żywo powraca, jakby ten przeciąg czasu jed-
nym tylko ciężkim był snem […], chcia łem się modlić, ale nie znalaz- 
łem słów, tylko łzy!71 

Stan ten porównać można do doświadczenia „nocy ciemnej” opi-
sywanej przez św. Jana od Krzyża, kiedy to Bóg prowadzi człowieka ku 
światłu zmartwychwstania przez ciemność, a dusza cierpi bez pociechy 

69 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 39.
70 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, 

dz. cyt., s. 45. 
71 Tamże, t. II, dz. cyt., s. 59.
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i nadziei światła czy duchowego dobra. Ta noc trwa dopóty, dopóki 
nie usunie przyrodzonego sposobu poznania. Poddana oczyszcze-
niu i wypaleniu w ogniu cierpienia, rozjaśniona zostaje przez Bożą 
Mądrość72. 

Antoniewicz ukazał, że cierpienie potrafi przemienić całe życie 
człowieka i nie musi być destrukcyjne. Przestaje być ono absurdem, 
klęską i może się stać źródłem wewnętrznej przemiany, jeśli człowiek 
zdecyduje się na współdźwiganie krzyża z Chrystusem i razem z Nim 
oczekiwać będzie na wieczne zbawienie. Przemianę, która dokonała 
się w życiu Karola, dobitnie wyakcentował ks. Aleksander Jełowicki:

Pod krzyżem, a więc w ogniu boleści i w miłości ogniu postawiony, 
w tym krzyżowym ogniu, z których jeden wszystko złe w nim znisz-
czył, a drugi wszystko w nim dobre zapalił, przemienił się prawdzi-
wie w nowego człowieka. Serce jego stało się ze zbolałego tkliwym, ze 
smutnego rzewnym, z zamkniętego otwartym, z cierpkiego słodkim, 
z rozburzonego cichym, z hardego pokornym, z przyga słego goreją-
cym najczystszą Boga i ludzi miłością73. 

Autor Wspomnień życia zakonnego sam przyznawał, że przez 
33 lata, które już przeżył, nie rozumiał siebie. Choć bowiem prowadził 
światowe życie, jego myśl nieraz zatrzymywała się przy klasztornych 
murach jako oazach ciszy i miejscach dalekich od zwykłych, ludzkich 
trosk. Nieświadomie tęsknił za innym życiem, ale wówczas była to ra-
czej tylko tęsknota za spokojem i szczęściem, którego świat nie mógł 
mu ofiarować. Jak sam pisze, za taką oazę spokoju, wśród „rozhukane-
go namiętnością świata”, uważał życie w klasztorze, „gdzie już żadna 
boleść serca nie zrani”74. Czuł, że tam mógłby osiągnąć pokój i szczę-
ście. Do Boga kieruje więc takie oto wyznanie:

72 Por. Edyta Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża), Wiedza Krzyża. Studium 
o św. Janie od Krzyża, przeł. I. J. Adamska, Kraków 1999, s. 147-150.

73 A. Jełowicki, Mowa pogrzebowa…, dz. cyt., s. 16-17.
74 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. IV, Lwów 

1851, dz. cyt., s. 79.



62

Przeżyłem na świecie trzydzieści trzy lata życia burzliwego, doznałem 
wiele boleści i radości życia, alem ani siebie, ani życia nie pojmował; 
ze złudzenia w złudzenie przechodząc, nie umiałem kochać ani Ciebie, 
ani ludzi; chciałem, pragnąłem, żądałem, a gdym sądził, żem już był 
w prawdzie i w miłości, Tyś mi dał poznać, żem był w błędzie i w sob-
kostwie. Przechodząc nieraz we Lwowie około murów klasztoru jakie-
go, westchnąłem mimowolnie, mówiąc w głębi duszy mojej: „O, jakże 
są szczęśliwi mieszkańce tego domu! […] – O, jakbym był szczęśliwy 
dostać się we wnętrze jego! Tam pokój, swoboda, tam już żadna bo-
leść serca nie zrani […]. I tę prawdę przeczuwałem i pomimowolnie 
tęskniłem do życia zakonnego75.

Myśl o szczęściu nie pojawiała się, gdy widział wielkich i moż-
nych tego świata. Przeczuwał je jednak, widząc ubogiego kwestarza. 
Wówczas budziły się w jego sercu słowa Jezusa: „Sprzedaj wszystko, co 
masz i chodź za Mną” (por. Mk 10,21). Rozumiał już szczęście pójścia 
za Jezusem, ale jeszcze nie wiedział, że wybór tej drogi i pokój serca są 
owocem cierpienia oraz wewnętrznej walki, i że droga śladami ukrzy-
żowanego Mistrza nie jest prostym zadaniem:

Pojmowałem życia zakonnego szczęście, ale nie pojmowałem tego, iż 
to szczęście jest skutkiem długiej, ciężkiej i nieraz bardzo bolesnej wal-
ki; bo łatwo opuścić wszystko, co posiadamy, ale siebie opuścić, to naj-
cięższe zadanie. Miłości własnej nie pozbędziemy się, tylko w miarę, 
jak coraz bardziej postępujemy w miłości Boga! − Pokój wewnętrzny 
jest nagrodą wewnętrznej walki76. 

To wyznanie Antoniewicza jest bardzo ważne w kontekście po-
rzucenia przez niego życia światowego i  wyboru drogi kapłańskiej. 
Dowodzi bowiem, że podjęta decyzja nie wynikała z bolesnej sytuacji 
życiowej, lecz że był to owoc dojrzałej wiary, która jedynie w ogniu 
cierpienia i  samotności osiągnąć może swój szczyt. Tajemnicą Boga 
jest to, że niektórych pociąga do siebie miłością, innych zaś głębią bo-
leści. Krzyż, pod którego ciężarem Karol upadał na szczycie Golgoty 

75 Tamże.
76 Tamże.
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ludzkiego cierpienia, podnosi go więc ponad ziemskie rozumienie ży-
cia, zbliża do świata duchowego i prowadzi ku wewnętrznemu zmar-
twychwstaniu:

Musiałem zostać samotny na świecie; aby świat pożegnać, trzeba było, 
aby obumarła wiara w świat, aby ożyła wiara w Boga i zwiędła, i uschła 
nadzieja na ziemi, na duchownej rozwinęła się niwie; trzeba było, aby 
ciasnym kołem groby mnie obtoczyły, abym sam z grobu zapomnienia 
o Bogu zmartwychwstał, ale to zmartwychwstanie wśród krwawych, 
gorzkich odbyło się łez. Trzeba było, Boże, nieskończonego miłosier-
dzia Twego, abym poznawszy Ciebie, rzucił się z duszą i ciałem, sercem 
i myślą w objęcie miłości Twojej. O Boże! jakże dziwne są drogi opatrz-
ności Twojej; jednych miłością, drugich boleścią pociągasz do siebie! 
Musiał paść na mnie cały ciężar krzyża, abym szukał u Ciebie pomo-
cy, musiał ten + o ziemię mnie obalić, aby mnie nad ziemię podniósł!77

Ten krzyż staje się w życiu Antoniewicza koniecznym wyborem. 
Bez niego – jak twierdzi − nie dokonałoby się i jego „zmartwychwsta-
nie”. W ogniu doświadczeń ujrzał jasno, że Bóg wzywał go od dawna, 
od dnia narodzin, ale on głosu tego nie rozumiał i go unikał. Dopiero 
przejście przez ciemną dolinę boleści wyzwoliło nowe spojrzenie na 
życie i skłoniło do podjęcia ostatecznego kroku: 

Wróciłem do tego życia klasztornego, do tego życia ciągłej pracy 
wobec Boga jedynego, do tej pustyni duszy wśród świata; do tego życia, 
do którego Bóg mnie powołał od kolebki, a gdym Mu się całą siłą opie-
rał i wydzierał, prowadził mnie drogą ciężką, bolesną, a żem nie chciał 
Mu poświęcić serca niewinnego, musiałem Mu oddać serce zbolałe78. 

W świetle tych słów tajemnicza i niejasna treść zapisków z mło-
dzieńczego pamiętnika o sercu, które „nigdy nie pokocha”, staje się bar-

77 Tamże,  t. I, dz. cyt., s. 48-49; por. ATJKr, rkps 977 − G, k. 174.
78 K. Antoniewicz, List do…, Nowy Sącz 1848, w: Listy z zakonu, list XXXI, s. 78; 

zob. ATJKr, rkps 684, Listy ks. Karola Antoniewicza TJ, przepisane ręką Marii Morawskiej, 
matki o. Mariana Morawskiego TJ, strony nienumerowane.
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dziej zrozumiała79. Człowiek wezwany przez Boga nie zawsze od razu 
ten głos słyszy i rozumie. Czasem też lęka się go usłyszeć. Tak dzieje 
się np. wówczas, gdy jedyną odpowiedzią na Boże wezwanie musi być 
decyzja, by „opuścić wszystko” i pójść śladem Jezusa (zob. Mt 19,16-22). 

Najtrudniejsze dla Karola było pozostawienie matki. Ona „zbli-
żyła go do Boga, bez którego życie nasze na ziemi – jak pisał – jest tylko 
ciągłym bezrządem, walką zaciętą, wysileniem próżnym, jest pra-
cą bez pożytku, utarczką bez zwycięstwa, boleścią bez zasługi!”80. 
− Głęboko więc przeżył „chwilę świętej, wielkiej ofiary serca matki 
i syna u stóp krzyża złożonej; chwilę, którą Bóg z nieba pobłogosła- 
wił”81. Wybór między Bogiem a matką był ciężki, ale to właśnie jej 
decyzja, że oddaje Mu syna na służbę, przyniosła Karolowi najwięk-
szą pomoc i ulgę. 

Po latach we wspomnieniach wraca jeszcze do tych bolesnych 
przeżyć, w których jedynym ratunkiem był krzyż Zbawiciela. Stąd czer-
pał siłę, by przeciwstawić się światu i by schronić się przed jego szy-
derstwem. Zbolałe serce pod spojrzeniem Jezusa stało się nieugięte jak 
skała i nic już nie było w stanie zachwiać jego decyzją:

 
Matka mi rzekła: „Ja cię Bogu odstępuję”, a Jezus z krzyża przemówił: 
„Kto matkę więcej kocha jak mnie, nie jest mnie godzien!”. I pokazał 
mi świat wszystkie piękności i pociechy swoje, a spojrzałem w niebo 
i znikło to złudne widzenie; i widząc, że mnie nie wstrzyma złudze-
niem swoim, zaczął rzucać na mnie, jak zaostrzone strzały, szyder-
stwa swoje, i to bolało, bardzo bolało, i schroniłem się pod krzyż i za-
wołałem: „Jezu ratuj!”, a On jednym spojrzeniem uczynił serce moje 
jak skałę, i świat odstąpił ode mnie i wyparł się mnie, i byłem szczęśli-
wy! – O! mój Jezu, jak bolesne jest to przejście od świata do Ciebie, od 
chwały do pogardy, od wygód do niedostatków, od wolności do posłu- 

79 Cyt. za ks. I. Czyżowskim. Oddzielna kartka nienumerowana (rękopis) 
z nagłówkiem „Ks. Antoniewicz”, ATJKr, rkps 692. 

80 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, 
dz. cyt., s. 44.

81 Por. tamże.
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szeństwa; ale bolesne było i Twoje przejście od ziemi do nieba, a tym 
przejściem był − krzyż! Ale w tej najboleśniejszej chwili, ileż pomocy 
od Ciebie doznałem!82 

Ostatni wieczór spędzony z matką w jej zakonnej celi był poże-
gnaniem światowego życia oraz chwilą najboleśniejszej wewnętrznej 
walki i ofiary serca Karola. Po długiej serdecznej rozmowie, gdy trze-
ba było już odejść, w milczeniu uklękli ze łzami przed dużym drewnia-
nym krucyfiksem, znajdującym się na ścianie klasztornego korytarza83. 
Tam dokonuje się ostateczne rozstanie się ze światem i jego pustką: 

Przejrzałem, ale wśród łez strumieni. I  wziąłeś mi towarzyszkę ży-
cia mego, i zostałem sam na ziemi, i dom mój pusty został, i dom mój 
został grobem! I wziąłeś mi matkę, i serce moje zostało puste, i ser-
ce moje zostało grobem; i wziąłeś mi dzieci moje, i świat mój został 
pusty, i świat mój został grobem. I cóż mi zostało z życia, z prac, z po-
ciech moich? Ty jeden, o Boże!84

Pożegnanie rodzinnej Skwarzawy, gdzie pozostawiał ojcowski 
grób i mogiłki dzieci, a także piękny dwór i kochających go dworzan, 
było również bardzo trudne. Ulgę przyniosła mu znowu jedynie sa-
motna modlitwa przed obrazem ukrzyżowanego Jezusa w domowej 
kapliczce oraz długie chwile spędzone w pokoju matki, gdzie mógł być 
sam ze swymi wspomnieniami, ze swą boleścią i z przeszłością85. „Odżył 
u stóp krzyża” – jak pisał autor późniejszej publikacji o Antoniewiczu:

Skoro się sam pozostał, nie poddał się rozpaczy, nie pomyślał o żad-
nych pociechach tego świata, wiedział, że pociecha prawdziwa znajdu-
je się u stóp krzyża − tam odżył. Dwa uczucia żyły zawsze w jego sercu 
− miłość Boga i miłość ludzi − te uczucia jak dwa balsamy zlewały się 

82 Tamże, t. II, dz. cyt., s. 55; por. ATJKr, rkps 977 − G, Wspomnienia życia za-
konnego, k. 79b. 

83 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, 
dz. cyt., s. 48.

84 Tamże, t. II, s. 54.
85 Por. tamże, s. 58.
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nieustannie na bolesne jego rany i  sprawiły, że ślubu, jaki wspólnie 
z żoną [podjął], sam dokonał86.

Po wielu latach widok ukochanej wioski i domu wciąż odżywał 
w sercu Karola niezatartym przez czas obrazem i cała przeszłość po-
wracała w pamięci, jakby ten czas był tylko jednym ciężkim snem: 

O wiosko, tak droga sercu memu, twój obraz wyciśnięty na duszy ni-
gdy w pamięci mojej nie zaginie. Tyś była pierwszym świadkiem szczę-
ścia mego, tyś była świadkiem łez moich. […] − Żegnając ciebie poże-
gnałem i życie − życie urojenia i uroczych marzeń! Jak żywo staje mi 
przed oczyma duszy pamięć tego dnia, gdym po raz ostatni po zacho-
dzie słońca dumał nad sobą i nad tobą, siedząc na grobowym dzieci 
moich kamieniu87.

Po wyjeździe ze Skwarzawy kilka dni spędził Karol w Uhersku 
u swej siostry Albiny, potem zatrzymał się jeszcze we Lwowie, a na-
stępnie − w  towarzystwie swego przyjaciela i  spowiednika, o. Fry-
deryka Rinna, jezuity − udał się do nowicjatu w Starej Wsi. Zabrał 
ze sobą w drogę tylko trochę książek88. W archiwum jezuitów zacho-
wała się taka oto relacja, dokumentująca fakt, że pojawienie się w za-
konie człowieka z tak bogatą przeszłością była wydarzeniem nieco-
dziennym:

Wieczorem, dnia 9 września 1839 roku, zadzwonił do furty domu To-
warzystwa Jezusowego w Starej Wsi pod Brzozowem, w malowniczej 
ziemi sanockiej, i poprosił o przyjęcie do zakonu mężczyzna w sile wie-
ku, Karol Antoniewicz. Krok ten był wynikiem męskiej decyzji Karola, 
którą stawiał on kropkę na pierwszej karcie swego życia, życia muzy-
ka, poety, miłośnika kwiatów i przyrody, prawnika, żołnierza, uczest-
nika wojennej kampanii w 1830-31 roku, turysty-wygnańca, ziemiani-
na i małżonka. Stawał on teraz przed drugą kartą, którą miał wypełnić  

86 J. Koźmian, O kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 473.
87 K. Antoniewicz, Dwa listy o Zofii Antoniewiczowej, list 2, dz. cyt., s. 15-16.
88 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 46.
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o wiele bogatszą i szlachetniejszą treścią, pracą nad udoskonaleniem 
własnej duszy i czynami miłości Boga i bliźniego89.

Swą drogę do klasztoru Antoniewicz pamiętał doskonale. Wspo-
mnienia… przekazują nawet drobne szczegóły − godzinę przyjazdu, 
opis dźwięków życia wsi, piękno jesiennej aury, pełnej różnobarwnych 
kolorów, widok przydrożnych krzyży i figur, zwiastujących bliskość ko-
ścioła, a także opis zwykłej klasztornej furtki z dzwonkiem na sznur-
ku, jako ostatniej i już jedynej przegrody odgradzającej od nieznanej 
mu nowej rzeczywistości. Dzięki tym szczegółowym opisom czytelnik 
może doskonale wczuć się w niezwykłą atmosferę tej podniosłej chwi-
li: „Zadrżała ręka, serce gwałtowniej uderzyło, westchnąłem w głębi 
duszy: «Panie, przyjm ofiarę życia mego!» i pociągnąłem za sznur, jak 
głos z innego świata”90. 

Karol ze wzruszeniem powracał do tych chwil, gdy po raz pierw-
szy ujrzał wieże starowiejskiego kościoła, gdzie dane mu było podjąć 
nową drogę: „Nie mogłem ani mówić, ani myśleć, ani się modlić, pa-
trzałem w to zachodzące słońce, które jutro już w murach klasztornych 
powitać miałem!”91. Był świadom ogromu otrzymanej od Boga łaski 
i Jemu zawierzył swe życie:

A ja, cóż Ci dać mogę? Tyle lat przeżyłem daleko od Ciebie, cierpiałem 
wiele, ale czy policzysz te cierpienia moje? Serce zwiędłe, myśl niespo-
kojną, oto wszystko, co Ci dać mogę; ale Ty niczym nie wzgardzisz, nic 
od siebie nie odtrącasz; późno powracam do Ciebie, aleś Ty sam mnie 
powołał; jeśli nic dla chwały Twojej uczynić nie wydołam, będę przy-
najmniej kochać i modlić się!92

I oto w ciszy starowiejskiego klasztoru romantyczny wędrowiec, 
z sercem zranionym największą z ludzkich boleści, odnalazł inną prze-

89 J. Poplatek, Ks. Karol Bołoz Antoniewicz TJ (1807-1852), „Ateneum Kapłańskie”, 
3 (1957), t. LV, s. 447-448; por. ATJKr, rkps 1967, Nekrologi Ojców i Braci Prowincji 
Małopolskiej TJ od 1939-1969 roku; „Żywot Karola Antoniewicza”, mps, s. 2-22.

90 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, dz. cyt., s. 53.
91 Tamże, s. 52.
92 Tamże, t. II, dz. cyt., s. 63-64.
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strzeń, ale obrazy wieczoru wiejskiego życia widziane w blasku księży-
ca z klasztornego okna, dalekie płonące ogniska stróżów pól i lasów, to 
całe życie, które kochał tak bardzo, jeszcze nieraz przywołają w pamięci 
jego własny dom. Wówczas rodzić się będzie bolesne wyznanie związane 
z utratą wszystkich tych dóbr: „[…] nie mam już domu mego, nie mam 
i jednej skiby ziemi, i jednego kłoska już moim nazwać nie mogę!”93.  

Do zakonu został przyjęty przez przełożonego kolegium w Sta-
rej Wsi − ks. Józefa Morelowskiego, znanego w dziejach literatury pol-
skiej autora Trenów na rozbiór Polski z 1795 roku94. Kilka dni później 
otrzymał su tannę i razem z innymi, dużo młodszymi od siebie adep-
tami do życia zakonnego, rozpoczął dwuletni nowicjat według reguły 
św. Ignacego Loyoli95:

W klasztorze zamarł dla świata, dla siebie, pobożny nowicjusz, i wszyst-
kie ziemskie uczucia przetopił w ogniu oczyszczającym. Długo mąż 
ten, co tyle cierpiał, bo tyle kochał, zasiadał na jednej ławce z młodzie-
niaszkami, którzy ledwie z dziecinnych lat wyszli i życia jeszcze pier-
siami swymi nie zachwycili. Jedne z nimi odbywał ćwiczenia duchow-
ne, jedne nauki pobierał96. 

Czy można zatem sądzić, że decyzja Karola o porzuceniu świata 
i wyborze życia w murach klasztoru była – jak myśleli niektórzy – je-
dynie owocem traumatycznych przeżyć? Jakiego argumentu użyć trze-
ba, by usprawiedliwić ten „nieracjonalny” krok, przed którym tak go 
przestrzegano? Wątpliwości znikają, gdy posłucha się jego słów skie-
rowanych do Boga, wyrażających piękno i głębię modlitwy najwięk-
szych mistyków Kościoła: 

O Boże! […], niczym jestem w oczach Twoich i dlatego nic nie chcę 
posiadać. O, bylem mógł Ciebie posiadać, w Tobie znajdę wszystko, 

93 Tamże, s. 65.
94 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz, Kapłan – Misjonarz – Poeta, „Horyzonty 

Wychowania”, 5 (2006), s. 23. 
95 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 59.
96 J. Koźmian, O kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 473.
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domem moim niech będzie serce Twoje i rany nóg i rąk Twoich, ko-
roną kłosów niech będą ciernie korony Twojej! […] Kochać Ciebie to 
moje zajęcie, to moje powołanie, to moja pociecha, to moja praca na 
wieki, a kochając Ciebie, kochać ludzi, coś Ty ukochał97. 

Cierpienie świata oraz „krzyże i strapienia wszelkiego rodzaju” 
pomogły Karolowi odnaleźć największy skarb – Boga, a miłość skło-
niła do wdzięczności za krzyż uznawany odtąd już nie tylko jako znak 
sakralny, ale jako droga do nieba. Zrozumiał, że wszystkie cierpienia 
mają swój określony sens. Mogą stać się również środkiem do poznania 
Boga, ale człowiek pragnie doświadczyć Jego miłości w sposób zupeł-
nie inny. Bóg jednak wie lepiej. Szczytem miłości człowieka do Niego 
jest postawa wdzięczności za wszystko i  modlitwa, którą wypowie-
dzieć najtrudniej: Błogosławię Cię, Boże, za krzyż, dziękuję Ci za łzy… 

Gdym leciał w przepaść, Tyś mnie pochwycił, abym w bezdennych nie 
zaginął grzechu otchłaniach. Tyś mnie podźwignął po każdym upad-
ku moim. Ty byłeś więcej dla mnie jak ojcem, matką, bratem i siostrą. 
Ty byłeś Bogiem moim! Tyś na mnie zsyłał krzyże i strapienia wszel-
kiego rodzaju; rzucałem się, dąsałem […], ale Tyś na to nie zważał 
[…]. Błogosławię Cię za te wszystkie krzyże i strapienia. Dziękuję Ci 
za te wszystkie łzy coś wycisnął sercu memu, bom wśród tych łez sie-
bie zgubił, a Ciebie znalazł98.

Bliski wówczas Karolowi stał się św. Jan od Krzyża, który zale-
cał, by nie szukać Chrystusa bez krzyża i nie wierzyć tym, którzy wpa-
jają naukę życia bez cierpienia, nawet jeśli potwierdzaliby ją cudami, 
lecz trzeba wybierać pokutę i wyrzeczenie99. Ten, kto porzuca krzyż, 
nie może uważać siebie za chrześcijanina. To „fałszywy uczeń Chry-
stusa”, człowiek, który okłamuje siebie i innych. Nic nie osiągnie ten, 

97 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. II, dz. cyt., s. 65.
98 Tamże, t. I, dz. cyt., s. 45; por. ATJKr, rkps 977 − G, Wspomnienia życia za-

konnego, k. 71.
99 Święty Jan od Krzyża, List do o. Ludwika od św. Anioła w Andaluzji, w: tenże, 

Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986, s. 834.
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kto odpycha cierpienie, nic nie zyska człowiek, który nie chce dostrze-
gać wokół siebie ludzi cierpiących:

Co człowiek osiągnie, gdy będzie opływał we wszelki dobrobyt i nigdy 
nie dotknie krzyża? Cóż szczególnego zyska, że nie będzie dostrzegał, 
jak inni obciążeni krzyżami odbywają swoją wędrówkę do Boga? Chry-
stus bez krzyża to fałszywy Mesjasz, chrześcijanin odrzucający krzyż 
to fałszywy uczeń, łudzący siebie i innych100.

Podobne myśli znajdujemy u ojców Kościoła i w pismach teo-
logów. Tę drogę myślenia wybrał również Antoniewicz, który odkrył 
obecność Boga we wszystkich doświadczeniach swego życia: w „szczę-
ściu świata” i „cierpieniu świata”. Zrozumiał, że prawdziwe szczęście 
jest tylko wtedy, gdy jest w nim obecny sam Bóg. Największą zaś klęską, 
jaka może człowieka dotknąć, jest utrata Boga. Inne jest to cierpienie, 
w którym On jest, a inne, gdy Go nie ma: „Jak to ciężko cierpieć bez 
Ciebie, jak to swobodnie cierpieć z Tobą, Panie!” – napisze po latach101. 
Z wewnętrznym więc przekonaniem prosił Boga o umiejętność przy-
swojenia sobie nauki krzyża i o to, by krzyż w jego życiu pozostał na 
zawsze, gdyż wraz z nim pozostanie w nim pewność Bożej obecności:

Boże!, dziękuję Ci, żeś mi dał poznać szczęście świata, abym poznał 
Ciebie w szczęściu, bo to szczęście tylko dlatego było szczęściem, żeś 
Ty w nim był; i dlatego nie żałuję, żem szczęście utracił, bom Ciebie 
nie stracił, bo tym szczęściem Ty byłeś! – Boże, dziękuję Ci, żeś mi dał 
poznać cierpienie świata, abym w cierpieniu poznał Ciebie, bo to cier-
pienie było wtedy tylko prawdziwym cierpieniem, gdyś Ty w nim nie 
był! Zostaw mi cierpienie, bo Ty w nim jesteś, bo na krzyżu Ciebie naj-
łatwiej znaleźć i posiadać mogę! − Przez dobrą przeprowadziłeś mnie 
szkołę, daj, abym z tej nauki umiał korzystać!102 

100 L. Szczepaniak, W cieniu Krzyża, w: tenże, Bóg tak nie chciał, Kraków 2010, 
s. 185.

101 K. Antoniewicz, List do piętnastoletniej dziewczynki, 2 września 1849, w: Listy 
w duchu Bożym do przyjaciół, list XIII, s. 38; z kontekstu i daty wynika, że adresatką była 
księżniczka Zosia Sapieżanka.

102 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. II, dz. cyt., 
s. 59. 
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Bóg stał się dla Karola wszystkim. Wiedział, że stracić Boga, to 
stracić wszystko i nie ma już wtedy dla człowieka żadnego pociesze-
nia103, gdyż prawdziwym źródłem ocalenia jest tylko cierpienie i krzyż, 
w którym zawsze można Go znaleźć. W tej bolesnej wewnętrznej walce 
stoczonej wówczas między myślami powrotu do świata, które wdzie-
rały się do duszy, a cichym, zwyciężającym głosem Boga, wyraźnie wi-
dział Bożą obecność. Obraz zbroczonego krwią Jezusa, dźwigające-
go ciężki krzyż, wycisnął w jego sercu niezatarte znamię i przeniknął 
każdą rzeczywistość. Przed oczyma miał też zawsze obraz ludzi, któ-
rzy chcieli iść za Jezusem, ale zniechęceni trudami tracili ducha. Czy 
myślał wówczas również o sobie? 

Świat wszystkie swoje urocze rozwijał przede mną obrazy, ale oko 
moje wszędzie widziało tego Zbawcę świata, krwią zbroczonego, pod 
ciężkim upadającego krzyża drzewem! I widziałem tłumy ludzi, któ-
rzy się zabierali tę krzyżową z Nim i za przewodnictwem Jego odbyć 
drogę. Ale wkrótce znużeni, […] upadać na umyśle i słabnieć poczęli!104

Mistyczna wizja ukrzyżowanego Jezusa z bólem patrzącego na 
ludzi zdradzających Go dla złota, tytułów, bogactwa i sławy, jest bar-
dzo przejmująca. Każda zdrada sprawiała, że ciężar krzyża, pod któ-
rym upadał, stawał się coraz większy, a wewnętrzny głos skargi Mi-
strza przemawiał w sercu Karola coraz mocniej: „Zdradzasz mnie dla 
czczej, próżnej chwały, a Ja, aby cię uczynić uczestnikiem chwały wiecz-
nej, wydałem się na pośmiewisko i urąganie ludów, stawszy się jako ro-
bak, a nie człowiek!”105.

Nie wiemy, czy Karol nie przeżywał stanów mistycznych, ale pew-
ne jest to, że jego słowa nie są tylko efektem świadomej literackiej kre-
acji. Obraz ukrzyżowania Jezusa przeniknął jego życie do głębi, więc 
z  duszy wyrywa się okrzyk stanowiący ostateczny wybór: „O  Jezu! 

103 W. Stinissen, Noc jest mi światłem. Święty Jan od Krzyża na nowo odczytany, 
przeł. J. Iwaszkiewicz, Kraków 2010, s. 24.

104 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. I, dz. cyt., s. 50. 
105 Tamże.
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Ty mnie wołasz, pójdę za Tobą, a chociaż od żalu pęknie serce moje, 
to pęknie u stóp krzyża Twego!”106. Bolesne życiowe doświadczenia, 
będące źródłem głębokich wizji Ukrzyżowanego, wypełniały całe jego 
życie. Krzyżem staje się wszystko − każda myśl i uczucie. W niezwykle 
przejmującej Modlitwie u stóp Krzyża prosi więc Boga, by pozwolił mu 
zamieszkać u stóp krzyża Jezusa, by mógł cierpieć już tylko dla Nie-
go. Pod tym krzyżem jest gotowy na wszystko, nawet na śmierć. Tutaj 
odnajduje sens swojego cierpienia i rozumie, że nie jest ono karą, lecz 
wyrazem Bożego miłosierdzia:

Nie wiem, gdzie mam szukać źródła boleści i tęsknoty mojej; krzyży, 
którymi miłosierdzie Boskie nawiedza mnie, rozróżniać nie zdołam − 
bo krzyż mój, to każda myśl moja, bo krzyż mój, to każde uczucie moje 
− bo krzyż mój, to serce moje − bo krzyż mój, to życie moje! […] Oto 
teraz, u stóp krzyża Twego chcę założyć mieszkanie moje; nie proszę, 
aby ustały cierpienia moje, ale, abyś wszystkie te cierpienia moje po-
święcił choć jedną kropelką Najświętszej Krwi Twojej z krzyża płyną-
cej, bym przestał cierpieć dla świata, a począł cierpieć dla Ciebie. Ży-
łem pod krzyżem świata, daj mi umrzeć pod krzyżem Twoim! […]107.

Nowa rzeczywistość – życie w zakonie, choć oczekiwane i osta-
tecznie wybrane, nie przysłoniło jednak wspomnień i nie umniejszało 
tęsknoty Antoniewicza. Po dziesięciu latach od chwili wyboru nowej 
drogi napisze więc: „Serce moje zawsze smutne, bolesne, tęskne, ale 
z nadzieją zmartwychwstania − przez śmierć do życia!”108. W pamięci 
szukał kochanych twarzy, a myśli jeszcze nieraz wyrywały się z klasz-
tornej celi do rodzinnego dworu i ogrodu z modrzewiowymi alejami. 
Zrozumiał, że prawdziwa miłość i boleść zawsze idą w parze, są nieroz-
dzielne. Co więcej, człowiek, który cierpi, potrafi kochać jeszcze bar-
dziej, gdyż miłość uświęca jego cierpienie:

106 Por. tamże.
107 Modlitwa u stóp Krzyża śp. Ks. Karola Antoniewicza, w: K. Antoniewicz, Dro-

ga krzyżowa, Kraków 1923, s. 80-82; por. S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, dz. cyt., 
s. 22-23.

108 K. Antoniewicz, List do…, w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list LXXXV, s. 218.
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I cóż jest, o Boże, ta pamięć, która nie zna ani czasu, ani przestrze-
ni, którą w jednej godzinie lata przeżyjemy, w jednej sekundzie prze-
strzeń kilkuset mil przebiegniemy. Nikt jej powstrzymać, uwięzić, nikt 
zabić nie może, która czasami jest pociechą, czasami udręczeniem na-
szym [...]. Ta tęsknota za domem moim, za domem Twoim, ta mnie nie 
opuszcza nigdy. W sercu, które kocha, miłość i boleść spokoj nie obok 
siebie być mogą. − Miłość poświęca boleść, bo leść nie zasępia miło-
ści! – Wśród boleści lepiej i więcej się kocha109. 

W tych trudnych chwilach bolesnej tęsknoty zdaje Bogu rachu-
nek ze swego życia. Wobec cierpienia, którego doświadczył, staje bez-
radny, bezsilny i zwyciężony. Nie prosi Boga o zmianę losu, lecz o to, 
by niczego już w życiu prócz Niego nie pragnął. Prawdziwa wolność 
serca zawsze rodzi się na krzyżu. Nie ma innej drogi. Tylko ten, kto 
umiera dla świata, zyskuje pełne życie w Bogu: 

O Jezu, jestem dzieckiem zepsutym miłością świata. Cierpienie siły 
mi odjęło, walczyć nie umiem, zwyciężyć nie zdołam; Ty mnie ratuj! 
− Poznałem świat, poznałem Ciebie, a jednak jeszcze nie oderwałem 
tak serca, abym niczego nie żądał, nie pragnął − tylko Ciebie. Przykuj 
myśl moją do krzyża, otocz ją cierniem, przebij serce, aby obumarło 
śmiercią żywota!110 

Żarliwość tej prośby i pragnienie cierpienia aż do heroiczne-
go uczestnictwa w męce krzyżowej, przypominają znowu modlitwę 
mistyków. Podobne wezwania znajdujemy też w poezji Słowackiego: 
„O krzyż Cię proszę modlitwą gwałtowną, /O krzyż i siłę pod rozdar-
ciem ćwieka”111, nalega podmiot liryczny, jawiący się tu jako człowiek, 
który posiadł tajemnicę krzyża, zna jego wartość i prosi o uobecnie-
nie pasji w swym życiu112. Nie ma wątpliwości, że pragnienie cierpie-
nia wyrażone przez Antoniewicza nie może być porównywane tylko 

109 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego (cz. V), „Dzwonek…”, t. III, 
Lwów 1850, s. 47 i 50.

110 Tamże, s. 49.
111 Cyt. za: W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 177-178.
112 Por. tamże.
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do uczuć ukazanych w twórczości romantyków, lecz źródła tych sta-
nów i podobieństwa przeżyć szukać trzeba w mistyce. Podobnie jak 
wielcy mistycy, również Karol doświadczał uczucia głębokiej miłości 
do Boga i jednocześnie niezrozumiałej oschłości i tęsknoty za tym, 
co z Jego powodu musiał pozostawić. Czuł się opuszczony i zapomnia-
ny. Ukojenie przyszło dopiero wówczas, gdy pozwolił, by Bóg wypeł-
nił jego serce do końca:

O Boże! Ty jeden jesteś świadkiem tych walk, tych łez, tych boleści w sa-
motnej celce zakonnej; Tyś jeden był świadkiem i zwycięstw i upad-
ków moich. Chciałem Cię kochać, chciałem Cię kochać nad wszystko, 
a  jednak były chwile − chwile, gdzie miłość świata gwałtownie po-
wstała, odradzała się w sercu moim. Byłbym Cię za nic w świecie nie 
opuścił, a jednak tęskniłem za tym, com dla Ciebie opuścił. Widzia-
łem siebie tak opuszczonym, zapomnianym od tych, com tak kochał, 
i od których tak serdecznie byłem kochanym. Umarły przed śmiercią! 
− chęć życia budziła się we mnie; a Ty, o Boże, nie byłeś jeszcze dosta-
tecznym do wypełnienia serca mego, nie pojmowałem jeszcze tej mi- 
łości w  Tobie i  dla Ciebie, pragnąłem wyłącznej dla siebie miłości, 
miłości bez Ciebie113. 

Bolesne duchowe przeżycia często towarzyszyły Karolowi w po-
czątkach jego zakonnego życia. Noc ducha, która go wówczas ogar-
nęła, była doświadczeniem bardzo trudnym. W  chwilach oschłości 
i w uczuciu opuszczenia przez Boga, jedyny ratunek znajdował w ob-
razie trwogi Jezusa w ogrodzie Oliwnym i w słowach Mistrza. Tylko 
modlitwa u stóp krucyfiksu przynosiła zbolałej duszy pokój i ukojenie: 

W takich to oschłości chwilach zdawało mi się, o Boże, żeś odstąpił 
ode mnie; cierpiałem, ale nie rozumiałem, skąd to cierpienie pocho-
dzi; suche były oczy, sucha była myśl, suche było serce. Chciałem my-
śleć, myśleć nie mogłem; chciałem płakać, płakać nie mogłem; chcia-
łem kochać, kochać nie mogłem, i znękana dusza chciała się modlić, 

113 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. IV, dz. cyt., 
s. 80. 



75

ale ciągle tylko te powtarzała słowa: „Smutna jest dusza moja aż do 
śmierci”. Wtedy rzucałem się do nóg krucyfiksu i błagałem zlitowa-
nia Twego, i przepraszałem za niewierność moją, i Tyś mnie pocie szył 
i pokój wracał do serca, i jakby ze snu ciężkiego przebu dzony, pozna-
wałem całe szczęście moje i błogosławiłem Cię za nie114. 

Intensywność tych bolesnych przeżyć trwała długo. Ich moc 
zachowała się jeszcze w pisanych przez Karola po dziesięciu latach 
wspomnieniach. Zrozumiał, że te „chwile walki i boleści” miały jed-
nak również moc uzdrawiającą. To one uczyły go zaufania do Boga 
i utwierdzały w powołaniu. Napisze więc: „Cierpienia na świecie zbli-
żyły mnie do zakonu, a cierpienia w zakonie zbliżyły mnie do Ciebie, 
o Boże!”115. Szkoła przeżytego bólu stała się dla niego kluczem do ro-
zumienia tajemnic boleści ludzkich serc i źródłem „wielkiego daru 
pocieszania, który zwykle ten tylko posiadł, co sam łaknął i pragnął 
pociechy”116. 

W czasie nowicjatu Antoniewicz tylko raz opuścił na kilkana-
ście dni Starą Wieś, by wzmocnić zdrowie i odwiedzić matkę. Niektó-
rzy przyjaciele nadal jeszcze uważali, że postradał zmysły, wstępując 
do zakonu, więc gdy przybył do Lwowa, znowu próbowali „diagnozo-
wać” jego stan psychiczny, o czym wspominał żartobliwie w listach do 
swego zakonnego kolegi ks. T. Baczyńskiego. Widząc jednak, że jest 
szczęśliwy, odstąpili w końcu od doradzania mu, by zmienił tę „nie-
roztropną” decyzję117. 

Śluby zakonne Karol złożył 12 września 1841 roku, a  ich po-
twierdzeniem i znakiem zewnętrznym był również ślubny pierścień 
ofiarowany Matce Bożej. Został on wprawiony w złotą koronę oka- 
lającą skroń niewielkiej figurki Madonny, znajdującej się w nowicjac-
kiej kaplicy. Możność ofiarowania tego daru była niego niezwykle 
ważna:

114 Tamże, s. 81.
115 Tamże.
116 J. Rostworowska, O. Karol Antoniewicz (o 50. rocznicy śmierci), Kraków 1902, s. 5.
117 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 115.
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O jedną łaskę prosił [Karol] w ten wielki dzień […], aby mógł prze-
chowywany po Zosi pierścień swój ślubny Najświętszej Pannie, jako 
zakład nowego dozgonnego zaślubienia swego ofiarować. Łatwo so-
bie wystawić, jaki to był nadmiar szczęścia dla [niego], gdy rektor 
rzeczony on pierścień nie tylko w skarbcu nowicjackim złożyć po-
zwolił, lecz nawet wewnątrz szczerozłotej Jej korony, z dawna dawien 
na skronie cudownej Jej statuetki i Boskiego Dzieciątka spoczywają-
cej, umieścić kazał118.

Podarował wówczas też zakonowi kilkaset książek, w tym − rę-
kopis poezji swojego dziadka119 w języku tureckim. Nadto rozporządził 
resztą majątku − posag żony oddał rodzinie, część własności podarował 
bliskim, sługom i włościanom, a część funduszy przeznaczył na spro-
wadzenie z Paryża do Lwowa sióstr sercanek (Soeurs de la Coeur Jesus). 

Kolejne etapy życia zakonnego spędził Antoniewicz w Tarnopo-
lu i Nowym Sączu, odbywając kurs nauk klasycznych, wprowadzają-
cych do studiów filozoficznych i teologicznych, który obejmował naukę 
poezji i wymowy. Zadaniem retoryki było wykształcenie kaznodziej-
skie, więc poznawał jej zasady i wygłaszał pisane przez siebie po łaci-
nie mowy. Zaznajomiony z najsławniejszymi autorami i mówcami – jak 
czytamy w jego biografii − „wyrobił sobie styl właściwy, ten styl popu-
larny, którego przed sobą nie miał wzoru, nie potrzebował więc naby-
wać go i wyrabiać, chyba od zbytniej wybujałości okrzesać”120. 

Jesienią 1842 roku, po rocznym pobycie w Tarnopolu, rozpoczął 
Karol studia teologiczne w Nowym Sączu, gdzie jezuici mieli pod opie-
ką gimnazjum, w którym − jak w wielu innych szkołach w całej Ga-
licji − językiem obowiązkowym był niemiecki. Tylko dla trzech niż-
szych klas, na mocy osobnego zezwolenia sądeckiego starosty, nauka 

118 Tamże, k. 117.
119 I. Polkowski, Wspomnienie o życiu i pismach ks. Karola Antoniewicza. W ósmą 

rocznicę śmierci, Warszawa 1861, s. 36-37; zob. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 24. Autor tego 
rękopisu Jan Ludwik Betrand Nikorowicz (1746-1830) został wysłany przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego do Stambułu. W czasie dziesięcioletniego pobytu w Turcji zdo-
łał podobno uzyskać miano wschodniego wieszcza.

120 Por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 112-113.
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odbywała się w języku polskim. Ksiądz Antoniewicz szybko zdobył 
sympatię dzieci i młodzieży; dla nich też wówczas napisał kilka zna-
nych, służących do deklamacji, poetyckich legend121 – np. o św. Jacku,  
Kunegundzie czy Janie Kantym; tworzył też wiersze okolicznościowe122. 
Z polecenia przełożonych wygłosił tam również, w uroczystość Trzech 
Króli w 1843 roku, pierwszą egzortę123 w języku niemieckim i odtąd 
głosił je regularnie w każdą niedzielę i święto aż do końca roku szkol-
nego; następnie objął również egzorty polskie. Już po kilku naukach 
imię seminarzysty tak się rozsławiło, że przybywali go słuchać ludzie 
z różnych stanów, zarówno katolicy, jak i niekatolicy. Równocześnie 
wykładał Antoniewicz prawdy katechizmowe dla dzieci i dorosłych 
w języku polskim w kościele Jezuitów w Sączu. Z tego czasu zacho-
wał się liczący ponad 200 stron rękopis z roku 1844-1845, przepisa-
ny z jego notatek przez baronową von Saulenfels, matkę ośmioletniej 
baronówny Karoliny (jednej z uczennic). Pomimo że tekst ten nie jest 
pełny, można w nim znaleźć wiele trafnych, „praktycznych zastosowań 
do wieku dziecinnego i młodocianego”124. W strukturze pytań i odpo-
wiedzi katechizmowych pojawiły się też refleksje związane z krzyżem 
Jezusa i rady dla dzieci dotyczące podejmowania drogi krzyża. Wska-
zania są bardzo proste i zrozumiałe dla każdego, nawet dla dziecka, że 
niebo jest dla tych, którzy krzyż przyjmują pokornie i chcą iść z nim 
śladami Jezusa:

121 Spośród licznych zadań zakonu jezuitów, obok działalności kaznodziejskiej 
i misyjnej, jest oddziaływanie wychowawcze i szkolnictwo. Najwybitniejsi jezuiccy poeci 
w Europie to poeci „szkolni”, liczący się z odbiorcą wymagającym odpowiedniej forma-
cji. Ich utwory miały być jednym z narzędzi odziaływania. Postawa ta wypływa z długiej 
tradycji nauczania w szkole różnych umiejętności, na podstawie twórczości wybitnych 
poetów klasycznych greckich i łacińskich; zob. K. Stawecka, Sacrum w teorii i praktyce 
poetyckiej M. K. Sarbiewskiego, w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojt-
kowska, S. Sawicki, Lublin 1983, s. 193-205.

122 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 146.
123 Egzorta (łac. exhortatio − pobudzenie, napomnienie) to kazanie lub przemówie-

nie religijne do określonego grona słuchaczy, np. do młodzieży szkolnej; znane są też 
egzorty pogrzebowe.

124 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 144-145.
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Jak Chrystus Pan dźwigał krzyż swój, tak i my powinniśmy dźwigać 
krzyże nasze z ochotą i pokorą. Takim krzyżem dla nas są cierpienia, 
choroby, ubóstwo, prześladowania. Bo kto nie chce krzyża świętego 
dźwigać, ten nie chce iść za Chrystusem, ten także nie będzie z Nim 
w niebie. […] Jeżeli krzyż przyjmiemy z ochotą, Pan Bóg nam go uczy-
ni lekkim, jeżeli szemrząc ciągniemy go za sobą, bardzo będzie nam 
ciężkim. Jeżeli z Chrystusem ochotnie cierpimy, z Chrystusem królo-
wać będziemy125.

Karol doskonale rozumiał to, o czym pisał. Do cierpienia, które 
przeżywał po śmierci bliskich, dołączyło wkrótce jeszcze jedno, rów-
nie bolesne. W pierwszych dniach lutego 1844 roku we Lwowie umiera 
jego ukochana matka. W  tym ciężkim smutku pociesza go jedynie 
świadomość jej świętego życia. Zachował po niej tylko jedną pamiątkę 
− różaniec, własnoręcznie zrobiony dla niej w nowicjacie. „Przycisną- 
wszy z miłością i uszanowaniem ten krzyżyk koronki nad życie mi drogi 
do ust i serca mego, rozpocząłem pacierze”126 – wspominał – mówiąc, 
że ten różaniec jest nieodstępnym towarzyszem jego wędrówek bole-
ści i radości. Dobrze pamiętał jej pokój przyozdobiony wizerunkami 
Jezusa i Matki Bożej oraz obrazami św. Teresy od Jezusa i św. Józefa127. 
We wspomnieniu pośmiertnym napisanym przez Sewerynę Badenio-
wą, która widziała modlącą się matkę Karola, znajdujemy taki oto opis 
świadczący o głębi jej rozmowy z Bogiem: „Święta przejęła mnie trwo-
ga. – Czułam w głębi duszy mojej, że każde słowo aniołowie przed tron 
Boga niosą. Wstała, twarz jej wyrażała nadziemskie szczęście i połą-
czenie z Bogiem”128. 

125 ATJKr, rkps 932 − D, t. I, Zbiór nauk katechizmowych wykładanych przez 
ks. K. Antoniewicza TJ w kościele w Nowym Sączu 1844-1845, (rkps), k. 36-37.

126 Por. K. Antoniewicz, Wędrówka w roku 1848. Wieczór w Krośnie, „Dzwonek…”, 
t. II, dz. cyt., s. 7.

127 Zob. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 79b.
128 Por. S. Badeniowa, Wspomnienie, „Dzwonek…”, t. I, dz. cyt., s. 67-70. Zapewne 

Karol napisał wiele listów do matki, nie zostały one jednak odnalezione. W archiwum 
znajduje się natomiast kilka jej listów do Karola pisanych w większości po francusku. 
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W czasie Wielkiego Postu w 1844 roku w Nowym Sączu, tuż po 
pogrzebie matki, Antoniewicz – jeszcze jako kleryk − wygłosił swe 
pierwsze rekolekcje dla ludu129. Już wtedy wysoko oceniono jego wy-
bitny talent kaznodziejski i czyniąc niesłychany dotąd wyjątek, przy-
spieszono termin kapłańskich święceń, które zostały mu udzielone 
kilka miesięcy później, 18 września we Lwowie, przez bp. Jana Marce-
lego Gutkowskiego130. Tam też 10 października, w jezuickim kościele 
pw. św. Piotra i Pawła, odprawił pierwszą Mszę Świętą, na którą przy-
było wielu mieszkańców rodzinnej Skwarzawy131. Natomiast w Nowym 
Sączu, podczas swej prymicyjnej Mszy Świętej, w dzień Wniebowzię-
cia Matki Bożej, wygłosił kazanie o wartości jałmużny i odpowiedzial-
ności ludzi za siebie, wyrażając w ten sposób swą wielką wrażliwość na 
cierpienie ludzi słabych i biednych:

Bóg jednych nadzwyczajnym obdarzył rozumem, aby przyświecali 
i nauczali drugich; innych siłą i odwagą, aby byli obroną słabszych 
braci swoich, tak też obdarzył innych bogactwem i złożył skarby swo-
je w ręku ich, by byli szafarzami i opiekunami biednych132. 

Tam też kontynuował Antoniewicz swe studia teologiczne i pod-
jął pracę apostolską, głosił kazania w Sączu i okolicznych wioskach, brał 
udział w nabożeństwach i misjach. Przyspieszenie święceń było wyróż-
nieniem, ale też nakładało nowe obowiązki: powierzono mu m.in. funk-
cję ludowego kaznodziei, by szerzył w zachodniej Galicji ruch bractw 
trzeźwości133. Wówczas wziął udział w krucjacie przeciwko szerzące-
mu się wśród górali pijaństwu, zdobywając wielu słuchaczy i zbierając 
owoce misji w postaci niemalże cudownych nawróceń. Kazania wów-
czas wygłoszone niestety nie zachowały się134.

129 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 49.
130 J. M. Gutkowski, biskup podlaski, wielki patriota, wróg caratu, późniejszy wyg- 

naniec za niezłomną moc swych przekonań.
131 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 78. 
132 K. Antoniewicz, O jałmużnie, Kp, s. 96.
133 F. Ziejka, Misjonarz pośród rabantów, w: tenże, Poeci, misjonarze, uczeni. 

Z dziejów kultury i literatury polskiej, Kraków 1998, s. 138.
134 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 79.
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Kolejne trudne zadanie czekało na nowo wyświęconego kapłana 
w lutym 1846 roku, kiedy to rozpoczęło się dramatyczne w skutkach 
powstanie chłopskie, zwane rabacją galicyjską, w czasie którego zginę-
ło kilka tysięcy ludzi. Wywołane przez władze austriackie dla złama-
nia przygotowującego się ogólnonarodowego powstania, było owocem 
zepsucia i obojętności religijnej oraz rodzącej się nienawiści chłopów 
do klas posiadających, a także skutkiem niewiedzy i nędzy ludu, któ-
ry napadał na szlacheckie dwory i ludność ziemiańską135. Trzeba było 
zatem stawiać tamy tej nowej tragedii, leczyć i goić zadane rany, przy-
wołać obłąkanych do opamiętania, „zatknąć nad świeżymi zgliszcza-
mi i cmentarzami krzyż − godło prze baczenia, […] zbliżyć się do siebie 
u stóp Ukrzyżowanego i w bratnim uścisku połączyć ofiary i katów”136. 
Tego niezwykle trudnego zadania podjęli się właśnie jezuici, wysyła-
jąc sześciu najzdolniejszych misjonarzy w samo ognisko antypańskiej 
i antykościelnej rabacji i buntu. 

Karol Antoniewicz, który 16 marca tego roku złożył z najwyż-
szą oceną ostatnie egzaminy, był gotowy do podjęcia pracy duszpa-
sterskiej, tym bardziej, że Wielki Post poprzedzający te bolesne wyda-
rzenia, a następnie poświęcony Matce Boskiej maj137, ujawniły w całej 
pełni jego płomienną gorliwość i wrodzony talent doskonałego mów-
cy i kaznodziei. Znano już więc moc głoszonych przez ks. Karola słów, 
„które jak płomień idą, zapalają serca, jak młot biją i kruszą zatwar-
działości skorupę, jak potok rwący zalewają oschłość, miękczą i wy-
wołują łez potoki”138. 

Eustachy Iwanowski, ówczesny polski pisarz, pamiętnikarz i histo-
ryk, publikujący pod pseudonimem Hellenius, nazywał Antoniewicza 

135 K. Wilk, Karol Antoniewicz, jezuita, w: Gwiazdy katolickiej Polski. Żywoty wiel-
kich sług Bożych, red. tenże, t. II, Mikołów 1938, s. 323.

136 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 83.
137 Kazania z tego okresu są zebrane w II i III tomie drugiego wydania Kazań 

ks. K. Antoniewicza (Kraków 1893).
138 W. Chotkowski, Mowa w pięćdziesięcioletnią rocznicę śmierci śp. Ks. Karola 

Antoniewicza T.J., powiedziana w kościele św. Barbary w Krakowie, 14 listopada 1902 r., 
Lwów 1902, s. 10, ATJKr, rkps 1101 − I (rękopis współoprawny).
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„mężem żywej miłości” i porównywał go nawet do Piotra Skargi. Przy-
pominając dramatyczne fakty chłopskiego powstania w Galicji, pisał:

W takim położeniu, gdzie doszło do ostatecznego rozprzężenia spo-
łeczeństwa, gdzie się zlały rozpacz dwoista, najstraszliwsza boleść 
serca i pożar w sumieniu, któż się znajdzie i poda ratunek, kto taką 
burzę ukoi? Oto był mąż, którego słowo miało siłę piorunu, a słodycz 
rosy i  deszczu letniego. Oto mąż żywej miłości − ks. Antoniewicz 
Karol139. 

Prawie we wszystkich miejscowościach ogarniętych rzezią lud 
patrzył na misjonarzy podejrzliwie i z niechęcią. W Lipnicy zagrożo-
no im nawet śmiercią, ale powoli początkowa wrogość zamieniała się 
w przychylność140. Ksiądz Karol nie zrażał się chłodnym, czy nawet 
wrogim przyjęciem i szybko zdobywał zaufanie i uznanie ludu, który 
gromadził się wokół niego coraz liczniej141. Nie miał wątpliwości, że 
trzeba było przybyć na tę zbroczoną krwią ziemię i żyć między zbrod-
nią a rozpaczą i w znieważonych świątyniach gromić zło, pocieszać, 
uspokajać, głosić słowo Boże o sprawiedliwości Boga i Jego miłosier-
dziu142. Zawsze miał przy sobie duży, jasny krucyfiks, a nauki wygła-
szał we wszystkich możliwych miejscach:

Wszedłem do izby obszernej i pustej, a przybiwszy do ściany duży, 
drewniany krucyfiks (nieodstępny towarzysz moich wycieczek), tak 
mi się dobrze i błogo zrobiło, rozchwiana wróciła nadzieja, a upadłszy 
z ludem na kolana, zmówiliśmy pacierze poranne, a wziąwszy komżę 
i stułę, począłem pierwszą naukę o miłosierdziu Boskim dla grzeszni-
ków pokutujących143.

139 E. Iwanowski, Kilka rysów i pamiątek Ew…go Hellenizjusza, Poznań 1860, s. 507.
140 S. Załęski, Rok 1848. − Rzeź galicyjska. − Misye O. Karola Antoniewicza. − 

Misye podgórskie, w: tenże, Jezuici w Polsce, Kraków 1908, s. 283.
141 K. Antoniewicz, Wspomnienia misyjne z roku 1846, Poznań 1849, s. 11.
142 Tamże, s. 4.
143 Zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 96; krucyfiks ten znajdował 

się potem w posiadaniu ks. Mariana Mo rawskiego SJ (1845-1901); zob. opis  tego krzyża 
wg C. Lisowskiego – Krucyfiks po śp. Ks. Antoniewiczu, w: ATJKr, rkps 1012 – I, k. 405-406.
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 Tylko ktoś, kto tak, jak Antoniewicz przeżył głębię ludzkiego cier-
pienia, mógł − poruszony skalą dokonanych zbrodni − znaleźć wła-
ściwe słowa ujarzmiające ludzką złość i niosące pociechę tym, którzy 
w dramatycznych okolicznościach stracili bliskich. Rozumiał, że ta-
jemnicy krwawych łez nie pojmie ten, kto nimi nie płakał i kto nie ma 
żadnego wyobrażenia o cierpieniu:

Mógłbym całą książkę zapisać cierpień i boleści, na które własnymi 
patrzyłem oczami. Lecz te tajemnice krwawych łez, które powierzone 
mi były, zapisane są w księdze sprawiedliwości Boskiej! Świat szczęś- 
liwy, świat wesoły, tańcząc i śmiejąc się na grobach, aniby pojąć, ani 
podzielać ich nie umiał!144

Na zakończenie misji, z jego polecenia, w pośrodku rozstajnych 
dróg stanął potężny, drewniany krzyż misyjny jako bolesna pamiątka 
tych wydarzeń. W uroczystej procesji z udziałem prawie 12 tysięcy lu-
dzi, włościanie nieśli go na własnych barkach. Ten krzyż nie tylko sta-
nowił świadectwo wiary ludu, lecz był także symbolem bolesnej historii 
Polski. Wzniesiony w aurze zachodzącego słońca przywodził na myśl 
tryumfujący „w świetle księżyca” krzyż z rzymskiego Koloseum, panu-
jący „nad ziemią, która go prześladowała […] i gdzie nim pogardza-
no”145 − jak pisał w liście do swego ojca Zygmunt Krasiński. Ten krzyż 
stał się też ratunkiem i znakiem Bożego przebaczenia dla tych, którzy 
poprzez pokutę i zadośćuczynienie dostąpią miłosierdzia: 

Poświęcony […] krzyż wzniósł się nagle w górę, a w tej chwili słońce 
zachodzące, spoza czarnej wyzierając chmury, rzuciło ostatnie promie-
nie na malowany na blasze wizerunek Zbawiciela, co wszyscy obec-
ni z niemałym dostrzegli podziwieniem i uszanowaniem. Odbite od 
krzyża promienie z ognistym blaskiem spłynęły na karczmę i chmu-
ra ciemna zasunęła słońce, niebo się pokryło i tylko w dali błyska-
wice z głuchym grzmotem przyświecały. Wpośród białych siermięg, 
czerniły gęste żałoby [...]. Wzruszony w głębi duszy przemówiłem do 

144 Tamże, s. 49.
145 Zob. Z. Krasiński, Listy do ojca, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 215-217.
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ludu. […] Wskazując na krzyż, opowiadałem miłosierdzie Boga dla 
tych, którzy przez płacz, pokutę i poprawę, tego miłosierdzia godny-
mi się staną146.

Z powierzonego zadania ks. Karol wywiązał się zatem znakomi-
cie, zyskując powszechne uznanie. Był − obok Kornela Ujejskiego147 
− jednym z  nielicznych wówczas światłych ludzi, którzy próbowali 
usprawiedliwiać chłopów przed Bogiem i wyciągnęli dłoń w stronę za-
ślepionych żądzą zemsty rabantów, usiłujących teraz powrócić do ży-
cia w społeczeństwie148. 

Historyk literatury Lucjan T. Rycharski, pisząc o dziejach kra-
somówstwa w Polsce, zwrócił uwagę, że od chwili utracenia wolności, 
to przede wszystkim mównica kościelna, czując się w obowiązku sku-
piania narodu, pragnącego pociechy i słowa Bożego, rozwijała swoje 
wpływy na ogół ludności polskiej. Również on najbardziej spośród ka-
znodziejów i misjonarzy, którzy „potęgą swej wymowy” przyczynili się 
do uśmierzenia rabacji, cenił ks. Karola Antoniewicza, jego szlachet-
ność i  talent. Pisał, że: „[…] mowy jego i  nauki pełne ducha i  siły, 
prostoty i mądrości, wszędzie ze zbawiennym skutkiem rozsiewały sło-
wo Boże149.

Siła oddziaływania kazań najsłynniejszego wówczas na ziemiach 
polskich jezuity, była więc ogromna. Wielu chłopów oddawało zra-
bowane bogactwa dworskie i spowiadało się, prosząc o przebaczenie. 
Zrozumieli, że niezgoda wewnętrzna kraju przynosi pożytek tylko za-

146 Tamże, s. 87-88.
147 Zob. Z. Kościów, Józef Nikorowicz, w: Liturgia żałobna Ormian polskich, oprac. 

S. Śmiełowski, Opole 2010. Autor słynnego Chorału rozpoczynającego się od słów Z dy-
mem pożarów, choć związany pochodzeniem i kulturą ze szlachtą, był niewątpliwie zwo-
lennikiem solidaryzmu społecznego i sugerował, że w wystąpieniach chłopów dużą rolę 
odegrała władza zaborcza. Napisał ten utwór w 1846 r. pod silnym wrażeniem melodii 
ułożonej przez swego przyjaciela Józefa Nikorowicza (ur. 1827 w Zboiskach, zm. 1890, 
brat Zofii Nikorowicz, żony Karola Antoniewicza i ojciec Ignacego, dramatopisarza i pro-
zaika). Pieśń ta stała się polskim hymnem narodowym w walkach niepodległościowych.

148 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 25. 
149 L.T. Rycharski, Literatura polska w historyczno-krytycznym zarysie podług grun-

townych badań, t. II, Kraków 1868, s. 256.
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borcom150, toteż nazwisko misjonarza, który wbrew woli rządu odby-
wał misje, krzyżując w ten sposób plany zaborców, stało się głośne. 
Kilkumiesięczna wytężona praca mocno jednak nadwyrężyła zdrowie 
oddanego misjonarza, dlatego na prośbę przyjaciół, m.in. baronowej 
Stefanii z Grocholskich Konopczyny151, jesienią 1846 roku wysłano 
go do Lwowa, do bardziej regularnej pracy. Również tam szybko zy-
skał grono przyjaciół, na czele z „prawdziwą matką lwowskich ubo-
gich”, księżną „o królewskiej majestatyczności”152 Jadwigą z Zamoy-
skich Leonową Sapieżyną, o której do współbraci pisał:

Wielka w pokorze, potężna w dobrych uczynkach, święta w miłości 
Boga i w wypełnianiu obowiązków swoich; cierpiąca nie z własnej winy, 
ale z dopuszczenia Boskiego − taką zawsze przedstawia mi się dusza jej, 
i Bogu dziękuję, bo ta dusza jest dziełem Jego, ale nie zasług jej. Cała jej 
zasługa to jest ta tak czuła wierność i współpracowanie z łaską Boga. 
Pobłogosławił Bóg w niej zasługi wielkich i świętych przodków jej!153

Ta święta przyjaźń zawarta wówczas w lwowskich ochronkach 
i szpitalach, najpełniej wyraziła się we wspólnej wrażliwości na cier-
pienie drugiego człowieka oraz w podobnym, właściwym rozumieniu 
i przeżywaniu osobistego krzyża154. W rozmowach z księżną i w na-
ukach katechizmowych udzielanych jej dzieciom, Antoniewicz znaj-
dował prawdziwe wytchnienie. To właśnie Jadwiga, widząc ogromne 

150 Por. A. Pławecka, Karol Bołoz Antoniewicz – misjonarz, społecznik, pamiętnikarz, 
„Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. VI, red. 
B. Faron, Kraków 2006, s. 45-47.

151 Stefania z Grocholskich Konopczyna, h. Syrokomla (1820-1889), córka Ludwi-
ka i Marii, żona barona Antoniego Konopki z Nagórzyna [Nagoszyn] (zmarłego w 1848 r., 
w wieku 40 lat); mieli jednego syna Stanisława.

152 Zob. L. Dębicki, Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia, Kraków 1906, 
s. 298.

153 K. Antoniewicz, List do współbraci w Nowym Sączu, maj 1847, w: Poselstwo 
duchowe ku ludziom, list II, s. 6; por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 233. List ten, podobnie jak 
w wielu innych wypadkach, został tutaj złożony z fragmentów listów do różnych osób; 
pierwsza część to wg I. Czeżowskiego (por. ATJKr, rkps 692, notatka XIII) list Antoniewicza 
do księżnej Jadwigi Sapieżyny. 

154 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 144.
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wyczerpanie księdza i idąc za radą lekarzy, ponaglała zakonne władze, 
by jakiś czas pozwolono mu odpocząć w górach. Dostarczyła też w ta-
jemnicy przed nim środki materialne potrzebne na ten cel155. W maju 
więc ks. Karol wyjechał, serdecznie żegnany przez lwowskich przyja-
ciół, na kilkutygodniowy odpoczynek do Pasiecznej. Czynił to jednak 
z bólem serca, gdyż we Lwowie pozostała jego chora siostra Katarzy-
na, której żalił się: „Jest ta choroba krzyżem dla mnie, bom musiał was 
porzucić i pracować dalej nie mogę…”156.

Jak mi teraz żal, żem ze Lwowa wyjechał, że choruję, […] że nie mogę 
widzieć cię, pilnować i doglądać. […] Chciałbym, Bóg widzi, cierpieć 
za ciebie, a tobie zasługę cierpienia zostawić. Bo cierpieć samemu to 
nic, ale widzieć cierpiących kogokolwiek, a tym bardziej tych, co się 
kocha, to tak ciężko: a to przez takie boleści, osobliwie w stanie na-
szym, ciągle przechodzić trzeba! To coś dziwnego, że jeszcze serce wy-
trzymać może157.

Sam boleśnie doświadczony, z krzyża czerpał mądrość, pociechę 
i radę. Dzielił się więc z Katarzyną najgłębszymi refleksjami o sensie 
i wartości cierpienia, umacniając w niej wiarę i nadzieję. Zachęcał, by 
starała się być „dzieckiem krzyża” i przyjmowała krzyż jako dar Boga. 
Tylko bowiem wówczas stajemy się podobni do Jezusa, jeśli cierpimy 
z Nim i dla Niego:

Nie prośmy więc Boga ani o życie, ani o śmierć, ale prośmy zawsze, aby 
się spełniła wola Jego nad nami. On wie najlepiej i czas i godzinę śmier-
ci naszej oznaczyć, i miejsce i sposób […]. Dziećmi bądźmy, dziećmi 
krzyża, bo krzyż nam dał zbawienie i życie; przytul się do niego w cier-

155 Tamże, s. 145-146.
156 K. Antoniewicz, List do siostry Katarzyny Romaszkanowej, Tarnopol 1847, 

w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list X, s. 34; ATJKr, rkps 932 − A, t. III, Kopie listów 
ks. Karola Antoniewicza TJ, s. 3-4; ATJKr, rkps 977 − A, Listy ks. Karola Antoniewicza prze-
pisane ręką śp. Maryi z Grocholskich Morawskiej, matki ks. Mariana Morawskiego, k. 19. 

157 K. Antoniewicz, List do siostry Katarzyny Romaszkanowej, maj 1847, w: Po-
selstwo duchowe ku ludziom, list VI, s. 17-18; por. ATJKr, rkps 492, Listy ks. Karola An-
toniewicza TJ, przepisane przez Marię Morawską z Grocholskich, matkę o. Mariana Mo-
rawskiego TJ, list XXXVII, s. 143. 
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pieniu twoim. Kiedy cierpimy, najpodobniejsi jesteśmy do Tego, który 
za nas umarł na krzyżu; kiedy cierpimy, On nas najwięcej kocha, ale 
kiedy cierpimy w Nim, dla Niego i w miłości Jego158. 

Nie miał wątpliwości, że wówczas gdy cierpimy, jesteśmy przez 
Boga najbardziej kochani. Krzyż przyjęty z Bożej ręki jako dar, nawet 
tak trudny jak ubóstwo, choroba czy prześladowanie, staje się dla czło-
wieka błogosławieństwem. Tak rozumiany nie jest już ciężarem. Na-
tomiast cierpienie przeżywane bez Boga to krzyż bez nadziei i ducho-
wej radości:

Nie dla tego krzyż ciężki, który go wesoło weźmie na ramiona swoje, 
ale dla tego, który szemrząc, pomimowolnie wlecze go za sobą. […] 
Ma Bóg rozmaite dary, które nam rozdaje, ma rozmaite krzyże: ubó-
stwa, choroby, prześladowania, którymi błogosławi nas. Nie wybieraj-
my: chcąc nie chcąc przyjąć musimy; przyjmijmy z ochotą, byle ten 
krzyż był ręką Jego błogosławiony, krwią Jego poświęcony, i zawołaj-
my ze św. Andrzejem (którego na krzyżowanie prowadzono) z pokorą  
i miłością: Crux ave!159

Pobyt w zamieszkanej przez Hucułów górzystej, malowniczej i bar-
dzo ubogiej Pasiecznej − wiosce w Karpatach Wschodnich160, był dla An-
toniewicza nie tyle wytchnieniem, ile doświadczeniem nowego rodza-
ju cierpienia: głodu i skrajnego ubóstwa. Wkrótce po przyjeździe dzielił 
się z księżną Sapieżyną i współbraćmi ogromem ludzkiej nędzy, jaką tu 
zastał. Pisał, że w porozrzucanych po skałach chatach, zawieszonych jak 
orle gniazda na urwiskach, Bóg wybrał mu mieszkanie, a może i miej-
sce na grób161. Właśnie tutaj pośród tego biednego ludu, pośród skał i po-
toków, w nędzy ziemskiego wygnania koczujących pielgrzymów, którzy 

158 Tamże, s. 18.
159 Tamże, s. 18-19.
160 Dziś wieś na ukraińskim Pokuciu, zamieszkała przez Hucułów, górali pocho-

dzenia głównie ruskiego i wołoskiego, twórców oryginalnej kultury regionalnej w do-
rzeczu górnego Prutu.

161 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna, 13 czerwca 1847, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list IX, s. 30.
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„przez puszczę świata ciągną do nieba wśród łez i boleści”162, odnalazł 
swe miejsce na ziemi: „Dobrze mi tu między nimi, rad bym z nimi po-
został i w pośrodku ich grobów zło żył kości moje, zapomniany, nieznany 
od świata”163. Podobną myśl wyrażał także w liście do księżnej Sapieżyny: 

Tu bym chciał już pogody się doczekać, aby trochę się rozpatrzyć po 
tych chatach i zaprzyjaźnić z ich mieszkańcami. […] Tak nasz bied-
ny lud z całego serca kocham, tak bym chciał dla niego żyć i umierać, 
jeśliby taka była wola Boska!164

Refleksjom wówczas pisanym towarzyszą wprawdzie piękne opisy 
karpackich gór, ale przede wszystkim przebija przez nie smutek z po-
wodu cierpień mieszkańców tej krainy: 

Pięknie tu i bardzo pięknie – pisał − i smutno i wesoło, i posępnie, i ja-
sno, tak jak w duszy, że mi się czasem śmiać, czasem pła kać chce, sam 
nie wiem dlaczego. Jak stare zamczyska dziwnych kształtów skały pil-
nują nas, abyśmy stąd nie uciekli, a na ich wierzchołkach, jak nieme 
straże, pojedyncze sterczą jodły165.

Znakami potwierdzającymi skrajną nędzę Hucułów były zwykłe 
cmentarne krzyżyki, a właściwie dwa małe patyki na krzyż złożone, wto-
pione w górski pejzaż. Widząc cmentarze i zapomniane groby poroś- 
nięte zielskiem i cierniami, Karol nie patrzył już jednak na nie wzro-
kiem romantyka166 lubującego się w obrazach grozy. Zwraca z bólem 

162 Tenże, List do ks. T. Baczyńskiego, Pasieczna, czerwca 1847, w: Listy z zakonu, 
list V, list cyt., s. 12. 

163 Tenże, List do o. J. Perkowskiego, Pasieczna, czerwca 1847, w: Listy z zakonu, 
list VIII, s. 20; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 153; list cyt.

164 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna, 13 czerwca 1847, w: Po-
selstwo duchowe ku ludziom, list IX, s. 32; por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, s. 152.

165 Tenże, List do o. J. Perkowskiego, Pasieczna, czerwiec 1847, w: Listy z zakonu, 
list VIII, s. 20; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 153-154, list cyt.

166 W ludowych przekonaniach i powtarzających je ujęciach poetyckich tak wy-
glądały groby nie tylko ludzi złych, lecz po prostu groby zapomniane, opuszczone przez 
wszystkich; zob. E. Kolbuszewska, Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenie, war-
tości, style zachowań, Wrocław 2007, s. 265.



88

uwagę na to, że wśród grobów tylko niektóre oznaczone były imieniem, 
ale nie należały one do biedaków, lecz do miejscowych opryszków: „Bo 
niestety odważna zbrodnia więcej zawsze hałasu na świecie narobi, jak 
cicha cnota − trwa jeszcze w pamięci Hucułów!”167. Widok grobów lu-
dzi bardzo biednych, po których życiu pozostały jedynie proste nie-
trwałe, bezimienne krzyżyki, poruszył go bardzo głęboko.

Osobne miejsce w twórczości Antoniewicza zajmuje szeroko roz-
powszechniony, powstały w 1847 roku, podczas pobytu w Pasiecznej, 
wzruszający wiersz pt. Huculska ptaszyna168. Z tego czasu zachowało 
się także wiele listów, w których autor ukazywał wprawdzie piękno 
krainy znad Czeremoszu, ale jak już wspomniano, zostało ono prze-
słonięte widokiem skrajnego ubóstwa mieszkańców tej ziemi, żywią-
cych się trawą i burzanami oraz obrazem dzieci opuchniętych od głodu 
i matek, które nie miały czym ratować swego potomstwa od śmierci. 
Odwiedzał więc ich nędzne chaty, pocieszał, umacniał, leczył słowem 
i od tych opuszczonych biedaków uczył się pokory169: 

Ale ja bardzo wielem się [tam] nauczył. I tak własnymi oczyma przy-
patrzyłem się życiu ze strony boleści, nędzy, i dzikości. Ale z drugiej 
strony, z taką radością poznałem, jak serce ludzkie, nawet w najdzik-
szym człowieku, jest zdolne do szlachetnych uczuć. I tak dzień po dniu 
mi schodzi pełen uczuć bolesnych i radosnych, które się ciągle krzy-
żują. I dobrze, i smutno, i tęskno mi tu jest170.

167 K. Antoniewicz, List do Księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna, 13 czerwca 1847, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list IX s. 32; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, 
dz. cyt., s. 152.

168 J.A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, s. 57; zob. 
Poezye o. Karola Antoniewicza, t. I, Poezje religijne, dz. cyt., s. 180-182. Tytuł wiersza jak 
w bibliografii pism K. Antoniewicza, ATJKr, rkps 1081, Materiały do Bibliografii Pro-
wincji Galicyjskiej Towarzystwa Jezusowego, tamże: Karol Antoniewicz TJ, od roku 1824- 
-1878, dz. cyt., s. 11.

169 Por. K. Antoniewicz,  List do ks. T. Baczyńskiego, Pasieczna, czerwiec 1847, 
w: Listy z zakonu, list V, list cyt., s. 12; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., 
s. 153.

170 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna 1847, w: Poselstwo ducho-
we ku ludziom, list XII, s. 43.
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Podsumowując swój pobyt na tej ziemi jako czas wyjątkowej 
łaski, ks. Karol wyznaje, że ciężko będzie mu opuścić życzliwych kar-
packich górali, którzy bardzo chcieli zatrzymać go u siebie. Poruszony 
był do głębi ich moralnym zaniedbaniem, nędzą, ale również ich dobro-
cią. Księżnej więc donosił, że Pasieczną opuszcza z wielkim żalem, tru-
dem i z pewnością, że o najbardziej biednych nigdy nie zapomni. Czuł 
się Hucułom potrzebny tym bardziej, że ich cierpienie było zarówno 
fizyczne, jak i duchowe, gdyż nikt o nich i ich wiarę się nie troszczył:

Żal mi było żegnać tych biednych Hucułów, którym jaką taką pocie-
chę dać mogłem, której biedacy nigdy od nikogo nie doznają. Jakie to 
ciężkie zadanie życia cierpieć tyle, a żadnej, żadnej, ani zewnętrznej, 
ani wewnętrznej nie doznawać ulgi! Jeden Bóg, by ich mógł pocieszyć, 
a i Boga nie znają, tak jako cierpiący znać by Go powinien. O! jak ta-
kie serca łatwo się przywiążą, jeśli znajdą choć jedną istotę, która ich 
kocha i podziela troski i boleści ich. Byłbym tu chętnie pozostał, bo 
przynajmniej czułem, że tu mogę coś uczynić171. 

Antoniewicz był pierwszym polskim poetą, dla którego huculsz-
czyzna stała się czymś więcej niż tylko krajobrazowym tłem. W znaczą-
cy też sposób zaważył on na charakterze huculskiej tradycji w literaturze 
polskiej, do której nawiązywał już we wczesnym okresie twórczości. 
Znane są m.in. ballady, które wówczas tworzył: Dobosz. Pieśń hucul-
ska gór karpackich z okolicy Mikuliczyna i nieco późniejsza Roman. 
Powieść huculska (wiersz), opublikowane po raz pierwszy w lwowskim 
„Słowianinie” w 1839 roku, a następnie w kolejnych wydaniach po-
ezji Antoniewicza. Są one mocno związane z ludowymi pierwowzo-
rami i bardzo przyczyniły się do poznania Karpat Wschodnich i ży-
cia karpackich górali. 

Po wyjeździe z Pasiecznej ks. Karol udał się na rekolekcje do Tar-
nopola i powrócił do Lwowa, by podjąć tam obowiązki kaznodziei w ko-
ściele św. Piotra. Podobnie jak w całej Galicji, tak i tutaj odczuwano 
już silne prądy rewolucyjne. Duchowieństwo zaś zarażone józefini-

171 Tamże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 25 lipca 1847, list XV, s. 54. 
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stycznymi ideami, nie miało wielkiego wpływu na społeczeństwo i – jak 
pisze J. Badeni − zadawalało się jedynie urzędowym spełnianiem 
swych czynności172. Monotonne kazania odczyty wane z kartek, gło-
szące humanitarno-filozoficzne teorie, nie pociągały słuchaczy. Tym 
ważniejsze zadanie miały przed sobą zakony, jednak cesarz Józef II 
zniósł wiele klasztorów, a pozostałym zabronił kontaktu z Rzymem. 
Tylko jezuici, którzy przybyli do Galicji w pomyślniejszych już cza-
sach, zdołali rozwinąć szerszą działalność duszpasterską. Wśród naj-
gorliwszych kapłanów znalazł się Karol Antoniewicz, którego nauki 
poparte przykładem życia przekonywały najbardziej. Jako doskona-
ły misjonarz i spowiednik bardzo szybko zdobył więc zaufanie lwo-
wian pamiętających jeszcze jego „goryczą obficie zaprawione losy”173. 
Wiele osób przychodziło też ze zwykłej ciekawości, by go posłuchać. 
Niechętnie na te gromadzące się tłumy patrzyli tajni wysłańcy policji, 
którzy obawiali się patriotycznej agitacji. Szczególnie nie przypadły 
do gustu radykalnym rewolucjonistom kazania Karola o przyszłej ka-
tolickiej Polsce. 

Oprócz działalności kaznodziejskiej angażował się także w opie-
kę nad biednymi i sierotami; służył też z oddaniem ludziom chorym 
i umierającym. Posługa cierpiącym była u niego zawsze na pierwszym 
miejscu. Odkładał wówczas na bok wszystkie inne zajęcia. Dla nich 
też napisał refleksje o krzyżu i cierpieniu, by ci, którzy cierpią nie tyl-
ko na ciele, ale i na duszy, „krzyż na się od Boga włożony, na własne 
uświęcenie obracali”174. Nie ma wątpliwości, że to śmierć dzieci, żony 
i matki oraz inne osobiste cierpienia, jakich doznał, „wyuczyły Anto-
niewicza, co to cierpienie; kazały w krzyż się wpatrywać i wyuczyły, jak 
innych do krzyża prowadzić”175 – pisał o nim J. Badeni. Nie było więc 
zaskoczeniem, że stał się we Lwowie znany i że zapraszano go również 

172 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 162.
173 Tamże, s. 163.
174 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 234; mowa tutaj o niewielkiej książeczce Dziesięć krót-

kich uwag na pociechę dusz cierpiących, Lwów 1847.
175 Por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 165-166.
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do najzacniejszych domów, „gdyż z jego konwersacji nie mniej odno-
szono zbudowania, jak z kościoła”176. 

W czasie pobytu we Lwowie ks. Karol wiele uwagi poświęcał też 
swej chorej siostrze Katarzynie. Na jej przykładzie doświadczał tego, jak 
boleść i cierpienie kształtują duszę człowieka, która odrywając się od 
świata, staje się coraz mocniejsza. Widział wyraźnie, że gdy gaśnie na-
dzieja szczęścia na ziemi, wówczas pojawia się nadzieja życia wiecznego, 
a „ukrzyżowane serce” najlepiej rozumie mowę Jezusowego krzyża177:

Tak to widocznie widzę na niej [Katarzynie], ile ta boleść i cierpienie 
dobroczynnie wpływa na wnętrze człowieka, jak w tej boleści ciała, du-
sza mocnieje, i od świata się odrywając, do Boga się zbliża. W tym sto-
sunku, jak się świat odcią ga od nas, Bóg się zbliża, jak nadzieje szczęścia 
doczesnego gasną, nadzieje wieczne ożyją. W boleści, do ukrzyżowa-
nego serca Bóg-Człowiek ukrzyżowany głośniej przemawia!178

Spojrzenie skierowane na krzyż zawsze winno stać się począt-
kiem odkrycia cierpienia drugiego człowieka. Z tego współcierpienia 
z Chrystusem rodzi się też wszelkie chrześcijańskie rozumienie współ-
czucia179. Tak też swe cierpienie przeżywał Antoniewicz: „Dziś całym 
szczęściem moim jest szczęście tych, których kocham: ich szczęściem 
się cieszę, ich cierpieniem cierpię”180 – pisał do ks. Morawskiego.

Śmierć Katarzyny 2 listopada 1847 roku była więc dla Karola ko-
lejnym bardzo bolesnym doświadczeniem. Pocieszała go jedynie myśl, 
że zdążył udzielić jej sakramentów świętych i osobiście mógł poprowa-
dzić pogrzeb. Ten krzyż również starał się przyjąć z właściwą mu wia-
rą i pokorą, powtarzając, że trzeba iść tą drogą, którą Bóg nas prowa-
dzi i nie wolno marnować żadnej chwili. Trzeba mężnie nieść krzyż, 

176 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 232.
177 Por. K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Tarnopol, wrzesień 

1847, w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XVII, s. 63.
178 Tamże.
179 K. Berger, Po co Jezus umarł na krzyżu?, przeł. E. Pieciul, Poznań 2004, s. 77.
180 K. Antoniewicz, List do o. Morawskiego, Nowy Sącz 1848, w: Poselstwo ducho-

we ku ludziom, list XXXV, s. 114.



92

jaki Bóg wkłada na nasze ramiona i pamiętać, że im bliżej jesteśmy celu 
drogi, tym jest ona trudniejsza, bardziej stroma i zawiła. Ale tylko taka 
droga ma wartość i za nią Bogu będziemy wdzięczni: 

Podobało się P. Bogu bolesnym nawiedzić mnie +, za który Jemu cześć, 
chwała i dzięki niechaj będą na wieki. […] Życie nasze jest pielgrzym-
ką, ale nie idziemy z góry na dół, tylko z dołu w górę. Im bliżej szczytu, 
tym stromiej, tym cierniściej droga się wije. Ale gdy staniemy u kresu, 
im cięższą nas drogą prowa dził, tym więcej Bogu dziękować będzie-
my. Nie wybierajmy sobie drogi i krzyża, idźmy tą drogą, którą On nas 
prowadzi, nieśmy ten +, jaki On na nas włoży. Tylko wiernie i mężnie, 
już niedługo iść mamy, korzystajmy z każdej chwilki, bo każda chwil-
ka wielką i ważną jest dla nas!181

Antoniewicz nie miał możliwości, by zatrzymać się dłużej na oso-
bistych, bolesnych przeżyciach. Nie pozwoliły na to wydarzenia zwią-
zane wówczas z bardzo trudną sytuacją ojczyzny i zakonu jezuitów. 
W  Paryżu wybuchła rewolucja, która wkrótce objęła Wiedeń, Ber-
lin i Rzym. Lwowianie zaś domagali się zrównania stanów wobec pra-
wa i uwolnienia politycznych więźniów i wystąpili z żądaniem wpro-
wadzenia języka polskiego w szkołach i urzędach. Na czele uczniów 
z konwiktu św. Mikołaja, przysłanych przez rektora o. Józefa Browna, 
krzyczących: „Żądamy konstytucji!”, stanęli dwaj patrioci − najbardziej 
cenieni tam jezuici: ks. Kieynowski i ks. Antoniewicz. Witano ich z wiel-
kim entuzjazmem, ale już wkrótce głośne „Hosanna!” zamieniło się na 
nie mniej donośne: „Ukrzyżuj!”182 − pisał Jan Badeni − porównując te 
wydarzenia do historii niewinnie skazanego Jezusa.

 Na początku kwietnia 1847 roku ks. Karol jeszcze miał nadzieję, 
że nowe prześladowanie nie dojdzie do skutku. Przeczuwając jednak, 

181 K. Antoniewicz,  List do Stefanii Konopczyny… o śmierci siostry, Lwów, 8 listo- 
pada 1847, w: Listy z zakonu, list X, s. 27-28; zob. ATJKr, rkps 4360, Listy autografy z lat 
1848-1849 (Karol Antoniewicz); oryginał tego listu oraz innych został przekazany jezu-
itom w Krakowie w 1982 r. przez prof. Izydorę Dąmbską, słynną filozof; otrzymała je ona 
od swej matki Antoniny z Zaleskich Dąmbskiej.

182 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 169.
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że może być inaczej, przywoływał, w liście do ks. Baczyńskiego, słowa 
biblijnego Hioba: „Jeśliśmy dobre z rąk Boskich przyjmowali, czemuż 
nie mamy przyjąć złego?”183 (por. Hi 2,10). Radość z odzyskanej wolno-
ści okazała się przedwczesna. Zachodni przywódcy ruchu rewolucyj-
nego zwrócili się przeciw Kościołowi, papieżowi i zakonom. Udzieliła 
się ta postawa również niektórym mieszkańcom Lwowa. Rada Naro-
dowa nakazująca zamknięcie klasztorów jezuickich, pracowała dla 
wojska austriackiego. W połowie czerwca 1848 roku ministerialny re-
skrypt, wyjaśniając rozporządzenie z 7 maja, polecił jezuitom opuścić 
wszystkie domy zakonne184. „Ciężki to krzyż i nad wszelki wyraz bo-
lesny” – pisał wówczas Antoniewicz. Zaraz jednak, jakby chcąc nieco 
złagodzić tę gorzką skargę, dodaje: „Ale ciężki był i ten krzyż, który 
Zbawca świata dla nas nosił. Ucałowaliśmy go z boleścią i weselem, ze 
łzami i wdzięcznością. Niech się dzieje święta wola Jego. […] Kto nie 
cierpiał i nie kochał, ten nigdy cierpienia nie zrozumie”185. Gdy rząd 
austriacki wydał dekret o likwidacji zakonu jezuitów, ks. Karol, pisząc 
o tym do współbrata − ks. Baczyńskiego, oddaje cały dramat tych wy-
darzeń w sposób jeszcze bardziej realistyczny:

Umarło życie nasze zakonne, pogrzebione pamiątki nasze − puste ko-
ścioły, a  bracia po całym rozrzuceni świecie. − Jak ptaki z  gniazda 
spłoszo ne, którym matkę zabito! Daleko jedne od drugich będą gro-
by nasze − o niechaj przynajmniej za życia będą blisko serca nasze − 
miłość nas zbawi!186

Likwidacji zakonu jezuitów dokonano bez sądu, bez uznania 
winy, bez wyroku. Pomimo prześladowań księża starali się jednak nadal 
z ogromnym poświęceniem pracować dla ludu. Ratunkiem dla zbo- 

183 Tamże, z listu K. Antoniewicza:  Do ks. T. Baczyńskiego, Lwów, 5 kwietnia 
1848, s. 175.

184 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 184.
185 K. Antoniewicz, Do Julii Kownackiej, 15 maja 1848, cyt. za: J. Badeni, Ksiądz 

Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 179.
186 Tenże, List do ks. T. Baczyńskiego, w: Listy z zakonu, list XV, s. 48; zob. ATJKr, 

rkps 684, list IX (po rozproszeniu jezuitów), s. 25 i nn; por. ATJKr, rkps 977 − A, k. 9-10.
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lałej duszy ks. Antoniewicza i źródłem jego nadziei była miłość krzy-
ża, której nikt nigdy nie zdołał mu zabrać:

Jedno spojrzenie na krucyfiks, a taka radość serce napełnia. Wszystko 
nam ludzie wydrzeć mogą, ale tej miłości nikt nam nie wydrze, a jeśli-
by nas z kra ju wypędzili, ta miłość wszędzie z nami pójdzie: nie mogąc 
na chwałę Boską, w Polsce i dla Pol ski pracować, będziemy w obcej zie-
mi za nią się modlić187.

Pierwszego lipca 1848 roku wojsko zajęło jezuicki konwikt 
u św. Mikołaja188, a kilka dni później zakonnicy musieli oddać kościół 
i natychmiast opuścić Lwów. Z liczby 78 kapłanów w prowincji galicyj-
skiej, część znalazła schronienie jako wikariusze lub kapelani w klasz-
torach, pałacach i dworach szlacheckich189. Ksiądz Karol zaś przyjął za-
proszenie Wojciecha Dzierżykraj Morawskiego190, jednego z zacnych 
Polaków, którzy go bardzo cenili. To właśnie on wielokrotnie prosił 
w listach, by prowincjał jezuitów zgodził się na wyjazd kapłana do słyn-
nego pruskiego uzdrowiska Gräfenberg, by po tej wyczerpującej mi-
sji mógł podratować zdrowie i nabrać sił do dalszych zadań. Ostatnie 
godziny we Lwowie spędził on w domu księstwa Sapiehów. Najpeł-
niej smutek tych dni oddają listy do księżnej Jadwigi, do której pisał, 
że ukochane miasto opuszcza z ciężkim sercem: 

187 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, 10 maja 1848, w: Poselstwo 
duchowe ku ludziom, list XX, s. 74; por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 244. 

188 Po zbombardowaniu Lwowa w listopadzie 1848 r. konwikt zmieniono na szpi-
tal wojskowy, a następnie w 1851 r. gmach przekazano Uniwersytetowi Lwowskiemu. Dziś 
mieszczą się tam wydziały biologiczny i geologiczny Lwowskiego Narodowego Uniwer-
sytetu im. I. Franki.

189 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 184.
190 Wojciech Józef Bolesław Morawski, syn referendarza stanu z czasów Księstwa 

Warszawskiego, uczestnik powstania listopadowego, odznaczony krzyżem Virtuti Mili-
tari; bratanek Franciszka Morawskiego, mąż Marii z Grocholskich, z którą miał czwo-
ro dzieci: córkę Marię (ur. 1850, wstąpiła do ss. urszulanek), syna Ignacego Mariana 
(ur. 1845), Stanisława (ur. 1848) i Józefa (ur. 1853). Po śmierci żony, która zmarła po uro-
dzeniu trzeciego syna, postanowił zostać księdzem. Święcenia otrzymał w 1858 r. jako 
ksiądz diecezjalny. Syn Ignacy Marian Morawski (zm. 1901) wstąpił zaś do jezuitów 
w Starej Wsi.
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Jak ciężkie życie, a jednak żyć trzeba, a jednak pracować trzeba, […] 
co najboleśniejsza, trzeba się śmiać i bawić (!), i kryć się przed świa-
tem ze łzami i smutkiem swoim! Bóg tak chce, niech się dzieje wola 
Jego. Trzeba pić z tego kielicha, co nam Bóg podaje! I to przeminie! 
[…] Smutny był dla mnie ten wyjazd, smutniejszy niż kiedy!191

Podróż ze Lwowa do Gräfenbergu była dla ks. Karola bolesnym 
przeżyciem, tym bardziej, że zatrzymał się jeszcze w uherskim dworze. 
Tam wśród znajomych zastał dawną pokojówkę, która służyła jego żo-
nie Zofii aż do śmierci, więc „jakby żyjące grobów wspomnienia”192 po-
wróciły z wielką mocą. Nic z tego, co bliskie, już nie pozostało – pisał 
do księżnej, ale serce nawet tak boleśnie zranione, nie przestało kochać:

Mogłem prawie cały dzień samotnie przepędzić, przechodząc się po 
tym dużym domu, gdziem, będąc jeszcze świeckim, tyle wesołych chwil 
przepędził z żoną, z matką, z siostrą! Nic mi już prawie z tego, com ko-
chał, nie zostało, a jednak zostało serce do kochania, które nie może 
zlodowacieć i skamienieć, a kochając Boga, chce Go kochać, musi Go 
kochać, w sercach Jemu miłych. I cóż dziwnego, że oszukawszy się 
tyle razy i bardzo boleśnie, przy lgnęło do was z taką siłą i ufnością193.

„O, jak to boleśnie być wygnańcem, ale jaka to pociecha cier-
pieć i móc Bogu co ofiarować!”194 – pisze ks. Antoniewicz w innym li-
ście. W tej boleści wygnania i rozproszenia współbraci po świecie ulgę 
przynosi mu jedynie czyste sumienie i krzyż Jezusa. Bez wątpienia Bóg 
wszystko widzi i wie, i na sądzie ostatecznym objawi swą sprawiedliwość:

Jedni z braci naszych kraj rzucili, aby w obcej ziemi kości złożyć, dru-
dzy jak wy gnańcy wpośród swoich, napiętnowani cechą najniego- 
dziwszą, tułać się muszą bez strzechy, bez kącika, bez pewnego ka-

191 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, ATJKr, rkps 492, s. 132, 
list 35; por. Poselstwo duchowe ku ludziom, list L, s. 144-145.

192 Tamże, s. 146.
193 Tamże, s. 147.
194 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, 10 maja 1848, 

list XX, cyt., s. 75.
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wałka chleba, utraciwszy siły i zdrowie na usłudze ludzi. Całą pocie-
chą naszą jest czyste sumienie i krzyż Zbawiciela; na ostatnim sądzie 
wszystko jawne będzie!195

Choć ks. Karol bardzo odczuwał skutki swej tułaczki, zapewniał, 
że pozostanie w ojczyźnie: „Nie opuszczę tej ziemi, chociażbym miał, 
nie wiem jakie, obelgi ponosić”196 − pisał. Tęskniąc zaś za krajem, dzie-
lił się ze współbratem ks. Kieynowskim refleksją: „Całe życie moje, to 
tylko jedną ciągłą było, jest i będzie tęsknotą”197. I mimo tego, że list 
przerywa humorystycznymi powiastkami oraz ogólnymi informacjami 
o życiu społecznym, politycznym i osobistym oraz o pocieszającej obec-
ności przyjaciół, to przewija się w nim smutek i  samotność. Boli go 
bardzo to, że zakazano jezuitom prowadzić działalność duszpasterską, 
przemawiać do ludu i pracować dla dobra ojczyzny. Księdzu I. Polkow-
skiemu donosi zaś, że z Gräfenbergu udał się do Tarnowa tylko po 
to, by móc odetchnąć polskim powietrzem: „[…] żeby ta niemiecka 
atmosfera nie udusiła biednego serca, które na polskiej ziemi bić za-
częło, dla niej zawsze bije, i dla niej pracując, oby bić przestało”198. 
Po drodze ks. Karol odwiedził też Piekary i Nagoszyn, więc do przy-
jaciół z ulgą wówczas pisał: „[…] Na polskiej oddycham ziemi, bo to 
taka dobra, uczciwa, bo to taka biedna ziemia. Jakże jej nie kochać 
i z całego nie kochać serca, zaraz po Bogu!”199. 

Na dłużej zatrzymał się Antoniewicz w Krakowie, gdzie liczni 
Polacy i przyjaciele oczekiwali zarówno na niego, jak i na płomienne 
kazania wygłaszane z ambony. Zalety niezrównanego mówcy odda-
ją m.in. słowa Marii Steczkowskiej, która słuchała go i wspominała, 
że porywający słowem kapłan, głos miał bardzo mocny i donośny, ale 

195 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 2 listopada 1848, por. list XXIX, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, s. 102.

196 Cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 185.
197 K. Antoniewicz, List do o. Franciszka Kieynowskiego, Frywałd, 21 października 

1848, ATJKr, rkps 975, k. 85-86.
198 Tenże, List do o. superiora Józefa Polkowskiego w Opawie, Kraków 1848, ATJKr, 

rkps 977 − A, k. 7-8; por. ATJKr, rkps 684, list VII, s. 19-24.
199 Tenże, List do M…, Nagoszyn 1848, w: Listy z zakonu, list XIII, s. 42; zob. 

ATJKr, rkps 684, list VIII, s. 25.
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zarazem łagodny. Jego słowa zapadały głęboko w serce. Zawsze głosił 
kazania z pamięci, mówił spokojnie i nie gestykulował:

Słowa jego płynące z serca, pełne prostoty, miały już same w sobie moc 
przekonywającą i pomimowolnie wciskały się w serca słuchaczy, którzy 
głośno powtarzanymi błogosławieństwami odpłacali posłannikowi Bo-
żemu każdą naukę jego. […] Był on zaiste mężem duchem Bożym na-
tchnionym, potęgą słowa wzruszającym, porywającym w jednej chwili 
serca słuchaczy i niezatarte czyniącym na nich wrażenie200. 

Nie wszyscy jednak księża podzielali ten entuzjazm wiernych słu-
chaczy. Przyczyna tej niechęci, czy może raczej lęku, była prosta, choć 
i nieco zaskakująca. Sytuację tę opisał Jan Badeni, zwracając uwagę na 
wyjątkową erudycję Antoniewicza i porywający czar wymowy:

Krakowscy księża, jak w tym czasie wszyscy galicyjscy, przyzwyczajeni 
od młodości odczytywać kazania z własnych, a bywało, że i nie z włas- 
nych skryptów, czasami i z książek; spoglądali z nieufnością i z pewne-
go rodzaju przerażeniem na kaznodzieję mówiącego zawsze z pamięci, 
z nieznaną siłą, z głębi serca; ciągnącego do stóp ambony tysiące słu-
chaczów i porywającego ich za sobą czarem wymowy201. 

Kapituła jezuitów zaniepokojona tymi doniesieniami, by nie 
wzbudzać zazdrości, o mało co nie podjęła decyzji, by ks. Karol opu-
ścił Kraków. Oburzenie życzliwych mu krakowian wobec tych zamie-
rzeń było jednak tak duże, że je udaremniono. 

Znajomi i  nieznajomi z  taką miłością zażądali, abym między nimi 
pozostał – pisał do księżnej – tak oburzyli się na kapitułę, że mi w tej 
mierze trudności czyni, że dziś administrator kapitularny przed wy-
jazdem moim widział się ze mną i jak najgrzeczniej zapraszał, abym 
został, a gdym odmówił, nalegał, abym dał słowo powrotu na wiosnę 
− ale do wiosny jeszcze daleko202. 

200 M. Steczkowska, Kilka słów o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 34. 
201 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 240.
202 Cyt. za: tamże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Staniątki, 18 listopada 1848, 

s. 240-241.
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Od tego też jednak czasu, widząc, że coraz trudniej jest mu w oj-
czyźnie realizować zadania duszpasterskie, zaczął poważnie zastana-
wiać się nad emigracją. Zachęcali go do tego również francuscy jezuici. 
Miotany sprzecznymi pragnieniami, wysłał w końcu do przełożone-
go list, zgłaszając się na misje do Ameryki. Kilka dni spędził jeszcze 
w Krakowie, chcąc umocnić się w przekonaniu opuszczenia ojczyzny, 
by iść tam, gdzie − jak mówił − można nie tylko cierpieć, ale i pracować:

Niech pracę zastąpi cierpie nie […]. Dźwigać nienawiść całego na rodu, 
jaki to ciężki krzyż! Ale im cięższy, tym lepszy, byle Bóg dał sił do dźwi-
gania. Im więcej ciało przygniecie do ziemi, tym lepiej i łatwiej myśl się 
uniesie do nieba203. 

Jednakże w  grudniu 1848 roku, przebywając w  Staniątkach, 
ks. Karol otrzymał od prowincjała odpowiedź odmowną, podobnie, 
jak i latem 1849 roku204. W kolejnym liście skierowanym do księżnej 
Jadwigi informował więc, że zostanie jednak w ojczyźnie, „na miejscu 
smutku i łez”, i że jest to jego powinnością i krzyżem od Boga:

Wszystko z radością, z wdzięcznością zniosę, byle tylko wedle słabych 
sił moich wolno mi było pracować dla dobra biednego kraju. Co mnie 
tam czeka? − nie wiem. Wiem, że mnie Bóg nie oszczędzi − z krzyżem 
wyjechałem, z krzyżem powracam, po krzyże! Jakie? − Bóg dobry naj-
lepiej osądzi, ile słabe siły wydźwignąć podołają, ale i to wiem, że mi 
pociech i pomocy nie odmówi205. 

Był jednak bardzo zmęczony tą trudną sytuacją. Nawet pobyt 
w pięknym uzdrowisku nie koił boleści duszy. Pomimo tego cierpie-
nia i braku stabilizacji, Antoniewicz dużo wówczas pisał i gdzie tylko 

203 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków 1848; por. tamże, 
s. 203; zob. Poselstwo duchowe ku ludziom, list XXXIII, s. 111.

204 ATJKr, rkps 692; notatka ks. I. Czeżowskiego, nr 22.
205 Fragment Listu ks. Antoniewicza do księżnej Jadwigi znajdującego się w Liście 

księżnej do syna Adama, Lwów, 7 grudnia 1848, list 21, MNK, rkps 1170, t. LXII; por. 
list XXX, w: Poselstwo duchowe ku ludziom, s. 102-104.
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mógł, głosił kazania, spowiadał i pomagał innym, ale te zajęcia podej-
mował na własną rękę, dorywczo. Po dekrecie rozwiązującym klaszto-
ry jezuickie w Austrii, przełożeni oddaleni od podwładnych wytyczali 
tylko główne linie działania, ale zakonnik musiał radzić sobie sam206:

Przyjechałem do Frywałdu207 rozstrojony w duszy − znękany nawałem 
boleści, które na nas padły, zmęczony życiem − bez pociechy, bez na-
dziei. Przyjechałem sam nie wiem po co, ani jak. Chciałem uciec i od 
siebie, od kraju, bo mi pobyt za bolesny był − bom kraj zanadto ko-
chał − za tę miłość Bóg karać mnie nie będzie − i kochałem go może 
więcej niż kiedy, w tej bolesnej chwili, gdy mnie odtrącał, wyrzucał 
z łona swego208.

Niektórzy uważali, że do tej tułaczki po części przyczyniło się tak-
że usposobienie Antoniewicza i jego niezależność oraz prośby przyja-
ciół, którzy byli wdzięczni Bożej opatrzności, że „w rękę mu włożyła 
pielgrzymi kij, aby śladem apostolskim przebiegał prowincje, wsie i mia-
sta, zapalając wszędzie światło wiary, wzniecając wszędzie ogień miło-
ści”209. Wciąż był też bardzo oczekiwanym i częstym gościem we Lwo-
wie: „Do czynienia mam bardzo wiele i dużo serc zbolałych zbliżyło się 
do mnie – pisał stamtąd do Stefanii Konopczyny – a że podzielać mogę 
każdą boleść, bom przez każdą przechodził, jaką taką ulgę przynieść 
mogę i za to mnie kochają”210. Najczęściej bywał u księstwa Sapiehów. 
Zarówno we Lwowie, jak i w Krasiczynie prowadził z nimi długie du-
chowe rozmowy, wykładał nauki katechizmowe i dzieci przygotowy-
wał do przyjęcia sakramentów. Posiadając zaś niezwykły dar kojenia 

206 Por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 213- 214.
207 Frywałd (czes. Jasenik, niem. Freiwaldau) − miasto w Czechach, w Górach 

Opawskich. Powstał tam pierwszy zakład wodoleczniczy (Bad Gräfenberg) założony 
przez Vinzenza Priessnitza.

208 Dalszy ciąg fragmentu Listu ks. Antoniewicza do księżnej Jadwigi; Lwów, 7 grud-
nia 1848, list 21, MNK, rkps 1170, t. LXII.

209 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 214.
210 K. Antoniewicz, List do Stefanii Konopczyny, Lwów, kwiecień 1849; za: J. Ba-

deni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 223.
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wszystkich ran211, sprawiał, że czas z  nim spędzony stawał się wy-
jątkowo cenny. Księżna Jadwiga pisała do syna Adama, że rozmowy 
z ks. Karolem były dla niej najmilszymi godzinami dnia212.

Tak widocznie, zdaje mi się, że się odrywam od ziemi i coraz lepiej 
pojmuję, czym jest Bóg dla nas, jak Go kochać winniśmy. Ile razy tak 
spędzam przy nim czas zbawiennie, słuchając, co mówi i rozmyślając 
nad jego słowami, tyle razy o Tobie myślę − i żałuję, że tu nie jesteś, że 
nie możesz ze mną dzielić tego wielkiego szczęścia213. 

Przyjaźń między Sapiehami a ks. Karolem jeszcze bardziej zacieś- 
niła się na początku 1849 roku, gdy ciężko zachorował najmłodszy sy-
nek księstwa – Władysław. Choroba ta stała się również dla kapłana 
bardzo trudnym doświadczeniem i przypomnieniem osobistego cier-
pienia. Obraz krzyża tak drogich mu przyjaciół przejmuje swą wymo-
wą. Kolejny raz zostaje też wyrażona uległość i cześć wobec niezrozu-
miałej Bożej woli, a także wiara, że kiedyś Bóg da mu pojąć tajemnice 
dróg swej opatrzności:

Ciężkie i bolesne tu przebywam chwile […]. Patrząc na te cierpienia 
ojca, matki i dziecka, na te trzy dusze tak boleśnie do jednego przybite 
krzyża, rozum i serce w pokorze uniża się przed wyrokami Boga i tylko 
to wymówić może: „Panie, nie rozumiem, nie pojmuję dróg opatrzno-
ści Twojej, ale je wielbię i czczę, pamiętny na te słowa Twoje: «Co ja te-
raz czynię, nie wiecie, ale przyjdzie czas, gdzie wiedzieć będziecie»”214. 

W czasie tej bolesnej próby ks. Karol stał się dla Sapiehów nie-
ocenionym, wypróbowanym w ogniu cierpienia, przyjacielem. Szcze-
gólnie wybrzmiało to w korespondencji księżnej Jadwigi do syna, gdzie 
często znaleźć można informacje o nim, a także przepisane długie frag-
menty listów lub najważniejsze refleksje z jego wypowiedzi:

211 Księżna Jadwiga Sapieżyna do syna Adama, 3 września 1848, MNK, rkps 1170, 
t. LXII, list 4.

212 Tamże, t. LXVI, list 32.
213 Tamże.
214 K. Antoniewicz, List do…., w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XLIII, s. 128.
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Chwilami upadam zupełnie na siłach − potem słowa ks. Antoniewicza 
znów mnie podnoszą − ale pomimo poddania się zupełnie woli Bożej, 
serce tak zakrwawione, tak zbolałe, że trudno sobie radzić… Im cięż-
sze klęski nasze, tym większa powinna być wiara nasza i ufność, bo do 
kogóż się uciekać, jeśli nie do Boga? 

Onegdaj ks. Antoniewicz miał kazanie, pojmiesz łatwo, jakie piękne 
było!− w tak bolesnych chwilach dar Boski, jaki posiada, jeszcze pięk-
niej się rozwija. Kościół był przepełniony, każde słowo jego trafiało do 
serc słuchaczy − takie było milczenie, że zdawało się, iż kościół pusty. 
− Ty wiesz, ile ks. Antoniewicz kocha − jakie zawsze pociechy od nie-
go doznawałam − teraz te pociechy tym większe, że większa ich po-
trzeba […]215.

Zapewne jednym z  najważniejszych źródeł głębokiej więzi 
z ks. Karolem było doświadczenie przez księżną Sapieżynę tego same-
go cierpienia utraty bliskich oraz bólu żałoby216. Trzeba bowiem pamię-
tać, że w chwili zawarcia tej znajomości, pięcioro dzieci Sapiehów już 
nie żyło. Tym większy był teraz lęk o życie najmłodszego syna. Ksiądz 
Antoniewicz choć sam cierpiał z powodu śmierci najbliższych i nie-
ustannie żył w „atmosferze boleści”, rozumiał, że o wiele trudniej jest 
być świadkiem cierpienia innych niż samemu cierpieć. Osobiste cier-
pienie – jak pisał – zahartowało jego serce, ale cierpienie tych, których 
kochał, raniło go bardzo dotkliwie:

Przeszedłszy przez wiele boleści, tak wygorzało i obumarło już serce, 
że zdaje mi się, że żadna boleść osobista już mnie wzruszyć nie zdoła: 
uderza o serce jak o strunę zardzewiałą, która niegdyś pełnym dzwo-
niła dźwiękiem, a dziś zaledwie zabrzęczy. Lecz patrzeć na boleść, na 
cierpienie innych, to daleko większa boleść, jak były te, przez którem 
ja przechodził; a jednak ja tak ciągle w tej atmosferze boleści żyć muszę 

215 List księżnej Jadwigi do syna Adama, 4 lutego 1849, MNK, rkps 1170, t. LXVI, 
list 28.

216 Zob. J. Szpak, Jadwiga i Leon Sapiehowie wobec choroby i śmierci swoich dzieci, 
w: Między literaturą a medycyną, cz. II, Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w ba-
daniach interdyscyplinarnych, red. E. Łoch, G. Wallner, Lublin 2007, s. 138.



102

i Bogu dziękuję, bo jako mówi Król Prorok: „Lepiej nam być w domu 
płaczu, jak wesela!”217.

Jest pełen uznania dla postawy księstwa Jadwigi i Leona Sapie-
hów wobec cierpienia związanego z chorobą i śmiercią dzieci. Jeszcze 
raz doświadcza prawdy, że właściwe przyjęcie krzyża zależy od stop-
nia świętości duszy człowieka. Jedyną drogą odkrycia tej tajemnicy jest 
głęboka wiara w Boga i w życie wieczne:

Żeby kto żadnego nie miał o wierze wyo brażenia, to patrząc na cier-
pienia takie, musiałby powiedzieć: jest życie za grobem, jest wie czność, 
jest Bóg! A kto ma wiarę, ten zrozumie całą tajemnicę krzyża, tak wy-
raźnie rozwiniętą w duszach świętych, boleścią i miłością żyjących218.

By ratować życie synka, Sapiehowie udali się z nim do uzdrowiska 
w Gräfenbergu, jednak podczas drogi dziecko umiera. Złamana bólem 
księżna Jadwiga zwróciła się wówczas z prośbą właśnie do Antoniewi-
cza, by powiadomił o tym niewyobrażalnym bólu pozostałe we Lwo-
wie rodzeństwo: „Pociesz siostry Władysia, napisz do biednego Adasia 
− mnie słów brakuje”219. Tego samego wieczoru ks. Karol, sam pogrą-
żony w smutku, pisał więc do młodego księcia Adama przebywające-
go wówczas poza granicami kraju, starając się z całych sił podnieść go 
na duchu i ochronić jego wiarę. Zwracał uwagę młodzieńca na warto-
ści najwyższe, związane z życiem wiecznym. Przekonywał, że z chwilą 
śmierci młodszy brat utracił tylko to, co przemijalne, ale zyskał to, co 
jest wieczne – chwałę nieba. Nie umniejsza cierpienia, lecz przypomi-
na, że szczęśliwym jest ten, kto już w młodości odkryje prawdę, że ży-
cie jest wysiłkiem i „krwawą pracą”: 

Ofiarowałem Bogu życie moje za życie Władysia, ale Bóg [go] zanadto 
kochał, aby taką zamianę przyjął. Władyś nic nie stracił, wszystko pozy-
skał. Utracił ziemię, pozyskał niebo; utracił świat, a zyskał Boga; utracił 

217 K. Antoniewicz, List do…, w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XLIII, s. 130.
218 Tamże, s. 129.
219 Cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 226; Władysław zmarł 

19 marca 1849 roku.



103

krzyż, a zyskał chwałę... Tak mi okropnie ciężko na sercu i duszy i na 
myśli, a chciałem rozkaz Twej matki jak najspieszniej wypełnić... Ksią-
żę łaskawy, niech Cię Bóg pocieszy w tym smutku Twoim. Szczęśliwy, 
kto za młodu pozna, że życie nasze nie jest igraszką, ale krwawą pra-
cą! Szczęśliwszy, kto tego poznać nie potrzebuje, jak nasz święty Wła-
dyś! Ach! on by już pewnie po drugi raz na świat wrócić nie chciał!220 

W tym czasie żałoby ks. Karol napisał wiele listów do całej ro-
dziny Sapiehów. W Gräfenbergu, gdzie spędził całe lato, przybyła tam 
wówczas także księżna z córkami Zofią i Teresą. Tam też powstały za-
dedykowane jej wiersze i teksty pisane prozą, zebrane pod wspólnym 
tytułem Poselstwo Aniołka w niebie do matki na ziemi… Zimowe zaś 
miesiące i święta spędził u księstwa Sapiehów w ich posiadłości w Kra-
siczynie, gdzie w sąsiadującym z zamkowym ogrodem kościele gro-
madził na kazaniach wielu słuchaczy. Książę Leon Sapieha wspominał 
o tym w liście do swej matki:

Święta przeszedłem bardzo mile w Krasiczynie. Mieliśmy jednego tyl-
ko gościa x. Antoniewicza. Miał kilka kazań bardzo znakomitych. Tak 
się umie do ludzi zastosować, że jego kazania były przedmiotem ogól-
nym rozmowy w całym miasteczku. Rzadki to przykład, bo zwykle lu-
dzie śpią na kazaniach221.

Ten nieco spokojniejszy czas w życiu ks. Karola zakończył się 
jednak kolejnym bolesnym doświadczeniem, jakie dotknęło Sapie-
hów, gdyż ciężko zachorowała ich szesnastoletnia córka Zosia – praw-
dziwe „dziecko Boże”. Kapłan − przyjaciel razem z rodzicami czuwał 
przy niej nieustannie. „Choroba ta przyszła raptownie […]. Ks. Anto-
niewicz dodawał tu wszystkim odwagi i sam po nocach przy Zosi nie-
odstępnie siadywał”222 − pisał książę Leon do swej matki. Nadzieja na 

220 K. Antoniewicz, List do Adama Sapiehy, marzec 1849; cyt. za: J. Badeni, Ksiądz 
Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 226-227. 

221 List księcia Leona Sapiehy do matki, Lwów, 9 stycznia 1850, list 87, MNK, rkps 
1149, Listy księcia Leona Sapiehy do matki Anny 1820-1859 + niedatowane, teczka 3, 
k. 87-134; Anna z Zamoyskich Sapieżyna, żona Aleksandra.

222 List księcia Leona Sapiehy do matki, Krasiczyn, 15 stycznia 1850, MNK, rkps 
1149, t. III, nr 88.
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ocalenie życia księżniczki, oprócz wiary w Boga, istniała jedynie w ku-
racji wodnej w Gräfenbergu. W tym samym czasie, gdy księżna udała 
się tam z Zosią, ksiądz wyjechał do Lwowa. Pięć dni później otrzy-
mał wstrząsającą wiadomość, że dziewczynka zmarła w Krakowie223. 
„Nadeszła wiadomość o  przejściu Zosi z  ziemi do nieba […]. Ile 
Bóg brzemieniem krzyża swego przygniótł serce Księżnej do ziemi, 
tyle łaską swoją podniósł je do nieba”224 – pisał kilka dni później do 
Stefanii Konopczyny. Jak najszybciej udał się więc wraz z księciem Sa-
piehą do Krakowa, by towarzyszyć Jadwidze w tych trudnych dniach. 
Zapewniał ją o swej bliskości i gotowości pomocy. Pocieszał krzepią-
cymi słowami i przynosił ukojenie duchowego bólu po stracie kolej-
nego dziecka: 

Widzę w was tylko dzieci Boskie, które Bóg nad ziemię wywyższył, 
ale wywyższył na krzyżu, i kocham was i wielbię was, i chciałbym 
wam służyć, i sercem i słowem, i zawsze i wszędzie! […], ale za każ-
dym razem, kiedy ciebie lub męża twego widzę, dziękuję Bogu nie 
za to, że was ukrzyżował, ale za to, że was na krzyżu poświęcił, za co 
i wy w godzinie śmierci Bogu z całego serca dziękować będziecie [...]. 

Oddałaś ją [Zosię] w tej wielkiej sile pokory, którą wiara daje, odda-
łaś ją w ręce Boskie, dziecko w ręce Ojca, czy nie tak? Czego się o nią 
troszczysz? Bóg jej krzywdy nie uczyni. Szatan z zazdrością patrzał, 
jakżeś tę ofiarę Bogu uczyniła, jak ten Job, co wśród boleści swoich 
nie zbluźnił Bogu, a że wtenczas nic na tobie nie zyskał, to by chciał 
teraz rozchwiać duszę twoją, rzucając w nią lęk i niepokój. […] Przez 
wielkie próby Bóg cię prowadzi i wyprowadzi. Pokora twoja i łza two-
ja stanie się zbawieniem twoim, a ta łza, ta pokora, ta wiara w tobie jest 
skutkiem komunii i wierności twojej dla Boga225. 

„Czy mógł Bóg lepszą drogę dla Ciebie wybrać, jak tę, którą sam 
szedł? Czy mógł Ciebie większą miłością ukochać, jak tą, którą ukochał 

223 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 243.
224 K. Antoniewicz, List do Stefanii Konopczyny, Kraków, 27 lutego 1850, za: 

J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 243- 244.
225 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, kwiecień 1850, 

ATJKr, rkps 932 − A, t. III, k. 65-67.
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 Matkę swoją?” – pytał Jadwigę, wskazując, że Jezus pociągnął ją do 
„krzyżowej spółki”, gdyż sam szedł drogą krzyża, a pod krzyżem po-
stawił swą Matkę”226. 

Kierując zaś słowa do zmarłej, ale żyjącej w niebie Zosi, przeka-
zywał Antoniewicz księżnej niezłomną wiarę w sens cierpienia cór-
ki i pewność jej przebywania pośród aniołów. Doskonale wiedział, że 
nie można nikogo uchronić przed cierpieniem i nie ma też takich słów 
pociechy, które zdołałyby ukoić ból osieroconych rodziców. Nie da się 
zaprzeczyć smutnej rzeczywistości, ale można pomóc swoją obecno-
ścią, głębią wiary i miłością227. Sam boleśnie doświadczony wiedział, 
jak innych pocieszać. 

Dla utrwalenia pamięci Zosi Sapieżanki odkaligrafowano na po-
lecenie ks. Karola obrazek przedstawiający drogę krzyżową życia. Na 
rewersie po dacie urodzin i śmierci umieścił on krótkie świadectwo 
o życiu księżniczki:  

Krótkie było życie twoje na ziemi wedle ludzi, ale długie wedle Boga; 
boś w krótkim czasie wypełniła powołanie twoje! Wziął cię Bóg z tego 
świata, aby świat nie splamił czystości serca twego. Dał ci Bóg ciężki 
krzyż do dźwigania, abyś z palmą zwycięstwa stanęła przed Jezusem. 
Włożył koronę cierniową na głowę twoją, abyś z wieńcem dziewictwa 
stanęła przed Maryją. Żyjąc na ziemi, patrzałaś w niebo i tęskniłaś do 
nieba! Żyjąc w niebie, patrzysz na ziemię i modlisz się za nas. Bóg cię 
nam dał, Bóg cię nam wziął. Na ziemi byłaś pociechą naszą, w nie-
bie wstawiasz się za nami! My żyjemy wiarą, a ty przy miłosierdziu 
Bożym widzeniem; my w tęsknocie, a Ty w posiadaniu! Ale w miłości 
łączymy się w Bogu228.

Na obrazku znajduje się też napis: „Zawsze ulgi w swym cierpie-
niu przy Tobie tylko szukała, o Boże!”, grafika krzyża w kwiatach oraz 

226 Tamże, List do księżnej, Lwów, maj 1850, k. 73.
227 E. Kübler-Ross, Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią, 

przeł. M. Gajdzińska, Poznań 2007, s. 40.
228 Zob. obrazek w: ATJKr 698, Druki ulotne; obrazek ten otrzymał Antoniewicz 

z Paryża. W archiwum Sapiehów znajduje się kopia odrysowana ołówkiem. Potem ilu-
stracja ta była również powielana w formie kartki pocztowej jako pamiątka z misji. 
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informacja: „Zofia Sapieżanka urodzona 2 września 1834 roku w Wy-
socku, usnęła w Bogu dnia 24 lutego 1850 roku”229. Poprzez słowa skie-
rowane do Zosi – Anioła, wskazując na sens drogi krzyża, na którą Bóg 
pociągnął tę młodą dziewczynę, najbardziej koił ból jej matki.

Jego słowa o wartości współuczestnictwa człowieka w krzyżu Je-
zusa miały ogromną moc. Wiedział, że tylko ta droga prowadzi do zwy-
cięstwa, dlatego ukazywał księżniczkę wyzwoloną od cierpienia, w ra-
dości nieba, z palmą zwycięstwa w ręku i z wieńcem chwały na głowie, 
który zastąpił cierniową koronę cierpienia. 

W tym trudnym czasie przeżywania żałoby przez księżną Jadwi-
gę, ks. Karol był dla niej ogromnym wsparciem. Pocieszał ją, umacniał, 
wskazywał na wartość krzyża i cierpiał razem z nią, przekonując: „Tylko 
w szkole krzyża czegoś uczciwego nauczyć się można, bo szkoła krzyża 
jest szkołą Chrystusa. […] W sile bądź pokorną, w słabości bądź od-
ważną, ale zawsze świętą, zawsze kochaj, zawsze ufaj”230.

W maju 1850 roku, gdy do Krasiczyna przywieziono ciało zmar-
łej księżniczki, bardzo chciał w tej ważnej chwili być blisko przyjaciół, 
ale ogrom pracy duszpasterskiej zatrzymał go we Lwowie. Pisał: „Już 
od kilku dni po północy idę spać, a rano już do konfesjonału wołają! 
Dzięki Bogu, ale jak wół bata, tak i ja potrzebuję krzyża, i Bóg zawsze 
go dla mnie znajdzie”231. W liście tym wyraża również całą swą bliskość 
i wierność w przyjaźni:

Święte ciało Zośki wraca do Krasiczyna. Dusza w niebie, ciało pod 
strażą Boską czekać będzie na dzień zmartwychwstania. O moja droga 
Zosia, ona za nas Boga prosi, abyśmy ją w niebie powitali, bo ona nas ko-
cha lepiej, niż my ją kochać możemy, a my ją jednak bardzo kochamy232. 

Wielokrotnie później będzie ks. Karol jeszcze powracał do prze-
żyć związanych ze śmiercią księżniczki jako „chwili najokropniejszej 

229 Tamże.
230 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, kwiecień 1850, ATJKr, 

rkps 932 − A, t. III, k. 61b i 62b.
231 Tamże, K. Antoniewicz, List do księżnej, Lwów, maj 1850, k. 79b.
232 Tamże, fragment listu Antoniewicza do Sapieżyny (kopia).
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rozpaczy”, w której Sapiehowie potrafili dać jednak świadectwo głę-
bokiej wiary. Stąd w liście do Jadwigi wyrażał swe szczere uznanie dla 
obojga rodziców, którzy zgodzili się przyjąć „ukrzyżowanego Boga”. Nie 
ten bowiem pełni Jego wolę, kto chce jedynie szczęścia i kto kocha Go 
tylko w radosnych chwilach spędzonych na górze Tabor, a spod krzy-
ża na Kalwarii ucieka i odrzuca cierpienie.

Ten z Boga się rodzi, kto Boga przyjmuje. Ale któż Go przyjmuje? Ten, 
który we wszystkim wielbi, czci i błogosławi Najświętszą Wolę Jego. 
Nie ten, który przyjmuje bogactwa, a odrzuca ubóstwo, przyjmuje po-
ciechę, a odrzuca opuszczenie, przyjmuje szczęście, a odwraca się od 
boleści, który przyjmuje Chrystusa w chwale, ale nie przyjmuje Go na 
krzyżu, który by z Apostołami chciał przestać na górze Tabor i jak oni 
ucieka od Golgoty. […] Ty i mąż twój przyjęliście oboje Boga ukrzy-
żowanego w krzyżu waszym i w chwili najokropniejszej rozpaczy, ani 
ty, ani mąż twój nie wyrzekł jednego słowa narzekania. Tyś przy tru-
mience Zosi modliła się, a on o czterdzieści mil padł na kolana, ode-
brawszy tę wiadomość. Z Boga żeście się narodzili i w Bogu żyjecie, 
i w Bogu wiecznie żyć będziecie233.

Te bardzo bolesne przeżycia zbiegły się z trudnościami, jakich 
doświadczał wówczas Antoniewicz również w pracy duszpasterskiej, 
która bardzo niepokoiła wrogie mu środowiska, przeciwne Kościoło-
wi i Polsce. Kierowano pod jego adresem różne absurdalne zarzuty, 
posądzano go np. o to, że przyczynił się do zamknięcia księgarni Łu-
kaszewicza w Krakowie, że paraliżował rozwój literatury narodowej, 
bo zabronił wydawania pism Leszka D. Borkowskiego itp. Zarówno 
te, jak i  inne oskarżenia były całkowicie bezpodstawne, bo przecież 
ks. Karol nie miał takiej mocy, by w sprawy tego typu ingerować. W Pra-
dze z kolei wydrukowano przeciwko niemu pamflet, a we Lwowie, gdzie 
wówczas przebywał, wystawiono dramat Wielka inkwizycja, który za-
wierał treści znieważające Kościół i jezuitów234. Wszystkie te przeciw-
ności mocno dotykały wrażliwe serce kapłana. 

233 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Uhersko, 7 czerwca 1850, 
ATJKr, rkps 932 − A, t. III, k. 91-92.

234 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 243-244. 
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Nie jest więc zaskoczeniem fakt, że gdy poproszono arcybiskupa 
lwowskiego Łukasza Baranieckiego, by ks. Antoniewicz poprowadził 
majowe nabożeństwa w kościele Karmelitów, to dla bezpieczeństwa 
hierarcha przedłożył tę sprawę aż na sesji konsystorskiej. Obawiał się 
bowiem, że powierzenie majowych kazań jezuicie i do tego tak wybit-
nemu patriocie, mogłoby przynieść dodatkowe kłopoty. Po wielu więc 
debatach uradzono, że tych nauk, które ks. Karol miał już przygotowa-
ne, nie może jednak wygłosić235. Donosi on o tym ze smutkiem księż-
nej Sapieżynie, pisząc, że pomimo tych przeciwności chciałby zostać 
we Lwowie, blisko grobów kochanych osób i żal mu opuszczać tych, 
którym służył: 

Jak to boli porzucać ludzi, którzy są na pół drogi już do dobrego, 
ale potrzebują jeszcze pomocnej ręki! Znajdą wielu lepszych do tej 
pomocy, ale cóż, kiedy Pan Bóg czasem chce przez najnędzniejsze stwo-
rzenie pokazać miłosierdzie swoje236. 

Nie sprzeciwiał się jednak tym decyzjom, wszystko starając się 
ujrzeć w Bożym świetle. Do księżnej w kwietniu 1850 roku pisał więc: 
„Moje położenie jest tu z rozmaitych przyczyn ciężkie i przykre. Niech 
i to będzie na chwałę Bożą. Jak to dobrze, tam i tak cierpieć, że Bóg je-
den o tym wie”237. Prócz czasu spędzonego w kościele, w posłudze cho-
rym i potrzebującym pomocy, często Antoniewicz przebywał również 
w domu we Lwowie, gdzie przed 10 laty zmarła jego żona. Tam w sa-
motności często do późnej nocy modlił się i codziennie przygotowy-
wał swe nauki dla ludu. Tam też powstało 30 wspomnianych – nie-
wygłoszonych − nauk majowych, stanowiących wykład prawd wiary. 

Wiosną 1850 roku czujność władz nie pozwoliła jednak słyn- 
nemu kaznodziei na dalszy pobyt we Lwowie. By uspokoić wzbu-
rzoną fałszywymi pogłoskami opinię, nakazano więc prowincjałowi, 

235 Por. K. Antoniewicz, List do księżnej Sapieżyny, Lwów, kwiecień 1850, cyt. za: 
J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 246.

236 Tamże.
237 Tamże, s. 244.
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by ks. Karol na pewien czas opuścił miasto. Decyzja ta zbiegła się z jego 
planami wyjazdu do Rawy Ruskiej, gdzie zapraszano go na czterdzie-
stogodzinne nabożeństwo. Tam znowu obudziła się w duszy kapłana 
wola walki, a nadzieja niedługiego życia dawała siłę, by jeszcze moc-
niej działać. Po drodze odwiedził też Skwarzawkę, gdzie pozostał jesz-
cze pokoik matki. Miejsca te na nowo przywołały wspomnienia i zro-
dziły słowa głębokiej modlitwy: „Dzięki Ci Boże, że to nie moje, dzięki 
Ci, żeś mi wziął wszystko i zostawiłeś tylko serce do kochania Ciebie 
i ludzi”238. Ale zaraz też pojawiała się nuta cichej tęsknoty za utraco-
nym szczęściem rodzinnym i budziła się nadzieja na spotkanie w nie-
bie tych, których kochał. Z przekonaniem więc i bólem pisał do księż-
nej Jadwigi:

Nie mam się czego troszczyć ani o Matkę, ani o żonę, ani o drogie, ko-
chane dziatki. Lepiej im u Boga, jak żeby przy mnie zostały. A jednak 
ja byłbym je tak serdecznie kochał – choć jedno. Bogu niech będzie 
chwała za wszystko, a przy miłosierdziu Boskim mam nadzieję połą-
czenia się z nimi i z dziećmi twymi i z wami w niebie239.

Jeszcze bardziej niż osobiste cierpienie, raniła ks. Karola sytuacja 
Kościoła w kraju. Jedno i drugie nazywał „bolesnymi krzyżykami”, któ-
rymi Pan Bóg go nawiedził, a o których nikt nie wie: „Nie to tak boli, 
co mnie dotyka osobiście, ale to, co dotyka ogół Kościoła w kraju na-
szym”240. Przedstawił wówczas kolejną prośbę prowincjałowi o możli-
wość udania się na emigrację, wspominając, że w ciągu ostatnich lat 
ponawiał ją bez skutku już kilkakrotnie, mimo tego, że w ojczyźnie po-
została już tylko garstka jezuitów. Nie czuł się zniechęcony, ale ciągłe 
przeszkody, choć nie odbierały mu chęci do pracy, jednak zbyt moc-
no ograniczały pole duszpasterskich działań. Chociaż kochał ojczyznę 
i nie chciał jej opuszczać, to jednak był gotowy podjąć ten bardzo trudny 

238 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, 30 maja 1850, ATJKr, 
rkps 932 − A, t. III, k. 84.

239 Tamże.
240 Tamże, k. 81. 
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dla niego krok, w nadziei, że ta ofiara przyniesie Polsce błogosławień-
stwo. Pisze o tej trudnej sytuacji w kolejnym liście do przełożonego:

Chcę dla świata pracować, ale wśród świata żyć nie mogę; kogo Bóg do 
życia światowego powołał, ten wśród świata żyć musi; mnie Bóg w mi-
łosierdziu swoim powołał do życia zakonnego i tylko w klasztorze mogę 
wypełnić to powołanie. Żal mi opuszczać kraj; o jak głęboki jest ten 
żal, to tylko Bóg jeden o tym wie! Bo ten kraj kocham nad wszelki wy-
raz i dlatego, że tak gorąco kocham, czynię z miłości tej ofiarę dla mi-
łości Boga, a Bóg tę ofiarę przyjąć raczy i pobłogosławi błogosławień-
stwem dla Polski241.

Antoniewicz wierzył, że poza granicami kraju, w Paryżu, gdzie 
zamierzał się udać, będzie mógł więcej dla ojczyzny „w interesie zba-
wienia” uczynić i swój czas poświęci na twórczość dla ludu polskiego. 
W tym samym jednak dniu, gdy na poczcie w Tarnowie wysyłał ten 
list, wszystkie jego plany przekreśliła dramatyczna informacja o tym, 
że w Krakowie wybuchł potężny pożar, zamieniający miasto w wiel-
ką ruinę. Przez dziesięć kolejnych dni „nie było ani jednej nocy, która 
by nie była oświecona łuną pożarów, ani jednego prawie dnia nieprze-
rwanego alarmem”242. 19 lipca 1850 roku korespondent krakowskiego 
dziennika „Czas” donosił: 

Przeżyliśmy dzień straszliwy, a nie przewidujemy końca naszych cier-
pień. Wokoło nas bucha straszliwy ogień, okropna łuna świeci nad ca-
łym miastem, ciężkie dymy walą się. Morze ognia zalało ulice i rynek... 
Godzina ostateczna wybiła dla miasta243.

Pożar ten był zamachem na skarbnicę pamiątek narodowych, na 
biblioteki, zbiory naukowe i świątynie − pisał Feliks Koneczny. Cały ty-
dzień gaszono ogień, ale „niewiadomi” podpalacze ponawiali, i to za-
wsze w kilku różnych stronach miasta, kolejne próby. Proszono zatem 

241 K. Antoniewicz, List do prowincjała, Nagoszyn, 18 lipca 1850, cyt. za: 
J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 253. 

242 Cyt. za: tamże, s. 257.
243 Tamże.
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usilnie ks. Antoniewicza, który miał „zamiłowanie do spraw trudnych” 
oraz dar niesienia ulgi i pociechy, by jak najszybciej przybył do Kra-
kowa244. W obliczu nieszczęścia, jakie spadło na jego ukochane mia-
sto, od razu więc zmienił swe plany: „Będę tu wśród gruzów i popio-
łów Krakowa pracował, aby i w sercach ten ogień się rozżarzył − bo 
w sercach zimno, zimno jak lód…”245, napisał wówczas do Sapieżyny. 
W Krakowie zamieszkał w ubogiej celce przy kościele św. Marka, bli-
sko centrum, gdzie rozprzestrzeniał się pożar. Razem z innymi próbo-
wał gasić ogień, który szalał również w najbardziej opuszczonej i naj-
biedniejszej dzielnicy – na Kleparzu. 

Skutki pożaru były przerażające. W ciągu trzech lipcowych dni 
zniszczył on ponad 160 domów, w  tym pałace i  bogate kamienice 
w Rynku (także pałac Wielopolskich i pałac Biskupi), cztery świąty-
nie, w tym kościół Dominikanów i Franciszkanów, a także dwa klasz-
tory. W tydzień po ugaszeniu pożaru ks. Karol rozpoczął głosić kaza-
nia do przygnębionych klęską krakowian246. Opieką otaczał też ludzi 
chorych i cierpiących z powodu pożogi: 

W Krakowie istny szpital − pisał − a ja na szarą siostrę [szarytkę] się 
wykierował, […] bo tam gdzie cierpią, zwykle więcej Boga kochają − 
i cóż dziwnego, że Pan Bóg chcąc nas gwałtem do siebie przyciągnąć, 
musi nas krzyżem podpędzać!247 

Z tego czasu zachowało się wiele listów Antoniewicza, świadczą-
cych o jego poświęceniu, które nie znało granic. Stał się dla krakowian 
prawdziwym aniołem pociechy248. Choć tak pragnął atmosfery klasz-
tornego życia i stabilizacji, podjął jednak wówczas ostateczną decyzję, 
że nigdy nie opuści ojczyzny:

244 F. Koneczny, Z dymem pożarów, w: tenże, Święci w dziejach Narodu Polskiego, 
Miejsce Piastowe 1937, s. 573-574.

245 K. Antoniewicz,  List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków, 27 lipca 1850, cyt. 
za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 259.

246 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 27.
247 K. Antoniewicz,  List do br. Stefanii Konopczyny, Kraków, 30 stycznia 1851, 

cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, s. 270.
248 Zob. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 273.
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Swego szczęścia i pokoju szukałbym ja, idąc do Francji − bo nie uwie-
rzysz, jak tęskno za życiem klasztornym, ale Pan Bóg nie chciał, abym 
własnego szukał upodobania! Nie, ja Polski nie porzucę − nie mogę, 
bo siła Boska mnie tu trzyma […]. Ten pożar jakby miecz płomienny 
archanioła stanął i zamknął mi drogę249. 

W kazaniach patriotycznych głoszonych wówczas w różnych ko-
ściołach, jak i na gruzach spalonych świątyń, umiał ten wielki patrio-
ta budzić w sercach mieszkańców Krakowa uczucie narodowego bólu 
i miłości do ojczyzny. Ko ścioły stały się wówczas twierdzą narodowe-
go ducha, były przepełnione. Ambona spełniała wielką misję, zżywa-
jąc się z potrzebami i oczekiwaniami słuchacza. Zbierane zaś fundu-
sze dawały nadzieję na szybką odbudowę świątyń250. 

Pobyt natchnionego misjonarza w Krakowie, odwołującego się do 
głębokich wartości religijnych i patriotycznych, nie uszedł jednak czuj-
nej uwagi rządu wiedeńskiego (od 1846 roku Rzeczpospolita Krakow-
ska włączona była do cesarstwa austriackiego)251. W sierpniu 1850 roku 
Antoniewicz donosił księżnej Sapieżynie, że powstała tam nawet partia 
przeciwna odbudowaniu kościołów, szerząca propagandowe hasła, że le-
piej zebrane na ten cel pieniądze rozdać biednym252. Pomimo jednak tych 
trudności, poparcie dla jego działalności było ogromne. Wyrażało się ono 
także w prośbie skierowanej przez biskupa krakowskiego K. Skórkow-
skiego253 do generała zakonu jezuitów, by tak niezłomnego kapłana nie 
wysyłał za granicę254. Do tej prośby dołączyło się też wiele innych osób. 

249 Tamże, z listu Antoniewicza, k. 274.
250 Zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 264-271.
251 S. Dziedzic, Karol Bołoz Antoniewicz, w: Historia Literatury Polskiej, t. V, Ro-

mantyzm, cz. II, red. A. Skoczek, Kraków 2003, s. 303.
252 Notatka z listu do księżnej Jadwigi Sapieżyny z 18 sierpnia 1850, pt. Partia 

przeciw odbudowaniu spalonych kościołów w Krakowie w 1850 r., ATJKr, rkps 692, 
cz. II, s. 23. Jedno z haseł brzmiało: „Lepiej ten olejek sprzedać i pieniądze rozdać ubo-
gim”. Nawiązuje ono do Ewangelii (Mk 14,3-9): namaszczenie Jezusa w Betanii.

253 Biskup Karol Skórkowski, bp krakowski, senator Królestwa Polskiego, wzór pa-
triotyzmu, pozbawiony przez cara Mikołaja zarządu diecezją i zesłany w 1840 r. do Rosji, 
zwolniony do Galicji, zmarł w 1863 roku.

254 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 255.
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On sam jednak tych wartości w sobie nie dostrzegał. Czuł się we-
zwany do jeszcze większego ubóstwa, cierpiał z powodu „niedosko-
nałości swej duszy” i był duchowo zmęczony. Często w swych listach 
wyrażał pragnienie, by „nieznany żyć i umierać”255. Widział ogrom-
ną wartość w tym, by niczego nie posiadać, nawet „serca wyłącznie do 
nas należącego” i by „kochać wszystkich, cierpieć za wszystkich, mod- 
lić się za wszystkich, a umierając umrzeć jak ta lilia w polu, co więd-
nie i usycha, nieznana, wzgardzona, zapomniana”256. Tęsknił za tym, 
co stracił i za tymi, których kochał, ale jednocześnie czuł w sobie nie-
zwykły zapał do życia i służby:

Bogu dziękuję, że mnie tak w pracę wprzągł. Bo by inaczej dusza bole-
ścią się rozmarzyła. Chociaż tak wszyscy nad wyraz są dla mnie łaska-
wi, że aż mi wstyd; jednak czuję się tak sam − i tęskno mi za wszyst-
kim, co kocham, i za tymi, com stracił, i za klasztorem – i za grobem. 
Bo ja już bardzo długo żyję! Ale przy tym chęć do pracy się nie zmniej-
sza, ani serce się nie kurczy257.

W lutym 1851 roku udał się Antoniewicz do Lwowa, gdzie pod-
czas kilkudniowego pobytu wygłosił – jak się potem okazało − swą 
ostatnią słynną mowę. W związku z tym, że kościół nie mógł pomie-
ścić wszystkich słuchaczy, miała ona miejsce na cmentarzu ormiań-
skim. Kazanie to, jak wiele innych, nie doczekało się ogłoszenia dru-
kiem, ale słowa „o miłości krzyża Chrystusowego”258 długo pozostały 
w ludzkiej pamięci. Wielki Post i Wielkanoc spędził ks. Karol zno-
wu w Krakowie, prowadząc ożywioną działalność duszpasterską, lecz 
czujny rząd austriacki ponownie zaczął ostrzegać jezuitów, żeby nie 
zajmowali się wędrownym kaznodziejstwem. Wynikiem zbytniego 
„zainteresowania się” niewygodną osobą Antoniewicza było rządowe 
rozporządzenie z marca 1851 roku, nakazujące mu opuścić Kraków 

255 Tamże, s. 253.
256 Tamże, z listu Antoniewicza ze Stanisławowa, 5 czerwca 1850, s. 249.
257 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków 1851, ATJKr, 

rkps 692, s. 40.
258 I. Polkowski, Wspomnienie o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 84.
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jako osoba w mieście niepożądana259. Pisał wówczas z bólem do księż-
nej Jadwigi: 

Tu wszystko tak Boga i Polskę przypomina, ale świętą, starą Polskę, 
z karabelą przy boku, z różańcem w ręku, a z Bogiem w sercu. A te-
raz potrzeba ten Kraków opuścić! Ale nadzieja w Bogu, że jeśli to na 
chwałę Jego, to powrócę nowym umocniony krzyżykiem. […] Tu po 
staremu zająłem moją celkę, konfesjonał, ołtarz, tylko ambona dla 
mnie zamknięta!260 

Księżna zaś, skarżąc się w liście do syna Adama na wielką, wciąż 
wzrastającą niesprawiedliwość ówczesnego świata, panującą anarchię 
i arbitralność, z niepokojem i smutkiem opisywała mu sytuację, w ja-
kiej znalazł się ich przyjaciel. Wydawało się, że jedynym wyjściem bę-
dzie jednak emigracja:

Naszemu Kochanemu Księdzu odmówili paszportu do Stanisławowa, 
zakazali jechać do Krakowa i zdaje się, że każą na wygnanie się udać 
− za co − pewnie sami nie wiedzą. Bardzo nas to wszystkich smuci – 
i on biedny niemało zmartwiony, że musi Kraj opuścić. […] Módlmy 
się za tych, co nas ciemiężą. Wypełniajmy wiernie obowiązki nasze. 
− Może wtedy Bóg się nad nami zlituje − i rozpędzi te chmury, które 
nad nami krążą261.

Zakaz pracy duszpasterskiej w Krakowie rozpoczął kolejny etap 
życia ks. Karola Antoniewicza związany z podjęciem misji na Górnym 
Śląsku, prowadzonych przez niego i jego towarzyszy w 1851 i 1852 roku. 
O poprowadzenie misji ludowych na pruskim Śląsku poprosił go tam-
tejszy duszpasterz ks. Alojzy Fietzek, z którym dla lepszej konspiracji 
planowanych wydarzeń spotkał się w Staniątkach k. Krakowa. Oczy-

259 K. Wilk, Karol Antoniewicz, jezuita, dz. cyt., s. 332-333.
260 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków, koniec czerwca 

1851, ATJKr, rkps 692, not. XLVIII, s. 44. 
261 List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, 8 czerwca 1851, MNK, rkps 

1170, Jadwiga z Hr. Zamoyskich księżna Sapieżyna do syna Adama księcia Sapiehy, t. IV, 
nr 29.
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wiście rząd pruski wcale nie życzył sobie krzewienia wiary katolickiej, 
ale pod pewnymi warunkami był skłonny pozwolić jezuitom na akcję 
przeciw pijaństwu. W związku z tym, że Antoniewicz głosił nauki dla 
obu grup etnicznych, również po niemiecku, rząd, uważając go za Au-
striaka, przez jakiś czas pozwolił mu więc głosić misje262. Okazały się 
one bardzo ważne w życiu duchowym Ślązaków i utwierdziły nie tyl-
ko znaczenie katolicyzmu, ale pośrednio oddziaływały na lud w du-
chu narodowym, poprzez wyjątkowe piękno i poprawność słowa gło-
szonego przez natchnionego kapłana, przypominającego im, że istnieje 
piękny i dostojny język ojczysty, którego nie powinni się wstydzić263. 

Lud polski słyszał po długich latach słowo polskie w czystej pięknej sza-
cie, którą czuł i odgadywał sercem, choć już od niej odwykł. Te misje 
go podniosły i podźwignęły z upadku, pokrzepiły i umocniły w wie-
rze, utrwaliły w nadziei, zagrzały do miłości, a co niesłychanie wiele 
znaczy: nauczyły trzeźwości264.

Po kilkumiesięcznej misji w Bytomiu i przed planowanymi mis-
jami w Nysie, Antoniewicz w liście do prowincjała wyraził swą dalszą 
gotowość do podjęcia kolejnych zadań, choć przewidywał, że czeka go 
tam wiele trudu:

Krzyż misyjny trzeba z rąk złożyć, ale wielki krzyż misyjny życia pozo-
stał w sercu. Ten nie pod + misyjnym, ale + grobowym się złoży. […] 
W Nysie wiem, że niejeden + mnie czeka. Oby tylko Bóg wszystko na 
swoją chwałę chciał obrócić265.

Jako znakomity kaznodzieja znany był opinii publicznej na tych 
ziemiach już wcześniej, czego dowodem jest popularność jego wspo-
mnień z prac misyjnych z 1846 roku, drukowanych cyklicznie przez 

262 M. Borkowska, Gawędy staniąteckie, Niepołomice 2016, s. 58.
263 A. Zieliński, Karola Bołoz Antoniewicza wędrówki śląskie, „Dolny Śląsk”, 

7 (1999), s. 143.
264 W. Chotkowski, Mowa w pięćdziesięcioletnią rocznicę…, dz. cyt., s. 13. 
265 Zob. notatka ks. I. Czeżowskiego, nr LVII, pt. Opis misji w Nysie; jest to kopia 

fragm. listu Antoniewicza do prowincjała z 21 listopada 1851 r. w: ATJKr, rkps 692, s. 51.
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„Schlesischen Kirchenblatt”266. Nie dziwi więc fakt, że płomienne kaza-
nia ks. Karola gromadziły tu nawet 8 tysięcy słuchaczy z trzech zabo-
rów, dlatego w Piekarach nauki odbywać się musiały na cmentarzu ko-
ścielnym267. Działalność ta mocno zaniepokoiła z kolei rząd protestancki 
i wolnomularskie loże, które chciały misje przytłumić, zabraniając np. gło-
szenia kazań na otwartej przestrzeni. Najgłośniej uderzyła na alarm pro-
testancka duchowna Rada Berlińska, wzywając pastorów do ostrej walki 
z katolickim prozelityzmem i obligowała rząd, aby „postawił tamę zabor-
czym zapędom katolickich misjonarzy, przede wszystkim jezuitów”268. 

W 1852 roku władze zaborcze, obawiając się „wystąpień wątpli-
wych politycznie”, uchwaliły zarządzenie o szczególnym nadzorze mi-
sji i kazań wygłaszanych przez jezuitów269. Gdy więc okazało się, że 
prowadzone przez ks. Antoniewicza misje „to jeden wielki pochód 
triumfalny wiary, trzeźwości, ale i odrodzenia narodowego ludności 
polskiej”270, zmuszono go, by Śląsk opuścił. W tym samym czasie o ich 
przeprowadzenie zaczęły zabiegać także inne miejsca, m.in. Wielko-
polska oraz Gdańsk i okolice. Na początku maja rozpoczęto więc mi-
sję w Krobi, potem w Krzywinii, Kościanie i Czerwonej Wsi. Przybyło 
na nie wówczas ok. 20 tysięcy ludzi271. 

Stanisław Koźmian, jeden najgorętszych wielbicieli ks. Karola, 
będący pod wielkim wrażeniem słynnego mówcy, poświęcił mu nawet 
oddzielny poemat, który oddaje atmosferę tamtych wydarzeń. Autor 
streszczał w nich sens usłyszanej nauki o krzyżu, utrwalał słowa ka-
znodziei i wyrażał prośbę, by przewodniczył on narodowi w drodze 
ku wolności. Według J. Badeniego, pisał ten swój utwór pod wpływem 
natchnionego kazania wygłoszonego przez Antoniewicza w Poznaniu, 
podczas uroczystości Trzech Króli: 

266 Por. M. Pater, Katolicki ruch polityczny na Śląsku 1848-1871, Wrocław 1967, 
s. 121.

267 K. Drzymała, Ks. Karol Antoniewicz TJ, „Homo Dei”, 1 (1958), s. 25.
268 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 294.
269 Por. M. Pater, Katolicki ruch polityczny…, dz. cyt., s. 121.
270 M. Borkowska, Gawędy staniąteckie, dz. cyt., s. 58.
271 K. Drzymała, Ks. Karol Antoniewicz TJ, dz. cyt., s. 26.
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Myśmy tym ludem, myśmy tym narodem,
Co się na krzyżu rodził i umiera.
Lecz my nie silni − pod ciężarem krzyża
Odwaga słabnie, czucie się poniża.
[…]
Uczże nas wiary i jak gwiazda owa,
Co do stóp Zbawcy wiodła mędrców Wschodu,
Nam do trudnego przewodnicz zawodu,
Światła promieniem, mocą twego słowa!
[…]
Niebo przyrzekasz − ale nasze dzieje
Łzami pisane, a w niedawnej chwili
Tyleśmy zwodnych omamień przeżyli, 
Że już i nieba tracimy nadzieję.

Broń nas od zwątpień, broń nas od rozpaczy,
Lepszą nadzieją pocieszaj tułaczy!
Daj nam wiarę w zmartwychwstanie!
Daj nadzieję w nieśmiertelność! 272

Dziesięciodniowe misje na Śląsku i w Poznańskim w 1852 roku, 
określone przez A. Jełowieckiego jako „Droga krzyżowa” ks. Karola An-
toniewicza, okazały się jego ostatnim wielkim zaangażowaniem dusz-
pasterskim. Misji tych było 13 i tyleż samo na pamiątkę wzniósł misyj-
nych krzyży273. Ich kontynuowanie zostało przerwane przez epidemię 
cholery i złą wolę ludzką. W Baszkowie, wiosce w powiecie krotoszyń-
skim, misja nawet nie zdołała się rozpocząć. Gwałtownie wstrzymali ją 
żandarmi, którzy zabronili ludziom wejść do kościoła i kazali misjona-
rzom w ciągu 12 godzin opuścić cały powiat. Antoniewicz, chcąc wów-
czas udać się do Wrocławia, zatrzymał się w Szląskowie, w powiecie 
krobskim, gdzie trafił w samo centrum szalejącej epidemii i kilka dni 
pozostał wśród przerażonego ludu, służąc wszystkim potrzebującym. 
We wstrząsającym liście pisał wówczas do księżnej Sapieżyny, ukazu-
jąc ogrom doświadczanego nieszczęścia:

272 Cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 347-348.
273 A. Jełowicki, Mowa pogrzebowa…, dz. cyt., s. 26.
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W środku śmierci wciąż siedzę. Przerwaliśmy misje... Pan Bóg dale-
ko wymowniejszego przysłał misjonarza, tj. cholerę, która co dzień się 
wzmaga, a w miarę jak ciała umierają, dusze zmartwychwstają na łaskę. 
Jest coś nadzwyczajnego! W Szląskowie, w samotnym jutrosińskim ko-
ściele, słuchaliśmy przez cały tydzień spowiedzi na śmierć się gotują-
cych... Przerywam, bo co chwila po księdza wołają, a w kościele tłum 
ludzi do spowiedzi274.

Obraz tamtych wydarzeń i  niezwykły heroizm ks. Karola na 
długo zapisał się w ludzkiej pamięci. Nie zapomniano o tym, że gdy 
doniesiono mu, że jedna opuszczona, ciężko chora rodzina, w ostat-
nim stadium cholery, mieszka w chlewie, udał się tam bez wahania, 
choć żaden ksiądz ani lekarz nie chciał tam nawet wejść. Pamiętano 
długo, że dorosłych spowiadał, kładąc się obok nich w gnoju, gdyż 
już nie mieli siły nawet się podnieść, i że nie opuścił ich aż do ostat-
niego tchnienia. O wyniszczone zaś dzieci sam się troszczył i zapew-
nił im opiekę275. 

W lipcu 1852 roku Antoniewicz odbył jeszcze misje w Niecha-
nowie, potem udał się do Gniezna i Poznania. W Szremie, 23 sierpnia, 
wygłosił mowę pogrzebową ku czci hrabiny Stefanii Platerowej, „ubo-
giej duchem, a bogatej krzyżem i miłością do Boga i ludzi”. Odkrywa-
jąc piękno jej serca, wspominał również o boleści, jakiej doświadczy-
ła poprzez śmierć dziecka. Wskazując zaś na pełną pokoju i pokory 
wobec Boga postawę hrabiny, stawiał ją za wzór godny naśladowania. 
Całą mądrość krzyża streszczał tu w kilku słowach wypowiedzianych 
przez Maryję w czasie zwiastowania, wyrażających gotowość do peł-
nienia woli Bożej:

A kiedy ją Bóg ciężkim dotknął krzyżem przez śmierć najukochań-
szego dziecka, wtedy pełna pokory, boleści i poddania się, wymówiła 
nie usty, ale sercem, to jedno krótkie, ale ważne słowo, w którym się 
cała mądrość krzyża zawiera: Fiat! Niech się stanie! […] Ten krzyż 

274 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 16 sierpnia 1852, cyt. za: 
J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 316.

275 K. Drzymała, Ks. Karol Antoniewicz TJ, dz. cyt., s. 27.
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Chrystusa był głęboko wypiętnowany na sercu Stefanii, ten krzyż 
Chrystusa nosiła ona z anielską pokorą i  łagodnością, z  tym krzy-
żem na sercu stanęła przed sądem Pana, w tym krzyżu usprawiedli-
wioną została276.

Mowa ta posłużyła Antoniewiczowi także do przekazania słu-
chaczom nauki o krzyżu jako o pewnej drodze do nieba. Przekony-
wał, że przyjęcie cierpienia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa 
w „chwale krzyża” w niebie:

W niebie jest krzyż, na ziemi jest krzyż. W niebie krzyż chwały, na zie-
mi krzyż boleści, w niebie krzyż sądu, na ziemi krzyż zbawienia: bo 
Ten, który przez krzyż nas zbawił, przez krzyż sądzić nas będzie; a kto 
na ziemi wyłamuje się spod krzyża boleści, ten chwały krzyża uczest-
nikiem w niebie nie będzie. Kto krzyża nie nosi na ziemi, tego krzyż 
nie poniesie do nieba!277

Prowadząc zaś wówczas kolejne misje, pisał do przyjaciół, że: 
„Trzeba iść, siać słowo Boże i  zatknąć piąty krzyż na ziemi naszej, 
a krzyż to drzewo rodzajne, musi przynieść owoce”278. Zapewniał ich 
o Bożej miłości, której wyrazem jest prowadzący do nieba krzyż: „Bóg 
was bardzo kocha i jest pośrodku was, ale dlatego, gdzie On jest, musi 
być i krzyżyk Jego, krzyżyk błogosławieństwa – szczebel do nieba”279. 
Pojawiają się w tym liście również słowa świadczące o tym, że przeczu-
wał zbliżającą się śmierć. Pisał: „Tu się cholera pojawia. Ja umrę, pro-
szę państwa, aby w ich kapliczce Mszę Świętą odprawić”280. 

276 K. Antoniewicz, Mowa w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę śp. Stefanii 
z Małachowskich Platerowej, Kp, s. 282.

277 Tamże, s. 284.
278 K. Antoniewicz, List z Poznania, sierpień 1852; cyt. za: J. Koźmian, Wspom-

nienia pośmiertne. Ojciec Karol Antoniewicz 1852, w: Pisma ks. Jana Koźmiana, kanonika 
archikatedry poznańskiej, prałata domowego Jego Świątobliwości Ojca św. protonotaryusza 
apostolskiego, t. III, Poznań 1881, s. 231; adresatami listu prawdopodobnie są księstwo 
Jadwiga i Leon Sapiehowie.

279 Tamże.
280 Tamże.
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W tym czasie ks. Karol ograniczył korespondencję, a staranne za-
wsze pismo w ostatnich listach wyraźnie naznaczone jest zmęczeniem 
i pośpiechem po całodziennej, a często również nocnej, wyczerpują-
cej pracy pośród umierających. Na początku września 1852 roku pisał 
z Kościana, że żyje wśród trumien i płaczu, ale nie opuści tego biedne-
go ludu, choćby miał tu umrzeć281:

Gdzie bieda i miłość, tam się serce wiąże, bo z miłości i boleści tak 
błogosławieństwo wykwita, jak z cierni róża, a róża i wśród cierni się 
uśmiecha i serce wśród boleści swobodne być może i musi, pamiętaj − 
musi. Tu wciąż dużo umiera, ale więcej przez tę cholerę na duszy oży-
ło, jak na ciele umarło. […] Tyle smutnych, bolesnych, tkliwych miał-
bym wam rzeczy do powiedzenia... Tu nic się nie polepsza. Dziś od 
pierwszej w nocy do siódmej rano 17 chorych odwiedziłem. O! bied-
ny, biedny lud! Powiedziałem sercu: milcz! − i milczy, bo inaczej, jeśli 
nie z cholery, to z boleści byłbym umarł282.

Z uwagi na ogromne zasługi misjonarzy jezuickich w Księstwie 
Poznańskim, chciano zatrzymać ich tam na dłużej. Życzliwi przyjacie-
le: państwo Sułkowscy, Platerowie i Morawscy, zapraszali kapłanów do 
swych domów, natomiast abp Leon Przyłuski, prymas Polski, zapro-
ponował im do zamieszkania na zimę pocysterskie opactwo w Obrze, 
k. Poznania. Od przeprowadzonej w 1835 roku przez rząd kasaty zako-
nu cystersów, stało ono puste. Biskup zapewnił też usunąć wszelkie trud-
ności ze strony władz rządowych. Na początku sierpnia 1852 roku mi-
sjonarze zaczęli więc sprowadzać się do Obry283. Ksiądz Karol przyjął tę 
propozycję z wielką radością, choć wiedział, że klasztor był stary i zruj-
nowany, i nie będzie miał środków, by go odbudować. Liczył na Bożą 
opatrzność i cieszył się tym, że w końcu jego życie ustabilizuje się i bę-
dzie mógł więcej pisać. Wspomina o tym w liście do księżnej Sapieżyny:

281 Por. K. Antoniewicz, List z Kościana, wrzesień 1852; cyt. za: J. Koźmian, Wspom-
nienia pośmiertne…, dz. cyt.,  s. 232.

282 Tamże.
283 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 402.
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Wiem, że będę miał tam wiele nowych, rozmaitych krzyżów; ten naj-
mniejszy, że gromadka ojców naszych li na opatrzności Boskiej... Po 
ludzku pociechy żadnej, gdyż to nieprzystępne za bagnami i lasami 
miejsce. Lud polski, ale panowie sami Niemcy, lutrzy, wyjąwszy Stani-
sława Platera. Ale lud się cieszy i dla mnie nadzieja, że będę mógł w sa-
motności i życiu zakonnym trochę zebrać i odświeżyć ducha, i trochę 
dla ludu pisać, bo cały ten rok ani jednego dnia dla siebie nie miałem284.

Po krótkim pobycie w Obrze pojechał ks. Antoniewicz jeszcze 
do Wrocławia i Krakowa, by chwilę odpocząć po miesiącach wyczer-
pującej pracy. Szczególnie cieszył się tym, że mógł odwiedzić swe uko-
chane miasto i spotkać przyjaciół. Wówczas w liście ze Staniątek, gdzie 
się zatrzymał, pisał: 

Tak wezbrało serce, że ledwo nie pęknie, nie wiem od czego. Ten urok, 
jaki ma dla mnie Kraków, nie zmniejszył się, a gdym wracał z kolei 
przy księżycu po tych ulicach, gdzie mi każdy kamień znajomy, drogi, 
to mi ta przeszłość padła na serce, na myśl, na duszę. A Kraków po-
czciwy nie zapomniał o mnie, i przyjął mnie z taką wdzięcznością, jak-
by mi był coś winien, i z taką miłością, jakbym tego był wart. Niech 
mu to Bóg nagrodzi285. 

Radość z odwiedzin Krakowa była jednak bardzo krótka. Gdy 
udał się po kartę pobytu na policję, dostał nakaz natychmiastowe-
go opuszczenia miasta i  zagrożono mu nawet interwencją żandar-
merii. Władze zaborcze nie zapomniały, jak ogromny wpływ miał 
ten kapłan na ludność polską. Kilka dni później donosił już z Piekar: 
„To jest próbka austriackiej swobody. Musiałem więc wyjeżdżać, a ciężko  

284 K. Antoniewicz, List do ks. Jadwigi Sapieżyny, 4 października 1852, cyt. za: 
J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 403.

285 Tenże, List ze Staniątek, 25 października 1852; cyt. za: J. Koźmian, Wspom-
nienia pośmiertne…, dz. cyt., s. 232-233; wg J. Badeniego jest to list do W. Morawskiego, 
zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 405.
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było na sercu Kraków opuszczać!”286. Jedyną pociechą w tych przeciwno-
ściach było to, że już wkrótce zamieszka w Obrze. „Oby już tam być”287 
– pisał z wielką nadzieją i pragnieniem. Towarzyszyło mu jednak prze-
czucie, że również tam spotka krzyż, ale nie będzie już tak ciężki, jak 
ten, którego doświadczył w Krakowie: „Cieszę się na wszystkie krzyżyki, 
które mnie tam nie miną, bo ja zawsze gdzieś z krzyżem się spotkam. 
Wypędzenie z Krakowa było krzyżykiem trochę większego kalibru”288. 
Po tej trwającej cztery lata tułaczce, bez wytchnienia i w osamotnieniu, 
miał prawo czuć się fizycznie i duchowo zmęczony289. 

Do Obry sprowadził się Antoniewicz 4 listopada 1852 roku. 
Epidemia cholery na tym terenie zdawała się ustawać i zachorowań 
było mniej290. Po wyczerpującej pracy misyjnej w końcu mógł z brać-
mi, z tą „garstką rozbitków”, zamieszkać w klasztorze. Uważał, że jest 
„najnędzniejszy i najlichszy” spośród nich, jednak to właśnie on zo-
stał wybrany przez starszych wspólnoty na przełożonego. Tym bardziej 
miał więc świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności wobec za-
konu i kraju. Wizja pewnej stabilizacji w końcu nabrała więc realnych 
kształtów. Zaczął pisać, rozwijać plany, zamierzał m.in. założyć pismo 
religijne. Jako przełożony nowo założonego klasztoru przygotował 
mowę do swych współbraci o obowiązkach, jakie Bóg na nich nakła-
da, dając im to schronienie. Chciał wyrazić w niej też swoje szczęście  
z  powodu zakończenia tułaczki, czasu próby i  boleści po kasacie 
zakonu jezuitów, rozproszeniu się braci po całym świecie i opuszcze- 
niu własnych klasztorów, gdzie każdy z nich we własnej celi „klęczał 
przed krzyżem i tegoż krzyża nieraz stawał się uczestnikiem”291. Wspo-

286 Tenże, List z Piekar, październik 1852; cyt. za: J. Koźmian, Wspomnienia 
pośmiertne…, dz. cyt., s. 233. 

287 Tamże, K. Antoniewicz, List z Wrocławia, 2 listopada 1852.
288 Tamże.
289 Por. List z Piekar, koniec października 1852, cyt. za: J. Koźmian, Wspomnie-

nia pośmiertne…, dz. cyt., s. 233.
290 Por. tamże, K. Antoniewicz, List z Obry, 6 listopada 1852, s. 234.
291 Exorta domowa księdza Antoniewicza, ATJKr, rkps 932 – C, t. I, Różne pisma 

i druki ks. Karola Antoniewicza, k. 141 b.
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minał w niej Boże błogosławieństwo, dzięki któremu były przeprowa-
dzone owocne misje w różnych miejscach, mimo sprzeciwu nieprzy-
jaciół Kościoła i Polski. Cieszył się zwycięstwem krzyża w narodzie 
polskim:

Krzyż zwyciężył. Polska uklękła pod krzyżem i między znienawidzo- 
nymi jezuitami a  narodem zrodził się ten związek serdeczny, ufny 
i szczery, jaki tylko od Boga pochodzi, w Bogu się umacnia i do Boga 
prowadzi292. 

Egzortę zakończył ks. Karol zawierzeniem swej misji Matce Bożej 
i świętym patronom: „[…] raczej wolimy śmierć i wszystkie prześlado-
wania ponieść, jak w czymkolwiek Bogu, zakonowi i krajowi się sprze-
niewierzyć”293. Główne zarysy tej egzorty z 5 listopada 1852 roku pozo-
stały do dziś w rękopisie. Niestety, nie zdążył jej wygłosić. W niedzielę 
7 listopada przemówił jeszcze do tłumnie zgromadzonego ludu, ale już 
w nocy poczuł się bardzo źle. Gasnąca epidemia cholery upomniała się 
o swą najważniejszą ofiarę. Od pierwszych odczuwanych przez siebie 
symptomów choroby ks. Karol miał świadomość, że umiera. Był bardzo 
spokojny. Śmierć, która zabrała mu kochane osoby, z którą w ostatnim 
czasie tak często się spotykał, o której wciąż myślał i pisał, była nieubła-
galna. Ksiądz Baczyński przekazał księżnej Jadwidze słowa, jakie wy-
powiedział ich wspólny przyjaciel kilka dni przed śmiercią:

Ja umrę, Bóg mnie zachował przez cztery lata, prosiłem Go, abym 
umarł w klasztornym domku, przy braciach moich. − Bóg wysłuchał 
moje prośby teraz, ledwo wstąpiłem do tego domku, już mi śmierć po-
syła. O, jak dobry Bóg! Chciałbym się bać śmierci, ale nie mogę, ani 
umiem, bo Jezus tak dobry!294 

Podobne wspomnienie ostatnich chwil życia ks. Karola przeka-
zał ks. Praszałowicz margrabinie Paulinie Wielopolskiej. Pisał, że nawet 

292 Por. tamże, k. 143.
293 Tamże, k. 145.
294 K. Antoniewicz, List o. T. Baczyńskiego do księżnej Jadwigi Sapieżyny, cyt. za: 

J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 408.
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w  wielkim cierpieniu jego współbrat, całując krzyż Jezusa, bardziej 
myślał o innych niż o sobie: „Mój Boże, jak słodko w zakonie umierać 
− ja jeden nędzarz zasła błem, a tylu braci koło mnie − a ten lud bied-
ny tak opuszczony od wszystkich umierał295.

Doktor Matecki z Poznania wierzył jeszcze, że uda się powstrzy-
mać nadchodzącą śmierć i z podziwem mówił: „Podobnej siły moral-
nej nie zdarzyło mi się widzieć, dla tego nie tracę nadziei, bo ta wielka 
dusza może jeszcze ciału pomóc”296. Również inni lekarze, którzy zosta-
li wezwani, zgodnie zaświadczyli, „że im się jeszcze nigdy nie zdarzyło 
widzieć tak wielkiej mocy duszy”297. Przez kilka dni ks. Karol bardzo 
cierpiał. Pojawiły się też u niego uciążliwe objawy tyfusu. Do końca 
był jednak przytomny i co chwilę powtarzał cytaty z Pisma Świętego 
w języku łacińskim oraz ulubione wezwanie św. Franciszka Ksawere-
go: Jesu, fili David, miserere mei298. W ręku zaś trzymał swój najdroż-
szy skarb299 − misyjny krucyfiks. W serca otaczających go ludzi starał 
się wlewać otuchę, pochodzącą z nadzwyczajnej mocy duszy. 

14 listopada 1852 roku pierwszy superior Obry ks. Karol An-
toniewicz umarł tak, jak pragnął: w zakonnym domu, pośród braci. 
Miał 45 lat. Pozostawił po sobie żal całej Polski. Odprawiano za niego 
egzekwie, słowem i piórem głoszono pochwały. Śmierć jego była niepo-
wetowaną stratą dla polskich jezuitów, których zbliżył do szlachty i do 
narodu; całą swoją osobą był ich apologetą, skuteczniej niż najmądrzej 
napisana dla ich obrony książka300 − zanotował S. Załęski.

295 Tenże, List ks. K. Praszałowicza do Pauliny Wielopolskiej, cyt. za: J. Badeni, 
Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 410. Margrabinę Paulinę Wielkopolską Antonie-
wicz lepiej poznał podczas pobytu w Gräfenbergu i prowadził z nią odtąd ożywioną 
korespondencję.

296 Tamże.
297 Tenże, List ks. T. Baczyńskiego do ks. prowincjała Baworowskiego; cyt. za: J. Ba-

deni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 411.
298 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 410-411.
299 Zob. K. Antoniewicz, List ks. K. Praszałowicza do Pauliny Wielopolskiej; 

cyt. za: tamże, s. 410.
300 S. Załęski, Rok 1848. − Rzeź galicyjska …, dz. cyt., s. 288.
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Nabożeństwa za duszę zmarłego kapłana odprawili najwyżsi 
dostojnicy kościelni − arcybiskup Leon Przyłuski, metropolita gnieź-
nieński i poznański, prymas Polski oraz biskupi: Jan Dąbrowski (su-
fragan poznański), Ludwik Łętowski (sufragan krakowski) i Anzelm 
W. Brodziszewski (sufragan gnieźnieński). Mowy pogrzebowe zosta-
ły wygłoszone przez najsłynniejszych kaznodziejów Wielkopolski − 
ks. A. Prusinowskiego i ks. J. Jani szewskiego w Poznaniu, ks. S. To-
mickiego w Kościanie oraz w Paryżu przez ks. A. Jełowickiego, który 
zaczął swe kazanie tymi słowy:

Cóż to za płacz rozlega się po całej naszej ziemi, jakby cała stała się 
cmentarzem? […] Cóż to za strata, od której tak jęknęły wszystkie 
dusze razem, jak gdyby każdy tam stracił ojca, brata, przyjaciela, jak-
by nowa narodowa klęska spadła na ten nasz naród, na którym same 
klęski dowodzą, że żyje? Tą boleścią, tą stratą, tą klęską jest śmierć 
jednego człowieka. […] Po takim ojcu, bracie, przyjacielu, co wszyst-
kich pocieszał, wszystkim łzy osuszał, wszyscy się smucić będą, po-
płyną łzy wszystkich. Takiego dziś kapłana Bożego płacze Polska cała. 
I my go płaczem, bośmy Polski cząstką, Polski żyjącej wspólnością 
wiary i nadziei, modlitwy i krzyża301. 

Nawiązał także do bolesnej historii Polski i wyrażał przekona-
nie, że Bóg poprzez tego kapłana odpowiedział na bolesne pytanie ro-
daków: „O biedna ziemio nasza, [...] czyż na tobie krzyż Pański już nie 
zaświeci nigdy blaskiem chwały swojej i nie powieje nigdy chorągwią 
zwycięstwa?”. Wzbudził On bowiem na te najgorsze dni kapłana, któ-
ry w czasie okrutnej rzezi galicyjskiej „z krzyżem w ręku i w imię krzy-
ża”, „potęgą krzyża i potęgą Bożego słowa” pocieszał cierpiących i kru-
szył serca dopuszczających się zbrodni302. 

W Krakowie zaś, 9 grudnia 1852 roku w kaplicy Matki Boskiej 
Bolesnej przy kościele Franciszkanów, miało miejsce uroczyste żałob-
ne nabożeństwo celebrowane przez biskupa L. Łętowskiego. Doskonałą 

301 A. Jełowicki, Mowa pogrzebowa…, dz. cyt., s. 3-5.
302 Tamże, s. 16.
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mowę o Antoniewiczu wygłosił wówczas ks. Damazy Zielewicz, wyra-
żając przekonanie, że: „Przyjdzie czas, że pisma zmarłego będą w wyso- 
kiej cenie przed ludzkimi oczyma”303, gdyż w nich się „odbija i czysta 
jego jak złoto dusza, i chęci najświętsze, i ta potęga słowa, której sam 
Bóg jedynie niekiedy ludziom użycza”304. Głosił także, że bolesna stra-
ta z powodu śmierci tego wielkiego kapłana, który tak umiłował krzyż, 
piastując go w ręku „wszędzie i zawsze”, winna budzić potrzebę „wcho-
dzenia w jego ślady”. Ukazywał go jako wzór cierpliwości w cierpie-
niu, wzór uległości wobec Bożych planów, wzór miłości i poświęcenia. 
W słowach zaś skierowanych do Jezusa Ukrzyżowanego wyrażał bolesne 
pytanie: „O Ty, Panie do krzyża przybity, dałeś nam wielkiego Kapła-
na i odwołałeś go zbyt rychło do siebie; czyliśmy go byli niegodni?”305. 

O Karolu Antoniewiczu jako wzorze godnym naśladowania pisa-
ły również inne szanujące go osoby, wśród nich księżna Jadwiga, która 
w liście do syna dała takie oto świadectwo:

Bóg nas ciężko dotknął, zabierając takiego świątobliwego Kapłana, 
który był prawdziwym Aniołem opiekuńczym całego kraju naszego. – 
O mojej boleści nie mówię, chociaż jest wielką. − Wydaje mi się, że na 
nowo utraciłam Zosię i Władysia, bo tak oni z nim ściśle byli złącze-
ni. − On mi zawsze o nich mówił − pisał − i przez to uszczęśliwiał nad 
wyraz. Poszedł do nieba po nagrodę swoją, po ten wieniec z tylu dusz 
uzyskanych niebu złożony. – Ciężko nam po takiej stracie, ale w nie-
bie mamy nowego obrońcę − nowego świętego. − Coraz więcej uko-
chanych nam Skarbów w niebie. − Bóg tym sposobem odrywa duszę 
od tej ziemi, a coraz lepiej czuć daje, że nie tu ojczyzna − ale tam, gdzie 
On będzie szczęściem naszym wiekuistym, jeśli pójdziemy za przykła-
dem tego miłosierdzia Bożego, tej chluby Kościoła, którego mieliśmy 
szczęście znać i kochać306. 

303 D. Zielewicz, Mowa w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę śp. ks. Karola 
Antoniewicza, miana w dniu 9 grudnia 1852 r. w kaplicy Matki Bożej Bolesnej przy kościele 
ks. Franciszkanów, Kraków 1853, s. 10.

304 Tamże.
305 Tamże, s.15.
306 List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, 26 listopada 1852, MNK, rkps 

1170, t. IV, list 64. 
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W liście tym zobowiązała również syna do codziennej modli-
twy za ks. Karola i do wypełnienia w ten sposób wobec niego „święte-
go obowiązku” i „długu wdzięczności”. Najbardziej doceniała dobroć, 
której doznała szczególnie wtedy, gdy przeżywała żałobę po synku:

Jeśli żyję po śmierci Władysia – pisała − i  rozpacz nie odebrała mi 
przytomności umysłu − to Jemu jedynie zawdzięczam. – On jak Anioł 
Stróż po śmierci mego Aniołka czuwał nad każdą myślą moją, pocie-
szał, wzmacniał, koił, bronił od obrazy Boskiej. – Nigdy, nigdy wypo-
wiedzieć nie potrafię, czym był dla mnie. − Takiej dobroci nie widzia-
łam, tylko w Nim307. 

Wiadomość o śmierci ks. Karola Antoniewicza i „opis jego dni 
ostatnich” otrzymał od S. E. Koźmiana również przebywający wówczas 
w Dreźnie Zygmunt Krasiński. Słynny już wówczas poeta nie znał go 
osobiście, ale czytał z uwagą przesyłane mu z ojczyzny „książeczki”, któ-
re wyszły spod pióra kapłana. Musiały one wywrzeć na wieszczu duże 
wrażenie, jeśli z tak wielkim żalem pisał do przyjaciela: 

Wiesz, że nieznanych, gdy odejdą, żałuje się rozumem, a nie sercem. 
Otóż, ks. Antoniewicza, choć go nie znałem oczyma, żałuję sercem, pła-
czę za nim czuciem, i od chwili, w której wieść o jego zgonie mnie prze-
szyła, czuję wciąż, że on mię ko chał na ziemi i że teraz duch jego modli 
się za mną w niebiesiech. Niepowetowana szkoda! Słup to był żywy, 
promienny chodzącej miłości. Takich nie ma teraz. Dzięków ci tysiąc 
za jego chwil ostatnich opis; ze łzamim go czytał. Niechże on u swo-
jej i naszej Królowej teraz wybłaga opieki i zmiłowania się godzinę308.

Słowa najwyższej czci odnaleźć można również w pierwszej du-
chowej biografii ks. Antoniewicza, napisanej przez ks. I. Polkowskie-
go z okazji ósmej rocznicy jego śmierci. Nie wahał się on powiedzieć, 
że dawno ziemia polska nie miała kapłana tak wielkiego duchem i peł-
nego poświęcenia dla innych, jak ks. Karol:

307 Tamże. 
308 List Z. Krasińskiego do St. E. Koźmiana, Drezno, 8 grudnia 1852, list nr 96, 

w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 426. 
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Świetne czyny, którymi jaśniał za życia, chrześcijańskie cnoty, którymi 
skarbił sobie niebo, żałosne wspomnienia wszystkich, co go znali, co 
posłyszeli o nim; śmierć jego na koniec w poło wie świętego a użytecz-
nego żywota: wszystko to nam mówi, że strata jego bolesna dla wielu, 
bo lat wiele ubiegło, jak nie widziano męża tak apostolskiego ducha, 
takiej zdolności i takiego poświęcenia się dla bliźnich309.

Prawdziwym skarbem świadczącym o świętości ks. Karola An-
toniewicza jest też odnaleziony w rękopisach list napisany w Jazłowcu, 
14 listopada 1887 roku, a więc w 25. rocznicę śmierci kapłana. Jest to 
właściwie świadectwo o cudownym uzdrowieniu siedmioletniej Aniel-
ki Kalm Podolskiej, pochodzącej z diecezji łucko-żytomierskiej, któ-
re dokonało się za jego wstawiennictwem. Ojciec dziewczynki, a więc 
wiarygodny świadek, pamiętał dobrze, jak jesienią 1854 roku córeczka 
ciężko zachorowała na szkarlatynę. Lekarze byli bezradni i orzekli, że 
dziecko nie ma szans na życie. Zaczęto wówczas intensywnie modlić 
się do ks. Karola, którego wizerunek sprowadzono do domu. Anielka 
wkrótce wyzdrowiała i gdy dorosła, wstąpiła do zgromadzenia ss. Nie-
pokalanego Poczęcia310. 

Wyrazem wielkiego uznania dla ks. Antoniewicza były również 
słowa S. E. Koźmiana, który swemu ukochanemu przewodnikowi 
duszy poświęcił piękną i długą elegię sławiącą jego osobę i zasługi dla 
ojczyzny:

[…] Wszystkie nasze zaszczyty, wszyscy nasi wieszcze 
Umilkli lub śpią w grobach, a my żyjem jeszcze!
Oto (przebacz, że świeżej nie przemilczę rany)
Legł nam mąż z pobożności i poświęceń znany.
Niejedna go wśród ludzi szczyciła zaleta;
Żołnierz i obywatel, mąż, ojciec, poeta,
Gdy matce, dzieciom, żonie posypał mogiły,

309 I. Polkowski, Wspomnienie o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 2.
310 Zob. pismo skierowane do ks. Iwona Czeżowskiego: Do życia Ojca Karola 

Antoniewicza, „Uzdrowienie 7-letniej Anielci Kalm Podolskiej za wezwaniem jego przy-
czyny”, ATJKr, rkps 997 − G, Różne pisma, wiek XIX, rkps, k. 286.
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Bogu wreszcie poświęcił swą zdolność i siły.
Rzadkiej cnoty zakonnik i kapłan bez skazy,
Gdzie się bezład rozszalał, gdzie mord i pożoga,
Tam on biegł z krzyżem w ręku, a jego wyrazy
Najzuchwalszych przestępców zwracały do Boga. 
[…]
Przebacz, zbyt ciężka żałość przygniotła mą duszę,
I ja pod jej ciosami pióro moje kruszę311.

Pod koniec XIX wieku postać słynnego jezuity wciąż jeszcze była 
żywa w pamięci rodaków. Autor krótkiej notki prasowej z 1888 roku 
pisał, że historia jego życia, wpisana w dramatyczny okres życia poroz-
biorowej Galicji, zawierała w sobie naukę, napełniała szlachetną dumą, 
podnosiła, ożywiała i oczyszczała miłość tej ziemi, z której tacy ludzie, 
jak on, pochodzą312. W 1902 roku, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci po-
ety, zorganizowano uroczystości jubileuszowe ku jego czci w Krakowie. 
Szeroko przypomniano osobę kapłana także w 80. rocznicę, w 1932 
roku. Potem ta pamięć jednak powoli zanikała; powodem tego zapew-
ne były też dramatyczne dzieje naszego kraju. Jednak zawsze tliła się 
niczym mała iskierka w różnych miejscach ojczyzny, przede wszystkim 
w kręgach kościelnych313. Prawdą jest zatem − jak pisał o nim Ignacy 
Polkowski − że: „[…] ludzie wielcy zasługą, a bogaci cnotą, nie umie-
rają nigdy, a przynajmniej dotąd, dopóki po nich stanie pamiątek, pięk-
nych jak życie ich, i świetnych jak cnoty, którymi jaśnieli”314. 

W Obrze zaś przyjaciele wznieśli mu niewielki pomnik z popier-
siem i wyryli fragment wiersza Franciszka Morawskiego streszczający 
powołanie, pracę i zasługi ukochanego misjonarza. Słowa te świadczą 
też o wielkiej czci, jaką darzono ks. Karola.

311 List [Stanisława Koźmiana] do K. K. [Kajetana Koźmiana], po odczytaniu 
poematu pod napisem Stefan Czarniecki, „Czas” [red. L. Siemieński], Kraków, 2 grud-
nia, nr 277, s. 2; [jest to fragment długiego poematu sławiącego czyny S. Czarnieckiego]. 

312 Zob. ATJKr, rkps 1161, k. 140 (wycinek prasowy z „Przeglądu Lwowskiego” 
1896, nr 207).

313 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 30.
314 I. Polkowski, Wspomnienie o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 6.
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Ci, którzy odwiedzają grób poety, znajdujący się w podziemiach 
obrzańskiego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła, mogą przeczytać wid-
niejące na płycie sarkofagu słowa Karola Antoniewicza: 

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte,
Za skarby wiary, za pociechy święte,
Za trudy pracy i trudów owoce,
Za chwile siły i długie niemoce,
Za spokój walki, zdrowie i choroby,
Za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,
I za krzyż ciężki na barki włożony,
Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

W 2001 roku, w ramach serii „Wielcy Ludzie Kościoła”, po wie-
lu latach ukazał się drukiem niewielki popularny zarys biografii An-
toniewicza autorstwa Marka Inglota SJ. Dwukrotnie wydano też zbiór 
jego kazań maryjnych Rekolekcje z Matką Bożą oraz tomik poezji Droga 
krzyża, w opracowaniu literackim Waldemara Smaszcza. W Krakowie 
prof. Franciszek Ziejka w swej twórczości niejednokrotnie przywołuje 
postać tego wspaniałego kapłana. Jemu też poświęcił – w formie arty-
kułów − kilka osobnych publikacji naukowych. Również od czasu do 
czasu pojawiają się artykuły o Antoniewiczu w prasie czy w internecie. 

Wyrazem kultywowanej o nim pamięci jest również działający 
w Obrze od ponad 90 lat słynny chór, który w 2010 roku przyjął imię 
Karola Antoniewicza. Wciąż jednak brakuje szerszego opracowania jego 
twórczości w syntetycznych ujęciach historyczno-literackich. W więk-
szości tych pozycji nie ma o tym, bez wątpienia godnym uwagi, twórcy 
epoki romantyzmu i jednym z niekanonizowanych świętych polskie-
go narodu, nawet najmniejszej wzmianki. Sam autor wprawdzie nigdy 
nie zabiegał o właściwe mu miejsce w literaturze polskiej, tym bardziej 
jednak uzasadnione jest przywrócenie o nim żywej pamięci.
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ROZDZIAŁ II

ROMANTYCZNY WĘDROWIEC 
W POSZUKIWANIU BOGA

Pierwsze utwory poetyckie Karol Antoniewicz zaczął pisać, gdy 
miał zaledwie 17 lat. 

W 1824 roku w dziale literackim jednego z grudniowych nume-
rów wydawanego wówczas we Lwowie pisma „Rozmaitości”, ukazał 
się jego pierwszy wiersz pt. Ptak, będący alegorycznym pożegnaniem 
bliskiej sercu osoby, która z powodu słabego zdrowia zmuszona była 
udać się do cieplejszych krajów1. W następnym roku w wierszu Rada 
w smutku młody poeta, rozważając zmienność ludzkiego losu, dostrze-
ga, że jedynie Bóg jest niezmienny: „Ten trwa zawsze, który goi rany”. 
Życiu niezmiennie towarzyszy szczęście i smutek, ale w tych trudnych 
doświadczeniach tylko ten odniesie zwycięstwo, kto wytrwa do końca ze 
wzrokiem skierowanym ku Stwórcy: 

Jeśli więc smutek twe serce przyciśnie, 
Gdy oko twoje zaleje się łzami,

1 K. Antoniewicz, Ptak, w: „Rozmaitości” 1824, nr 50, s. 395; zob. Poezye o. Ka-
rola Antoniewicza TJ, wyd. J. Badeni TJ, t. II, Poezje różne, dz. cyt., s. 90. Z tej edycji 
cytowane są poezje w niniejszej pracy. Po cytatach cyfrą rzymską oznaczono numer 
tomu, cyframi arabskimi numer strony i podano tytuł wiersza, jeśli nie użyto go w tek-
ście głównym.
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Wznieś wzrok ku Temu, co rządzi światami, 
A wnet ci promyk nadziei zabłyśnie2 (Rada w smutku, II/98).

Choć w juweniliach poeta podejmował problematykę zbyt po-
ważną jak dla tak młodego człowieka i naśladował ulubionych wiesz-
czów, to jest w tych wierszach również szczere i dojrzałe uczucie oraz 
samodzielne poszukiwanie prawd najwyższych3. 

Pierwszym wydanym zbiorem poezji Antoniewicza były pisane 
po polsku Sonety4, które miały stanowić rozdział większego zbioru, 
o czym świadczy adnotacja pod tytułem: Zeszyt pierwszy. Ten kolej-
ny tomik nie ujrzał jednak nigdy światła dziennego, ale to nie zna-
czy, że Antoniewicz zarzucił ten rodzaj poezji. Przeciwnie, uprawiał 
go dalej, tyle że w  języku niemieckim5. Historyk literatury Wilhelm 
Bruchnalski zauważa, że duży wpływ na twórczość poetów galicyjskich 

2 Zob. ATJKr, rkps 1012 − I, Pisma i notatki ks. Iwona Czeżowskiego o życiu 
ks. Karola Antoniewicza…, k. 23b; por.: Poezye o. Karola Antoniewicza TJ, wyd. J. Badeni, 
t. II, Poezje różne, dz. cyt., s. 187. W wydaniu książkowym werset brzmi: „Wznieś wzrok 
ku Temu, co rządzi nad nami”. Nie jest to niestety sytuacja odosobniona, gdy wydawca 
dowolnie zmieniał tekst oryginalny, a przez to niekiedy i sens wypowiedzi autora.

3 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., Kraków 1896, s. 20.
4 K. Antoniewicz, Sonety, z. 1, Lwów 1828; zbiór zawiera 24 sonety. Pierwszy 

utwór jest napisany w jęz. niem.: An Caroline Pichler, geborne Greiner (Skwarzawa 1827).
5 Za: W. Bruchnalski, Sonety Mickiewicza w literaturze galicyjskiej w 1827- 

-1828, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Lwów 1898,  
R. VI, s. 198; w 1827 r., w nr. 78 ogłosił Antoniewicz w „Mnemosyne” trzy sonety: 
Die Maria − Zeller Alpen, Im Schlosse Albrectlberg, Auf den Ruinen von Gothenburg, 
w nr. 83 cztery, pod wspólnym tytułem: Der Abend im Wiener Volksgarten, w 1831 r., 
w nr. 81 tegoż czasopisma ukazał się sonet: Morgengruss in St. Polten, Die Sophienbrucke 
in Wien, a w 1834 r. w Wiedniu poeta wyda tomik Wander-Töne am Pruthfall bei Dora 
im karpatischen Gebirge zawierający dziesięć sonetów liryczno-opisowych: Sonety, Lwów 
1830. Zob. ATJKr, rkps 1012 – I, k. 60: w 1833 r. w Wiedniu ukazał się też dwudziesto- 
ośmiostronicowy poemat Stanzen eines nordischen Aschenmannes  von Carl Bołoz 
Antoniewicz (stanowiący dodatek do ostatniej pieśni z ulubionego przez Antoniewicza 
melodramatu alegorycznego (opery) Ferdinanda Raimunda Chłop milionowy… Ukazuje 
on próżność i przewrotność ludzi uganiających się za marnościami świata. Poeta na-
wiązuje tutaj do słów z Księgi Mądrości: Vanitas vanitatum omnia vanitas. Autorem 
najwcześniejszej bibliografii utworów Antoniewicza (pisanej w l. 1852-1854) jest Józef 
Brown TJ, w: Biblioteka pisarzów assystecyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, Poznań 
1862 oraz ks. S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, dz. cyt.
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miały wówczas Sonety krymskie Adama Mickiewicza i w swej analizie 
najpierw wymienia weterana literatury galicyjskiej Jana Nepomucena 
Kamińskiego, a zaraz po nim właśnie Karola Bołoz Antoniewicza, dwu-
dziestoletniego wówczas adepta zawodu pisarskiego6. 

Sonety tego młodego lwowianina były przede wszystkim owocem 
zapału i zrozumienia piękna pieśni czy podziwu dla krymskich obra-
zów, zaczerpniętych z sonetów wieszcza, które młody i wrażliwy umysł 
nie tylko skłaniały do wielkiej poezji uczucia, ale także zagrzewały do 
próbowania własnych sił w tym kierunku. Wskutek tego odczuwa się 
też od razu w twórczości Antoniewicza wykorzystanie podobnych mo-
tywów, obrazów przyrody, a nawet pewnych myśli, które podobnie jak 
tytuły poszczególnych utworów, wskazują na bliskie pokrewieństwo 
jego poezji z sonetami Mickiewicza7. 

Karol Antoniewicz wyrażając tendencje artystyczne wczesnej 
fazy romantyzmu, w piękno i grozę przyrody ukazanej w sonetach, 
wpisuje zdumiewająco dojrzałe refleksje. Wszystkie swe utwory po- 
przedza też mottami zaczerpniętymi z twórczości znanych poetów: 
Byrona, Lamartine’a, Wilsona, Szekspira i innych. Najczęstsze w nich 
motywy to życie, śmierć i wszystko, co z nimi się wiąże: radość i smu-
tek, miłość i cierpienie, współczucie i nadzieja oraz łzy, które towa-
rzyszą narodzinom człowieka i przynoszą ulgę w zmaganiach z roz-
paczą i przemijaniem. Jeden z wierszy jest powitaniem wschodzącego 
słońca, inny pochwałą nocy, która rozwija nad światem ponurą szatę, 
kolejny − pieśnią o smutku późnej jesieni współbrzmiącym z cier-
pieniem duszy poety, jeszcze inny ukazuje atmosferę towarzyszącą 
zjawisku burzy:

Czarny obłok niebo kryje,
Jak gorąco, głucho wszędzie!
Burza w strasznym leci pędzie,
Wiatr spod chmury tylko wyje. 
[…]

6 W. Bruchnalski, Sonety Mickiewicza…, dz. cyt., s. 188.
7 Tamże.
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Ziemia zadrżała w swej osi,
Czyż tylko człowiek jeden w niepokoju?
Nie! − I natura sama z sobą w boju (Burza, II/44-45).

Z kolei obraz przedstawiony w sonecie Odpowiedź Opatrzności 
nawiązuje do burzliwych losów życia człowieka, którego jednak Bóg 
nie pozostawia samemu sobie. Zawsze patrzy na niego z nieba oko 
Opatrzności i dlatego tylko w Nim powinien on pokładać całą swą 
nadzieję:

Ten, co swym słowem utworzył świat cały,
Olbrzymią ręką postawił te skały,
Ten z fal objęcia wydrzeć cię zdoła,

Choć głos rozpaczy o pomoc nie woła.
W Nim tylko całą pokładaj nadzieję,
On rosy niebios na ciebie wyleje (Odpowiedź Opatrzności, II/71).

Jan Badeni wspomina jeszcze o kilku innych sonetach w języ-
ku niemieckim, które poeta napisał po powrocie z powstania, w cza-
sie podróży do Wiednia i Wenecji. Ukazały się one drukiem w 1831 
roku w czasopiśmie „Mnemosyne”8. Jeden z nich wyraża zachwyt nad 
wschodzącym słońcem w  St. Pölten; inny poświęcony jest pamięci 
znanego poety i kaznodziei ks. Zacharyasza Wernera pochowanego 
u stóp gór w Enersdorf, kolejny przedstawia tęsknotę pielgrzyma po-
dziwiającego fale Dunaju, do których porównuje on minione lata, ma-
rzenia i nadzieje9. Wilhelm Bruchnalski dostrzegając wyjątkowość tej 
poezji, pisze z uznaniem: 

Już te początkowe próby nowicjusza między laureatami Parnasu 
lwowskiego odznaczały się wybitnie językiem, myślą i treścią w całej 

8 „Mnemosyne, galizisches Abendblatt für gebildete Leser” − niemieckie czasopi-
smo wydawane we Lwowie, poświęcone literaturze, historii, geografii, statystyce i etno-
grafii, założone w 1824 r. przez zgermanizowanego Polaka dr. Aleksandra Zawadzkiego.

9 Por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 50 oraz przypis: „Mnemosyne” 1831, nr 81: Mor- 
gengruβ in St. Pölten, Werners Gnab in Enersdorf, die Sophienbrucke in Wien. 
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powodzi dłuższych i  krótkich tworów, którymi zalewali literaturę 
Galicyi wszyscy sławieni i wychwalani wówczas Jaszowscy i Kretowicze. 
I dawały w nim poznać siłę, mającą obok innych młodszych, kiełku-
jących dopiero talentów, nowym duchem napoić poezję polską tej 
prowincji10.

Przewagę nad rymopisami lwowskimi miał Antoniewicz jednak 
w tym, że już jako debiutujący poeta znał dzieła literatury włoskiej, 
francuskiej, angielskiej i niemieckiej, co pomogło mu patrzeć głębiej 
na świat i szukać nowych tematów dla poezji11. Pomimo tego, że dzie-
ciństwo i  pierwsze lata nauki szkolnej spędził w  Wiedniu, świetnie 
władał także ję zykiem polskim. Zerwawszy zaś z przestarzałym języ-
kiem poetyckim i całym zasobem jego zwrotów i obrazów, używanych 
przez pseudoklasyków, zwrócił się do „nowej krynicy”, wskazanej 
przez  litewskiego wieszcza, starając się być prawdziwym i szczerym 
w malowaniu uczuć, które wypełniały jego serce12.

W  języku niemieckim napisał on również wiersz na cześć 
poznanej w  Wiedniu głośnej wówczas powieściopisarki Karoliny 
Pischner. Natomiast kilka miesięcy później, w 1827 roku, dedykował 
jej wspomniany pierwszy tomik wierszy zawierający 23 sonety − tym 
razem już polskie – powstałe pod wpływem wrażeń z odbytej podró-
ży. „Choć w  obcej ci mowie – pisał we wstępie − pieśni te wyśpie-
wałem, nie wzgardzisz przecież tym słabym znakiem wdzięczności za 
kilka tych godzin, zbyt krótkich, niestety (!), które mi u ciebie tak mile 
spłynęły!”

Wielkie wrażenie wywarł na Karolu poznany również w Wiedniu 
młody, doświadczony cierpieniem i  więzieniem, bohater greckich 
walk o niepodległość − książę Aleksander Ypsylanty. W 1828 roku, 
gdy poeta otrzymał wieść o jego śmierci, poświęcił mu ża łobną elegię 
Na zgon Ypsylantego, w której opiewał miłość do ojczyzny i męstwo 
tego wojownika walczącego o  przywrócenie Helenom dawnego 

10 W. Bruchnalski, Sonety Mickiewicza…, dz. cyt., s. 196-197.
11 Tamże, s. 197.
12 Tamże.
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złotego wieku. W  ten sposób nawiązał też do historycznej sytuacji 
Polski w XIX wieku, bowiem w epoce romantyzmu kult wybitnych bo-
haterów broniących wolności i niezawisłości ojczyzny ukazywano nie 
tylko na przykładach rodzimych, ale także europejskich i światowych. 

Problem jak być Polakiem w sytuacji utrwalonej niewoli, pro-
wadził do walki zbrojnej bądź buntowniczego tytanizmu, ale niósł ze 
sobą także niebezpieczeństwo moralnej wegetacji i skarlenia. Można 
sądzić, że nacechowane pietyzmem zainteresowanie losami bohaterów 
jako wzorców zachowań wynikało − po tragedii 1795 roku – z prze-
ciwstawienia się rozpaczy i zwątpieniu w moralny porządek świata13. 
Wiara w  posłannictwo poszczególnych narodów charakteryzowała 
cały romantyzm europejski i często była historiozoficzną motywacją 
walk narodowo-wyzwoleńczych. W drugim dziesięcioleciu XIX wie-
ku walcząca o  niepodległość Grecja była nie tylko przykładem dla 
innych narodów, ale również natchnieniem poetów. Pisać o  Grecji 
znaczyło pisać o walce o wolność14. Tak też swą twórczość rozumiał 
Karol Antoniewicz.

Autor elegii utrwalił w swym poemacie bohaterstwo walecznych 
młodych, greckich rycerzy, którym nadzieję zwycięstwa wskazuje 
znak krzyża:

A na sztandarze widać trzy korony,
Który jak żagiel nad morzem rozpięty,
Wskazuje mężnym znak zbawienia święty.
„Hoc signo vinces. Tym znakiem zwyciężę”  (Na zgon Ypsylantego, II/119).

Nawiązuje również do wizji cesarza Konstantyna, który przed 
bitwą z Maksencjuszem ujrzał na niebie świetlany krzyż unoszący się 
ponad słońcem i napis: „W tym zwyciężaj”. Wódz nie rozumiał wów-
czas tego widzenia, ale we śnie ujrzał Chrystusa z  krzyżem, który 
rozkazał mu, by uczynił znaki wojskowe takie, jak ten, który widział 

13 A. Aleksandrowicz, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na prze-
łomie XVIII i XIX wieku. Literatura i obyczaj, Puławy 2011, s. 234.

14 M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 237.
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na niebie i  by nimi posługiwał się w  walce jako ochroną niosącą 
zbawienie15. Pod tym świętym znakiem zbawienia odnosili zwycię-
stwo również waleczni Grecy16 z poematu Antoniewicza. Z krzyżem 
ginęli na polu walki i  pod tym znakiem i  czarną flagą płynęły łzy 
żalu. Krzyż i miecz towarzyszą zmarłemu wodzowi również w ostat-
niej ziemskiej wędrówce: 

Krzyż, znak zbawienia, trzyma na swym łonie,
A ten, co błysnął ku kraju obronie,
Przy jego boku wierny miecz spoczywa (Na zgon Ypsylantego, II/122).

Analogia do wiersza A. Mickiewicza Śmierć pułkownika po-
święconego Emilii Plater, która oddała swe życie za ojczyznę, jest tutaj 
bardzo wyraźna. Bohaterka trzyma w ręku właśnie krzyż, znak wień-
czący jej życie. Odsyła on do pasji w sposób bezpośredni, naturalny 
i pieczętuje egzystencję spełnioną17. W elegii Antoniewicza ten krzyż 
widnieje także na grobie wodza, otoczonym wielką czcią przez pogrą-
żonych w żałobie wiernych rycerzy. Jest nagrodą bohaterskiego życia 
i nadzieją zwycięstwa. Wieniec zaś wiszący na krzyżu nie stanowi je-
dynie ozdoby, lecz nawiązuje do dawnej tradycji, symbolizując nie-
śmiertelność i pokój zmarłego18: 

… Z nachylonym czołem
Grecy znak krzyża otoczyli kołem.
Na krzyżu wieniec grobowy zwieszony,
Łzami helleńskiej dziewicy zroszony  (Na zgon Ypsylantego, II/122).

15 A. Lisiecki, Konstantyn Wielki, Poznań 1913, s. 63.
16 Zob. M. Kalinowska, Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji 

w literaturze romantycznej, Toruń 1994.
17 Zob. W. Pyczek, Słowa, przedmioty i gesty. Fragment o motywach pasyj-

nych w poezji Adama Mickiewicza, w: Czterdzieści cztery studia ofiarowane profesoro-
wi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 
2008, s. 96-97.

18 Por. M. Wojciechowski, Zmartwychwstanie w Apokalipsie św. Jana, „Scripturae 
Lumen”, t. II, Zmartwychwstał prawdziwie,  red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda, 
Tarnów 2010, s. 266. 
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Z głębi serc, echem między grobami, niesie się błagalna modli-
twa rycerzy, by Bóg przyjął wodza − „rycerza wiary” − do swej chwa-
ły oraz wziął w obronę tych, którzy opłakują jego śmierć i by swoim 
światłem wskazał im drogę. Gwarantem wolności jest Bóg, darzący 
męstwem i zwycięstwem zdobytym pod znakiem krzyża:

Od Ciebie, Panie, czekamy obrony,
Przed Tobą korne schylamy kolana!
Tyś w nasze dłonie miecz karzący wcisnął;
Gdy na sztandarze znak zbawienia błysnął,
Powiewał groźnie nad głową tyrana,
Tyś skruszył długiej niewoli kajdany,
Pod znakiem krzyża Tyś dawał zwycięstwo;
Tyś w naszych piersiach wzbudził przodków męstwo.
[…]
Panie! dziś Twojej błagamy pomocy,
Ty wskaż nam drogę w pośród ciemnej nocy 
          (Na zgon Ypsylantego, II/122-123). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na piękny, opisowo-liryczny poemat 
Antoniewicza pt. Bielany, datowany na 1 listopada 1828 roku, nawią-
zujący do podróży poety po Krakowie. Podziwiał on wówczas piękno 
nadwiślańskiej natury i pobliskiego tenczyńskiego zamku. W ten pejzaż 
wpisuje się też jego wędrówka po wąskiej, mało uczęszczanej ścieżce, 
w kierunku znajdującego się na wzniesieniu klasztoru oo. Kamedułów. 
Już z daleka uwagę wędrowca zwróciły wzniosłe krzyże i pustelnia, na 
której drzwiach również widniał ten sam znak. Spotkanie i rozmowa 
z mnichem wywarły na pielgrzymie ogromne wrażenie i wprowadziły 
go w świat wartości wyższych, w atmosferę modlitwy wyrażającej głę-
boką ufność do Boga i poddanie się Bożej woli:

Serce me wznoszę do Ciebie, o Panie!  
Jak Ty rozrządzisz, tak niechaj się stanie. 
Ty wiesz najlepiej, czego mi potrzeba;  
Lecz niechaj serce w miłości ku Tobie  
Nigdy nie stygnie, a cokolwiek zrobię,  
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Niechaj Cię myśl ma widzi ciągle w niebie. 
Kto w Tobie nadzieję pokłada jedynie,  
Ten tu nie zbłądzi, wiecznie nie zaginie;  
Choć potok życia burzliwie odpłynie, 
Z nowym się życiem nowy byt rozwinie (Bielany, II/113).

Poemat ten wpisuje się w nurt poezji mistycznej, w której obraz 
serca płonącego z miłości ku Bogu jest częstym motywem. Podmiot 
mówiący wyznaje wielką miłość wypływającą z miłości do Boga i z tęsk- 
noty za Nim, i prosi, by jej żar nie zmniejszał się. Widok zaś pięknej 
świątyni i modlących się pustelników w białych habitach, oddających 
krzyżowi cześć i wzywających pomocy Stwórcy, budzi serce poety do 
własnej refleksji nad tajemnicą życia. To życie jawi się mu jako „ciem-
na noc”, zaś tajemnica śmierci jako nieznana, wszystko niwecząca siła. 
Zauważa już jednak, że zarówno życie, jak i śmierć zrozumieć można 
tylko w świetle wiary, która nadaje im sens:

Z głosami ojców łączę me pacierze
Wszak i ja kocham, ja żyję, ja wierzę.
Wszak i ja żyję, cóż życie bez wiary?
Któż tę zagadkę rozwiązać jest w stanie?
Życie, noc ciemna: grób, wieczne mieszkanie,
Śmierć, moc nieznana, wszystko w nicość zmienia! (Bielany, II/115).

Ciemna noc życia człowieka, to noc ze światłem obecności Boga, 
który stawiając granice ludzkim myślom, dał wiarę wskazującą wiecz-
ność. Ta wiara, niepewna i wątła, wciąż narażona na cierpienie, jest wy-
siłkiem, dlatego poeta zdecydowanie nakazuje swej duszy: „Te, co nie-
wiara zastawia ci sidła, /Przerwij, jak tkankę słabego pająka”. Rozumie, 
że wieczne prawdy, do których tęskni, swe źródło mają w  istnieniu 
Boga − Stwórcy wszechświata. Odkrywa też jedną z najważniejszych 
dla człowieka prawd: jest wieczność, „dusza wiecznie żyje”:

Od kolebki do grobu długa, ciemna droga,
Czegóż dostrzec łzawa zdoła źrenica?
Chcesz myśl natężyć?
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Ach, myśl tak uboga,
I nie odkryta życia tajemnica.
[…] 
Wszakże jest niebo, wszakże Bóg na niebie, 
Wszakże jest wieczność, dusza wiecznie żyje.
Niech się w marzeniach wątła myśl nie wije, 
Bo tutaj myślom Bóg stawił granice; 
Niechaj tu słabe zamkną się źrenice; 
Zasłona wiary wieczne prawdy kryje (Bielany, II/116).

Istnieją prawdy, których człowiek nigdy nie dowiedzie rozu-
mem. Należą do nich przede wszystkim prawdy religijne. Trzeba móc 
i  chcieć uznać, że rozum w  najwyższych dziedzinach swych docie-
kań, bez wiary nic pojąć nie zdoła. Wiara wskazuje prawdziwą drogę, 
prawdziwy cel życia19. 

Poemat Karola Antoniewicza nie tylko zatem wyraża zachwyt 
poety nad życiem pustelników, ale poniekąd uzewnętrznia duchową 
kondycję poety poszukującego prawd najwyższych i zarazem swego 
miejsca w bezkresnym wszechświecie, ale ukierunkowanym na sakra-
mentalny wymiar stworzenia. Obecny w tej przestrzeni znak krzyża 
jest już bardzo ważnym elementem, ale wtedy jeszcze przede wszyst-
kim symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią i  jest znakiem ze-
wnętrznym.

W późniejszych wierszach lirycznych o charakterze osobistym 
i nastrojowym, takich jak Echo, Grobowiec w puszczy, Góry, Sokół, Prut, 
Śpiewak i  wielu innych, drukowanych w  latach 1833-1834 w  lwow-
skich „Rozmaitościach”, poeta rozbudowywał tę sakralną wizję świata. 
Podobnie, jak u innych romantyków, także u niego, religijnym unie-
sieniom często sprzyjał widok górskich szczytów, skąd bliżej do nieba. 
Wokół opozycji góra (sacrum) − dół (profanum) romantyczny poeta 
tworzył swój system aksjologii, nie tylko religijnej20. Semantyka prze-

19 I. Chrzanowski, Na szczytach polskiej liryki religijnej, „Pamiętnik Literacki” 
1935, z. 1-2, s. 78 i 80.

20 J.A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 60.
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strzeni wyrażana przez tę opozycję jest tutaj bardzo wyraźna i jedno-
znaczna. Człowiek stojący na szczycie skał, ponad chmurami zdoby-
wa „nowe czucie, śmielsze życie”, odmienne od tego, które pozostawił 
w dolinie codzienności (por. Góry, II/175).

Proponowany przez autora scenariusz zdarzeń lirycznych za-
wiera kilka sentymentalno-romantycznych ról: śpiewaka, podróżnego 
czy wędrowca. Samotni bohaterowie tych kilku wierszy są obdarzeni 
czułym sercem, wrażliwą duszą i pragnieniem trwania w przestrzeni 
ducha. Poszukiwanie emocjonalnych analogii z naturą oznacza chęć 
doświadczenia jedności ze światem wysokich gór, reprezentujących 
wartości najwyższe. Myśl bohatera „porzucając ziemi nikłe cienia” 
(por. Śpiewak, II/168), dostępuje oczyszczenia i uwznioślenia, i może 
w tej nadziemskiej przestrzeni zatopić się w marzeniach duszy21. Myśl 
ta łączy przeszłość z przyszłością i wznosi się do nieba, ale liryczna lut-
nia wyraża nie tylko radość − westchnienie miłości, lecz także czyste 
łzy. Chodzi tutaj o pogłębioną refleksję dotyczącą duchowej wolności 
i osiągnięcie porozumienia z wolną, nieograniczoną naturą oraz po-
znanie obecnych w niej powszechnych wartości22. Zapisy zaś stanów 
emocjonalnych inspirowanych bez wątpienia przez otaczający świat, 
dotykają często problemów ludzkiej egzystencji.

W lirykach Antoniewicza ten otaczający, piękny górzysty świat 
to Karpaty Wschodnie, „raj polskiej ziemi” − teren położony nad 
Prutem, zamieszkiwany przez Hucułów, cieszący się w romantyzmie 
dużym zainteresowaniem23. Nurt literackiego dialogu z Huculszczyzną, 
w  który wpisuje się romantyczna koncepcja „natury heroicznej”, był 
wówczas bardzo ważny. Góry fascynowały romantyków i poruszały ich 
wyobraźnię. W przestrzeni między niebem a ziemią szczególnie do-
znawali oni uczucia istnienia duszy. Wyrażał się on również w bliższym 
i mocniejszym odczuwaniu obecności Boga, w tęsknocie do przestrzeni 

21 Tamże, s. 62.
22 Por. J.A. Choroszy, Romantyczna lekcja huculszczyzny, w: Między Wschodem 

a Zachodem, cz. II, Piśmiennictwo pogranicza, red. R. Łużny, S. Nieznanowski, Warszawa 
1991, s. 289-293.

23 Tamże, s. 293.



142

sacrum24. W ten sposób swe uczucia wyrażał także Antoniewicz, który 
kontemplując szczyty gór, odkrywał tajemnicę swej stęsknionej za 
Stwórcą duszy. Te wcześnie podjęte próby pisarskie ujawniły jego 
skłonność do głębokiej refleksji i  filozoficznych rozważań. Będą się 
one przewijać w  całej jego twórczości poetyckiej. Piękno przyrody, 
przede wszystkim górskiej, często ujętej antropomorficznie, mocno 
oddziaływało na poetę i stanowiło ważny punkt odniesienia do snu-
tych przez niego rozważań. Pozwalało mu też odrodzić się wewnętrz-
nie, znaleźć ukojenie i  połączyć się z  nią w  mistycznym związku. 
Właśnie w  górach, z  dala od zgiełku świata, odnajdywał on „duszę 
natury” współodczuwającą ludzkie cierpienia25. 

Romantycy nieodwołalnie „uzależnieni” od piękna przyrody, 
wpisani jakby w system mistycznego naturalizmu, odczytywali wska-
zówki natury, którą naśladowali świadomie lub nieświadomie, ale 
zawsze w sposób konieczny26. Silnie oddziałuje ona na ich wyobraź-
nię, podlega antropomorfizacji, zostaje obdarzona właściwościami 
psychicznymi, zharmonizowana jest z duchowymi stanami bohatera, 
z nim współcierpi i na nowo budzi gasnącą nadzieję27: 

Więc i natura ma także westchnienie,
I naszą duszą jej dusza oddycha?
Gdy źródło uczuć już w sercu wysycha, 
Ona łzy suszy, podziela cierpienie.
Tam, gdzie bezludne, dzikie, zimne góry,
Tam, gdzie cyprysy rozrzucają cienie, 

24 Por. E. Kolbuszewska, Romantyczne przeżywanie przyrody, dz. cyt., s. 61-65.
25 A. Zieliński, Karola Bołoz Antoniewicza wędrówki…, dz. cyt., s. 134.
26 M. Janion, „Kuźnia natury”, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria II, red. 

M. Żmigrodzka, Wrocław 1971, s. 15.
27 S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 264; Pej-

zaż był jednym z uprzywilejowanych tematów w poezji romantycznej. Uwagę poetów 
tej epoki przykuwała szczególnie przyroda dzika, budząca liczne emocje, obrazująca 
często stan duszy poety. Do ulubionych przez romantyków typów krajobrazów, oprócz 
gór, należały morskie bezkresy, rozległe stepy, ale również ruiny i cmentarze; zob. 
E. Grzęda, Wstęp do: Poezja polska XIX wieku, red. J. Kolbuszewski, t. I, Poezja pierw-
szej połowy XIX wieku. Preromantyzm − Romantyzm. Antologia, Wrocław 2007, s. 41-42.
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Tam, gdzie grobowe wznoszą się kamienie, 
Tam drzemią echa, tam dusza natury.

Ona ucieka od zgiełku, od ludzi, 
Jak koń puszczony na stepy bez końca; 
Lecz komu gasną już nadziei słońca, 
Każdym westchnieniem jej echo obudzi (Echo, II/170-171). 

Powyższy wiersz dowodzi też, że w  młodzieńczych utworach 
Antoniewicza często przewija się nuta romantycznej melancholii. 
Poeta od początku pojmował życie jako prosty obowiązek i powoła-
nie, w którym chwile szczęścia są nierozerwalnie związane z cierpie-
niem i przemijaniem. Dlatego radził sobie i innym, że nie warto łudzić 
się szczęściem na ziemi i płakać nad cierpieniem, które nas co rusz 
spotyka, bo ten ból i smutek są wpisane w życie na stałe:

Wszak życie nasze ma szczęścia niewiele,
I łzy przelane głuche roszą głazy;
Marą są szczęścia łudzące obrazy.

Lecz ból i smutek dostawszy w udziale,
Czemóż nad jednym łzy ronić cierpieniem,
Gdy całe życie jest tylko westchnieniem? (Życie, II/41).

Najtrudniejszym przeżyciem jest doświadczenie śmierci, więc 
dusza cierpiąca i samotna oraz serce pełne tęsknoty pragnie, „by mar-
twość znów się życiem stała” (Ciężko na sercu, II/101). Człowiek żyje 
wspomnieniami i „uczuć ostatkiem”. Chciałby wskrzesić w sobie zgasłą 
iskrę życia, ale jest świadomy tego, że tak się nie stanie. Dlatego dusza 
owładnięta bólem i  „dla bólu jedynie otwarta” szuka mocy w prze-
szłości, ale sen śmierci jest silniejszy:

Chciałaby kochać, jak dawniej kochała, 
Chciałaby działać, jak dawniej działała.
Szukając siły w dawnych lat pamięci,
Do czynu dowieść już nie może chęci; 
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W sercu sen śmierci, na ustach milczenie, 
I całe życie to jedno westchnienie28 (Ciężko na sercu, II/101).

Widoczne w tych młodzieńczych sonetach oddziaływanie Mic- 
kiewicza, po 1834 roku, w  miarę wzrastania sił twórczych Karola, 
coraz bardziej słabnie, a wreszcie znika całkowicie, gdy poświęci on 
swe pióro poezji religijnej. Jako poeta odegrał Antoniewicz niemałą 
rolę w piśmiennictwie galicyjskim, nie tylko przez to, że był jednym 
z pierwszych przedstawicieli romantyzmu, ale że go zrozumiał i pro-
pagował29. 

Podobnie jak inni romantycy, Antoniewicz często sięgał także 
do psalmów i pism mistyków wszystkich czasów, odczytujących wy-
pisane w otaczającym świecie imię Boga. Symboliczny język natury 
opowiadał im o potędze, majestacie i dobroci Stwórcy. Przyroda zaś, 
obok serca człowieka jako „ogniska rzeczy Bożych”, stawała się ob-
jawieniem naturalnym30. Nie dziwi więc wyznanie, że odnalezienie 
lirycznej lutni dokonuje się właśnie pośród piękna i ciszy przyrody, 
i jest dla młodego poety wielkim szczęściem:

Z tobą na losów zmiennych wpędzony morze,
Gdzie innym ciernie rosną, zbieram róże;
Dokąd mą łódką niesie wiatr burzliwy,
Lutnio kochana! Z tobą ja szczęśliwy! (Lutnia, II/85).

Na wzór Franciszka Dionizego Kniaźnina – osiemnastowiecz-
nego autora ody Do lutni, Karol czerpał twórczą moc z Boskiego na-
tchnienia i na tę łaskę oczekiwał w pokorze. Lutnia jako symboliczny 
instrument nastrojony Boskim duchem jest narzędziem sławiącym 
wierność Bożemu prawu i opiewającym dzieło stworzenia, przez które 

28 Liryk ten w pierwszym wydaniu  poezji Poezye Karola Antoniewicza poprze-
dzone krótką wiadomością…, dz. cyt., s. 219-220, nosi tytuł Wyjątek z listu; znajduje się 
on także w zbiorze Listy z zakonu, dz. cyt., s. 49-50.

29 W. Bruchnalski, Sonety Mickiewicza…, dz. cyt., s. 204.
30 A. Merdas, Romantycy a Biblia, dz. cyt., s. 11.
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przepływają najgłębsze uczucia i  idee pochodzące z  wysokości31. 
Towarzyszyła ona poecie o każdej porze dnia, z nią witał dzień i żegnał 
cienie nocy, a  słysząc jej dźwięk czuł się szczęśliwy, ale to szczęście 
narażone jest na zmienność losu i burzliwe dzieje. Dlatego też często 
w swych poszukiwaniach doświadczał on uczucia osamotnienia. 

Samotny wędrowiec, z którym utożsamia się w wierszu Grobo- 
wiec w  puszczy, podziwia błękit nieba i  wiekowe dęby, ale jego uwa-
gę przykuwa bezimienny grób ukryty pośród leśnych mchów i drzew. 
Z  daleka słyszy głuche dźwięki pasterskich trąb i  cerkiewne dzwony 
wzywające na wieczorny pacierz. W tej wszechogarniającej atmosferze 
modlitwy wspiera się na grobowym cisowym krzyżu, uwieńczonym 
barwnymi kwiatami wiosny i modli się wraz za całą naturą. W tym ro-
mantycznym obrazie poeta jednoczy niemal cały świat w modlitewnym 
skupieniu: 

Wszystko się modli − i ja kończę modły, 
Na krzyżu wsparty samotny wędrowiec; 
Lecz nim odejdę, uszczknę gałąź jodły, 
Świeżymi kwiaty uwieńczę grobowiec (Grobowiec w puszczy, II/172). 

Samotne pojedyncze mogiły, widziane w dolinach, na rozstaj-
nych drogach, nad brzegiem rzeki czy w lesistym gąszczu, zawsze za-
trzymywały uwagę i pobudzały wyobraźnię romantyka, który zastana-
wiał się nad okolicznościami powstania takiego grobu i dociekał, jaki 
dramat w  sobie skrywa. Najczęściej były to mogiły osób skazanych 
na ludzką pogardę, zapomnienie i odrzucenie. Świadomość roman-
tyczna nakazywała, by szczególnie przy takich bezimiennych gro-
bach zatrzymać się, pomodlić i położyć jedlinową gałązkę32. W liryku 
Antoniewicza pojawia się jeszcze inny element – to wciąż jak refren 
powracające pytania: czyj jest ten grób, którego strzegą stare, mchem 

31 Zob. T. Kostkiewiczowa, Transcendencja w liryce Kniaźnina, w: Motywy re-
ligijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995, 
s. 191-214.

32 Por. E. Kolbuszewska, Romantyczne przeżywanie przyrody, dz. cyt., s. 155-156.
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porosłe sosny, dla kogo postawiono krzyż, kto ułożył na nim kwiaty 
i kłosy? A zatknięty krzyż staje się tutaj drogowskazem przypomina-
jącym o  kresie życia człowieka, jest znakiem przemijania i  śmierci. 
Z  daleka przyciąga on wzrok wędrowców, zatrzymuje się więc przy 
nim myśliwy i  przyklęka ze łzami pielgrzym, Hucułka z  pobliskiej 
chaty modli się i zdobi go kwiatami. Jednak tylko płynąca niedaleko 
rzeka Prut, a także skały i jodły znają tajemnicę, kto ustawił ten krzyż 
w leśnej gęstwinie i czyje westchnienie ożywia tę puszczę. 

„Na krzyżu wsparty samotny wędrowiec” wskazuje na jeszcze 
jedną istotną cechę znaku: krzyż staje się dla niego pomocą i konkret-
nym oparciem w  pielgrzymce życia i  dominuje nad motywem gro-
bu, który w lirykach Antoniewicza przewija się jako zewnętrzny znak 
nowego życia i stanowi nieodłączny element krajobrazu. Świadomość 
nieuchronności śmierci to jedyna pewność, która towarzyszy poecie. 
Tajemnica przyszłości jest jednak przed nim zakryta. 

Jego wewnętrzne przeżycia często są powiązane także z  prze-
mianami zachodzącymi w  przyrodzie. Oznaki jej przemijania: po-
żółkłe liście drzew, usychająca piękna róża, jak i radosny chwytający 
się kwiatów motyl, którego tęcza barw jest tylko chwilowa, wyzwalają 
w sercu refleksję o własnym losie:

Dokąd lecisz, już nie pytam, 
Dokąd dążę, nie wiem sam: 

Ty się kwiatów, ja skał chwytam, 
Lecz do grobu drogę znam (Motyl, II/96). 

Przejmujący zaś dialog wędrowca z  falami Prutu, które gwał-
townie uderzając o brzeg, szybko znikają jedna po drugiej, przekazały 
romantycznemu młodzieńcowi cenne prawdy o ludzkim przeznacze-
niu i skierowały jego myśli w stronę wieczności:

Wami i nami władnie przeznaczenie;
Pieniąc się, szumiąc płyną spiesznie fale.
My także mamy i łzy i westchnienie;
Drży obraz życia w czystych wód krysztale (Prut, II/178).
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O serce człowieka, jak o skałę odbijają się inne fale − ciche i czyste. 
Zamknięta w nim ukryta przed światem myśl jest jak czysta łza, której 
nikt nie zdoła pojąć i nie może jej nawet zobaczyć, gdyż zarezerwo-
wana jest tylko dla tych, którzy doświadczają cierpienia. Zrozumieć ją 
może tylko nieszczęście: 

Ta fala cicha jakby myśl zamknięta, 
Co człowiek w głębi swego serca tłumi; 
To fala czysta jakby ta łza święta, 
Łza, którą tylko nieszczęście zrozumie (Prut, II/179).

W lirykach Antoniewicza poznać można głębię uczuć, wartość 
wiary i „dar łez”, co jest tak bardzo znamienne w doświadczeniu mi-
stycznym. Szuka on i znajduje trwałe wartości duchowe i sens życia 
pomimo cierpienia, które nieustannie w nim gości. Zauważa, że kwiat 
boleści zakwitający nad grobem człowieka staje się znakiem nowego 
życia. Jest jednak jeden warunek, by ten kwiat wzrastał. To zraszające 
go łzy miłości tych, którzy za nim płaczą. Warto zwrócić jeszcze uwagę 
na to, że młody romantyk dojrzał niezwykle istotną prawdę dotyczącą 
szczęścia duszy zachwyconej niebem. Nie dotyka ją już żadne cierpie-
nie. Łzy smutku pozostają na ziemi, a kwiat boleści jest znakiem tylko 
dla tych, którzy tutaj żyją:

Po ciężkich burzach głos nas śmierci wzywa, 
Wszak tylko bólem życia przeciąg cały; 
Łudzącym blaskiem są serca zapały, 
Nad grobem światła strumień się rozlewa.

Tu świat samotnej ciszy nie przerywa, 
Gdzie się cyprysów gałązki splątały, 
Choć wicher pędzi o nadbrzeżne skały 
Falę, ta jęcząc spokojnie odpływa!

Dusza się wzbiwszy w niebieskie przestworze,  
Rozkosz nieznanych objąć nie może.
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Choć tu się leją łzy smutku obficie, 
Żadna już zgasłe nie powróci życie; 
Ale gdy miłość urnę śmierci rosi, 
Kwiat się boleści nad grobem podnosi33 (Grób, II/46).

W innym sonecie Antoniewicz zwraca uwagę na rolę współcier-
pienia i  współczucia. Zauważa, że cierpienie może się stać źródłem 
szczęścia, jeśli łzy z  umęczonego oblicza ociera ukochany, współod-
czuwający i współcierpiący człowiek. Wówczas cały świat przestaje być 
ważny, gdyż ten gest miłości ukierunkowuje cierpiącego na inną, nie-
biańską rzeczywistość. Bramą do nieba jest więc wrażliwość na cierpie-
nie drugiego człowieka i konkretna pomoc, której źródłem jest miłość:

Niech łez obfite leją się strumienie; 
Gdy ukochana ręka łzy ociera, 
Świat z oczów znika, niebo się otwiera 
I źródłem szczęścia staje się cierpienie34 (Współczucie, II/50). 

Z powyższych przykładów wynika, że Karol w swych utworach 
młodzieńczych odnosił się do symbolu krzyża przede wszystkim jako 
do znaku zewnętrznego, stanowiącego istotny element krajobrazu 
i sacrum uświęcającego przestrzeń. Zawsze krzyż był drogowskazem 
do nieba. Cierpienie, ból i łzy, czyli wszystko to, co związane jest z jego 
duchowym wymiarem i co powoli stawało się udziałem poety, jeszcze 
nie było określone mianem krzyża. 

Warto zwrócić także uwagę na wiersze z kolejnej podróży po-
ety, opatrzone wspólnym tytułem Reisenlieder35. Napisane w  duchu 
bayronowskim oddają melancholijny nastrój, w jakim znajdował się 
Antoniewicz w czasie swego pobytu na Multanach. Pierwszy wiersz 
poprzedzony jest mottem wyjętym z Byrona: My native land fare well 
− „Bywaj mi zdrowy kraju rodzinny”; w drugim pojawia się przeczu-
cie przyszłości w duchowej pielgrzymce życia, gdzie wszystko jest pu-

33 Por. także Sonety Karola Bołoz Antoniewicza, dz. cyt., s. 12. 
34 Por. tamże, s. 14. 
35 Opis tych pieśni przedstawia I. Czeżowski, ATJKr, rkps 1012 − I, k. 43b; cytaty 

pochodzą z tego rękopisu.
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stynią, nad którą zawisły chmury. W świecie, gdzie „Słońca nie dopa-
trzeć − jak gdyby zgasło”, wędrowiec wznosił swą myśl do Tego, który 
niezgłębiony i niepojęty jest źródłem Światłości i sam „zapala i gasi 
pochodnie nieba”. On wskazuje duszy drogę i  prowadzi człowieka 
przez ciemności życia do błogiej przystani. Trzecia pieśń z tego cyklu 
jest prorocza, a poeta staje się jasnowidzącym wieszczem spoglądają-
cym w przyszłość. Rozdziera on zasłonę ukrywającą tajemnicę swej 
zbolałej duszy, wspieranej przez nadzieję i ufność36. 

Mniej tego rodzaju akcentów obecnych jest w tekstach powsta-
łych po kolejnej podróży, w  letnich miesiącach 1829 roku, w czasie 
której poeta zwiedził Karpaty Wschodnie i  Mołdawię. Jej owocem 
jest zbiorek wierszy pisanych w języku niemieckim Der Ausflug in die 
Karpaten, opiewający karpackie góry, doliny i wo dospady: Nadworną, 
Bystrzycę, Delatyn i Dorę37. Pojawiający się znak krzyża tutaj również 
jest przede wszystkim elementem w konkretnej kreacji pejzażowej lub 
atrybutem, ale zawsze ma też symboliczne znaczenie jako drogowskaz 
i znak potwierdzający wiarę. 

Pogłębiony sens znaku, „który nie zdradzi”, pojawi się natomiast 
w kolejnym cyklu dwunastu liryków pisanych już w języku polskim, 
zebranych pod wspólnym tytułem: Listki palmowe, wydanych w 1834 
roku w Wiedniu. Pieśni te zadedykował Karol ukochanej matce. Jej 
powierzał przeżywany ból i  tęsknotę swej duszy za niebem. Utwory 
te były wyrazem synowskiej miłości, wdzięczności i  przywiązania. 
Tomik opatrzony był już nie mottem z dzieł słynnych poetów roman-
tycznych, lecz słowami św. Teresy od Jezusa: 

Daj mi śmierć lub daj mi miłość,
Nieskończoną miłość.
To biedne serce
Nie wie, jak żyć bez miłości38. 

36 Tamże.
37 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 19.
38 Motto do: K. Antoniewicz, Listki palmowe, w: Poezye o. Karola Antoniewicza TJ, 

wyd. J. Badeni TJ, t. II, Poezje różne, dz. cyt., s. 9; motto napisane jest w jęz. wło-
skim: Da mi morte, o da mi amore/ Infinita carità/ Questo povero cuore/ Senza amor 
viver non sa; tłumaczenie własne.
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Właśnie ta strofa zaczerpnięta z poezji mistycznej odzwierciedla 
najkrócej rysy osobowości Karola Antoniewicza. Podobną rolę pełni 
pierwszy wiersz całego cyklu, stanowiący prośbę do Boga o najpięk-
niejszy dar – miłość. Poeta czuje się niejako zobowiązany, czy nawet 
przymuszony, by o ten dar prosić. Nie widzi innej możliwości, ponie-
waż jest świadom istnienia w sobie duszy nieśmiertelnej, która należy 
do Boga-Miłości: 

Boże litości,
Promień miłości
Wlej w serce skrycie;
Tyś mi dał duszę,
Nią kochać muszę,
Kochać nad życie! (pieśń I, Boże…, II/9-10).

Zainteresowanie pismami świętej karmelitanki, łączącej w cha-
rakterystyczny dla siebie sposób abstrakcyjny tryb myślenia z  reali-
stycznym obrazowaniem, w epoce romantyzmu było bardzo ożywione 
i stanowiło inspirację dla wielu poetów. Nie dziwi więc fakt, że również 
Antoniewicz chciał, by jego słowa były wolne od pustej retoryki religij-
nej i było mu bardzo bliskie wyrażenie mistycznego pragnienia śmier-
ci nie z braku chęci do życia, lecz z  tęsknoty za szczęściem bliskości 
z Bogiem39. Wyraźne podobieństwo do poezji św. Teresy uwidocznione 
jest też w kompozycji wierszy i rytmice bliskiej konwencji modlitwy.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że poszukiwanie w romantyzmie 
nowych środków wyrazu artystycznego, odpowiadających kategorii 
miłości i  czułości, prowadziło do eksponowania śpiewności poezji 
i szczególnego zainteresowania się pieśnią40, czego wyrazem są właś- 
nie Listki palmowe. W lirycznej twórczości poety, który buduje stronę 
foniczną swych wierszy z niezwykłą konsekwencją, znaczenie meliki 
i muzyczności słowa nabierają szczególnego znaczenia i piękna. 

39 Por. M. Szafrańska-Brandt, Od tłumacza, w: Święta Teresa od Jezusa. Poezje, 
przeł. M. Szafrańska-Brandt, Kraków 2015, s. 192-193.

40 E. Grzęda, Wstęp do: Poezja polska XIX wieku, dz. cyt., s. 25.
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Duży wpływ na ten nowy rys twórczości miały przede wszystkim 
bolesne, życiowe wydarzenia. Nie można bowiem zapomnieć, że liryki 
te powstały w czasie przeżywania przez Karola żałoby po pierwszym 
dziecku. Szukał wtedy usilnie mądrej pociechy i to ukojenie przyno-
siły mu m.in. mistyczne pisma św. Teresy od Jezusa. Doświadczenie 
ogromu cierpienia pogłębiło tęsknotę za Bogiem i za niebem. Ta tęsk- 
nota już nigdy w życiu ziemskim nie miała zaznać końca41. Jedynie 
myśl o  wieczności, o  zmartwychwstaniu i  szczęściu przebywania 
wśród aniołów, przynosiła pokój duszy trwającej w ciemności niezro-
zumiałego cierpienia:

Boże, ja Ciebie,
W każdej potrzebie
O pomoc proszę;
W szczęściu, żałobie;
Zawsze ku Tobie
Mą duszę wznoszę (pieśń I, Boże…, II/9).

Ta dusza odnajdzie w  końcu źródło swego szczęścia i  pełnię 
miłości, ale stanie się to dopiero wtedy, gdy uwolniona z ziemskich 
więzów powróci do Boga. Tylko bowiem w  jego królestwie istnieje 
miłość, w której nie ma cierpienia i łez:

Niech więzy zrzuci,
Do Ciebie wróci,
O wieczny Boże!
Weź ją do Siebie,
Tak tylko w niebie
Kochać Cię może (pieśń I, Boże…, II/9). 

Romantyk, podobnie jak mistyk, czuł się wygnańcem oddanym 
tęsknocie za utraconą jednością z Bogiem. Celem poety było dążenie 

41 Motywy tematyczne mistycznego zjednoczenia z Bogiem niepojętym, nie-
uchwytnym, przebywającym w gwieździstej przestrzeni, były w poezji częste; można 
by wspomnieć choćby Tęsknotę do ojczyzny błękitnej K. Sarbiewskiego, jezuity z epoki 
baroku; zob. K. Stawecka, Sacrum w teorii i praktyce…, dz. cyt., s. 193-205.
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do „Najwyższej Piękności”, otwarcie się na ten drugi świat, skąd dusza 
przyszła i dokąd zmierza42. Jednakże w przypadku autora Listków pal-
mowych ta tęsknota nie jest wytworem romantycznej refleksji, lecz ma 
swoje konkretne, bolesne, egzystencjalne źródło. Wyraża on prośbę, 
wręcz przynagla Boga, by śmierć i nowe życie w chórze Aniołów stało 
się jak najszybciej również jego udziałem. Tylko to bowiem ukoi ból 
tęsknoty za ukochanymi osobami: 

Tam z Aniołami
Niech pod palmami Twą chwałę głosi;
Śmierć, zmartwychwstanie
Przyspiesz jej Panie,
O to Cię prosi (pieśń I, Boże…, II/11).

Uwagę zwraca także wymowny tytuł całego cyklu liryków: 
Listki palmowe, gdyż w  soteriologicznych interpretacjach znaczenia 
drzewa życia, wyniosła palma (symbol życia), przedstawiana w sztuce 
przy użyciu różnych zieleni, była właśnie symbolem znaku krzyża43. 
W symbolice zaś chrześcijańskiej i w języku poetyckim „palma” ozna-
cza zwycięstwo i  nagrodę zwycięstwa. Zielone gałązki palmowe re-
prezentują całe drzewo, które je wydało − drzewo niepokonane przez 
burze i  żar słońca44. Tak też zrozumieć można zamysł poety, który 
wybierając taki tytuł do swoich wierszy, daje świadectwo wiary nieza-
chwianej i niepokonanej wobec ogromu niezrozumiałego cierpienia.

Fundamentalne chrześcijańskie zasady wybrzmiały w tych pie-
śniach z  wielką mocą i  przyniosły nowe znaczenie cierpienia rozu-
mianego jako krzyż, który już nie tylko jest znakiem zewnętrznym, ale 
także głęboką wartością duchową. Dużo później Antoniewicz pisał: 
„Krzyżem nazywamy każdą boleść, nieszczęście, cierpienia, czyli nam 

42 Por. J. Kaczorowski, Literatura jako mistyka, w: Sacrum w literaturze, dz. cyt., 
s. 42.

43 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 
1989, s. 50.

44 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, 
P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 175.
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wprost od Boga przychodzi, czy czasem i  od dobrych, czy z  winy 
naszej45”. W młodości jednak o boleściach swej duszy mówił przede 
wszystkim językiem romantyków. Swą duszę nazywał „zimnym gła-
zem” i powoli odkrywał prawdy odwieczne o szczęściu, którego ist-
nienie możliwe jest tylko w bliskości z Bogiem. 

Dusza moja, zimny głaz,
Długo kochać Cię nie chciała;
Ale dzisiaj przyszedł czas, 
By Cię wiecznie pokochała (pieśń VII, Dusza moja…, II/21).

Miłość prawdziwa jedynie w Bogu ma swoje źródło: „Tyś szczęś- 
liwym sam być chciał,/A  zdrój szczęścia tylko w  Bogu!” (pieśń VII, 
II/21) – przypominał poeta. Odkrywał też przez własną boleść, że naj-
pewniejszą drogą do osiągnięcia pokoju duszy jest droga krzyża, którą 
On prowadzi człowieka do ojczyzny w niebie. I tym odkryciem chce 
dzielić się z innymi, by i oni szukali ratunku w krzyżu, gdy zawiedzie 
ich świat. Pole znaczeniowe krzyża zyskuje tutaj nowe obszary. Za 
znakiem krzyża kryje się bowiem Osoba Jezusa-Boga, który podzielił 
z człowiekiem los ziemskiego życia. Ukrzyżowany wskazał mu drogę 
krzyża zbawienia, więc nie chce już walczyć ze światem, gdzie indziej 
ujrzał szczęście i miłość:

Przestań toczyć z światem bój,
Miłość świata złość odwróci,
A miłości w Bogu zdrój,
A Bóg pokój duszy wróci!

Ty do Niego prędzej śpiesz,
Drogą krzyża Bóg prowadzi;
Świat cię zawiódł − ty w krzyż wierz,
Krzyż zbawienia znak, nie zdradzi (pieśń VII, Dusza moja…, II/21). 

Znakiem zbawienia jest krzyż miłości, który posiada moc, by 
rozproszyć ciemności duszy i noc życia rozświetlić blaskiem. Jest on 

45 K. Antoniewicz, Droga krzyżowa, dz. cyt., s. 10.
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ratunkiem wówczas, gdy życie staje się trudne, gdy doskwiera pro-
blem przemijania i samotności wśród ludzi, a bolesne wspomnienia 
boleśnie ranią serce. To krzyż opromienia duszę swą mocą. To w nim 
odnaleźć trzeba nadzieję i  światło nowego życia, które jest w stanie 
pokonać noc cierpienia:

Nie trać męstwa pośród burzy,
Za kotwicę weź znak krzyża,

On ci szczęścia powrót wróży,
On twą duszę niebu zbliża! 

Skra nadziei z krzyża spłynie,
I w twej duszy głąb się wciśnie,
Nowy bytu kwiat rozwinie,
Wiecznej prawdy światłem błyśnie.

Krzyż miłości − znak zbawienia,
On twej duszy doda mocy,
On rozpędzi nocy cienia,
Skrę rozpali w życia nocy! (pieśń X, Kiedy zimne świata tchnienie…, II/27-28). 

Nie jest tutaj przypadkowe porównanie do kotwicy, gdyż właśnie 
ona w chrześcijaństwie często zastępuje znak krzyża i  jest symbolem 
nadziei zbawienia wśród wzburzonych fal doczesności oraz mocnego 
trwania w wierze i ufności pośród prześladowań, a także zakotwiczenia 
łodzi życia w porcie wieczności46. Ufać, patrzeć w krzyż, gdzie „wiecz-
nej prawdy światło błyska”, i  kochać, przede wszystkim kochać, to 
główne zasady życia, do przestrzegania których zachęcał poeta. Miłość 
wobec drugiego człowieka, szczególnie wówczas, gdy cierpi, zapisana 
jest w „księdze niebios”. To ona dodaje odwagi w życiu i oświeca drogę 
do wieczności. Źródłem tej miłości jest Bóg i dla Karola staje się ona 
najwyższą wartością i  pomocą w  przeżywaniu własnego cierpienia. 
Jeszcze pełniej wyraził tę myśl w kolejnej pieśni, gdzie znaczenie miło-
ści przywracającej życiu człowieka właściwą godność podkreślone jest 
przez zastosowaną anaforę: 

46 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 427-428.
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Miłość twoje łzy osuszy, 
Miłość rany twe zagoi, 
Miłość wróci pokój duszy, 
Miłość świata złość rozbroi, 
Miłość w bliźnim wskaże brata, 
Miłość w sercu litość wzbudzi,
Miłość wskaże nicość świata, 
Miłość wskaże godność ludzi... 
[…]
Lecz gdy niebo się zachmurzy, 
Gdy cię cały świat porzuci, 
Miłość w pośród grzmotów, burzy,
Pieśń nadziei ci zanuci! (pieśń XII, Miłość twoje łzy osuszy…, II/32-33). 

Poeta rozumie, że wszechświat stworzony został właśnie dzięki 
sile miłości. Odczytuje znaki obecności Boga, wsłuchuje się w  głos 
własnej duszy i usiłuje uchwycić relacje między wszechświatem a czło-
wiekiem. Podziwiając zaś na wzgórzu, w aurze zachodzącego słońca, 
czysty błękit nieba, pragnie nawiązać dialog z gwiazdami i z księżycem: 

Któż was zapalił jaskrawe pochodnie? 
Któż was na czysty błękit nieba rzucił? 
Któż kazał wiekom przyświecać swobodnie? 
I któż was światy do bytu ocucił? (pieśń IV, Stanąłem na wzgórku…, II/15).

Te pytania nie pozostają jednak bez odpowiedzi, bo gwiazdy 
i  księżyc milczą, ale udzielą jej trzej aniołowie, reprezentujący trzy 
Boskie cnoty: wiarę, nadzieję i miłość.

Milczały gwiazdy, milczał księżyc blady,
A anioł wiary w mą duszę zadzwonił;
Anioł miłości wskazał Boga ślady,
Anioł nadziei przyszłość mi odsłonił!

(pieśń IV, Stanąłem na wzgórku…, II/15). 

W duszy poety, który rozumie szum wiatru i mowę fal, i w wiel-
kiej księdze stworzenia już umie czytać, na nowo rodzi się odkrywcza 
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myśl: to Bóg jest stwórcą wszechświata. To właśnie On swą myślą oba-
lił „wieczną noc” i „siłą miłości” stworzył świat, który jedynie od Jego 
mocy zależy. Między sferą zaświata a sferą jaźni człowieka oddzielo-
nych od siebie sferą świata, powstaje wspólny język symboli, przez 
które przemawia natura47. Odkrycie, że jest ona stwórczym dziełem 
Boga, ogarnia duszę poety wzruszeniem i uwielbieniem. Zarzuca więc 
samemu sobie, że wcześniej nie dowierzał. Nie zastanawiał się nad cu-
dami stworzenia i swych myśli nie kierował ku Stwórcy piękna, choć 
piękno widział i kontemplował:

Gdy dzień zaświtał,
Jam się nie pytał
Kto dzień ten stworzył?
Kto wskrzesił słońce,
I kto tysiące
Światów rozłożył?
Kto pory roku,
Kto grom w obłoku
Trzyma w swej dłoni,
I komu wieki
Szumią jak rzeki
Wśród czasów toni? (pieśń XI, Gdy w szczęściu byłem, II/29).

Teraz więc w  głębi jego duszy rodzi się głębokie przekonanie 
o  Bożej opatrzności: „Gdym nie znał Ciebie,/ Tyś czuwał w  niebie, 
/Tyś mnie uchronił” (pieśń XI, II/30). By jednak móc doświadczyć 
obecności Boga, trzeba jak mistyk być oczyszczony nie tylko z wad, 
ale również ze zmysłowego odbierania rzeczywistości.

W  ten sposób poeta przygotowuje w  swej duszy miejsce na 
przyjęcie Stwórcy48 i nic nie zdoła zgasić łzy anioła, która zapłonęła 
w nim miłością:

47 J. Kaczorowski, Literatura jako mistyka, dz. cyt., s. 42.
48 Por. E. Stein, Światłość w ciemności. Wybór pism duchowych, t. II, przeł. 

I.J. Adamska, Kraków 1977, s. 65-94.
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Tyś duszę wzruszył,
Więzy żądz skruszył,
Przepaść odsłonił;
Anioł miłości
Zatarł ślad złości
I łzę uronił. 

W duszy się kryje
I wiecznie żyje
Ta łza Anioła;
Miłością płonie,
Nic jej w mym łonie
Stłumić nie zdoła! (pieśń XI, Gdy w szczęściu byłem, II/30-31).

Już w tych pierwszych lirykach Antoniewicza zauważyć można 
wyraźnie autobiograficzny charakter. Anioł pojawiający się w postaci 
oczekiwanego dziecka zapala miłość przekraczającą bramy śmierci. 
Ta miłość kruszy wszelkie więzy, wyzwala i  prowadzi serce ku nie-
bu. Anioł zaś przemienia życie człowieka i  odchodząc pozostawia 
w  jego duszy łzę, która płonie niegasnącą miłością. Odczytując ten 
liryk w perspektywie dużo późniejszej poezji, dedykowanej księżnej 
Jadwidze Sapieżynie po śmierci jej synka, trudno nie zauważyć, że au-
tor posługuje się tymi samymi wyrażeniami.

Pełne szczerego uczucia pieśni stały się modlitwą, wyrażają reli-
gijną postawę poety. Jej najważniejsze cechy to wrażliwość i uczucio-
wość. Poezja staje się dla niego owocem natchnienia, Bożym darem, 
mistycznym kontaktem z Bogiem, wyrazem bezpośredniego przeży-
wania Jego obecności i formą wnikania w głąb swej duszy49. Odwołanie 
do sfery religijnej wyraża się tutaj poprzez proste motywy werbalne. 

Antoniewicz nie szukał Boga jednak tak, jak ci romantycy, któ-
rzy inspirowani wiarą w  sprawcze działanie sił nadprzyrodzonych, 
odkrywali ślady epifanii w życiu jednostek i społeczeństw, w historii 
i naturze. Nie zabiegał o bezpośredni kontakt z bóstwem, nie miewał 
proroczych wizji. Nie uważał się także za „posłannika Słowa”, który 

49 Por. J. Kaczorowski, Literatura jako mistyka, dz. cyt., s. 43.
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w  napięciu oczekuje „końca świata” i  „ekspresowego zbawienia”50. 
Mówiąc językiem św. Jana od Krzyża, był człowiekiem „kryształowej 
wiary” w Chrystusa, wiary „czystej w swych prawdach, krzepiącej, ja-
snej, wolnej od błędów”51. Był mędrcem, który wcześnie pojął najwyż-
szą prawdę o sensie życia, krzyża i miłości, i odkrytych prawd nie za-
mierzał zatrzymywać dla siebie. Nie tworzył religii osobistej, co w epo-
ce romantyzmu było czymś powszechnym, gdy poeci wchodzili jawnie 
w rolę kapłanów, świętych, proroków czy natchnionych przewodników 
społeczności, którzy wykorzystując prawo poetyckich licencji, zbaczali 
nieraz z drogi wyznaczonej przez religię katolicką. Karol tego typu roz-
terek nie przeżywał, ale jego wiara będzie musiała przejść przez ogień 
próby niczym wiara biblijnego Hioba, o którym Bóg powie: „Nie ma 
na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy…” (por. Hi 2,3). 

W  młodzieńczym okresie swej twórczości autor Listków pal-
mowych doskonale wpisuje się również w  wielką tradycję literatury 
wspomnieniowej, która w dobie romantyzmu była jedną z najbardziej 
rozwiniętych gałęzi piśmiennictwa. Niezwykłość i obfitość wydarzeń 
historycznych i  osobistych rodziły szczególną potrzebę utrwalenia 
przeżywanych doznań, spisywania ich od razu lub po latach, czy to 
dla siebie, czy na prośbę innych. Jednym ze znaczących nurtów pa-
miętnikarstwa były także wspomnienia z  podróży, utrwalające po-
znawczą ciekawość podróżnika ulegającego wielości nowych wrażeń. 
Podróżnicy romantyczni skupiali się na własnej, jednostkowej percep-
cji, na swych osobistych doznaniach emocjonalnych i  estetycznych. 
Opis podróży staje się zatem literackim dokumentem świadczącym 
o wrażliwości duszy romantyka52. 

50 E. Kasperski, Religijność a literatura romantyczna, dz. cyt., s. 13.
51 Por. św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, 12,3, w: Dzieła, przeł. B. Smyrak, 

Kraków 1986, s. 578-579.
52 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 603 i 620. 

Podróżowanie jako sama czynność i podróż jako gatunek piśmiennictwa wycisnęły 
trwały ślad na polskiej kulturze, literaturze i sztuce romantyzmu. Podróż dzięki zmien-
ności przestrzeni i wrażeń zdominowała lirykę romantyczną, zmieniła styl przeżywania 
i obrazowania, wzbogaciła metaforykę, słownictwo i sferę poetyckich skojarzeń; zob. 
S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, dz. cyt., s. 38-39.
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Wspomnienia Antoniewicza z  młodzieńczej podróży po Mul- 
tanach pt. Jeden dzień życia mego. Wyciąg z dziennika podróży do Jass 
1828 roku, ukazały się w „Słowianinie” dopiero w 1839 roku53. Uwagę 
zwraca fakt, że nie tylko piękno przyrody zatrzymuje wędrowca, ale 
jeszcze bardziej przykuwa jego wzrok widok skrajnej biedy i opusto-
szonych chat. Pojawia się wówczas w  jego sercu niewytłumaczalne 
przeczucie, że ten przerażający obraz ludzkiej nędzy pośrodku bogatej 
natury, naznaczy piętnem jego życiową wędrówkę: 

W przeszłość życia rzuciwszy okiem, obraz młodości naszej, oświetlo-
ny jasnym promieniem niewinnego serca, pomimo łez i mgły, jasno 
się nam uśmiecha; ale przyszłość groźnymi zaciemniona chmurami, 
w których niejeden grom ukryty w serca nasze uderzyć może54. 

Jeden z postojów Antoniewicza miał miejsce w mieście Botuszan, 
gdzie szczególnie zaintrygowało go światło dochodzące z małej grec-
kiej kawiarni. Spotkanie z jej zamyślonym i posępnym gospodarzem, 
którego głośne westchnienia przerywały ciszę, wstrząsnęło wędrow-
cem do głębi. Grek wpatrzony w ogień kominka, „jakby z popiołów 
chciał coś wygrzebać”, opowiedział mu historię swego życia, że był 
kiedyś bogatym kupcem, miał szczęśliwą rodzinę, ale Turcy zburzyli 
wszystkie jego domy, spalili towar i zniszczyli całe jego szczęście: za-
bili żonę i  troje dzieci. „Tylko nędzne wyratowałem życie, które jak 
ciężar w ubóstwie i smutku dźwigać muszę” − dokończył opowieść, 
wypowiadając jeszcze stłumionym westchnieniem kilka niezrozumia-
łych dla wędrowca słów55. Opis tego spotkania gwałtownie przerywa 
wspomnienia Karola. Domyśleć się można, że kolejne etapy podróży, 
choćby najpiękniejsze, nie były już w stanie przesłonić dramatyzmu 
tego wydarzenia i dlatego autor wybiera milczenie.

53 Zamieszczono tam również inne utwory Antoniewicza, m.in. wzruszającą po-
etycką powieść huculską Roman i artykuł historyczny o narodzie ormiańskim Uczeni 
Europy pod względem Armenii.

54 K. Antoniewicz, Jeden dzień życia mego. Wyciąg z dziennika podróży do Jass 
1828 roku, „Słowianin”, zebrał i wydał S. Jaszowski, t. II, Lwów 1839, s. 52. 

55 Tamże, s. 58.
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Ostatnim romantycznym dziełem poety są Wspomnienia z węd- 
rówki przez Góry Olbrzymie. Riesengebirge w roku 183756, które ukazały 
się w kilku odcinkach „Rozmaitości” lwowskich. Pisane były prawdo- 
podobnie w czasie, gdy po śmierci potomstwa Antoniewicz pojechał 
z  chorą żoną do słynnego ośrodka leczniczego w  Gräfenbergu na 
Śląsku Opawskim57. Stanowią one kilkuczęściowy reportaż z wędrów-
ki w  Sudety, rozpoczynający się od opisu znanej atrakcji turystycz-
nej − skalnego miasta Adersbach, położonego po czeskiej stronie gór. 
Tytuł zatem jest mylący, gdyż Góry Olbrzymie to Karkonosze, gdzie 
Antoniewicz być może planował pojechać, ale już tam nie dotarł58. 

Malowane słowem, piękne opisy przyrody górskiej, przeplatane 
refleksjami o życiu człowieka, a szczególnie malownicze opisy pejzaży 
górskich, są dowodem głębokiej wrażliwości i  talentu pisarza, który 
budzi wyobraźnię odbiorcy i zachęca do wspólnej duchowej wędrów-
ki. Górski pejzaż zostaje tutaj wzbogacony widokiem ludzi modlących 
się przed kamiennym krzyżem czy obrazem Matki Bożej zdobiącym 
konar drzewa. Doświadczając ciszy wieczoru, poeta wsłuchuje się 
w „srebrne brzmienie dzwonów pobliskich kościołów”59. Zatrzymując 
zaś wzrok na wymownym żelaznym krucyfiksie, widniejącym na ścia-
nie salonu i oświeconym blaskiem księżycowego światła60, doświad-
cza duchowej radości niezależnej od żadnych zewnętrznych źródeł. 
Wydobywa się ona z samego uczucia istnienia i niweczy każdy smutek, 
niepokój i bojaźń. Urozmaicony górzysty krajobraz budzący wzrusze-
nie i najwyższy zachwyt poety-podróżnika, kieruje jego myśl w stronę 
Stwórcy piękna:

56 Tenże, Wspomnienia z wędrówki przez Góry Olbrzymie. Riesengebirge w roku 
1837, „Rozmaitości” (dodatek do „Gazety Lwowskiej”), Lwów 1838, nr: 1, 5, 7, 11, 12, 
19, 31.

57 A. Zieliński, Karola Bołoz Antoniewicza wędrówki śląskie, dz. cyt., s. 135; 
obecnie Jesenik w Czechach.

58 Tamże.
59 K. Antoniewicz, Wspomnienia z wędrówki przez Góry Olbrzymie…, dz. cyt.,  

cz. II, Furstenstein, „Rozmaitości” (dodatek do „Gazety Lwowskiej”), nr 5, 3 lutego, 
s. 36-37. 

60 Tamże, cz. III, Johanisberg, nr 7, 17 lutego, s. 55.
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Kto na gór szczycie spoczywając, obraz stworzenia w całej piękności 
i doskonałości jednym rzutem oka potrafił schwycić i pojąć, z tego serca 
mimowolnie, jakby łza dziękczynna, modlitwa się wysączy, a tą mod- 
litwą myśl rozjaśniona, wzbije się pomiędzy gwiazd wijące się roje, aby 
wraz z nimi wielkość Stwórcy wyświecała61.

Poetycki obraz wędrowania, podróżniczej zmienności i wrażli-
wości na piękno świata, staje się w twórczości Antoniewicza synoni-
mem dziejów życia człowieka. Odmienność jego podróżowania polega 
na tym, że podziwiając stworzenie, zawsze kierował wzrok ku niebu. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1837 roku, gdy w siedmiu 
numerach lwowskiej gazety ukazywały się wspomnienia Karola, żyło 
już tylko jego jedno, ostatnie dziecko. Myśl biegnąca w stronę gwiazd, 
szukała więc pociechy tam, gdzie każda świecąca gwiazda wydawała 
się być dowodem nowego życia. Poeta nie rozważał swej własnej bo-
leści i tworząc „poezję łez i milczenia”, w dziełach Stwórcy znajdował 
ukojenie w przeżywanym bólu: akceptował cierpienie rozumiane jako 
krzyż, gdy raczej szukano dróg ucieczki od bolesnej rzeczywistości.

Gdy serce za stratą drogich istot lub ułudzeń smutek przyciśnie, wten-
czas wonne gór powietrze uśpi człowieka jako przeczucie przyszłości, 
łzy w kroplach rosy wzniosą się do Stwórcy, a Anioł pocieszyciel wstrząś- 
nie starymi olbrzymami, których listki śpiewem nadziei zadzwonią. 
W każdym, który tylko kilka chwilek życia, lecz takich chwilek, gdzie 
dusza była czynną, w  górach przepędził, widok ich pomimowolnie 
uczucie radości lub rozżalenia wzbudzi. W ofierze tej pamiątki, jeden 
w poezji słów, drugi farb, trzeci w poezji łez i milczenia wdzięczność 
swoją okazuje62.

Jeszcze jeden opisany etap podróży autora Wspomnień z wędrówki 
przez Góry Olbrzymie jest bardzo ważny w kontekście omawianej twór-
czości. Gdy zaciekawiony śpiewem wędrowiec wszedł do mijanego po 
drodze kościoła, ujrzał tam dwoje zapłakanych dzieci – modlących się 

61 Tamże, cz. VI, Reinerz, nr 19, 12 maja, s. 150.
62 Tamże.
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sierot, przygarniętych po śmierci matki przez starego kościelnego, bra-
ta zmarłej. Ten widok bardzo poruszył serce Karola. W pozłacającym 
białe mury kościoła promieniu słońca dostrzegł on błogosławieństwo 
Boże nad sierotami, które błagały Boga, „aby ich tą drogą krzyża i na-
dziei, jak matkę, doprowadził do wiecznego zbawienia”63. Zetknięcie 
się z cierpieniem sierot i doświadczeniem śmierci osoby ukochanej, 
na nowo skierowały myśl wędrowca w stronę Boga, by „w błękitnej 
karcie” nieba mógł szukać ukojenia dla swej duszy: 

Jeżeli niezwykła radość lub smutek przerazi duszę, w takiej chwili czu-
jąc się samotną, dla siebie i dla innych niezrozumiałą, nie znajdując 
echa w zimnym otaczającym świecie, ucieka się do Tego, który z głębi 
radości źródło łez wydobyć, lecz i te łzy w rozkosz rozpromienić może; 
tak też, jeżeli niezwykła piękność otaczającej nas natury oko przera-
ża, zachwyca, takowe nie mogąc nasycić się jej widokiem, ku niebu się 
zwraca i tonie w jego błękicie; tu jeżeli cała natura jest dla nas zawiłym 
zadaniem, nierozwiązaną dotąd zagadką, wyczyta jej rozwiązanie, za-
pisane od wieków, jasnymi gwiazd zgłoskami64. 

Sam Bóg na karcie nieba złotymi gwiazdami wypisał swą wiel-
kość. Potrzeba zatem tę księgę natury czytać i starać się ją rozumieć. 
Wówczas świat, na który patrzymy oczyma wiary, staje się inny, bo 
przyjazny człowiekowi, który nie czuje się już tak samotny:

O! gdybyśmy tylko częściej w tej księdze czytać chcieli, gdzie niebo 
jest kartą błękitną, na której Bóg sam gwiazdami wielkość swoją wy-
pisał. Jakże szlachetniejszy i wznioślejszy świat temu się wydaje, który 
okiem wiary na niego spogląda, niżeli temu, który tylko w ciekawości 
i próżności jego budowę zgłębia65.

Interpretując ten opis w  sposób wyrywkowy, oderwany od bio- 
grafii poety, trudno byłoby się domyśleć, że jego autorem jest osierocony 
ojciec, czy mąż, którego serce jest pełne niepokoju o życie ukochanej. 

63 Tamże, IV Kunzendorf,  nr 11, 17 marca, s. 86.
64 Tamże, VII Heuscheuer nr 31, 4 sierpnia, s. 245.
65 Tamże.
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Nie ma tam śladu rozpaczy, nie ma bolesnych pytań do Boga, nękają-
cych brakiem prostej odpowiedzi. Pojawia się natomiast cicha mod- 
litwa i spojrzenie na życie człowieka jako drogi krzyża i nadziei wio-
dącej do bramy zbawienia. Odpowiedź na bolesne pytania znajduje 
w Bogu, który łzy potrafi zamienić w radość. Z otaczającej zaś natury 
czerpie pewność istnienia Stwórcy i to przynosi mu ukojenie. 

Będąc w takiej duchowej kondycji, nie dziwi więc fakt, że Antonie- 
wicz właśnie wtedy sięgnął po jedno z ostatnich dzieł Françoisa S. Fénelo- 
na, siedemnastowiecznego teologa i poety – Krótkie rozmyślania w czasie 
choroby. Przetłumaczył je też z języka francuskiego i wydał drukiem spe-
cjalnie dla swej chorej żony. We wstępie zaznaczył, że rozważania te przy-
niosły mu prawdziwą pociechę i poleca je cierpiącym i smutnym, dla któ-
rych „Bóg jest żywiołem ich serc”66. Jest przekonany, że choroba może być 
lekarstwem na uzdrowienie duszy, gdyż w niej „poznajemy niemoc świata, 
który tak mało ulgi przynieść nam może i do Tego o pomoc wołamy, który 
jako dobry lekarz duszy naszej zsyła chorobę jako najskuteczniejszy śro-
dek do jej uleczenia”67. W późniejszej twórczości Karola Antoniewicza 
bez trudu odnaleźć można nawiązanie do myśli zawartych w  tej nie-
wielkiej lekturze duchowej. Jej problematyka skoncentrowana jest bo-
wiem na modlitwie człowieka cierpiącego i błogosławieństwie krzyża, 
a to w życiu poety stało się wiodącym tematem. Pisał, że pobożność bez 
krzyża nie przynosi owoców:

O Boże dobroci! Ukaż miłosierdzie Twoje nade mną, dając mi pozna-
nie grzechów moich i wzbudzając we mnie żal za nie. Błogosław mnie 
Krzyżem Świętym, darząc cierpliwością, bym wszelkie dolegliwości du-
szy i ciała znosił w pokorze, wdzięczności i miłości, i tym sposobem 
mógł zadość uczynić świętej sprawiedliwości Twojej. […] Przyobieca-
łeś mi Panie, iż z krzyża wszystkich pociągniesz do siebie. Narody się 
zgromadziły uwielbiać człowieka bólu!, a żydzi w znacznej liczbie po-
znali w Tobie Zbawiciela, którego ukrzyżowali. 

66 K. Antoniewicz, Wstęp do: F.S. Fénelon, Krótkie rozmyślania w czasie choroby, 
Lwów 1838, s. 3.

67 Tamże, s. 3-4.
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W oczach całego świata spełniłeś obietnicę zbawienia. Ale dziś jeszcze 
z wysokości krzyża wszechmocna miłość Twoja duszę do siebie pociąga. 
O Boże! Ty mnie chcesz oderwać od świata zwodniczego i namiętno-
ści moich, chcesz, abym z Tobą cierpiał na krzyżu. Na krzyżu człowiek 
do Ciebie należy, poznaje Ciebie, kocha i żywi się prawdą Twoją. Po-
bożność bez krzyża jest bezowocną! Przywiąż mnie do siebie, abym 
się stał członkiem Jezusa Chrystusa68. 

Tłumaczenie tej niewielkiej książeczki jest ostatnim dziełem 
Antoniewicza, które można zaliczyć do okresu młodzieńczego. Po 
śmierci żony w lipcu 1839 roku w jego działalności twórczej następuje 
cisza, wyrażająca najpełniej szczyt boleści, jakiej wówczas doświad-
czał. Do tej pory nie są znane żadne zapiski czy wiersze, które mog- 
łyby wówczas być pisane. Do tych bolesnych wspomnień powróci 
dopiero w życiu kapłańskim. Wiele lat później napisze, że zrozumiał, 
iż szczęście, o  które człowiek walczy na ziemi, jest tylko chwilowe, 
prawdą życia na ziemi jest praca i cierpienie. Dopiero życie w niebie, 
do którego podąża drogą boleści, będzie dla niego miejscem pokoju 
i odpocznienia:

Kto w życia wiośnie nadzieją się łudzi,
I w szczęście wierzy − cieszy się za wcześnie!
Prędzej, czy później ze snu się przebudzi, 
I życia prawdę zrozumie boleśnie.

Bo nie do szczęścia jesteśmy stworzeni,  
W niebie spoczynek, a na ziemi praca;  
Choć się na chwilkę szczęściem rozpromieni,  
Serce na drogę boleści powraca69. 

Poprzez kryterium związane z  prawdą i  głębią swych przeżyć, 
Karol Antoniewicz nie pozostawił żadnych wątpliwości, że jego mistycz-
ne słowo − uczucie odnoszące się do Stwórcy, nie ma w sobie żadnego 

68 Tamże, słowa F. Fénelona, tłumaczone przez Antoniewicza, s. 4 i 11.
69 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka w niebie do matki na ziemi. Listy Karola 

Antoniewicza, Kraków 1926, list XLIX, s. 95.
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rozdwojenia charakterystycznego dla romantycznego bohatera indy-
widualisty czy też niepogodzenia z daną rzeczywistością. Podobnie jak 
wielcy mistycy Kościoła − św. Jan od Krzyża i św. Teresa z Ávili, a wcześ- 
niej św. Paweł − również on zrozumiał, że zadaniem człowieka jest 
przede wszystkim szukać w swej duszy żywego Boga i w Nim, w Jego 
prawie miłości, mieć największe upodobanie. Pojąwszy tajemnicę 
krzyża, dla Boga, który doświadczył męki, gotów był znosić wszelkie 
cierpienie. Nawet wówczas, gdy ogień boleści trawił jego serce, zacho-
wał więc pokój i w Bogu szukał pomocy.   

Dla romantyka dwie rzeczywistości: realna i duchowa stanowią 
niepodzielną całość. Życie wielu twórców tej epoki sprawdza się w po-
rządku literatury, a poezja, którą tworzą, wyjaśnia się często przez do-
świadczenie egzystencjalne rozumiane jako świadome przeżywanie 
swego istnienia70. Maurycy Mochnacki pisał, że:

Tylko te połyski geniuszu, ten wylew myśli, to wezbranie uczuć, ten 
uroczysty ton, którym coraz wyższe, coraz wspanialsze, coraz mocniej-
sze uniesienia duszy do najwyższego jej działalności kresu malujemy, 
jest prawdziwą poezją. Jej dzieła wypływają z jednego rzutu, na wzór 
czystego kryształu odbijają się w dotykalnych kształtach odwieczne 
prawdy, to jest myśli i uczucia od bytu ziemskiego wyższe71.

Przez arcydzieła liryki religijnej – uważał I. Chrzanowski − na-
leży rozumieć takie utwory, w których zarówno piękno wyrazu po-
etycznego, wielka siła wzruszeń i w ogóle przeżyć religijnych, budzi 
w duszy odbiorcy dzieła jednocześnie uczucia estetyczne i religijne72. 
Zadania te spełnia twórczość Antoniewicza, która w pełni rozwinęła 
się w latach 1839-1852, gdy podjął drogę życia kapłańskiego. 

Liryka w twórczości ks. Karola zajmowała ważne miejsce, choć 
to nie ona, poza śpiewanymi do dziś pieśniami religijnymi, przyniosła 

70 M. Strzyżewski, Model „biografii typowej” romantyka, w: Biografie romantycz-
nych poetów, red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowik, Poznań 2007, s. 105.

71 M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji, w: Idee programowe romantyków 
polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław–Warszawa−Kraków 1991, s. 75.

72 I. Chrzanowski, Na szczytach polskiej liryki religijnej, dz. cyt., s. 69.
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mu rozgłos. Zarówno Listki palmowe, jak i wydane po jego śmierci 
Poezje, ustępują utworom prozatorskim Antoniewicza rangą arty-
styczną, ale nie autentycznością przeżyć73.

Poezja religijna to poezja mówiąca o  człowieku w  przestrze-
ni Boga. Podmiot liryczny takich tekstów jest osobą otwartą na naj-
głębsze wymiary bytu. Wymiar sakralny daje życiu nowe światło. 
„Sakralność polegać może między innymi na szczególnym spojrzeniu 
na egzystencję ludzką, na świat, na życie, prześwietlając zwyczajność 
poczuciem świętości. Jest to ten wymiar, w którym każde zdarzenie, 
osoba, rzecz chce być przyjęte jako dar”74. Taką poezją przeniknię-
tą sakralną wizją świata są liryki Karola Antoniewicza, którą można 
by nazwać poezją wyznania. Prawdziwy wyznawca, jeśli jest poetą, 
świadectwo swej wiary często realizuje w  poezji. Nie da się jednak 
stworzyć dojrzałej poezji bez wewnętrznej zgodności z najgłębszym 
przekonaniem czy pragnieniem poety jako człowieka75. 

Jednak rzeczywistość, która staje się jego udziałem, może być 
trudnym darem, do którego przyjęcia musi dorosnąć poprzez wiele, 
zwykle bolesnych doświadczeń. Poezja religijna dająca wyraz przeko-
naniu o  świętości istnienia, może więc być także zapisem trudnych 
zmagań przed wypowiedzeniem zgody na świat taki, jaki jest. Nawet 
jeśli dobro zostaje przytłoczone złem, to w utworze religijnym prze-
konanie o pierwotnym dobru stworzenia nie zanika. Pochwała tego 
wydaje się być integralnym składnikiem wielu tekstów stanowiących 
poezję religijną76.

73 S. Dziedzic, Karol Bołoz Antoniewicz, dz. cyt., s. 303.
74 Z. Zarębianka, O niektórych związkach między literaturą a religią, w: Z. Zarę- 

bianka, Czytanie sacrum, Kraków 2008, s. 18. 
75 M. Jasińska-Wojtkowska, Uwagi o poezji religijnej, w: M. Jasińska-Wojtkowska, 

Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003, s. 43. 
76 Z. Zarębianka, O niektórych związkach między literaturą a religią, dz. cyt., s. 18.
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ROZDZIAŁ III

„SCIENTIA CRUCIS” 
W TWÓRCZOŚCI KAPŁAŃSKIEJ 
KS. KAROLA ANTONIEWICZA SJ

Wędrówka życia, którą człowiek podejmuje, dotyczyć może nie 
tylko świata zewnętrznego, ale i ludzkiego wnętrza. Stanowi ona czas 
zmian niewiedzy w wiedzę. Szczególnie ważna jest tutaj problematy-
ka aksjologiczna, gdyż przemiana wewnętrzna wiąże się ściśle z wła-
ściwym rozumieniem wartości1. Romantyczny wędrowiec i pielgrzym 
Karol Antoniewicz, podejmując próbę odnalezienia drogi poznania 
Boga, nie miał wątpliwości, że zyska ona sens jedynie wtedy, gdy sta-
nie się naśladowaniem Jezusa. Wpisany w nią trud i cierpienie prowa-
dzi wówczas do „wiedzy krzyża”, znaku szczególnej tajemnicy, w której 
Bóg łączy duszę człowieka ze sobą. Ta droga wiedzie na górę dosko-
nałości i mogą nią kroczyć tylko ci, których nic nie obciąża; to droga 
krzyżowa, na którą Jezus zaprasza swych uczniów2.

Fundamentem nowego, przemienionego życia Karola, staje się mi-
łość i cierpienie, które teraz zyskują nowe imię: „mądrość krzyża”. Jego 
zbawcza moc − passio gloriosa − wyrażać się będzie w sławieniu owo-
ców zwycięstwa Chrystusa i w nadziei udziału w nim, poprzez przyję-
cie z wiarą własnego krzyża.

1 A. Wieczorkiewicz, Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki 
w literaturze dawnej, „Pamiętnik Literacki”, 84 (1993), z. 2, s. 21.

2 E. Stein, Wiedza Krzyża…, dz. cyt., s. 76.
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O Panie, […] przyjm mnie za sługę swego, bo widzisz, że mam dobre 
chęci. − Tyś mnie powołał i posze dłem za głosem Twoim, porzuciłem 
wszystko, com miał, o daj mi, abym porzucił wszystko, czym jestem, 
uczyń mnie ubogim, abyś mnie uczynił bogatym, weź mi mądrość 
świata, a daj mi mądrość krzyża. Oto mnie masz całego, rób ze mną, 
co chcesz, ale naucz mnie kochać Ciebie!...3.

Święty Paweł przeciwstawia mądrości ludzkiej naukę krzyża Chry- 
stusa jako mądrość najwyższą, pochodzącą z objawienia Bożego, a przy 
jej przekazywaniu główną rolę spełnia Duch Święty, nie człowiek. 
W znaku tym jako jedynym środku do zbawienia, Bóg ukazuje nie-
moc ludzkiego rozumu oraz niewystarczalność wszelkiej ludzkiej fi-
lozofii i wyjaśnień. Nauka o krzyżu na płaszczyźnie mądrości ludzkiej 
nie ma znaczenia, nie daje mocy, nie przynosi zaszczytu4. Tylko ten 
zdolny jest o nią prosić i ją pojąć, kto sam doświadczył głębi cierpienia.

Na początku życia zakonnego przełożeni, doceniając zdolności 
i wiedzę Antoniewicza, powierzyli mu naukę współbraci języka fran-
cuskiego i tłumaczenie tekstów z duchowości i historii zakonu. Niestety 
przekłady te w większości zaginęły; zachowało się w rękopisie tylko kil-
ka, m.in. przetłumaczona z języka francuskiego, licząca 260 stron histo-
ria O zniesieniu i przywróceniu zakonu Towarzystwa Jezusowego, a także 
szereg rozmyślań pochodzących z dwutomowego dzieła znanego fran-
cuskiego ascety o. Klaudyusza Judde i tłumaczony z łaciny manu skrypt 
nieznanego osiemnastowiecznego autora Żywot wielkiego męczennika, 
Wielebnego Jędrzeja Boboli, Towarzystwa Jezuso wego, kapłana5.

Przeżywane kościelne czy zakonne uroczystości sprzyjały tak-
że tworzeniu okolicznościowych wierszy i pieśni, o których napisanie 
często Karola proszono. Układał np. wiersze na imieniny współbraci. 
Miał też nadzwyczajny talent do tworzenia improwizacji. Potrafił ukła-

3 K. Antoniewicz, Wspomnienia życia zakonnego, „Dzwonek…”, t. III, dz. cyt., s. 53.
4 Por. S. Mędala, Mądrość krzyża w życiu chrześcijańskim, w: Chrystus i Kościół. 

Wybrane teksty Nowego Testamentu, red. F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 129-131.
5 Zob. ATJKr, rkps 1012 − I, Pisma i notatki ks. Iwona Czeżowskiego o życiu 

ks. Karola Antoniewicza, …, k. 94-96.
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dać rymy na jakikolwiek, nawet błahy temat. Gdy pewnego razu kole-
dzy poprosili go o wiersz o nodze od stolika, podyktował im dwa ar-
kusze. Wiele z tych wierszy zaginęło, najprawdopodobniej poeta sam 
je zniszczył, „bo to zwykł robić − wspomina ks. Czeżowski − jeśli ktoś 
ukradkiem wierszyka nie ocalił. Wciąż nowe tworząc, nie ścierpiał nad 
parę dni leżących wierszy swoich”6.

Święta Bożego Narodzenia skłoniły go natomiast do tworzenia 
kolęd i pastorałek, w których prostota połączona jest z godnością wła-
ściwą wielkiej tajemnicy Wcielenia. Powstała wówczas m.in. śpiewa-
na do dziś kolęda Do Betlejemu pełni radości, jak i inne mniej znane: 
W szopce przy żłóbku siedzi Marya, Usnąłeś Jezu na Maryi łonie oraz 
pieśń z okazji święta Trzech Króli − Na Betlejemskim dziś tłumno go-
ścińcu, ukazującej wszystkich, którzy przyszli pokłonić się „Królowi 
królów”. Uczniowie ubogiego Jezusa, do których należymy, nie mają 
drogocennych darów, więc ofiarują Mu skarb ubóstwa, mirrę tęsknoty 
oraz złoto miłości oczyszczonej w „ogniu krzyża” uskrzydlającej do-
bre chęci i myśli, które niczym wonne kadzidło wzbiją się ku niebu:

Niech dusza nasza ujęta tęsknotą,
W wonną dla Ciebie mirrę się przemieni,
A serce w ogniu krzyża, jako złoto,
Niech się miłości blaskiem rozpromieni 
              (Na Betlejemskim dziś tłumno gościńcu…, I/16).

Zarówno pastorałki Antoniewicza, jak i  pieśni z  okazji święta 
Imienia Jezus oraz wiele innych, tworzonych i komponowanych przy 
dźwięku sprowadzonego ze Skwarzawy fortepianu, miały być śpiewa-
ne przede wszystkim w klasztorze. Szybko jednak przeniknęły za mury 
starowiejskiego klasztoru i przedostały się do setek kościołów, kaplic 
i domów w całej Polsce7. 

6 Tamże, k. 106-108.
7 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 65. Pod koniec XVIII w. po- 

dobne utwory wychodziły spod pióra Franciszka Karpińskiego, który w powszechnej 
świadomości należy do poetów najsilniej związanych z polską religijnością poprzez swe 
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W czasie nowicjatu poeta tworzył wiersze również po łacinie, 
dzięki czemu, jak pisał J. Badeni, „nabył więcej ładu i rozsądku w utwo-
rach bujnej fantazji swojej […]. Jeśli skłaniał się do szkoły roman-
tycznej za młodu czytaniem poetów w  tym kierunku wsławionych 
[…], teraz łączył dwóch szkół zalety”8. W zakonie Karol całego siebie, 
swą wyobraźnię i wieszcze natchnienie „oddał w usługi Panu swemu 
i Stwórcy” i w Nim odnalazł pokój, harmonię uczuć i myśli9. Powsta-
ło wówczas też kilka dłuższych poematów Antoniewicza, m.in. skła-
dająca się z dziesięciu pieśni Majówka w Orzechówce, w której ukazał 
życie i domowe zwyczaje księży jezuitów. Służą one poecie jako tło do 
prezentacji swych poglądów na świat10.

Z początkowego etapu życia zakonnego pochodzą także ballady, 
z których najbardziej znana pt. Więzień, jest hołdem złożonym Ma-
ryi. Gdy wszystkie środki zawodzą i wydaje się, że więzień przed wy-
konaniem wyroku nie pojedna się z Bogiem, cudu nawrócenia doko-
nuje błaganie skierowane właśnie do Bogarodzicy: „Pod Twą obronę, 
gdy się uciekamy, /Niech Twej opieki nad sobą doznamy, /Tyś Mat-
ka…” (II/162). Antoniewicz wyraził w ten sposób przekonanie, że we-
zwanie na pomoc Matki Bożej, może dokonać w człowieku prawdzi-
wej przemiany serca.

1. WSPÓŁUKRZYŻOWANA MATKA JEZUSA

W  życiu zakonnym Karol Antoniewicz swe myśli powierzył 
Matce Bożej i Jej ofiarował pierwsze najdroższe skarby: serce i pieśni. 
To właśnie miłość do Maryi obudziła liryczną lutnię, która kiedyś była 

śpiewane do dziś pieśni i kolędy. Szybko stały się one pieśniami „anonimowymi” i stano- 
wią ważną część polskiej kultury religijnej. Najbardziej znane to: Kiedy ranne wstają zorze, 
Wszystkie nasze dzienne sprawy oraz kolęda Bóg się rodzi; zob. T. Chachulski, Franciszek 
Karpiński jako poeta religijny, w: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, 
dz. cyt., s. 155 i nn.

 8 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 104.
 9 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 65.
10 S. Barącz, Antoniewicz de Bołoz Karol, dz. cyt., s. 22.
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szczęściem i źródłem uniesienia dla romantycznego młodzieńca. Jed-
nak pod ciężarem przebytych przez niego osobistych boleści, zasmu-
cona na długo zamilkła i została zapomniana. Jej dźwięk ożyje, gdy po-
dejmie on nowe życie i będzie opiewał chwałę, miłość i opiekę Maryi 
nad człowiekiem idącym drogą krzyża. 

Lutnio ma wdzięczna, w dawnych wspomnień cieniu,
Długoś milczała smutna, w zapomnieniu,
Już na twych strunach przyschły łzy gorące,
Ścichły radości dźwięki głośno brzmiące...
Dzisiaj na nowo chwytam cię w me dłonie,
Dzisiaj na nowo w twe struny zadzwonię;
A gdy miłością dusza rozstajała,
Oby w twe struny swe czucia przelała,
Nie próżnych myśli widma rozgorzałe,
Maryjo! Twoją chcę opiewać chwałę (Chwała Maryi, I/75).

Najwyższa godność Matki Bożej przemówiła w romantyzmie do 
szerokich mas nie tyle głębią mesjanizmu Słów Panny A. Mickiewicza 
czy refleksji Norwida, ile właśnie uproszczonym i sentymentalnym ro-
zumowaniem ks. Karola Antoniewicza11. Wiele liryków, które powstały 
w pierwszych latach jego życia zakonnego, weszło na stałe do kanonu 
pieśni religijnych. Śpiewane do dziś pieśni to np.: Chwalcie łąki umajo-
ne; Biedny, kto Ciebie nie znał od powicia; Idźmy, tulmy się jak dziatki do 
Serca Maryi Matki; O Maryjo, przyjm w ofierze oraz Matko, nie opusz-
czaj nas! Maryja jest tam ukazana jako „Pani świata” i „korona dzieł 
Bożych”, zasługująca na najwyższy hołd12. Chwałą poety jest być Jej słu-
gą, szczęściem jest być Jej dzieckiem. Do Niej ucieka się człowiek nie-
szczęśliwy i zraniony grzechem. Ona z powrotem skieruje jego wzrok 
ku niebu i poprowadzi ku Bogu najpewniejszą drogą krzyża:

11 M. Jasińska, Poezja poromantyczna, w: Matka Boska w poezji polskiej, t. I, Szkice 
o dziejach motywu, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak i in., Lublin 1959, s. 130.

12 Tamże.
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Ona pierwsza ku niemu pospieszy
I łzy osuszy i w smutku pocieszy −
I na zbawienną drogę naprowadzi −
I dumne grzechy i winy zagładzi!
I łez pokuty mu źródło otworzy,
I łask swych znowu użyczy obficie,
I duszy nowe przywróci mu życie!
I ciężkie więzy świata tego skruszy,
I miłość Boga w kornej wznieci duszy,
I wszystkie żądze do krzyża przybije,
Na krzyżu serce na nowo ożyje.
I płaszcz swój dzielnej opieki roztoczy, 
Ku niebu duszy podniesie mu oczy,
Tą, co do nieba prowadzi, jedyną 
Cierpień i krzyża prowadząc drożyną (Chwała Maryi, I/77).

Kult Matki Bożej w literaturze romantyzmu miał ogromne zna-
czenie. Wcześniejsze oświecenie niezbyt interesowało się problema-
tyką maryjną, a poezja barska zwracała uwagę tylko na patriotyczny 
aspekt zagadnienia. Dopiero w poezji romantycznej zainteresowanie 
osobą Matki Bożej odrodziło się i uzyskało artystycznie nowoczesny 
i dojrzały kształt13. 

Wizje poetyckie Słowackiego w Królu-Duchu i innych dziełach, 
głęboka refleksyjność modlitewnej postawy Norwida, ukazana m.in. 
w litanii Do Najświętszej Panny Maryi, czy utwory Mickiewicza jako 
najtrwalsze osiągnięcia artystyczne poezji maryjnej, są tego najlep-
szym dowodem. Te szczytowe realizacje twórczości romantycznej jawią 
się na tle wymownych religijnie wypowiedzi innych poetów, spośród 
których najbardziej znani to: Z. Krasiński, W. Zaleski, S. Goszczyński, 
T. Lenartowicz, W. Syrokomla i K. Ujejski. Kult Matki Bożej od dawna 
przenikający modlitwy i twórczość literacką wzruszeniem i czułością,

13 S. Nieznanowski, Poezja baroku i czasów saskich, w: Matka Boska w poezji pol-
skiej, t. I, dz. cyt., s. 61.
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w romantyzmie przybrał też postać łatwego, śpiewnego sposobu wy-
rażania uczuć14. 

Pisząc o dziejach motywu maryjnego w poezji romantyzmu, za-
uważa się, że osoba Matki Bożej jest związana z przeżyciem religij-
nym prawie zawsze uczuciowym, ukształtowanym przez miłość, od-
danie oraz pozbawionym uczuć bojaźni. Można obserwować to nie 
tylko w  pieśni lirycznej wielbiącej Królową świata, ale i  w  opowie-
ściach epickich czy utworach dydaktycznych. Pieśniową lirykę uwiel-
bienia przedstawia, w najbardziej reprezentatywny sposób, „niezwykły 
w swej «przykładowej» wyrazistości”, cykl wierszy maryjnych Antonie-
wicza pt. Wianeczek majowy Najświętszej Bogarodzicy Maryi15, który 
wpisuje się również w wielowiekową tradycję kulturową, gdzie częstym 
motywem jest obraz Matki Bożej cierpiącej pod krzyżem swego Syna. 

Polskich poetów pociągał motyw męki Pańskiej przede wszyst-
kim jako figura martyrologii narodu polskiego, a w niej Matki Boskiej 
jako figury wolności. Ale pojawiają się też utwory, w których nie ma 
planu pozafiguralnego czy interpretacji figuralnej, lecz rysuje się oso-
bowy i ogólnoludzki typ przeżycia motywu16. Do najbardziej znanych 
utworów tego rodzaju zaliczyć można Stabat Mater W. Syrokomli czy 
Żale Matki Bożej pod Krzyżem F. Faleńskiego. Oba utwory nawiązują 
do jednego z największych arcydzieł lirycznych średniowiecza, słyn-
nego Lamentu świętokrzyskiego, znanego też jako Żale Matki Boskiej 
pod krzyżem lub Posłuchajcie, Bracia miła.

Liryki Antoniewicza, zebrane w cykl Wianeczek majowy…, po-
eta nazywa skromnymi kwiatkami złożonymi u stóp ukochanej Pani tej 
ziemi. W hymnie uwielbienia zaczynającym się od słów: Panie, w ofie-
rze Tobie dzisiaj składam, poeta wyznaje, że nadzieją i zbawieniem jest 

14 Por. C. Zgorzelski, „Wschodzi na Syjon Dziewica…”. Matka Boska w poezji 
Adama Mickiewicza, w: tenże, „W Tobie jest światłość”. Szkice o liryce religijnej oświe-
cenia i romantyzmu, Lublin 1993, s. 37-39; zob. W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, 
dz. cyt., s. 310-321.

15 A. Paluchowski, Poezja stanisławowska i romantyzmu, w: Matka Boska w poezji 
polskiej, t. I, dz. cyt., s. 106.

16 M. Grzędzielska, Poezja religijna późnego romantyzmu…, dz. cyt., s. 277.
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myśl, że Matka Boga jest również jego matką. To jest jedynym pocie-
szeniem dla ukrzyżowanego serca i zbolałej duszy, ratującym człowie-
ka od rozpaczy i odsłaniającym skarby miłosierdzia:

Kiedy krzyż ciężki na to ciało padnie,
A duszą cięższy krzyż jeszcze owładnie.
[…]
Jedyną ulgą dla zbolałej duszy
Jest ta myśl błoga, jest ta myśl droga, 
Że matką moją jest Matka Boga (Panie!, I/87). 

Rola matki w życiu dziecka jest niezastąpiona i dopóki ona żyje, 
jest szczęśliwe. To ona pierwsza uczy poznawać Boga, wierzyć i w Nim 
szukać pomocy, pełnić Jego wolę i Go wielbić. Ona uczy, jak czcić krzyż 
i jak kochać pomimo cierpienia:

Jak cicho płakać, kochać i pracować,  
I w krwawym pocie kornie krzyż całować,  
I zawsze wierzyć, choć rozum w ciemności,  
I zawsze kochać, choć serce w oschłości,  
I zawsze wołać w pokorze: „O Panie, 
Jak Ty rozrządzisz, niechaj tak się stanie!” (O, potąd dobrze, I/91-92).

Pociechą jest zatem dla poety myśl, że gdy zabraknie kiedyś ziem-
skiej matki, zawsze pozostanie Ta, która króluje w niebie. Z Maryją 
więc każdy osierocony człowiek może płakać i z Nią dzielić ból swe-
go serca:

I tęskniąc do Niej, do Niej się zbliża,
I z krzyżem w ręku pospiesza do krzyża,
By krzyża bole z tą Matką podzielić,
I z Nią zapłakać i z Nią się weselić (O, potąd dobrze, I/92).

To Matce Bożej poeta − dziecko Maryi − powierzał swe myśli, 
do Niej tęsknił, z Nią pragnął rozmawiać, przed Nią żalił się jak dziec-
ko, gdyż wtedy czuł w swej duszy spokój. Jej również, jak w spowie-
dzi życia, wyznawał swą winę, że bronił się przed Nią i przed krzyżem:
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Pozwól, o Matko, w tej duszy rozmowie,
Niech serce dziecka wszystko Ci opowie.
Wyznaję szczerze, od krzyżam się bronił, 
Dziś go przyjmuję w pokorze, prostocie; 
Wyznaję szczerze, żem od Ciebie stronił, 
Lecz dziś Cię szukam w mej duszy tęsknocie, 
Czy serce zgoisz miłości urokiem,
Czy duszę zranisz boleści pomrokiem? (Przed Tobą, Matko, I/95).

Matka Boża pomaga człowiekowi dźwigać krzyż. Zna również 
tajemnice serc swych dzieci i jeśli szukamy u Niej ratunku i „opowie-
my swą żałość”, to Ona nasze cierpienie przemieni w moc przezwycię-
żającą boleść:

Bo kto sam idzie, pod krzyżem upada, 
A do powstania, gdy siłę wytęża, 
I myśl się kłóci, lęk w serce się wkrada, 
Dusza słabnieje, a ciało zwycięża. 
Lecz kto na Tobie polega jedynie,
Dla tego boleść siłą się rozwinie (Przed Tobą, Matko, I/96).

Motyw cierpienia przewija się u  Antoniewicza przez wszyst-
kie pieśni. Bolesne wspomnienia ranią myśli, a w sercu wciąż znaleźć 
można gorzkie łzy: „Bo do pustego nikt domku nie puka,/ W grobo-
wej nocy nikt życia nie szuka” (Przed Tobą, Matko, I/96). Ból wzrasta, 
smutek i tęsknota tłumią słowa modlitwy, pozostaje tylko płacz i świa-
domość braku rozumienia uczuć własnego serca. Te łzy wyrażają nie-
moc człowieka oraz głęboką modlitwę, którą podmiot liryczny kieru-
je do Maryi, prosząc o siłę do dźwigania krzyża i o oddalenie trwogi 
wiodącej do zwątpień i upadków: 

Matko, weź życie, albo dodaj siły,
Bo coraz ciężej, im bliżej mogiły, 
A własną siłą dalej iść nie mogę,
Zostaw mi krzyż mój, ale oddal trwogę, 
Bo choć pokornie krzyż na barki wkładam, 
Co krok postąpię, pod krzyżem upadam (W zimnym popiele, I/96).
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Wspomnienie młodzieńczych lat, w których poeta miał jeszcze 
nadzieję na życie bez cierpienia, kiedy bogactwem były „marzeń kwia-
ty”, przywodzą na myśl również tę niepojętą wówczas tęsknotę i złudne 
przekonanie, że zbawienia można dostąpić, omijając krzyż:

Jużem sądził, że w radości 
Można dobić do wieczności, 
Że bez krzyża i cierpienia 
Zejdzie dla mnie dzień zbawienia (Niegdyś byłem, I/98)17.

Poznanie cierpienia może zrodzić głęboką wiarę, że Bóg policzy 
je jako „zasługę”. Pobłogosławiony przez Maryję krzyż człowieka, pod-
dającego się Jej woli, będzie mógł wówczas być złączony z męką Jezusa. 
Tylko wówczas zyska zbawczą moc:

A jeśli serce boli, bardzo boli, 
Matko, tę boleść poświęć Twoją ręką, 
Bym się oddając we wszystkim Twej woli, 
Krzyż mój połączył z Syna Twego męką! (Niegdyś byłem, I/98).

Prośba poety zawarta w śpiewanej do dziś, ostatniej pieśni z tego 
cyklu, z powtarzającym się refrenem „Matko, nie opuszczaj nas”, wy-
raża wielką miłość do Maryi, bezgraniczne zaufanie i zawierzenie się 
Jej opiece. To Maryja pociesza płaczących, to Ona uczy kochać w cier-
pieniu i w milczeniu cierpieć. Ona trwa przy człowieku, którego du-
sza kona pod ciężarem krzyża. Jej wstawiennictwo u Boga wyjednuje 
zbawienie, a ufność ku Niej skierowana rodzi nowe życie łaski. Krzyż 
jest drogą do Serca Maryi. Trwając pod krzyżem swego Syna i płacząc 
krwawymi łzami, właśnie wtedy została Matką wszystkich ludzi:

17 Wersja ostatniego wersetu zaczerpnięta jest z pierwszej edycji wierszy: Poezye 
Karola Antoniewicza poprzedzone krótką wiadomością…, dz. cyt. W kolejnym dwuto-
mowym, poszerzonym wydaniu: Poezye o. Karola Antoniewicza TJ, wyd. J. Badeni, t. I, 
Poezje religijne, t. II, Poezje różne, Kraków 1895, zamiast wyrażenia „dzień zbawienia” 
widnieje „cień zbawienia”. Podobnych istotnych omyłek w druku zdarza się więcej. 
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Matko, nie opuszczaj nas!
[…]
I w sieroctwie, w opuszczeniu,
I w tęsknocie i w cierpieniu,
I w ubóstwie i w chorobie,
Zawsze będziem ufać Tobie!
[…]
Pójdziem chętnie drogą krzyża,
Bo nas krzyż do Ciebie zbliża,
Bo nas krzyż dziś nie przestrasza,
Bo nadzieja w krzyżu nasza!
[…]
Tak pod krzyżem będziem stali,
Z Tobą krwawą łzą płakali,
Boś Ty Matką nam została,
Gdyś pod krzyża drzewem stała! (Nie opuszczaj nas, I/102-103).

Motyw Matki Bożej powraca w twórczości ks. Antoniewicza bar-
dzo często; Maryja była dlań prawdziwą Opiekunką i ostoją18. Ostatnim 
utworem Jej poświęconym był napisany podczas modlitwy w 1852 roku, 
tuż przed udaniem się do Obry, autobiograficzno-wspomnieniowy cykl 
poetycki W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej w Staniątkach19. Pełna roz-
terek modlitwa w tym miejscu, przyniosła poecie wzruszenie, „jakby 
głos matki, jak krzyża natchnienie” (I/66), a „głos zbawienia jak z krzy-
ża, jak z nieba” (I/67) utulił smutek tułacza i w serce wlał nowe życie:

I cisza zewnątrz i wewnątrz tak błoga!
Byłem szczęśliwy, jak gdyby w zachwycie, 
I czułem bliskość, bliskość mego Boga,
I czułem nowe w sercu moim życie! 
            (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej…, I/67). 
Bóg zagoił zadane przez świat rany i pokrzepił łaską siły do dal-

18 F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 33.
19 W  pierwotnej wersji nosi on rozbudowany tytuł: Ostatni wiersz ks. K. An- 

toniewicza napisany po wyjściu z kaplicy Matki Boskiej w Staniątkach pod Krakowem krótko 
przed śmiercią, ATJKr, rkps 4516, Korespondencja archiwalna z lat 1984-1885.
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szej drogi. W mistycznym uniesieniu poeta-pielgrzym rozmyśla o męce 
Jezusa i Jego Matki, której dusza przebita jest ostrymi mieczami i serce 
zalane goryczą krwawych łez. Ona jest dla niego przewodniczką, w Niej 
pokłada ufność i nadzieję, dla Niej chce żyć i umierać:

Widziałem Ciebie pod krzyżem stojącą,
Tak jakoś kiedyś na Golgocie stała;
Widziałem Matkę srodze bolejącą,
Jako gdy niegdyś na Syna patrzała. 
[…]
Powiedz mi tylko; na Twoje żądanie
Pójdę, gdzie każesz, uczynię, co zdołam;
A kiedy siła w tej pracy ustanie,
Wspomnę na Ciebie, w pomoc Cię zawołam 
            (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej…, I/68).

Odpowiedzią na tę deklarację i gotowość do pracy były usłysza-
ne w sercu słowa Matki Bożej. To głos zachęty i miłości oraz obietnica 
pomocy w głoszeniu orędzia o śmierci, zmartwychwstaniu i miłosier-
dziu, głos, bez którego człowiek nic dobrego nie może uczynić:

Idź w ufności i pokorze,
Sam twą siłą nic nie zdołasz;
Lecz gdy w pomoc mnie zawołasz,
Moja łaska cię wspomoże (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej…, I/69). 

Zadania dla kapłana są już wyznaczone: będzie z krzyżem w ręku 
przypominał ludziom o Maryi, mówił o śmierci i zmartwychwstaniu, 
o sądzie i miłosierdziu, o wierze, miłości i o Polsce, o historycznych ko-
rzeniach ojczyzny i o jej cierpieniu, biedzie, o ziemi zlanej krwią i łza-
mi. Siły zła roztoczyły swe panowanie i złudnymi obietnicami okłamują 
lud, który odwrócił się od Boga. Polska stała się jakby „widownią Bo-
skiej kary”. Bóg jednak nie zapomniał o niej i chce ją zbawić. Warun-
kiem zbawienia, które musi dokonać się przez krzyż i pod krzyżem, jest 
wiara, miłość i pamięć o chlubnych kartach z dziejów ojczyzny. Cud mi-
łosierdzia możliwy jest wtedy, gdy naród pod krzyżem zegnie kolana: 
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Mów, że Bóg chce Polskę zbawić, 
Choć ją ciężkim krzyżem gniecie, 
A lud polski, Boskie dziecię, 
Będzie Matka błogosławić.

Z krzyżem w ręku, w sercu z Bogiem, 
Wskaż na zmarłych ojców kości; 
Mów o wierze, o miłości, 
Która leży dziś odłogiem. 
[…]
Idź i mów do mego ludu,
By pod krzyżem zgiął kolana,
A przebłaga zemstę Pana,
Miłosierdzia dozna cudu (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej…, I/70-71).

Jeśli Polska wróci do wiary, do przestrzegania cnót, gdy będzie 
kierować się wiarą i miłością, nie pokona jej żadna wroga siła. Anto-
niewicz wierzył, że z wiarą ojców powróci chwała ojczyzny i jej wiel-
kość, szczęście i wolność. Bóg skróci czas próby i naród zmartwych-
wstanie. Tę wiarę i miłość trzeba głosić w każdym zakątku ojczyzny. 
Polski lud nazwany jest tutaj „Boskim dziecięciem” i nowym Hiobem, 
który doznaje goryczy i cierpienia. Ów nowy Hiob nie jest jednak bez 
winy; zatem „wiek złoty” powróci i Polska zmartwychwstanie, gdy po-
rzuci grzech zdrady i nawróci się do Boga. Powierzone przez Maryję 
zadanie nie jest łatwe, więc pielgrzym-prorok, idąc drogą Jezusa, musi 
być gotowy na różne przeciwności: 

Choć cię obelg przyjmą gradem,
Z krzyżem w ręku, w sercu z Bogiem,
Stań przed każdym polskim progiem,
Idąc Zbawiciela śladem! (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej…, I/72).

Ostatni wiersz z  tego cyklu jest jakby programem działań mi-
sjonarza, który zamierza przede wszystkim ożywiać martwe sumienia 
współrodaków, zachęcać do jedności, głosić moc i chwałę krzyża oraz 
słowo Boże, by lud polski mógł stać się światłem i przewodnikiem dla 
innych narodów. Poeta przekonywał także o tym, że miłość ojczyzny ści-
śle związana jest z miłością Boga i wyznawał, że jak żebrak wzgardzony 
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wszędzie zaniesie nowinę o wierze i miłości. Zawsze też będzie wielbił 
imię Maryi oraz głosił moc i chwałę krzyża, bo tylko ten zasługuje na 
szczęście, kto poznał gorycz cierpienia:  

Inni powstaną do dzieła przydatni 
Jako prorocy i wieszcze w narodzie; 
Cnotą, rozumem w ich gronie ostatni, 
Będę jak trzcinka przy ciekącej wodzie. 
[…]
I będę krzyża moc i chwałę głosić;
Że nie wart szczęścia, kto nie znał cierpienia,
Że o to ciągle mamy Boga prosić,
Aby nas drogą prowadził zbawienia (Matko, u stóp Twych, I/73-74).

Ma świadomość, że jego praca może zostać wzgardzona, wówczas 
pozostanie mu jedynie modlitwa „w samotnej ustroni” za ukochaną 
Polskę. Całą więc bolesną przeszłość, trudną teraźniejszość oraz obawy 
i plany na niepewną przyszłość składa u stóp Matki Bożej i z dziecięcą 
ufnością pyta, jakiego dokonać wyboru: opuścić ojczyznę czy pozostać 
w kraju? Choć tutaj siły zła wciąż na nowo utrudniają mu spełnianie 
misji i pośród swoich czuje się na wygnaniu, to jednak wie, że między 
obcymi, w odzieniu tułacza, jego życie pogrąży jeszcze bardziej dotkli-
wa tęsknota. Zwraca się więc z prostotą do Maryi, by to Ona wskazała 
mu właściwą drogę: 

Matko, Ty doradź, Matko wskaż mi drogę,
Bez Ciebie myśleć i kochać nie mogę.
Powiedz, czy w obce mam się udać strony, 
Gdzie mi już polskie nie zahuczą dzwony?

Czy mam przeprawić mą łódkę przez morze, 
Gdzie mi już polskie nie zaświeci zorze, 
Czy też w ojczysty mam wrócić zakątek,
W kraj tęsknych marzeń i łzawych pamiątek?
               (W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, I/64).

Maryjna poezja Antoniewicza to prawie w całości poezja bezpo-
średniego modlitewnego zwrotu do Matki Bożej. To modlitwa uwiel-
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bienia i błagania o pomoc i opiekę, wypowiadana z niezachwianą wiarą, 
wręcz pewnością. Podobnie jak u innych poetów okresu romantyzmu, 
Maryja ukazywana jest tutaj jako niezawodny ratunek w niebezpieczeń-
stwie, Orędowniczka i Pośredniczka w czasie trudnym zarówno dla oj-
czyzny, jak i dla wiary w Boga20.

Miłość do Maryi wyrażał ks. Karol również w licznych utworach 
prozatorskich, m.in. w rozważaniach O siedmiu boleściach Matki Bo-
skiej oraz w wielu kazaniach. Opiewają one wielkość i wyjątkową rolę 
Matki Jezusa, i dotyczą kolejnych etapów Jej ziemskiego życia. Tema-
tem rozważań jest także Jej imię, miłość, pokora, mądrość, łaskawość, 
boleść, chwała, czystość, potęga, opieka i miłosierdzie. Maryja ukaza-
na jest również jako opiekunka ludzi cierpiących, umierających i tych, 
którzy przekroczyli bramę śmierci. W wielu homiliach kaznodzieja, na-
wiązując do Matki Bożej Bolesnej, ukazuje, że Jej „serce nic innego nie 
znało, jak tylko te dwa uczucia: uczucie boleści i uczucie miłości”21. Wy-
darzenia Golgoty przedstawia w sposób obrazowy i sugestywny, jakby 
sam był naocznym świadkiem męki swego Mistrza. Na równi z cier-
pieniem Jezusa przeżywał boleść Maryi, wiedząc, że po śmierci jedy-
nego Syna, Matka nigdy już nie dozna pociechy: 

O! wy wszyscy, którzy przechodzicie tą drogą, „ważcie i przypatrzcie 
się, czy jest boleść, która by mogła być zrównaną z boleścią moją?” − 
Te są słowa, którymi Maryja, bolesna Matka, do nas dzieci swoich prze-
mawia: „Dzieci moje, ja od was nie żądam pocieszenia, bo serce moje 
już na tej ziemi pociechy żadnej doznać nie mo że. Ze śmiercią Jezusa 
mojego, wyschłe dla mnie wszelkie pocieszenia źródło”22.

„Ukrzyżowana Matka” stojąca w milczeniu pod krzyżem Jezusa, 
czuła każde drgnienie umęczonego ciała swego Syna. Trwała na miej-
scu kaźni. Nie mogła opuścić swego dziecka, bo nie pozwalała Jej na 

20 A. Paluchowski, Poezja stanisławowska i romantyzmu, dz. cyt., s. 66.
21 K. Antoniewicz, O najsłodszym Sercu Maryi, w: tenże: Kazania…, t. II, Kazania 

o Matce Bożej, zebrał ks. J. Badeni, Kraków 1906, s. 33. 
22 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Matki Boskiej, w: tenże, Droga krzyżowa, 

dz. cyt., s. 114.
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to miłość większa od najbardziej bolesnej tragedii. Na jednym krzyżu 
cierpiały więc i umierały dwa Serca:

I stanął Jezus na Górze Kalwaryjskiej, a Matka stanęła obok Syna swe-
go. I zdarto przyschłe do ran odzienie Jego i rozciągnięto na drzewie 
krzyżowym nogi i ręce Boga-Człowieka, i młot ciężki oprawców głu-
cho wbija w nie ostrze gwoździ, które targają żyły, przez ciało się wtła-
czając. I przygwoździli ręce i nogi błogosławione, i wznieśli krzyż do 
góry, i klnąc osadzili go mocno w ziemi, i zostawili Pana i Boga, póki 
ducha swego w najokropniejszych nie oddał boleściach. A Matka przy 
krzyżu stała i patrzyła, i żyła. 

[…] Cierpiał Chrystus na krzyżu − cierpiała Maria pod krzyżem Jego; 
boleści Syna przepełniały boleściami Matkę; dwie ofiary na jednym oł-
tarzu − na jednym krzyżu dwa serca; ukrzyżowany Syn, ukrzyżowana 
Matka! Nie gwoździe, ale miłość trzymała Jezusa na krzyżu; nie gwoź-
dzie, lecz miłość trzymała Maryję pod krzyżem23.

Poszczególne etapy męki Chrystusa, poznawane za pośrednic-
twem Maryi, pojawiały się w literaturze religijnej już wcześniej. Rów-
nież w barokowych mesjadach patrzymy na Jezusa przez pryzmat do-
znań i  bólu Jego Matki. W  poemacie Jezus Nazareński… Szymona 
Gawłowickiego24 Maryja wyraża swe macierzyńskie uczucia z wielką 
mocą, niewidzianą od czasów dzieciństwa Syna. Jesteśmy tutaj świad-
kami również tragedii rodzinnej, gdzie osamotniona w bólu i bezrad-
ności Matka, patrząc na śmierć jedynego Syna, chce mękę dzielić ze 
swym dzieckiem25.

Nie mogła Ona pocieszyć, nie mogła ul żyć męki, a więc chciała z Nim 
ją po dzielać. Nie mniej jako Jezus na krzyżu, cierpiała pod krzyżem 
Maryja. […] Kto by był obecnym na Górze Kalwaryjskiej podówczas, 

23 Tenże, O najsłodszym Sercu Maryi, KMB, s. 42.
24 Zob. S. Baczewski, Postać Chrystusa w „Jezusie Nazareńskim” Szymona 

Gawłowickiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001, 
s. 160. Cały tytuł tego obszernego poematu złożonego z 20 pieśni brzmi: Jezus Nazareński, 
Syn Ojca Przedwiecznego wcielony albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona (1686).

25 Tamże.
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byłby widział, jakoby dwa ołtarze, na których dwie ofiary się odbywały. 
Jednym było Ciało naj świętsze Zbawiciela, drugim Serce naj czystsze 
Maryi. Lecz nie, raczej tylko jeden był ołtarz, krzyż, a na tym jednym 
ołtarzu dwie ofiary się odprawiały. Ukrzyżowany był Syn. Ukrzyżowa-
na była i Matka. Czym gwoździe były dla rąk i nóg Jezusa, tym widok 
tych gwoździ był dla Serca Maryi. Syn ofiarował Ciało, a Matka w tej-
że samej chwili ofiarowała Serce swoje26. 

Na ołtarzu krzyża na Golgocie umierał Jezus, a wraz z Nim Maryja. 
Warto pamiętać, że ołtarz w kościele katolickim jest głównym punktem 
w przestrzeni liturgicznej, do którego wszystko zmierza i który wszyst-
ko określa. W jego symbolice wyróżnia się trzy, o coraz większej do-
niosłości aspekty: ołtarz jako obraz stołu z ostatniej wieczerzy, ołtarz 
jako symbol krzyża, na którym Zbawiciel dokonał ofiary odkupienia 
oraz − według św. Tomasza z Akwinu, podsumowującego myśli ojców 
Kościoła − „ołtarz jest przedstawieniem samego krzyża, na którym zo-
stał ofiarowany Chrystus we własnej postaci”27.

W wizji Antoniewicza na ołtarzu krzyża zostały złożone dwie 
ofiary: Syna i Matki. Męka Jezusa skończyła się z chwilą Jego śmierci, 
boleść Maryi trwała dalej. Chwała nieba nie przesłoni dramatu śmierci 
Jej Syna, ale nada mu sens. Jako dziecko ukrzyżowanego Boga Maryja 
dzieli radość ze zbawienia ludzkości, ale będąc Matką boleje nad utra-
tą swego Jedynaka i płacze nad śmiercią ukochanego Dziecka:

Skończyły się boleści Syna, nie skończyły się boleści Matki; krzyż kal-
waryjski świeci jako sztandar zwycięstwa nad światem wyjarzmionym 
spod niewoli piekła, ale dla Maryi to krzyż boleści! Świat nań patrzy 
z radością, Maryja patrzy z boleścią: świat na nim odzyskał życie, Ma-
ryja na nim straciła życie: świat widzi chwałę Boga-Człowieka, Maryja  
boleść Boga-Syna; Maryja jako dziecko ukrzyżowanego Boga-Człowie-
ka podziela radość z odkupienia rodu ludzkiego, Maryja Matka Boga-
-Człowieka płacze nad umarłym Dzieckiem swoim28.

26 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Matki Boskiej, dz. cyt., s. 110.
27 Cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 374.
28 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Matki Boskiej, dz. cyt., s. 118.
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Ukazany obraz męki Chrystusa i Maryi wskazuje na głębię wiary 
i  współodczuwania Karola Antoniewicza. Matka Boża przez swoje 
współukrzyżowanie z  Jezusem staje tutaj w  imieniu całej ludzkości 
i przez współcierpiącą i współofiarującą obecność pod krzyżem, wno-
si swój niepodważalny wkład w dzieło zbawienia. Ukrzyżowanie zatem 
to nie tylko ofiara Chrystusa, ale utrwalona w niej na zawsze ofiara Bo-
żej Matki29, która do krzyża kieruje swą bolesną skargę i pod krzyżem 
zostaje Matką każdego dziecka boleści:

O, krzyżu okrutny! Oddaj mi Dziecko moje! Czym na to wykarmi-
ła i wypiastowała to Dziecię, aby na twym drzewie umarło? Ach! jest 
tu miejsce i dla mnie: przyjm Matkę, jakeś przyjął Syna; są gwoździe, 
są oprawcy, jest serce gotowe do cierpienia! − I spojrzał Syn na Matkę 
okiem krwią i łzami zalanym, i ukazał Jana świętego, i rzekł do Niej: 
„Oto Syn Twój!”. I rzekł do Jana: „Oto Matka twoja!”. O Maryjo! Ty 
cierpisz, ale nam dajesz radość, boś w boleściach swoich nie Jana tyl-
ko, ale każdego z nas Matką została […]. Dusza nasza jest dzieckiem 
boleści, dzieckiem boleści Maryi! − i tyle naszego szczęścia, nadziei 
i błogosławieństwa, ile cierpimy na ziemi30.

Wydarzenie historyczne zreferowane krótko przez św. Jana (J 19,25-27) 
stało się na przestrzeni wieków punktem wyjścia dla wielu różnorodnych 
interpretacji, od bardzo indywidualistycznej, znanej głównie z apokry-
fów ukierunkowanych na ukazywanie cierpienia Maryi, do eklezjalnej 
akcentującej Jej w pełni świadomy, odważny udział w zbawczym dziele 
Syna31. Do obrazu Matki Bożej stojącej pod krzyżem Jezusa, ks. Karol 
odwoływał się również często i to nie tylko w pismach związanych z Wiel-
kim Postem. W ostatnim, niedokończonym utworze Żłobek. Kolęda dla 
dzieci, podkreślał znaczenie obecności Maryi w życiu człowieka. Nie 
jest Ona tutaj już tylko orędowniczką i pośredniczką łask, lecz staje się 
„Matką wszystkich wiernych dzieci”, która w ich cierpieniu i łzach wi-
dzi również łzy swego Syna-Boga: 

29 L. Balter, „A pod Krzyżem stała”, „Communio”, 1 (1984), s. 48.
30 K. Antoniewicz, O najsłodszym Sercu Maryi, KMB, s. 43.
31 L. Balter, „A pod Krzyżem stała”, dz. cyt., s. 29-30.
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W  Betlejemskiej szopce przy żłobku i  na Kalwaryjskiej Górze pod 
krzyżem, stała ta Matka boleściwa przy Jezusie, aby nam zostać mat-
ką od kolebki aż do grobu; widziała Maryja w Jezusa łzach nasze łzy, 
w Jego cierpieniach nasze boleści duszy i ciała; w nagości i ubóstwie 
Syna swego, nasze ubóstwo cnót; naszą nagość łaski Bożej; w głodzie 
i pragnieniu Jego, głód i pragnienie duszy naszej rozmyślała. – I jako 
na Kalwarii pod krzyżem, słowem Zbawiciela Pana, Matką wszystkich 
wiernych Chrystusa, tak przy żłobku płaczem i kwileniem Dzieciątka 
Jezus, wszystkich wiernych dzieci Matką została32.

Szczególną okazją do wyrażenia miłości do Maryi był dla An-
toniewicza miesiąc maj. Oprócz już wspomnianej, najbardziej znanej 
pieśni Chwalcie łąki umajone, śpiewanej podczas majowych nabo-
żeństw, powstały również rozmyślania przeznaczone wyłącznie na ten 
czas, ale zaginęły. Zachowało się natomiast w rękopisie 30 rozważań na 
prawie wszystkie święta maryjne, które wydrukowano w osobnej ksią-
żeczce pt. Nabożeństwo majowe z rękopisów o. Karola Antoniewicza SJ. 
Wówczas też po raz pierwszy w całości ogłoszono drukiem rozmyśla-
nia O siedmiu boleściach Matki Boskiej33. 

Nabożeństwo majowe… jest hymnem miłości i głęboką modli-
twą uwielbienia dla Maryi. Medytacje dotyczą całego Jej życia widzia-
nego w perspektywie krzyżowej męki Syna, począwszy od proroctwa 
Symeona, a zakończywszy współcierpieniem pod krzyżem Chrystusa. 
Ten rodzaj rozważań był uważany za najlepszy sposób zjednoczenia się 
z Chrystusem cierpiącym. „Nie możemy być z Jezusem, jeśli nie będzie- 
my na krzyżu; nie możemy być z Jezusem na krzyżu, jeśli nie będziemy 
z Maryją pod krzyżem”34, pisał autor medytacji, rozważając rolę matki 
w życiu człowieka: 

32 K. Antoniewicz, Żłobek. Kolęda dla dzieci. Dziełko ostatnie ks. Karola Anto- 
niewicza przez jednego z współbraci tegoż dokończone, Lwów 1863, s. 14-15. 

33 I. Polkowski, Oświadczenie Wydawcy, w: Książka do nabożeństwa o. Karola 
Antoniewicza SJ (dzieło pośmiertne zebrane z pism Autora), Kraków 1883, s. nienumerowana.

34 Książka do nabożeństwa o. Karola Antoniewicza SJ, dz. cyt., s. 366.
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Mamy trzy matki na świecie: matkę wedle ciała, matkę wedle ducha 
i matkę wedle odradzającej na żywot wieczny łaski. Pierwsza daje nam 
życie doczesne z cierpieniem, z boleścią; druga, Kościół Chrystusa, od-
radza w nas życie miłości, nadziei i wiary; daje nam życie z boleścią, ale 
z boleścią krzyża, który jest kluczem do nieba. Pierwsza rodzi nas na 
czas, druga odradza nas na wieczność. − Trzecia daje nam życie dziwne, 
piękne, niepojęte. Daje nam życie miłości, zbliża nas do Syna swego, 
zbliża nas do krzyża, cierpi z nami, kocha z nami, tuli nas do serca swe-
go, ociera łzy nasze, zasłania nas płaszczem opieki swoim. I te łzy mat-
ki w świętym porozumieniu prowadzą nas do nieba; nie możemy jed-
nej opuścić, byśmy i drugiej nie opuścili, nie możemy jednej kochać, 
byśmy i drugiej nie kochali. Uczmy się od Matki, jak kochać Maryję, 
uczmy się od Maryi, jak kochać Jezusa; uczmy się od Kościoła, jak tę 
miłość w praktyczne wprowadzić życie35. 

Antoniewicz zwraca szczególną uwagę na dar pochodzący od 
matki ziemskiej: życie doczesne naznaczone cierpieniem i na dar Mat-
ki-Kościoła: życie zamieszkałe przez boleść krzyża, który jest kluczem 
do nieba. Motyw krzyża jako klucza do bram raju znany był od dawna 
w pieśniach i kazaniach pasyjnych. Tylko Zbawiciel ma prawo wpro-
wadzać, mocą swej męki, dusze do nieba, gdyż On ma klucz Dawida 
(por. Ap 3,7). Ten klucz do eschatologicznego pałacu Boga należy do 
Chrystusa i jest nim − krzyż36. Idąc tym śladem, również ojcowie Ko-
ścioła pojmowali klucz jako typ krzyża, którym Chrystus otworzył bra-
my raju. Święty Hieronim pisał: „Krzyż Chrystusa jest kluczem do raju, 
krzyż Chrystusa otwiera raj”37.

Szczególną rolę Maryi trwającej pod krzyżem Syna, podkreślił 
Antoniewicz także w napisanych prawdopodobnie na prośbę Jadwi-
gi Sapieżyny, kilku obszernych listach o roli kobiety w rodzinie i spo-
łeczeństwie, gdzie porusza też sprawę patriotyzmu. Szkicując plan 
tych listów powstałych w samotności i z sercem zwróconym jedynie 

35 Tamże, s. 366-367.
36 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 175-176 i s. 399.
37 Cyt. za: S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, 

Warszawa 2000, s. 173.
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ku „wielkiej księdze mądrości”, jaką jest krzyż i stojąca pod krzyżem 
Maryja jako wzór doskonałej kobiety, pisał do księżnej:

Nie sądź i nie wy magaj tego ode mnie, abym ci moralną w drobiazgo-
wym rozbiorze napisał książkę. […] Pisząc w tej samotności, pozbawio-
ny wszelkiej do tej pracy pomocy, czerpię jedynie uwagi moje z serca 
i Ewangelii. Piszę do ciebie u stóp krzyża, tej wielkiej księgi mądrości, 
której pieczęć tylko wiara zdjąć może. A u stóp tego krzyża widzę Ma-
ryję, która jest wzorem wszelkiej doskonałości dla kobiety, w jakim-
kolwiek położeniu się znajduje38.

Trzy pierwsze listy ukazały się drukiem i noszą tytuł O powołaniu 
kobiety39. Wszystkie zostały zebrane pod wspólnym tytułem Upominek 
dla niewiast polskich, ale dotąd pozostają w zbiorach archiwalnych40. 
Wskazywał w nich autor na zadania kobiety wobec Boga, rodziny, dzieci 
i ojczyzny. Podkreślał jej doniosłą rolę i  jako wzór przywoływał po-
stacie świętych kobiet w historii zbawienia i dziejach Polski, a przede 
wszystkim osobę Maryi jako wzoru wszelkiej kobiecej doskonałości. 
W liście V skierowanym do Jadwigi Sapieżyny jako „matki ludu”, An-
toniewicz zwracał także uwagę na potrzebę braterstwa między ludźmi, 
poświęcenia i wzajemnej pomocy. Pisał o godności ludu i zobowiąza-
niach wobec niego, wspierania przykładem życia, słowem, jałmużną, 
dobrocią, troską o chorych i biednych, potrzebą zdobywania zaufania. 
Nadrzędną wartość zawsze widział w dobrej relacji z Bogiem. Stąd daje 
księżnej jasne wskazania: „[…] uczynisz ten lud polskim ludem, gdy 
go uczynisz Boskim ludem”41.

Autor listów przypominał, że do męki Chrystusa nie przyczyniła 
się żadna z kobiet. Gdy jeden apostoł Go zdradził, drugi zaparł się, a inni 

38 K. Antoniewicz, O powołaniu kobiety, „Dzwonek…”, t. II, list II, dz. cyt., s. 115.
39 Zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 372; obszerne fragmenty 

listów zamieścił J. Badeni w tomie Kazania przygodne, s. 182-193.
40 Zob. ATJKr, rkps 932 − C, Różne pisma i druki ks. Karola Antoniewicza, t. I, 

k. 5-18 i 24-31.
41 Por. K. Antoniewicz, O powołaniu kobiety, list V, Gräfenberg, wrzesień 1849, 

ATJKr, rkps 932 − C, t. I, k. 32-36.
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uciekli, to wiernie krzyżową drogą szły za Nim wraz z Maryją niewia-
sty jerozolimskie. Szymona z Cyreny przymuszono do dźwigania krzy-
ża, a Weronika sama odważnie i z miłością otarła Mu chustą twarz, nie 
zważając na groźby oprawców. I to również kobiety, wraz z jednym tyl-
ko uczniem Janem, stanęły na Golgocie pod Chrystusowym krzyżem. 
One też pierwsze usłyszały i ogłosiły światu nowinę o zmartwychwsta-
niu42. Serce kobiety winno więc żyć miłością, miłosierdziem i poświę-
ceniem. Źródłem zaś tej miłości jest wiara, gdyż z niej rodzi się „zło-
ta nić uczucia, której początkiem i końcem jest Bóg43. Wiarą powinna 
ona kochać i działać, znosić cierpienia, milczeć, żyć i umierać:

Powołaniem każdej kobiety jest cierpieć i kochać. […] Miłość wyrobio-
na przez cierpienie, cierpienie poświęcone przez miłość, oto są te dwa 
węgielne kamienie wszelkiej doskonałości kobiety […]. Pod krzyżem 
żyć i umierać, kochać i cierpieć jest powołaniem kobiety katolickiej44. 

Rozważając zaś rolę kobiety jako matki, Antoniewicz pisał, że naj-
ważniejszym jej zadaniem jest należyte wychowanie dzieci; obowiąz-
kiem zaś dziecka wdzięczność i miłość rodziców. Do obu tych zadań 
powracał autor często również w swych listach, przemowach i pismach. 
Skupiał uwagę na istotnych różnicach między wychowaniem, które 
rodzi się z serca, a wykształceniem kierującym się głównie rozumem, 
stanowiącym tylko element wychowania45. Gdy zaś mówił o doniosłej 
roli matki w życiu rodzinnym i społecznym, nawiązywał wówczas do 
sytuacji ojczyzny, która obumarła nie z powodu braku sił intelektual-
nych i odwagi, lecz z powodu braku „sił uczucia”. Dlatego też potrafi 
ona zmartwychwstać z grobu nie zemstą, lecz miłością. 

Rola matek w życiu rodziny i narodu była dla niego wartością 
nadrzędną, dlatego chciał, by rozumiały swe powołanie, ceniły god-

42 Tamże, s. 115.
43 Tamże.
44 Tenże, O powołaniu kobiety, „Dzwonek…”, t. I, list I, dz. cyt., s. 112-116.
45 Por. tenże, O powołaniu kobiety, „Dzwonek…”, t. III, list III, s. 95; zob. fragm. 

O  wychowaniu, „Pokłosie…”, Leszno 1857, s. 220-232 oraz O  miłości rodziców…, 
dz. cyt., s. 135-150.
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ność kobiety, by nie tylko przekazywały życie według ciała, ale i wedle 
ducha. Przekonywał: „Gdzie nie ma matki, tam nie ma rodziny, tam nie 
ma narodu, bo gdzie nie ma dobrej matki − tam nie ma Boga, tam jest 
szatan, a gdzie on jest, tam śmierć i zgroza!”46. 

W czasie zaborów kult Matki Bożej nabrał nowej dynamiki także 
dzięki ośrodkom kultu religijnego, które w tym czasie cieszyły się szcze-
gólnym uznaniem wiernych i były celem licznych pielgrzymek. W Niej 
pokładano nadzieję, liczono, że przywróci niepodległość oraz dawną 
świetność narodu. Idea jego zmartwychwstania stopniowo przyjmo-
wała kształt idei odrodzenia moralnego cnót osobistych i społecznych, 
a nawet zaczęła się z nią utożsamiać47. Maryja ukazywana była wszę-
dzie jako niezawodna Orędowniczka i Pośredniczka w czasie trudnym 
dla ojczyzny i dla wiary. Cześć dla Matki Bożej, którą od czasów ślu-
bów Jana Kazimierza uważano za Królową Polski, łączona była z kul-
tem Matki Boskiej Częstochowskiej48 − orędowniczki wolności zranio-
nej przez najeźdźców, z bliznami na twarzy. W czasie oblęże nia Jasnej 
Góry przez Szwedów (1655) właśnie Jej przypisywano ostateczne zwy-
cięstwo nad wrogiem i od tej chwili Jasna Góra promieniowała siłą sa-
kralną na Polskę oraz na inne narody słowiańskie49. 

Znane wówczas już było też sanktuarium maryjne w Piekarach 
Śląskich, położonych tuż nad granicą Królestwa i będące sercem kato-
licyzmu na Śląsku. Miejsce to ściągało pielgrzymów z trzech zaborów; 
pielgrzymował tam również ks. Antoniewicz. W 1849 roku na pamiąt-
kę pielgrzymki i dla tych, którzy to miejsce kochali, napisał wspomnie-
nie Jeden dzień w Piekarach. Ustęp z pielgrzymki życia mego. Wyraża 

46 Tenże, O powołaniu kobiety, list IV, Gräfenberg, wrzesień 1849, ATJKr, rkps 
932 − C, t. I, k. 26, przepisane z rękopisu listu Antoniewicza do księżnej Sapieżyny.

47 R. Prejs, Zmartwychwstanie narodu. Z  dziejów myśli i działalności na rzecz 
odrodzenia Polski w XIX w., w: Zmartwychwstał prawdziwie, dz. cyt., s. 514.

48 A. Paluchowski, Poezja stanisławowska i romantyzmu, dz. cyt., s. 66-67.
49 A. Aleksandrowicz, W  poszukiwaniu Najwyższych Wartości. Z  problematyki 

puławskiej kultury porozbiorowej, w: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne 
w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw 
i artykułów, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1998, s. 46.
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w nim swe przywiązanie do ojczyzny, będące, jak pisze, jednym „z tych 
najświętszych uczuć, które żadna siła, żaden czas z serca wytępić nie 
zdoła”50. Rozwój myśli katolickiej, „która jako myśl Boga jest zawsze 
myślą twórczą i rodzi się w dziedzinie ducha i pojawia się zewnętrz-
nym kształtem”51, wzbudza również refleksję o miejscu i doniosłej roli 
Kościoła w życiu człowieka i społeczeństwa. Antoniewicz, niczym na-
tchniony prorok, przywoływał obraz z sądu Jezusa przed Piłatem. Dziś 
na miejscu Jezusa stanął krzyżowany za prawdę Kościół:

Stanął Zbawca świata wobec Piłata i tej tłuszczy mędrców żydowskich, 
którzy przez usta zwiedzionego ludu wołali: „Ukrzyżuj − ukrzyżuj go! 
My nie znamy króla, jeno Cezara… wypuść nam Barabasza!”. I dziś ta 
scena boleśnie się powtarza. Kościół, który świat zbawia, stoi przed są-
dem świata i − wołają mędrcy bez wiary przez usta zwiedzionych na-
rodów: „Precz z kościołem − ukrzyżuj − ukrzyżuj go!... my nie zna-
my wiary, tylko rozum… ukrzyżuj prawdę, a wypuść nam kłamstwo 
na wolność”!52 

W  Norwidowej wizji dziejów świata, które mają swe źródło 
w Chrystusie będącym „arcydziełem Prawdy”, Kościół zajmuje szcze-
gólne miejsce. W nim zawiera się istota ludzkiego rozwoju, gdyż tworzy 
on rzeczywistość, w której ujawnia się pełnia relacji: jednostka – spo-
łeczność53. Antoniewicz zwracał uwagę jeszcze na to, że jest to Kościół 
cierpiący, poddawany krzyżowaniu. Wierzył głęboko, że przetrwa on 
wszystkie cierpienia i  że Boża myśl, pośród zamętu niedowiarstwa, 
będzie się rozwijać. Dowodem żywej wiary w sercach ludu była dla 
poety piękna świątynia w Piekarach, a głosem Kościoła wszyscy cier-
piący, biedni i opuszczeni, którzy są blisko Boga, a także ci, którzy swe 
życie Jemu poświęcili:

50 K. Antoniewicz, Jeden dzień w Piekarach. Ustęp z pielgrzymki życia mego, Lwów 
1849, s. 11.

51 Tamże.
52 Tamże, s. 12-13.
53 P. Chlebowski, Religijny wymiar dziejów w „Rzeczy o wolności słowa” Cypriana 

Norwida, w: Z Bogiem przez wieki…, s. 141.
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Lecz są ludzie, którzy wśród tych piekielnych okrzyków potężnym 
prawdą odzywają się głosem: „niech żyje Kościół!”, a tym głosem zawtó-
rują chó rem wszyscy słabi w szpitalach, sieroty w domu pod rzutków, 
ubodzy po furtach klasztornych i domach bogatych, dzieci w ochron-
kach, więźnie w kajdanach − a ten głos, to jest myśl katolicka słowem 
i czy nem sprawdzona54. 

Obierając sobie jakieś miejsce kultu słynące łaskami, Maryja sta-
wała się bliższa pobożności ówczesnych ludzi. Miejsce to stawało się 
też znakiem Jej zjednoczenia z człowiekiem i nakładało dobrowolny 
obowiązek czuwania nad jego duszą i życiem doczesnym55. W Pieka-
rach zatem, przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej, przed któ-
rym modlił się król Jan III Sobieski, w sercu ks. Karola rodzi się głę-
bokie wyznanie miłości skierowane do Maryi i  wdzięczności za Jej 
nieustanną opiekę: 

Zdrowaś Maryja! Któż nie doznał słodyczy tego słowa, któż na we-
zwanie tego imienia nie został w duszy pocieszony? […] Gdy niebez-
pieczeństwo nam groziło, gdy smutek nas owładnął, gdy boleść serce 
rozdzierała, gdy nie pokój myślą miotał − szukaliśmy w tym imieniu 
pomocy, poko ju, pociechy i ulgi − tego imienia opiekę wzywaliśmy nad 
sobą i nad każdą drogą nam istotą […]. O Maryjo! choćbym chciał, ni-
gdy bym o Tobie zapomnieć nie mógł! Bo gdybym zapomniał o Tobie 
− zapomniałbym, żem żył, że żyć będę, żem cierpiał, żem był szczęśli-
wy, żem kochał56.

Wraz z przyjaciółmi zebranymi w Gräfenbergu na Śląsku austriac-
kim, z tą „gromadką dzieci krzyża, co cierpieć i kochać umieją”57, udał się 
też do sanktuarium Matki Bożej Pomocnej w Zuckmantel, gdzie znaj-
dował się łaskami słynący obraz Maryi z pierwszej połowy XVIII wieku. 

54 K. Antoniewicz, Jeden dzień w Piekarach…, dz. cyt., s. 12-13.
55 S. Nieznanowski, Poezja baroku i czasów saskich, dz. cyt., s. 54.
56 K. Antoniewicz, Jeden dzień w Piekarach…, dz. cyt., s. 8-9.
57 Tenże, Pielgrzymka do cudownego obrazu Najświętszej Bogarodzicy Maria Hilf 

w Zuckmantel przez Karola Antoniewicza, Lwów 1849, s. 5.
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To znane miejsce pielgrzymkowe zrobiło na Antoniewiczu wielkie 
wrażenie. Znajdowała się tam wówczas drewniana kaplica w lesie, na 
pamiątkę ukazania się w tym miejscu Matki Bożej. Swe wspomnienia 
opisał później w niewielkiej książeczce pt. Pielgrzymka do cudownego 
obrazu Najświętszej Bogarodzicy Maria Hilf w Zuckmantel58, rozpoczy-
nającej się inwokacją – prośbą do Maryi − o moc trwania w życiu pod 
błogosławieństwem krzyża:

Ratuj nas w szczęściu, abyśmy jego urokiem zwiedzeni, nie uciekali 
od krzyża. Maryjo, ratuj, abyśmy pod błogosławieństwem krzyża nie 
tęsknili do szczęścia świata. Maryjo ratuj! w życiu i przy śmierci. […] 
Bóg jest Bogiem cichości i chce, abyśmy w cichości kochali i cierpie-
li. Rozproszeni po świecie, każdy z nas pójdzie samotną drogą, wal-
cząc z życiem, walcząc z cierpieniem − ale serce znękane wysyłać bę-
dzie myśl do Ciebie59.

Każda z rozważanych wówczas tajemnic życia Maryi stawała się 
również udziałem człowieka, który doświadczał ukrzyżowania włas- 
nego życia. Cieszył się też następującym po nim zmartwychwstaniem 
jako owocem wytrwania pod krzyżem:

Oto tajemnice gorzkiej męki Jezusa − oto tajemnice krwawych bole-
ści Maryi − co Jezus na ciele, to Maryja cierpiała na duszy. Oto tajem-
nice boleści życia naszego, krwawy pot w czasie modlitwy w Ogrójcu 
− oto ta modlitwa życia naszego, której każde słowo jest tęsknotą, ję-
kiem, smutkiem, niepokojem i opuszczeniem. Biczowanie prześlado-
wań, nędzy, ubóstwa, choroby i wzgardy. Cierniem ukoronowanie, te 
rozmaite nieszczęścia i żałosne wypadki, co ranią myśl i serce, i ciało 
nasze − i to dźwiganie krzyża, to dźwiganie życia na tej łez i płaczu 
dolinie − i to ukrzyżowanie, to ukrzyżowanie wszystkich uczuć i po-
ciech, i  nadziei naszych do krzyża zbawienia. […] Oto tajemnice 
chwały, chwały Maryi. Oto tajemnice chwały, która się objawia w tych 

58 Zuckmantel (niem.) to polskie Złote Góry – miasto w Czechach, w Górach 
Opawskich, historycznie położone w czeskiej części Dolnego Śląska (powiat Jesenik). 

59 K. Antoniewicz, Pielgrzymka do cudownego obrazu…, dz. cyt., s. 4 i 7.
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wszystkich, którzy krzyż Jezusa w miłości dźwigali, którzy pod krzy-
żem z Maryją wytrwali60.

2. KRZYŻ ZNIEWOLONEJ OJCZYZNY

Podobnie jak w swym ostatnim poemacie W kaplicy Matki Bo-
skiej Bolesnej w Staniątkach, również w wielu listach Antoniewicz po-
wracał do aktualnego od kilku lat problemu tułaczego życia, jakie był 
zmuszony podjąć. Po kasacie zakonu jezuitów we Lwowie w 1848 roku 
był tułaczem we własnej ojczyźnie. Pozbawiony spokoju i regularno-
ści klasztornego życia, bardzo pragnął, aby jakieś stałe zajęcie położyło 
kres nieustannym podróżom między Nowym Sączem, Gräfenbergiem, 
Lwowem, Krakowem i krasiczyńskim zamkiem, dworami i dworka-
mi licznych przyjaciół i krewnych, gdzie choć „dzielono się z nim co-
dziennym chlebem nie jak z gościem, ale jak z bratem i ojcem”, za który 
odpłacał „chlebem duchowym”61, to jednak zawsze czuł się jak biedny 
„rozbitek”. Gdy nakaz wygnania jezuitów ze Lwowa stał się faktem, pi-
sał do księżnej Jadwigi, że w tej trudnej chwili doznał łaski miłosier-
dzia Bożego, którą rozpoznał po tym, że pomimo goryczy cierpienia 
ma w sercu przedziwny pokój i siłę do dźwigania krzyża:

Spełniło się, aż do dna trzeba było wychylić kielich goryczy; przeszedł-
szy przez wszystkie bo leści, smutki, obelgi i zniewagi, trzeba ofiarę 
uczynić ze wszystkiego, co tylko było najdroższym sercu memu! 
Jak się Bogu podobało, tak się stało. Niechaj imię Jego będzie po-
chwalone na wieki. Jeśli kiedy, to teraz nieskończone Jego mi łosier- 
dzie poznaję, bo pociągnął serce ku sobie, bo dał łaskę i  siłę do 
noszenia krzyża, bo zala wszy duszę goryczą, dał jej pokój jakiś dziw-
ny, rzewny i błogi!62

60 Tamże, s. 14-15.
61 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 251.
62 K. Antoniewicz, List do Jadwigi Sapieżyny (w uroczystość Bożego Ciała 1848), 

cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 184.
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Wielokrotnie ks. Karol powracał w swych pismach do przeżywa-
nego przez siebie „powtórnego sieroctwa” oraz losu wygnańca i tułacza 
jako gorzkiego owocu dramatycznej sytuacji prześladowanych za praw-
dę jezuitów. Analogia do wydania niesprawiedliwego wyroku na Jezusa, 
który pierwszy cierpiał i umarł na krzyżu za prawdę, jest tutaj bardzo 
widoczna. W doświadczeniu represji wobec matki-zakonu Antonie-
wicz widział odzwierciedlenie męki Chrystusa:

Czy wolno nam będzie pojedynczo tułać się po kraju, wygnańcy na włas- 
nej ziemi, czy też każą nam na zawsze tę drogą opuścić ziemię, nie wie-
my dotychczas. Ucałowaliśmy z boleścią i pokorą, ze łzami i wdzięcz-
nością ten krzyż, który dobry, miłosierny Bóg na nas włożył. To krzyż 
nie lekki, ale nie lekki był i ten krzyż, który Zbawiciel Pan za nas dźwi-
gał! Od samego powstania zawsze nasz zakon był na krzyżu, zawsze 
cierpiał za prawdę, i dziś za nią cierpieć musi: „Jeślim źle mówił, daj 
świadectwo o tym, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?”63.

Sytuacja oblężonego Lwowa była wtedy bardzo trudna, wszędzie 
panowała trwoga. Rozproszeni po całym świecie jezuici byli wyszy-
dzani i prześladowani. Z tego czasu pochodzi bardzo przejmujący list 
ks. Karola do księżnej Sapieżyny o doświadczonym sieroctwie: 

I przyszedł czas nawiedzenia, i świat cały na matkę moją powstał, i za-
rzucał jej zbrodnie, i hańbił jej imię, i lżył i znieważał, i od modlitwy 
w Ogrójcu aż do ukrzyżowania, przeszła ona krwawą, bolesną, krzy-
żową drogę. Jeszcze żyje, ale żyje na krzyżu i patrzy z krzyża na dzia-
twę swoją, rozproszoną po całym świecie, zdeptaną, znienawidzoną, 
wyszydzoną, piętnem hańby napiętnowaną, i ja do tej liczby (i to cała 
chwała i zasługa moja) należę. Mam matkę, ale na krzyżu, mam mat-
kę ukrzyżowaną, i zostałem sierotą po raz drugi64. 

63 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, maj 1848, ATJKr, rkps 932 − A, 
t. III, Kopie listów ks. Karola Antoniewicza TJ, k. 11; zob. J 18,23.

64 Tenże,  List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, wrzesień 1848, w: Poselstwo du-
chowe ku ludziom, [listy], list XXV, s. 87-88. Obszerne fragmenty tego listu znajdują się 
w korespondencji księżnej Sapieżyny do syna Adama, MNK, rkps 1170; por. listy z li-
stopada 1848 roku.
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Nie wie, jak dalej będzie rysować się jego przyszłość, nie wie, do-
kąd ma się udać. Jedyną pewnością, pielęgnowaną w sercu, jest przede 
wszystkim to, że zawsze i wszędzie będzie starał się kochać Boga i ludzi, 
i jeśli tylko będzie to możliwe, pozostanie w Polsce: „Jeślibym mógł być 
pożytecznym, nie opuszczę tej ziemi, chociażbym miał, nie wiem jakie 
obelgi ponosić”65. Doświadczenie kasaty jezuitów porównywał Anto-
niewicz również do przeżyć związanych ze śmiercią bliskich osób czy 
z pożegnaniem matki przed wstąpieniem do zakonu. Swój stan określa 
jako „powtórne sieroctwo”, najpierw z powodu śmierci bliskich osób, 
teraz z powodu tułaczego życia po rozproszeniu wspólnoty. Był jak 
opuszczona sierota, która pod krzyżem Jezusa błaga o światło w ciem-
nościach życia66, ale właśnie w tej głębi cierpienia kolejny raz kieruje 
do Boga pełne oddania słowa: „Co chcesz, abym czynił?”: 

Gdy Bóg poranił najboleśniej serce moje, gdy mnie obtoczył grobami 
żony i 5 dzieci; gdy porwał wszystkie związki serca, gdy oderwał mnie 
tak gwałtownie od tego, do czego lgnęła dusza całą siłą, gdy rzeczy-
wistość i prawda wypłoszyła wszystkie marzenia i ułudzenia, osiero-
ciały w myśli i w uczuciu, osierociały w na dziei, rzuciłem się do stóp 
krzyża, prosząc o światełko na ciemnej życia drodze! „Panie, co chcesz, 
abym uczynił?”67.

Jedyna w swoim rodzaju „etymologia” sieroctwa, która wywo-
dzi się z krypty umarłej ojczyzny, jest zjawiskiem sygnującym litera-
turę polską w XIX wieku. To kryptologiczne sieroctwo staje się wów-

65 Tamże.
66 Tamże.
67 Tamże, s. 89; zob. MNK, rkps 1170, list nr 25 z 7 listopada 1848. Słowa te przy-

wodzą na myśl spotkanie św. Pawła z Jezusem, jeszcze wówczas Szawła, w drodze do 
Damaszku. „Co mam czynić, Panie?” (Dz 22,10), pyta Szaweł na początku swego nawró-
cenia. Antoniewicz, uważając go za swego mistrza, w nawróceniu apostoła widział rów-
nież drogę swego życia. Dla św. Pawła prawdziwa i najistotniejsza nauka opierała się na 
krzyżu Chrystusa. Wszelkie głoszenie Ewangelii, które wypływało z innej mądrości niż 
wyznaczona przez Ukrzyżowanego i pochodząca z krzyża, prowadziło, według niego, do 
zniweczenia Chrystusowego dzieła dokonanego przez mękę i śmierć (por.1 Kor 1,17); 
zob. M. Wysocki, Nauka krzyża jest mocą Bożą (1 Kor 1,18), „Scripturae Lumen”, t. III, 
Krzyż Twój wielbimy, dz. cyt., s. 297.
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czas wszechogarniającą metaforą, świadectwem tożsamości wszelkiego 
typu sieroctw − naturalnego, społecznego i duchowego68. Sieroctwo po-
lityczne jest winne wszelkim innym rodzajom sieroctwa. 

Ksiądz Karol zmuszony powrócić w odmęt świata, tęsknił za oj-
czyzną i był jak drzewo przesadzone w obcą ziemię. Z Gräfenbergu po 
rozproszeniu jezuitów pisał, że jego duszę ogarnął smutek, gdyż z po-
wrotem wrzucony jest w świat, którego zasad lęka się, ale kocha ten 
świat w ludziach. Ufność pokładał tylko w Bogu69. Nie stracił mocy 
prawdziwej, nakazującej kochać również nieprzyjaciół:

Tęsknię za krajem, tęsknię całą duszą, bo kto by nie tęsknił do ziemi 
swojej? Ten może, kto kraju swego nie kocha. […] Kocham, aby ko-
chać, nie aby być kochanym. Kocham, bo Bóg godzien wielkiej miłości, 
aby Go we złych ludziach, choć najgorszych kochać70.

W pożegnalnym wierszu przesłanym w liście do Seweryna Mo-
rawskiego, poeta zdany jedynie na wolę Stwórcy, wyraża gotowość 
przyjęcia bolesnych skutków wygania. Z żalem i ze łzami żegna się ze 
wszystkim, co jest mu drogie. Tym samym wpisuje się w nurt twórczo-
ści romantyków, gdzie motyw pożegnania ojczyzny i cierpienia z po-
wodu rozstania z rodzinną ziemią, był bardzo powszechny:

Pójdę, pójdę w obce strony,
Gdzieś za góry, gdzieś za morze,
Gdzie nie świeci polska zorza,
Gdzie nie huczą polskie dzwony.

Pójdę wielbiąc Boską wolę,
Co do krzyża mnie przybiła.

68 M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wrocław 1994, s. 10.
69 Por. K. Antoniewicz, List do…, 1848, (możliwe, że do Jadwigi Sapieżyny), 

w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XXI, s. 76.
70 Tenże, List do Seweryna Morawskiego, listopad 1848 r., ATJKr, rkps 692, Notatki 

o. Iwona Czeżowskiego do życiorysu o. Karola Antoniewicza, s. 8. Seweryn Tytus Morawski 
(1819-1900), w l. 1841-1849 pracował jako urzędnik państwowy, w 1851 r. został księ-
dzem, w 1885 r. mianowany arcybiskupem we Lwowie.
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Świat ten dla mnie to mogiła,
Życie cierń, co w serce kole.

Śladu po mnie nie zostanie,
Pamięć o mnie ze mną zginie,
A grób w obcej gdzieś krainie
Przyjmie kości w zmartwychwstanie!

Łzą pożegnam szczęście moje,
Łzą powitam me wygnanie,
Pokąd sił do krzyża stanie,
Pokąd łez nie uschną zdroje71.

Ten liryk nie wyrażał jednak ostatecznego słowa poety. Choć emi-
gracja wydawała się być nieunikniona, to decyzja podjęta w wyniku ist-
niejącej sytuacji w Polsce była zupełnie inna. Ksiądz Karol nie chciał 
opuszczać cierpiącej ojczyzny: „Wrócę do kraju […], nikt nie zabroni 
oddychać tym powietrzem, a ziemi ma Polska dość, aby mi pożałowa-
ła miejsca na grób!”72 − zapewniał. 

U kresu istnienia dawnej Rzeczypospolitej, wraz z utratą niepod-
ległości, z zaborami, z ojczyzną, która osierociła swe dzieci, a one emi-
grując osierociły ojczyznę, nastąpiły też nowe, mające przede wszystkim 
rodzime odniesienia, istotne zmiany w symbolice krzyża, funkcjach, 
a także w jego zakresie treściowym73. Przez wiele stuleci krzyż i jego 
symbolika oraz treści, jakie się z tym łączyły, miały przede wszystkim 
odniesienia sakralne, kultowe, memoratywne, dekoracyjne, wspólne 
z ogólnochrześcijańskimi tendencjami i wzorcami.

Połączenie motywów pasyjnych ze świadomością narodową i po-
stawami patriotycznymi polskiego społeczeństwa znalazło swój kon-
kretny wyraz w identyfikacji zniewolonego narodu z krzyżem i męką 

71 Wiersz ten pozostaje jedynie w wersji rękopiśmiennej; zob. ATJKr, rkps 692, 
Notatki o. Iwona Czeżowskiego do życiorysu o. Karola Antoniewicza; Różne notatki do napi-
sania Żywota Wb. Ojca Karola Antoniewicza SJ (cz. II): Uczucia o. Karola po rozproszeniu 
societas w Austrii, s. 8-9. 

72 Tamże, s. 9.
73 H. Gapski, Krzyż w kulturze polskiej…, dz. cyt., s. 158. 
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Zbawiciela74. Oplatały one wizję cierpień narodu i nadawały im wy-
razistą interpretację poprzez „ewangelizację nieszczęścia”, które w ten 
sposób zyskiwało głęboki sens. Finalną perspektywą krzyżowej drogi 
i męki jest wizja zmartwychwstania, zatem interpretacja polskiego losu 
jest konsekwentna. Wizja ta rozświetlała przeżywane cierpienie znisz-
czenia i klęskę oraz pozwalała interpretować je jako szczególną łaskę75.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że istotnym wyróżnikiem literatury tego 
okresu było uznanie wartości chrześcijańskich za najważniejszą płasz-
czyznę odniesienia, a zarazem teren konsolacji i nadziei. Synkretyczny 
charakter religijności uzyskał wówczas nowe, rodzime znaczenie – two-
rzył obraz Boga Polaków, Boga wspomagającego dążenia wolnościowe 
i niepodległościowe uciśnionego narodu76.

Sprawa polska była największym tematem naszej literatury XIX 
wieku, toteż podobnie jak inne dziedziny rzeczywistości, również re-
ligia została sprzęgnięta w niej z doświadczeniem zniewolonego naro-
du. Filozoficzna, publicystyczna i poetycka myśl romantyków stworzyła 
analogię czy swoiste utożsamienie sytuacji, a  następnie posłannic-
twa Chrystusa i  Polski. Ojczyzna oczekiwała na zmartwychwstanie, 
a oczyszczona z dawnych win i uszlachetniona przez cierpienie, miała 
w przyszłości stać się wzorem dla innych narodów77.

Poezja romantyczna opromieniała spiskowców i męczenników 
ojczyzny aurą Chrystusową. Szubienice, na których ginęli bohaterowie 
spisku międzypowstaniowego, porównywano do krzyża, a męczeńską 
drogę patriotów wiodącą ich ku śmierci, zestawiano ze stacjami męki 
Pańskiej. Był to także sposób na uratowanie wartości poniewieranych 
przez zaborców78.

74 D. Olszewski, Motywy pasyjne w religijności polskiej XIX i XX wieku, w: Męka 
Chrystusa wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 94.

75 Por. I. Opacki, Ewangelija i nieszczęście, w: tenże, „W środku niebokręga”. Poezja 
romantycznych przełomów, Katowice 1995, s. 249-254.

76 A. Aleksandrowicz, W poszukiwaniu Najwyższych Wartości…, dz. cyt., s. 32. 
77 M. Jasińska-Wojtkowska, Męka Chrystusa w polskiej literaturze…, dz. cyt., s. 125.
78 M. Janion, Literatura romantyczna jako dokument spisków, w: Literatura krajowa 

w okresie romantyzmu 1831-1863, t. II, red. M. Dernałowicz, M. Maciejewski, Kraków 
1988, s. 40.
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Poeci krajowi, usiłując kontynuować idee i działania powstańcze, 
nie mogli i zarazem nie musieli dokonywać − niejako na własną rękę − 
przełomów literackich i podejmować dzieła torowania nowych dróg. 
Poezja mesjanistyczna i twórczość poetów emigracyjnych ewangelizo-
wały cierpienie ojczyzny. Stąd tak wiele w niej motywów chrześcijań-
skich: męczeństwo Chrystusa, krzyż, złożenie do grobu, ale i nadzie-
ja, czy raczej pewność zmartwychwstania79. Idea Polski ukrzyżowanej 
pozostaje w ścisłym związku z ideologią polskiego mesjanizmu, który 
podkreślał związek ukrzyżowania Chrystusa z martyrologią narodu80. 
Wiara w wyjątkowe posłannictwo Polski i Polaków w tym czasie mia-
ła szczególnie głęboki sens. Łagodziła przeżycie nieszczęścia, oddalała 
myśl o rozpaczy. Pozwalała przetrwać i ocalała nadzieję81.

Antoniewicz choć bardzo kochał ojczyznę, to jej nie gloryfiko-
wał, a źródło nieszczęść Polaków widział przede wszystkim w ich od-
stępstwie od Boga. Tych niewierności wobec Stwórcy poeta nie uważał 
jednak za grzech narodowy, gdyż – jak pisał − nie powstał on w sercu 
narodu. Tak jak w odważnych słowach zwracał się do rodaków, tak też 
miał odwagę być śmiałym wobec władzy, apelując: 

A wy, którzy rozumem i cnotą przyświecacie całemu narodowi, pamię-
tajcie, jak wielki obowiązek, jak wielka odpowiedzialność przed Bo-
giem i ludźmi ciąży na was. Wy jesteście nauczycielami, przewodnika-
mi tego młodego, wokół was wzrastającego pokolenia; niechaj młodzież 
nasza nie potrzebuje jeździć za granicę, aby szukać cnoty i rozumu, wy 
im wzorów do tego dostarczcie. Grzech tylko i podłość niechaj na za-
wsze ustąpią z granic kraju tego!82

79 Por. M. Janion, Poezja w kraju. Próba syntezy, w: Literatura krajowa w okresie 
romantyzmu 1831-1863, t. I, red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz, Kraków 
1975, s. 48-50.

80 Por. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno- 
-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970, s. 26. 

81 I. Opacki, Ewangelija i nieszczęście, dz. cyt., s. 255.
82 K. Antoniewicz, Królowa Korony Polskiej, KMB, s. 81. Homilia ta jako Mowa 

religijna miana w kościele ks. Jezuitów we Lwowie 25 marca 1848, w dzień uroczystości 
Zwiastowania NMP, została wydana w oddzielnym druku już w 1848 roku.
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Zdecydowanie ks. Karol odrzucał walkę zbrojną, twierdząc, że 
walczyć trzeba nie siłą żelaza, lecz siłą miłości, nie siłą szatana, lecz 
Boga83. Nie tylko bowiem zniewolone jest ciało narodu, ale i jego duch, 
któremu wolność przywróci wspólne budowanie ojczyzny i jedność Po-
laków, a nie burzenie i niezgoda. Zwracał też uwagę na to, że cierpienie 
może być bezużyteczne, jeśli nie staramy się zrozumieć istoty krzyża:

Piłowaliśmy kajdany, co ciężyły na ciele narodu, a kuliśmy kajdany 
dla ducha. Zawsze gotowi stowarzyszać się do burzenia, ale zawsze 
rozdwojeni do budowania […], nie umieliśmy i nie umiemy ocenić 
tego krzyża, do którego nie na śmierć, ale na życie jesteśmy przybici; 
bośmy widzieli rękę ludzką, która nas do krzyża przybiła, ale nie chcie-
liśmy ucałować tej ręki Boskiej, która ją za narzędzie zbawienia naszego 
użyła i dlatego konanie nasze tyloletnie na krzyżu żadnych w duszach 
naszych owoców nie wydało. […] I wołamy za złym łotrem – „Jeśli je-
steś Bogiem, zstąp z krzyża i wybaw siebie i nas” − bo tajemnicy krzy-
ża nie pojmujemy − i pojąć nie chcemy. Szabla nie buduje, ale obala, 
a teraz nie czas obalania, ale budowania84.

Sprawa narodowa była dla ks. Karola wielka i święta, ale w jego 
twórczości nie znajdziemy bojowych hymnów i głośnych haseł mesja-
nizmu, głoszących wyjątkową misję Polski jako narodu wybranego. 
Ukazana jest natomiast szczególna więź Polaków z Bogiem, który po-
mimo ich niewierności, pomny na wiarę ich ojców, pozostał im wier-
ny. W pismach poety wybrzmiewa więc ton błagalnej modlitwy o mi-
łosierdzie Boże oraz o wzbudzenie na nowo wiary w narodzie.

Bolesne osobiste doświadczenia Antoniewicza związane najpierw 
z utratą bliskich osób, a potem z kasatą zakonu we Lwowie, wzmaga-
ne były przez dramatyczną sytuację cierpiącej pod zaborami ojczyzny, 
której boleść to nie tylko niewola, lecz także brak wiary, grzechy roda-
ków, a przede wszystkim brak jedności. Parafrazując słowa znanej pie-
śni pasyjnej Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?, pytał więc z wyrzutem: 

83 Tenże, O powołaniu kobiety, list IV, Gräfenberg, wrzesień 1849, ATJKr, rkps 
932 − C, t. I, k. 24, przepisane z rękopisu listu Antoniewicza do księżnej Sapieżyny.

84 Tamże, k. 24-25.
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czy narodowi lżej przed wrogiem uginać kolana niż przed Bogiem?85 
Rozważał także istotę problemu zagrożonej wolności, poruszał sumie-
nia, podnosił na duchu, skłaniał do zmiany postępowania i nieustan-
nie przypominał Polakom chlubne dzieje ojczyzny:

Cała Polska jest jedną relikwią, bo nie ma tam kawałka ziemi, co by 
nie był skropiony krwią męczeńską. Ale ta krew waszych ojców, ale 
te łzy waszych matek stały się waszą chwałą, bo są waszym dziedzic-
twem. Naśladujcie tylko ich cnoty, a oni w was, a wy w nich będzie-
cie żyć wiecznie86.

Ksiądz Karol kochał Polskę zarówno w jej świetności, jak i w cier-
pieniach. Miłość ojczyzny była u niego ściśle złączona z miłością Kościoła. 
Ze smutkiem patrzył, jak naród ulega złudnym obietnicom i  łudzi 
się byle jakim omamiającym płomykiem, a odtrąca Boga. Przestrze-
gał przed przyjmowaniem zdradzieckiej pomocy, trwaniem w ciem-
nościach ducha oraz przed postawą egoizmu i pychy, która chciałaby 
zgasić światło na drodze zbawienia, blask prawdy płynącej z krzyża: 

Lada światełko zaświeci, a my za nim idziemy, a na to światło, które 
z krzyża okazuje nam drogę zbawienia oczy zamykamy, i podmuchem 
dumnego, nędznego rozumu naszego chcielibyśmy je zagasić, aby nam 
nie świeciło, i kochamy się w ciemnościach ducha, i lada kto zdradziec-
ko rękę wyciągnie, niby to nam ku pomocy, a my się jej chwytamy; […] 
nie chcemy kochać Boga, bo chcemy kochać siebie, a te dwie miłości 
w jednym sercu miejsca mieć nie mogą87.

Krzyż jako jeden z centralnych symboli genezyjskich, zgodnie z tra-
dycją chrześcijańską, wiąże się ze światłem słońca, a także na innej płasz-
czyźnie − z gwiazdą i księżycem. Wyraża on chrystusowość, czyli Wcie-

85 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, wrzesień 1848, w: Poselstwo duchowe 
ku ludziom, list XXV, list cyt., s. 91.

86 Por. tenże, Królowa Korony Polskiej, KMB, s. 81.
87 List pisany w odpowiedzi na wiadomość o bombardowaniu Lwowa; obszer-

ne fragmenty tego listu przepisała księżna synowi Adamowi; por. list XXIX, w: K. An- 
toniewicz, Poselstwo duchowe ku ludziom, s. 98-102; zob. List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 
2 listopada 1848, MNK, rkps 1170, list 20.
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lenie, ogołocenie, ofiarę, ale też określa życie człowieka, jego drogę 
i sytuację ontologiczną88. Podobnie jak poeci odwołujący się do kon-
strukcji wizji genezyjskiej, Antoniewicz pragnął widzieć Polskę nawró-
coną, katolicką i zmartwychwstałą. Marzył o jedności wszystkich Po-
laków, wskazując zawsze na jej odwieczne Boskie źródło, nieulegające 
nigdy rozdwojeniu: 

O, jak często stoi mi przed oczyma jako sen błogi Polska katolicka, Pol-
ska nawrócona. Jedno serce, jedna myśl, jedno uczucie w całym naro-
dzie. W tej jedności ogniwem wiecznym Bóg, który zabija i wskrzesza 
narody, bo jedność każda musi mieć punkt zjednoczenia, z którego by 
wychodziła, w której by się kupić mogła, a gdzież go znajdziemy, jeśli 
nie w tym jedynie, który nie podpadając żadnemu rozdwojeniu, po-
czątkiem wielkiej może stać się jedności? – Jeśli wielkich cnót potrze-
ba, aby naród istniał, o jakże daleko większych zmartwychpowstań89. 

Nowe życie wstępowało w  serca tych, którzy słuchali kazań 
ks. Karola. Zawsze zaczynał je krótką, gorącą modlitwą. Nie wzniecały 
one żadnej dyskusji, lecz budziły sumienia90 i umacniały wiarę w Boga 
i w przyszłą wielkość narodu wskrzeszonego na fundamencie Kościoła91:

Każdy słuchacz wierzył, każdy nabierał ufności w lepszą przyszłość; 
uniesiony na falach nieznanej wymowy, nagle oglądał przystań wszyst-
kich swych marzeń, ojczyznę wskrzeszoną na niezachwianym grun-
cie Kościoła, bronioną mnogimi zastępy nowych rycerzy, którzy u stóp 
krzyża wszystko wymodlą. Niepokonana moc modlitwy, największe 
cuda ofiary Pańskiej, nagle mu w oczach stawały, i  z ubożuchnego, 
znękanego, rozpaczającego niewolnika, od razu zostawał panem naj-
świetniejszej przyszłości92. 

88 L. Zwierzyński, Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, 
Katowice 2008, s. 323; zob. również: W. Pyczek, Jerozolima Słoneczna Juliusza Słowackie- 
go, dz. cyt.

89 K. Antoniewicz, W dzień zaduszny, list XXIX, w: Poselstwo duchowe ku ludziom, 
s. 99-100; zob. List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 2 listopada 1848, MNK, rkps 1170.

90 Por. J. Koźmian, O kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 506.
91 Tamże.
92 Tamże. 
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Na „pogorzelisku najnowszych idei europejskich”, całkowicie 
bezużytecznych po klęsce ideałów oświeceniowych i rewolucyjnych, 
naród znalazł schronienie we wspólnocie religijnej, żyjącej od wieków 
w ustalonych normach, wyrażających się w konkretnych, żywych sym-
bolach i w liturgii. Zamiast relacji Kościół i państwo, powstała moc-
no przeżywana relacja Kościół i naród93. Antoniewicz − podobnie jak 
Norwid − ideę społecznego powołania każdego Polaka opierał na głę-
bokim, ponownym odkryciu fundamentalnej roli wiary i  Kościoła 
w  życiu narodu jako siły moralnej tworzącej podstawy dojrzałego 
patriotyzmu:

Narody są wieczne! W  różnych kształtach i  formach pojawiać się 
mogą, przez różne przechodzą koleje, przez radość i  smutek, przez 
chwałę i wzgardę, przez łzy i krew, przez śmierć i zmartwychwstanie! 
[…] Związek narodu z Kościołem, to jest związek narodu z Bogiem, 
jest kamieniem węgielnym wszelkiej narodowości, bo jest kamieniem 
węgielnym siły moralnej, która wszystko uszlachetnia, uświęca, która 
w sercu rozwija ten nadziemny, szlachetny, zbawienny patriotyzm nie 
przemijającego, chwilowego szału i przelotnej egzaltacji, który po so-
bie tylko echo głośno-brzmiących słów zostawia, ale patriotyzm wy-
trwałości, poświęcenia, jedności, miłości, dojrzałości w pomyśle i tę-
gości w działaniu94.

Zdawało się, że Polska w końcu odzyska wolność i ta nadzieja 
zakwitła również w sercu ks. Karola, co wyraził w mowie wygłoszonej 
we Lwowie w 1848 roku: 

Gdy wybije godzina od Boga oznaczona, jak olbrzym z grobu powsta-
je, wyciąga wolne ku niebu ramiona, jak orzeł wzbija się pod obłoki, 
pije rosę boskich natchnień; ta siła to ten mądry, przezorny, roztropny 
budowniczy, co się bierze do wielkiego dzieła, do odbudowania tego 
gmachu narodowego życia, opartego na wierze i cnocie! − Takim był 
zawsze naród polski, takim i w tych dniach pamiętnych się okazał95.

93 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, dz. cyt., s. 93.
94 K. Antoniewicz, Królowa Korony Polskiej, KMB, s. 78.
95 Tamże.
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Przypominając świetlaną przeszłość ojczyzny, kaznodzieja ape-
lował do serc i sumień, by rozbudzić świadomość narodową i ożywić 
polskiego ducha uciemiężonego polityką zaborcy. Pierwszą przyczynę 
upadku narodu znajdował jednak – jak już wspomniano − nie w ze-
wnętrznych czynnikach, lecz w dawnych błędach narodu. Wzywał więc 
do zgody, poszanowania prawa, do jedności i szacunku wobec tożsa-
mości każdego człowieka oraz do „wiecznotrwałego sojuszu miłości” 
u stóp krzyża. Ta miłość bratnia i ład możliwe są jednak tylko wtedy, 
gdy człowiek będzie szanował prawo Boże i prawo ludzkie: 

Taka bowiem jest wola Boska, abyśmy się wszyscy kochali wzajemnie, 
bez względu na stan, wyznanie i naród; aby wszystkie narody bratnią 
dłoń sobie podały: północ południowi, wschód zachodowi; aby wszyst-
kie narody zawarły sojusz wiecznotrwały miłości i zgody u stóp krzy-
ża, pod błogosławieństwem namiestnika Chrystusowego na ziemi. […] 
Ale miłości bratniej tam nie będzie, gdzie nie ma miłości Bożej; porzą-
dek i jedność długo trwać nie może tam, gdzie nie masz uszanowania 
praw Boskich i ludzkich96.

To właśnie w odstępstwie narodu od wiary w Boga i od krzyża 
widział Antoniewicz główny powód upadku narodowości polskiej. Na-
wiązuje do tego także m.in. w rozważaniach w czasie drogi krzyżowej, 
której przewodniczył w 1849 roku podczas dwugodzinnej pielgrzym-
ki z przyjaciółmi do cudownego obrazu Matki Bożej w Zuckmantel97. 
Spisał je potem na prośbę księżnej Sapieżyny. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że w  mesjanistycznej literaturze romantyzmu motyw 

96 Tamże, s. 77-79.
97 W Polsce kult drogi krzyżowej zaczął wyodrębniać się w XVI wieku i często 

miał formę nabożeństw do dróg Chrystusa. Kult ten przejawiał się też w różnych na-
bożeństwach stacyjnych przy rozważaniu męki Pańskiej. Droga krzyżowa zawierająca 
14 stacji powszechnie praktykowana była dopiero od początku XVIII wieku. Znanych jest 
wiele tekstów łacińskich, a jednym z najstarszych w języku polskim jest Sposób nabożeń-
stwa drogą krzyżową nazwanego, wyd. w 1731 r. we Wrocławiu. Nabożeństwo to wpro-
wadzano w parafiach sporadycznie. Zaczęło się ono upowszechniać dopiero pod koniec 
XIX w., kiedy to w 1871 r. papież Pius IX zniósł klauzulę ograniczająca erygowanie drogi 
krzyżowej w kościołach niefranciszkańskich; zob. J. Kopeć, Droga Krzyżowa. Dzieje, 
w: Krzyż, red. E. Kasjaniuk, „Biblioteka Encyklopedii Katolickiej”, Lublin 2011, s. 34-42;
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drogi krzyżowej funkcjonował również jako metaforyczny obraz dzie-
jów zniewolonego narodu. Nawiązywano do niego w celu podtrzyma-
nia ducha patriotyzmu; kaznodzieje ponadto traktowali go jako naj-
bardziej odpowiednią formę odnowy religijnej98. W ten sposób motyw 
ten został wykorzystany również przez ks. Karola. W stacji VIII, kie-
dy Jezus pociesza córki jerozolimskie, skierował autor bardzo mocne 
słowa do Polski grzesznej, która odrzuciła Boga i odstąpiła od krzy-
ża, dlatego tuła się po świecie. Ponieważ mowa ta zawierała również 
gorzką prawdę, to w drugim wydaniu, z powodu cenzury, wbrew my-
śli kapłana, pierwotny tekst został zmieniony99. Parafrazując słowa Je-
zusa, wzywał wówczas:

„O córki polskie, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad 
dziećmi waszymi”, bo Polska mnie opuściła i niewierną mi się okazała. 
A ja cóżem jej złego uczynił? Kochałem ją, błogosławiłem, a ona stanę-
ła w rzędzie nieprzyjaciół moich i ona wołała: „Ukrzyżuj Go! Ukrzy-
żuj Go! Niech krew Jego padnie na nas i na dzieci nasze”. I padła ta 
krew, i Polska ukrzyżowana została i znikła potęga jej i skarlała siła jej. 
Bluźniła, a bluźnierstwo stało się przekleństwem dla niej. Nie chciała 
się skupić około krzyża mego i dlatego rozproszona błąka się po świe-
cie i jeszcze w lekkomyślności swojej bawi się i śmieje, a wy módlcie 
się i płaczcie, a wymodlicie i wypłaczecie dla niej zbawienie100.

Podobnie jak poprzednicy − ks. Jan Paweł Woronicz101 oraz ks. Jó-
zef Morelowski, autor słynnych Trenów na rozbiór Polski102 − Antoniewicz 

 98 Tamże, s. 42.
 99 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 303. Drugie wydanie tej zmienionej już Drogi Krzyżowej 

znajduje się w dziełku A. Załuskiego Krzyż Chrystusów, zbawienie, żywot i zmartwych-
wstanie nasze, Sanok 1856. Autor chociaż był gorącym patriotą, zmienił rozważanie tej 
stacji z obawy starcia z policją. Nie wiedział, że wszystkie pisma ks. K. Antoniewicza 
z 1849 i 1850 r., wydawane we Lwowie, przeszły już podwójną cenzurę.

100 Cyt. za: ATJKr, rkps 1012 − I, k. 303.
101 Jan Paweł Woronicz (1757-1829), jezuita, biskup krakowski, arcybiskup 

warszawski, prymas Królestwa Polskiego, kaznodzieja, poeta, mecenas sztuki, autor m.in. 
Świątyni Sybilli i Hymnu do Boga.

102 Józef  Morelowski (1774-1845), jezuita. W cyklu 13 elegii, które jako mło-
dzieniec pisał po upadku państwa w 1795 r., dał wyraz krańcowej rozpaczy z powodu 
tej dziejowej tragedii.
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uważał, że przyczyną upadku ojczyzny było złamanie przez naród pol-
ski przymierza z Bogiem. Ale w jego twórczości dominuje też histo-
riozoficzny optymizm rodzący głęboką wiarę w odzyskanie przez nią 
niepodległości, co stanie się możliwe poprzez moralne odrodzenie 
każdego człowieka z osobna i całego narodu. Ksiądz Karol wierzył, że 
naród powróci do obywatelskich i osobistych cnót dzięki nadziei i uf-
ności w sprawiedliwość i miłosierdzie Boga103. W jednym z kazań na 
święta Zmartwychwstania Pańskiego odwołuje się do paraboli alego-
rycznej i personifikacji często spotykanej w romantyzmie – nadającej 
ojczyźnie cechy istoty żywej:

Naród wielki i potężny leżał w grobie złożony, przywa lony ciężarem 
długu, zaciągniętego u sprawiedliwości Boskiej, i Bóg spojrzał na ten 
naród, bo Bóg kochał Polskę, bo Polska Boga kochała i  szanowała, 
i uczynił ją wielką i chwały pełną wobec świata całego, ale odkąd sprze-
niewierzać się Bogu po częła, tak widocznie błogosławieństwo Jego od 
niej się oddalało; ale kochać jej nie poprzestał; wiara ojców była pukle-
rzem zasłaniającym synów przed gniewem i zapalczywością Jego; i łzy 
i modlitwy dusz wybranych wybłagały miłosierdzie Boga; i głos zlito-
wania odezwał się do nas wszystkich i do każdego z osobna, abyśmy 
rozwiązali te związki grzechu, które krępują serca nasze, czucia nasze, 
myśli nasze, bo zmartwychwstanie matki od zmar twychwstania dzieci 
rozpocząć się powinno i potąd ciało naro dowe nie ożyje, pokąd każdy 
z osobna nie ożyje członek!104

Podobnie jak w twórczości Mickiewicza (Wielka Improwizacja), 
Słowackiego (Poeta i natchnienie), Krasińskiego (Psalm dobrej woli), 
Goszczyńskiego (Mara ojczyzny), Gaszyńskiego (Widmo ojczyzny) 
i w wielu innych utworach romantycznych, ojczyzna pojawia się właś- 
nie jako osoba umarła, pogrążona w letargu czy śmiertelnie zraniona, 

103 P. Żbikowski, Inspiracje religijne w poezji porozbiorowej (1793-1805), w: Motywy 
religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, dz. cyt., s. 251.

104 K. Antoniewicz, Kazania (pierwszy raz drukiem ogłoszone), wyd. J. Badeni, t. II, 
Kraków 1890, s. 35; por. tenże, O zmartwychwstaniu Pańskim, Kśw., s. 109-122. Kazanie 
z dwóch świątecznych dni Wielkanocy z wydania pierwszego  zostały tutaj skrócone 
i połączone w jedną homilię, w której brak już niestety cytowanych w pracy fragmentów. 
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dla ratowania której trzeba wszystko porzucić. Ojczyzna upersonifiko-
wana występowała także już w pierwszej wersji Pieśni Legionów Pol-
skich we Włoszech: Jeszcze Polska nie umarła. Sposób więc „tchnięcia 
życia” w ojczyznę najpełniej przemawiał do powszechnej wyobraźni. 
Ogromną rolę spełniała też alegoria ojczyzny jako matki czy uciśnio-
nej dziewicy, ilustrowana przez ikonografię romantyczną105. 

Ksiądz Karol wzywał, by wytężyć wszystkie siły w celu ratowania 
narodowości polskiej, a warunek powodzenia tego wysiłku uzależniał 
od osobistego zmartwychwstania rodaków. Zdawał sobie jednak spra-
wę, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą temu przeciwdziałać. Oni 
swym złym postępowaniem hańbią samych siebie, ale dla prawomyśl-
nych nie mogą stać się powodem zniechęcenia, lecz przeciwnie – za-
chętą do wytężenia wszystkich sił, by ratować ojczyznę:

Sprawa narodowa jest sprawą wielką i świętą, a jeśli kto temu duchowi 
przeciwnie działa, ten siebie spodli i zhańbi, ale nie tę sprawę. Dlate-
go, aby pojedynczych osób przekroczenia nie były powo dem odwró-
cenia i  zniechęcenia dla dobrze myślących, ale przeciwnie zachętą 
do wytężenia wszystkich sił, aby ta narodowość, której ziarnko rzu-
cone pod błogosławieństwem Boskim coraz piękniej i  swobodniej 
rozwijać się mogło w  obfity owoc na przyszłość; pocznijmy wszy-
scy, którzy kochamy ziemię naszą ro dzinną, od zmartwychwstania 
naszego106.

W rozważaniach na temat istoty patriotyzmu godny uwagi jest też 
krótki dialogowany utwór Antoniewicza pt. Rozmowa o zmroku wie-
czornym. W odpowiedzi na przechwałki rozmówczyni o tym, że jest 
Polką, a o której „patriotyzmie” świadczył jedynie biały na jej palcu orze-
łek połyskujący srebrnym skrzydełkiem107, usłyszała takie oto pytania:

105 M. Janion, Studia o romantycznych ideach. Ojczyzna i poezja, w: M. Janion, 
Prace wybrane. Romantyzm i jego media, t. IV, red. M. Czermińska, Kraków 2001, s. 173.

106 K. Antoniewicz, Kazania (pierwszy raz drukiem ogłoszone), t. II, dz. cyt., s. 35. 
107 Por. tenże, Rozmowa o zmroku wieczor nym; rękopis przepisany ręką J. Sa- 

pieżyny, ATJKr, rkps 932 − C, t. I, k. 101-106. W druku ukazała się Rozmowa… pod 
zmienionym tytułem: Wieczorna pogadanka, Lwów 1850.
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− Zaiste, możesz się chlubić należąc do tego narodu, który nigdy ni-
czym się nie spodlił, nie zhańbił jako naród, a zarówno orężem, jak 
cnotą zwycięskie wywalczył dla siebie wawrzyny, ale… czy Pani jesteś 
Polką? […] Czy pojmujesz Pani wagę i całe znaczenie słowa tego?108 

Autor Rozmowy… nie uzależniał tego, czy ktoś jest Polakiem od 
urodzenia się na polskiej ziemi czy pochodzenia z pol skich przodków, 
lecz od zasług i pielęgnowanych fundamentalnych wartości. Podstawą 
narodowości są – według niego − cnoty narodowe, „będące kamieniem 
węgielnym tego mistycznego gmachu, który narodowością się zowie”109. 
Zarzucał on więc, że polszczyznę z serc Polaków wyparły francuszczy-
zna, angielszczyzna i niemczyzna, że nie czujemy po polsku i nie myśli-
my po polsku. Źle zaś rozumiany patriotyzm uznawał za jedną z głów-
nych przyczyn, z których powodu „do ojczyzny przyjść nie można”110. 
„Nie Polska tworzy Polaków – pisał − ale Polacy Polskę tworzyć mu-
szą. Bo naród nie z ideałów, ale z ludzi się składa”111. 

Matka Polska leżąca w grobie, skuta kajdanami przemocy wroga 
i nieprawości swych dzieci, oczekuje zmartwychwstania, lecz „zmar-
twychwstanie śmierć poprzedzać musi i pokąd nie obumrzemy nie-
prawościom i grzechom naszym – przestrzegał Antoniewicz − potąd 
o zmartwychwstaniu ani myślmy”112. Znając doskonale dzieje Polski, 
klęski jej nie uzależniał – jak już wspomniano − tylko od sił zewnętrz-
nych, ale pamiętając tragiczne wydarzenia rabacji galicyjskiej, przyczy-
nę tego upadku widział w narodowych waśniach i wadach. Nawoływa-
niu do wskrzeszenia narodowości osobowej i życia według przykazań 
Bożych służyły mu przede wszystkim kazania wygłoszone we Lwo-
wie. Przekonywał w  nich, że podstawą wolności i  szczęścia narodu 
są zasady moralne i wiara. Również tutaj zwracał uwagę na to, że na-
ród został zgubiony przez własne grzechy; dopiero więc wówczas, jeśli 

108 Por. Rozmowa o zmroku wieczor nym, k. 101-106. 
109 Tamże.
110 Tamże, k. 106. Nie wiadomo, czy dalsza rozmowa odbyła się; w dostępnych 

zbiorach rękopiśmiennych zapisu jej nie odnaleziono.
111 Tamże.
112 Tamże, k. 103.
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zmartwychwstanie rodzina polska, to z martwych powstanie również 
naród113. Nawiązując do męki Jezusa na krzyżu, wzywał rodaków do 
wiary i przestrzegał, by ta męka nie była na próżno i by nasze życie 
wzór czerpało z życia Chrystusa:

Nie na to przelał Zbawca krew swoją na krzyżu, aby ta krew na próż-
no płynęła, nie na to zmartwychwstał, abyśmy na wieki rozproszyli 
się. Chrystus cierpiał i my cierpimy, Chrystus zmartwychwstał i my 
zmartwychwstaniemy! Tą samą potęgą, którą siebie z grobu wywołał, 
tą samą potęgą i nas wywoła! […] Ale jeśli chcemy zmartwychwstanie 
nasze podobne uczynić zmartwychwstaniu Chrystusa, niechaj i życie 
nasze kształci się na wzór życia Jego114.

Podobne myśli znajdujemy m.in. u Zygmunta Felińskiego, któ-
ry mając w pamięci wydarzenia rzezi galicyjskiej pisał, że naród polski 
choć stał się ofiarą tak okrutnego bezprawia, to jednak nie poszedł na 
męczeństwo dobrowolnie i bez grzechu, jak Jezus i męczennicy. Słusz-
niej więc nazwać Polskę opłakującą swe grzechy Magdaleną niż Chry-
stusem narodów115.

Najważniejsza dla wszystkich rodaków była sprawa istnienia Po-
laków jako narodu, który nie dał się wchłonąć przez zaborców. W kraju 
wizje przyszłości formułowano zatem w stylu mniej wieszczym, a bar-
dziej moralno-dydaktycznym, skierowanym na konkretne działania. 
I od poety wymagano, by rolę proroka zamienił na bardziej przyziem-
ną misję nauczyciela narodu, gdyż dla pisarzy krajowych właśnie lud 
był odbiorcą edukacyjnych starań. Poszukiwano zatem prawdy o istocie 
duchowej Polaków, która stawała się podstawą historiozofii zwróconej 
ku przyszłości. Odmienność sytuacji kraju skłaniała także, by w prze-
ciwieństwie do emigracji, poszukiwać głównie tego, co nie tyle świad-
czyło o wyjątkowości narodu i jego roli mesjanistycznej, ile ukazywa-
ło dzieje wartości moralnych, którymi się kierował116.

113 Por. K. Antoniewicz, O zmartwychwstaniu Pańskim, Kśw., s. 109-118.
114 Tamże, s. 115.
115 Z. Feliński, Pamiętniki, oprac. i przedm. E. Kozłowski, Warszawa 2009, s. 198.
116 A. Kowalczykowa, Wstęp do: Idee programowe romantyków polskich…, dz. cyt., 

BN nr 261, s. L-LI.
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Zgodnie z  mesjanistycznym sposobem myślenia, kaznodzieja 
w nieszczęściu widział szczególne wyróżnienie przez Boga, który ka-
rząc, jednocześnie wywyższa. W mocy Stwórcy pozostaje także osta-
teczne rozstrzygnięcie i wybór chwili spełnienia narodowych marzeń 
o wolności i o zmartwychwstaniu rodziny polskiej117. Bliska jest ta idea 
również Norwidowej myśli o „zmartwychwstaniu historycznym”, czy-
li oddziaływaniu na dalszy bieg historii, na miarę zasług wypracowa-
nych w czasie ziemskiego życia. Krzyż jest tutaj środkiem transfiguru-
jącym naturalne dzieje ludzkie w historię zbawienia118.

Antoniewicz głosił, że krzyż wszczepiony w polską ziemię, pielę-
gnowany i broniony łzami jej córek i krwią synów, rozrósł się w potęż-
ne drzewo z widzenia Dawida, wielkie i mocne, sięgające nieba, dające 
pożywienie i schronienie wszystkim istotom żywym (por. Dn 4,7-15). 
W nim jest moc i nadzieja dla ojczyzny, której dzieje zawsze były opro-
mienione błogosławieństwem krzyża:

W krzyżu jedynie cała nadzieja nasza, całe zbawienie nasze, cała moc 
nasza. […] Ten krzyż błyszczał zawsze promieniem błogosławieństwa 
dla Polski, a jeśli grzechy narodu ten promień na czas przyćmiły, cno-
ty narodu dziś go na nowo wywołać mogą!119 

Odwołując się do historii, nigdy nie tracił ufności, że naród zmar-
twychwstanie i jako przykład przywoływał obraz Jerozolimy, którą Bóg 
podniósł z upadku. To On zesłał na ziemię polską „królową narodów 
− Nadzieję”. Ksiądz Karol nie miał wątpliwości, że i  tym razem głos 
Najwyższego obudzi w narodzie polskim wiarę, nadzieję i miłość. To 
one ożywiają duszę człowieka i dzięki nim też ożywi się życie narodu: 

Nadzieja, ta królowa narodów, z grobu uśpienia z martwych powstająca, 
niebiańską przyodziana szatą, zesłanniczka Boga, na polską zstąpiła 
ziemię − i wyciągnęła ręce błogosławiące, a dłonie jej oparły się na 

117 Por. M. Janion, Studia o romantycznych ideach…, dz. cyt., s. 146.
118 A. Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, 

Lublin 1985, s. 133.
119 K. Antoniewicz, Nauka wieczorna miana w farnym kościele ks. Jezuitów u św. Miko- 

łaja we Lwowie, 14 kwietnia 1848, Lwów 1848, s. 7.



211

słupach granicznych ziemi naszej! A obok niej stanęła wiara z krzy-
żem w ręku, a obok niej stanęła miłość z rozognionym sercem! Nie-
odstępne nadziei towarzyszki! I ta trójca życie duszy dająca, i życie na-
rodom, zawołała głosem wspólnym: „Ufaj, wierz, i kochaj! W wierze 
moc, w miłości szczęście, w nadziei zbawienie twoje!”120.

Wolność w rozumieniu Antoniewicza może jednak zaistnieć tylko 
wówczas, gdy człowiek będzie kochał Boga i szanował drugiego czło-
wieka. Innej drogi do wolności nie ma. 28 marca 1848 roku, podczas 
nabożeństwa dziękczynnego we Lwowie za nadaną Polsce konstytu-
cję tłumaczył, na czym ta wolność polega. Wyrażał radość z powodu 
zmartwychwstania narodowości krajowej i ocalenia cnót narodowych 
oraz żywił nadzieję, że na polską ziemię nie spadnie już ani jedna kro-
pla krwi i łez. Przypominał, że fundamentem prawdziwej wolności jest 
tylko dobroć i miłość: 

Lecz pod jakim warunkiem Bóg nam dał tę wolność? Czego żąda i wy-
maga od nas? Jak tej wolności używać mamy, aby zbawienne wydawa-
ła owoce? Nie masz wolności w złem, tylko w do brem jedynie wolność 
być może, bo wolność jest córką miłości, nagrodą poświęcenia i cno-
ty, i wolnym, wolnością synów bożych, tylko ten może być, kto kocha 
Boga i człowieka szanuje. Innej wolności nie znamy i znać nie chcemy!121 

W tym czasie powstały też trzy wiersze o wierze, nadziei i miło-
ści, w których poeta nawiązywał do krzyża jako jasno świecącej gwiaz-
dy na niełatwych drogach życia człowieka. Krzyż Jezusa rozjaśnia tu 
niepewność przyszłości: 

Przyszłość kryją chmury mgliste, 
Ścieżka życia wąska, ciasna,
Ale nad nią świeci jasna
Gwiazda − krzyż Twój, Jezu Chryste (Nadzieja)122. 

120 Tamże, s. 5-6.
121 Tenże, Przemowa w czasie dziękczynnego nabożeństwa za nadaną krajowi 

konstytucję, Kp, s. 290.
122 Cyt. za: ATJKr, rkps 1012 – I; k. 323.
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Liryki te, wkomponowane w tło gotyckiego obrazu z wizerun-
kiem Jezusa Ukrzyżowanego, rozpowszechniano we Lwowie w tysią-
cach egzemplarzy. Wiara zaszczepiała w sercach moc krzyża, nadzieja 
prowadziła człowieka wąską ścieżką życia wiodącą za krzyżem do bram 
nieba, a miłość jako najpiękniejszy jego kwiat i najbardziej wzniosła 
nauka, zwyciężała zakusy świata123. 

Do tego tryptyku dołączono jeszcze czwarty wiersz pt. Kochaj, 
którego każda z dziewięciu strof rozpoczyna się tytułowym wezwaniem 
i zachętą do miłości będącej niezbędnym warunkiem Bożego miłosier-
dzia nad ojczyzną i drogą do życia w wolności:

Kochaj! To słowo na ciebie sprowadzi
I na kraj cały Boskie zlitowanie,
Kochaj! To słowo stare grzechy zgładzi,
Wywoła nowe w żywot zmartwychwstanie! (Miłość)124.

Główną siłą według poety, mającą moc zwycięstwa nad światem 
i uratowania Polski, jest bratnia miłość, ale jest to miłość zakwitła na 
krzyżu i opromieniona cierpieniem. To właśnie słowo „kochaj!” ociera 
każdą łzę, daje wolność, otwiera niebo i łączy z Bogiem.

Kochaj, bo to z krzyża głos,
Miłość to jest krzyża kwiat.
Choć ci wszystko wydrze los, 
Miłość ta zwycięży świat (Miłość )125. 

Motyw miłości i wolności jako owoców drzewa krzyża zagrożo-
nych przez niedowiarstwo, kłamstwo, obojętność i brak zasad, często 
przewijał się w pismach Antoniewicza. O takiej wolności mówił m.in. 
w jednej z najsłynniejszych homilii, wygłoszonej we Lwowie w 1850 
roku, w której wyjaśniał rolę Kościoła i znaczenie wiary w życiu spo-
łecznym. Piętnował niedowiarstwo będące zaprzeczeniem nie tylko 

123 Por. tamże, k. 320-323.
124 Tamże.
125 Tamże.
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Boga, ale i godności człowieka, co prowadzi do skarłowacenia wszel-
kich ludzkich uczuć:

Gdzie nie masz wiary, tam i wolność jest tylko czczym słowem, które 
każdy wykłada, tłumaczy wedle chęci i usposobienia swego. […] My 
wolności nie możemy się gdzie indziej uczyć, jak tylko na Kalwaryjskiej 
Górze, w chwili, gdy Chrystus Pan modlił się za tych, co Go krzyżo-
wali! […] U wielu niedowiarstwo stało się surogatem rozumu, a bluź-
nierstwo dowcipem, bo łatwiej przeczyć jak twierdzić, łatwiej szydzić 
jak dowodzić, a niedowiarstwo jest istną negacją; zaczynamy przecze-
niem Boga, a  kończymy przeczeniem człowieka i  zezwierzęceniem 
w duchu!126

Streszczenie tej homilii ukazało się nawet w krakowskim „Czasie”, 
gdyż − jak pisano − mowa ta „również swą treścią, jak sposobem wy-
słowienia się, nie była podobna do tych, które słyszeć nawykliśmy”127. 
Nie bez echa pozostały też grzmiące słowa o ludziach zepsutych, żyją-
cych bez zasad, obojętnych na prawdziwe wartości, ludziach „małego 
rozumu”, których nie wzrusza nawet cierpienie Niewinnego. Tych, któ-
rzy obojętnie przechodzą obok krzyża Chrystusowego, ks. Karol nazy-
wa po prostu „zgrają ludzi”:

Żyje i dzisiaj ta bezbożna synagoga mądrości ludzkiej, ten nowy uoso-
biony Kajfasz, wielki kapłan małego rozumu ludzkiego, co na sąd swój 
powołuje Boga − prawdę i Kościół, a wierze Chrystusa kłamstwa i bluź-
nierstwa zadaje, i potępia to, czego ciasnym rozumem nie pojmuje i li-
tuje się pogardliwie nad tym, czego zepsutym sercem nie może poko-
chać: prawdy i miłości! Jest i dzisiaj ta zgraja ludzi, którzy przechodząc 
koło krzyża, obojętnym okiem patrzą na konanie Chrystusa! Bez zasad, 
bez wiary, […] obojętni na wszystko − jak lud wynarodowiony z cza-
sów Tyberiusza i Kaliguli, wołający: Panem et circenses!128 

126 K. Antoniewicz, Na Wniebowstąpienie Pańskie, Kśw., s. 140.
127 „Czas” z 20 maja 1850 (dodatek literacki); cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol 

Antoniewicz, dz. cyt., s. 247.
128 K. Antoniewicz, Na Wniebowstąpienie Pańskie, Kśw., s. 136.
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Kazaniom Antoniewicza przysłuchiwali się również policyjni 
agenci. Tym razem zbyt mocno „zaniepokojeni” jego bezpośrednio-
ścią, przekręciwszy kilka wyrażeń o wolności, więzieniu i kajdanach, 
wystąpili z formalnym oskarżeniem wobec wpływowego kaznodziei. 
By więc nie narażać się na dalsze trudności, przełożeni polecili mu wy-
jechać na jakiś czas ze Lwowa129. 

Warto też zwrócić uwagę na wydane na przełomie 1848/1849 
roku rozważania pt. Szczere życzenia dla ludu wiejskiego przy zbliża-
jącym się Nowym Roku 1849, gdzie przewodnim echem wygłoszo-
nych kazań i nauk jest troska o prawdziwą wolność człowieka i zgo-
dę między polskim ludem a szlachtą. Autor przestrzegał tutaj przed 
złym używaniem wolności, mogącej przerodzić się w swawolę. Nawo-
ływał, by żyć w jedności i zgodzie z Bogiem i ludźmi, i by człowiek był 
godny otrzymanej wolności, która winna skłaniać go ku dobru i mi-
łości: „Lepiej tobie cierpieć od innych − pisał − jak żeby inni od cie-
bie cierpieć mieli; lepiej tobie być skrzywdzonym, jak być pokrzyw-
dzicielem innych”130. 

Umarłym nazywa ks. Karol tego człowieka, który nie kocha Boga 
i  ludzi. Przypomina też, że źródłem prawdziwej miłości jest krzyż, 
a cierpienie, bez którego nie ma życia, to największy skarb, gdyż w nim 
jest nadzieja i ono uczy kochać. W chwili zaś przejścia do wieczności 
praca i boleść skończą się i pozostanie już tylko miłość, bo ten, kto ko-
cha Boga i ludzi, nigdy nie umiera: 

Boleść jest nieodstępną to warzyszką pielgrzymstwa mego, jest ja-
koby dzieckiem serca mego. To skarb mój, za który Bo gu i ludziom 
zawsze wdzięczny będę! Bo ta boleść nauczyła mnie kochać Boga, 
nauczyła mnie kochać ludzi! Nic pożądańszym nam być nie może, 
jak to, co nas do Boga zbliża, a nic nas do Boga bardziej nie zbliża 
jak krzyż! − Gorzkie łzy daleko od krzyża, słodkie łzy pod krzyżem 
przelane. W duszy naszej jest szczęście nasze, w cierpieniu nadzieja,  

129 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 247.
130 K. Antoniewicz, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego przy zbliżającym się nowym 

roku 1849, Bochnia 1849, s. 22.
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w miłości zbawienie! Kto kocha Boga i ludzi, nigdy nie umrze, kto nie 
kocha, już umarły jest131. 

W swych mowach Antoniewicz, obok głębokiej, palącej miło-
ści Boga i dusz ludzkich, wyrażał zawsze gorącą miłość ojczyzny. Po-
dobnie jak ks. Piotr Skarga, z całą siłą, nie zważając na nic, gromił na-
rodowe błędy, odpychał z oburzeniem fałszywy patriotyzm i uczył, na 
czym polega pra wdziwy. Zachęcał do poznawania tego, co w dziejach 
Polski było wielkie i święte, nawiązywał do życia i zasług świętych pa-
tronów ojczyzny. W tych natchnionych pochwałach – pisał J. Badeni 
− żaden z polskich kaznodziejów mu nie sprostał132. 

Słuchając go i uczony miał nad czym pomyśleć i prostaczek zrozumiał. 
A to jedna z zasad prawdziwej wymowy. W tym ks. Antoniewicz niko-
go nie naśladował − zawsze był sam sobą. […] Styl i dykcja jego, czy 
to z ambony, czy w dziełkach ludowych od innych zupełnie go wyróż-
nia. Ma on w sobie coś wyższego, coś uczuciowego, coś niezrówna-
nie popularnego, polskiego. Oto tak trzeba do Polaka przemawiać!133

Okazją do przypomnienia miłości do ojczystego kraju stały się 
dla ks. Karola też mowy pogrzebowe. Pierwszą wygłosił we Lwowie 
26 marca 1849 roku, nad grobem Wacława Zaleskiego. Ten zasłużo-
ny w służbie Kościołowi i ojczyźnie były gubernator Galicji, znany na 
polu literackim jako Wacław z Oleska134, kochał Polskę, „widział jej 
łzy i starał się je otrzeć, widział jej rany i starał się je zagoić”135. Zmarł 

131 Tamże, s. 78.
132 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 343.
133 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 231.
134 Wacław Zaleski zmarł 24 lutego 1849 roku. Był mężem Antoniny, córki 

Wincentego Anto niewicza, brata stryjecznego ks. Karola. To właśnie Antonina, która 
zmarła jako założycielka zgromadzenia ss. Opatrzności we Lwowie, prosiła ks. I. Pol- 
kowskiego, zaraz po śmierci Antoniewicza, o wydanie zbiorowe wszystkich jego pism, 
które ukazały się drukiem do 1853 roku. Później zamierzno ogłosić drukiem pozostałe rę-
kopisy. Koszty miały być niskie, by ten cenny dar duchowy mógł trafić do każdego. W tym 
celu w imieniu rodziny ofiarowała się pokryć dużą część kosztów; niestety przedsięwzięcie 
to nie doszło do skutku z powodu prywaty jednej firmy księgarskiej. O to samo rozbiły się 
kilka lat później starania ks. Polkowskiego, ATJKr, rkps 1012 − I, Przedmowa, k. 1b.

135 K. Antoniewicz, Mowa nad grobem Wacława Zaleskiego, Kp, s. 286.
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w Wiedniu, z dala od jej granic, więc Antoniewicz w mowie ku jego 
czci, ukazał ją jako bolejącą, cierpiącą „matkę grabarkę”, która otula ko-
ści swych dzieci rozrzucone po wielu zakątkach świata:

O biedna Polsko! Zostałaś dziś tą matką grabarką, która kopie groby 
dla dzieci swoich. […] Czyż już nie dość tych grobów? Czyż cała zie-
mia nasza ma się w jeden wielki przemienić cmentarz? Ach!, boleść 
nasza zasięga jeszcze poza krańce kraju; i morskie wybrzeża, i pusz-
cze wschodu, i stepy nowego świata opowiadają polskie boleści; bo na 
nich polskie bieleją kości136. 

Kolejną mowę pogrzebową wygłosił ks. Karol ku czci Juliusza 
Słowackiego, zmarłego w Paryżu 3 kwietnia 1849 roku. Przyjaciele za-
mówili za poetę we Lwowie żałobne nabożeństwo, ale nie mogli zna-
leźć żadnego kaznodziei, który chciałby wygłosić mowę. Antoniewicz 
choć nie znał poety osobiście, zgodził się bez wahania137. Słyszał o nim 
wiele, zwłaszcza od jego wuja Teofila Januszewskiego, który szczegó-
łowe informacje o  ostatnich dniach życia Słowackiego zawdzięczał 
Z. Felińskiemu, przyjacielowi Juliusza138. Zapewne zgadzał się rów-
nież w pełni z tym, co pisał o poecie krakowski „Czas”, że to „wieszcz 
Boży, który jak dzwon srebrny, zawieszony między niebem a ziemią, 
przemawiał po tężnym głosem słowa Bożego do narodu swego”139. Do 
głębi był poruszony jego czułym sercem i słowami wypowiedzianymi 
tuż przed śmiercią: „Niechże już zrzucę ten płaszcz lichy, co mię wię-
ził i pójdę tam”140. W swej pięknej mowie, wygłoszonej w karmelitań-
skim kościele we Lwowie, kaznodzieja wypowiedział więc cały swój 
podziw i najwyższe uznanie dla twórczości wielkiego rodaka, który 
powrócił do jasności Boga: 

136 Tamże.
137 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 249.
138 Zob. S. F., Ostatnie chwile Juliusza Słowackiego (odpis listu do Teofila 

Januszewskiego), Paryż, 7 kwietnia 1849, „Dzwonek…”, Lwów 1850, t. I, dz. cyt., s. 55-59; 
zob. również: Z. Feliński, Pamiętniki…, dz. cyt., s. 253.

139 Zob. „Czas”, 26 kwietnia 1849, cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, 
dz. cyt., s. 222. 

140 Cyt. za: tamże. 
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Słowacki był dzieckiem narodu, był wieszczem narodu – i cały naród 
tę smutną powtarza nowinę: Słowacki nie żyje!... Ale nie, − Słowac-
ki żyje, bo życiem była pieśń jego − a ta pieśń żyje w pośrodku nas − 
martwą była za życia jego dla wielu, ale na grobie jego pieśnią nowego 
zabrzmi odrodzenia. […] Zmęczony długim cierpieniem, strawiony 
głębokim uczuciem − przestał Słowacki śpiewać, przestał żyć, ciszej 
i ciszej brzmiały struny lutni jego, ciszej i serce jego biło. Wszystko 
ucichło… Słowacki usnął snem sprawiedliwego… wrócił do tej jasno-
ści do Boga, którego kochał…, a pieśń jego jako złoty strumień rozla-
ła się po całym kraju…, a pieśń jego jako głos z zaświatu zadzwoniła 
do wszystkich serc tym słowem zbawienia141.

Lwowski korespondent „Czasu” zanotował, że mowa ta należy do 
najszczytniejszych, jaką Antoniewicz kiedykolwiek wygłosił. Mówca 
z wielkim talentem i podziwem ukazał geniusz i krzyżową drogę po-
ety, jego duchowe zmagania i powrót na łono Kościoła142. Przykład Sło-
wackiego, który dobrze wypełnił „posłannictwo prawdziwego wieszcza 
polskiego, wieszcza narodowego i katolickiego”, posłużył mu również 
do nakreślenia głównych zadań, jakie winien podjąć poeta chcący chlu-
bić się tym zaszczytnym mianem. Pisał, że Słowacki, którego pieśń była 
piękna i czysta, choć „tęskna i smutna”, był prawdziwym wieszczem na-
rodowym, bo „narodowość z wiary wypływa, a kto nie jest poetą kato-
lickim, ten narodowym, polskim poetą nigdy nie będzie”143. Przestrze-
gał zaś przed tymi fałszywymi przewodnikami, którzy nie służą Polsce 
i zabijają w niej narodowego ducha: 

Biada zaś temu, który mając być Aniołem dla narodu, staje się sza-
tanem jego, […] który nie w jasność nieba, ale w nowe piekło myśl 
wprowadzi […], który kłamiąc miłości, ojczyzny zabijając cnotę − za-
bija narodowość144.

141 K. Antoniewicz, Przemowa przy żałobnym nabożeństwie za duszę Juliusza 
Słowackiego, ATJKr, rkps 932 − B, t. IV: Pisma  o. Karola Antoniewicza, tamże: k. 118b, 
(rękopis przepisany przez anonimową osobę); por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 249- 250. 

142 „Czas”, 26 kwietnia 1849, cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 222.
143 K. Antoniewicz, Przemowa przy żałobnym nabożeństwie za duszę Juliusza 

Słowackiego, dz. cyt., k. 118b.
144 Tamże.
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Pisząc o krzyżu ojczyzny, warto zwrócić jeszcze uwagę na oddziel-
ny druk kilkustronicowej broszurki autorstwa Antoniewicza: Wezwanie 
do przedruku osiemnastowiecznego zbioru pt. „Matka świętych Polska” 
F. Jaroszewicza, której celem była zachęta Polaków do wznowienia tego 
cennego czterotomowego dzieła, ukazującego chwalebne czyny naszych 
przodków145. Druk ten niczym patriotyczna ulotka rozprzestrzenił się 
szybko po całym kraju. Personifikacja Matki Polski, bolejącej z powo-
du łez i grobów swych dzieci rozrzuconych po całym świecie, porusza-
ła do głębi serca rodaków. Tak jak Chrystus podążała ona drogą bole-
ści, zbroczona krwią, skuta kajdanami i upadała pod ciężkim krzyżem 
wyciosanym dla niej przez niewdzięczne dzieci, a włożonym na bar-
ki przez obce, wrogie ręce. Na jej błaganie o pomoc świat pozostawał 
głuchy i zamieniał się jakby w bezludną, nieczułą pustynię. Nie tyle lę-
kała się ona zagrożenia zewnętrznego, ile słabości i braku wiary swych 
dzieci. Jako zdrajców narodu postrzegała przede wszystkim wady: ego-
izm, nienawiść, próżniactwo i brak zasad moralnych146. Napominała, 
by obrony przed utratą wartości narodowych szukać „w pamiątkach 
przeszłości, przeżytej wielkości i chwały”147, gdyż najpiękniejszą spu-
ścizną dla potomnych są wielkie czyny ojców i matek. Przekonywała, 
że godną bronią do walki o Polskę, jest „miecz prawdy”, „przyłbica uf-
ności w Bogu” i „pancerz wiary”, a tę umacniać trzeba poprzez pozna-
wanie dziejów własnego narodu.

Ksiądz Karol do głębi poruszał serca, pisząc, że: „Nieszczęśliwa 
była Polska zawsze – ale wielka w nieszczęściu swoim – i wieniec chwa-
ły Jej z łez i krwi uwity!”148. Odkrywanie zaś i rozpowszechnianie naro-

145 Matka świętych Polska albo Żywoty świętych błogosławionych, wielebnych, świą-
tobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycji każdego wieku od zakrze-
wionej w Polszcze chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących. Z róż-
nych autorów i pism tak polskich, jako i cudzoziemskich zebrane i spisane przez o. Floriana 
Jaroszewicza ukazały się po raz pierwszy w 1767 r. w Krakowie. Dzięki Wezwaniu… 
ks. K. Antoniewicza Żywoty… ukazały się w Piekarach Śląskich w 1850 roku.

146 K. Antoniewicz, Wezwanie do przedruku „Matki świętych Polski”, ATJKr, rkps 
932 – C, t. I, k. 93; (osobny druk: k. 93-96).

147 Tamże, k. 94b.
148 Tamże, k. 94-95.
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dowych skarbów czynił obowiązkiem każdego rodaka, który nie tylko 
słowem, ale czynem i sercem chce być dobrym Polakiem149. Pamiątki 
przeżytej wielkości to broń, którą walczyć trzeba w ojczyźnie, by z jej 
świetlanej przeszłości zrodzić się mogła przyszłość: 

Biedna Matko Polsko! Lękasz się spojrzeć w przyszłość twoją, bo ci 
się groźno i czarno pojawia… O raczej spójrz w przeszłość twoją, bo 
tam jasno i błogo, bo z przeszłości twojej rozwinie się przyszłość two-
ja. […] Otwórz te zbrojownie Matko Polsko, wyszukaj broń starą i roz-
daj ją między dzieci twoje… Lecz gdzież są zbrojownie tej starej broni? 
Gdzie jej szukać, gdzie znaleźć ją możecie? W pamiątkach przeszłości, 
w pamiątkach przeżytej wielkości i chwały150.

Antoniewicz często odwoływał się w kazaniach i listach także do 
zasług polskich świętych i w swych wypowiedziach przywoływał po-
staci Polaków, którzy „nie wstydzili się być dziećmi Kościoła i uchylać 
zwycięskim laurem uwieńczone czoło przed krzyżem zbawienia”151. Na-
wiązując do szczytnych dziejów ojczyzny, przekonywał, że naród pol-
ski otrzymał od Boga misję obrońcy Kościoła i wiary. Wyuczony zaś 
długim cierpieniem, „nie siłą oręża, lecz ducha”, dzięki któremu poznał 
swe powołanie, „zapalił pochodnię wiary, cnoty i postępu” 152 i został 
wskrzeszony do nowego życia. 

Listy pisane w duchu miłości ojczyzny zostały również zebrane 
pod wspólnym tytułem Groby świętych polskich, a ich adresatem jest 
przyjaciel Antoniewicza − ks. Jan A. Fietzek, redaktor „Tygodnika Ka-
tolickiego” i proboszcz w Piekarach. To właśnie na jego prośbę zosta-
ły one napisane. W liście poprzedzającym ten zbiór listów z Krakowa, 
autor nawiązał do wcześniejszych pisanych w tym duchu utworów:

Przyślę ci także artykuł o św. Jadwidze, Patronce Szlązka, na wzór tego, 
com napisał o św. Kunegundzie, który niedawno w Lesznie drukiem 

149 Tamże.
150 Tamże, k. 94.
151 K. Antoniewicz, Królowa Korony Polskiej, KMB, s. 80.
152 Tamże.
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wyszedł, i żywot św. Izydora, który jak mi pisano z Poznania, „chłopi 
sobie wydzierają”. Ten pierwszy list wyda ci się może słaby, ale następ-
ne spodziewam się, lepiej ci się podobają!…153

Ten zbiór o świętych polskich wpisuje się w tradycję literatury 
hagiograficznej w okresie romantyzmu. Żywoty świętych również w tej 
epoce służyły głównie doraźnym celom moralizatorskim, wspomagały 
apostolską rolę Kościoła, a w niektórych tekstach, głównie dotyczących 
św. Stanisława i św. Jadwigi, ich religijność ustępowała wątkom uczu-
ciowym lub patriotycznym. Zarówno Kościół, jak i literatura wspoma-
gały więc i w ten sposób narodową, społeczną, moralną i religijną jed-
ność zniewolonego narodu154. 

W okresie porozbiorowym przywiązanie do własnego dziedzic-
twa, także religijnego, było szczególnie eksponowane. Poj mowano je 
w kategoriach siły jednoczącej Polaków. Motyw polskich miejsc sa-
kralnych i terenów kultu religijnego wprowadzano także do szeroko 
zarysowanej panoramy trwałych wartości świata155. 

Jan Koźmian wspominał, że ks. Antoniewicz, zwiedzając miej-
sca grobów świętych polskich, wszędzie głosił kazania, gromadził lud, 
by razem modlić się o lepszą dla ojczyzny przyszłość156. Kraków rów-
nież pod tym względem był dla niego miastem szczególnie drogim, 
ale ten „mały, ukryty Kraków, który jako nieustający Westalek ogień 
zachowuje, żywi, podnieca w  łonie swoim ten święty ogień miłości 
i narodu!”157. Krzyże krakowskich wież, szum Wisły, wawelski zamek, 
srebrne brzmienie dzwonów, wszystko to w sercu poety było zawsze ży-
wym wspomnieniem. „Kraków, nadzieją naszą! Pokąd jeden kamyczek 
Krakowa pozostanie, nie zaginie nowej Polski nadzieja!”158 – pisał. 
Pierwszym odwiedzonym grobem w Krakowie był grób bł. Bronisławy 

153 Tenże, List do ks. Jana Alojzego Fietzka (proboszcz w Piekarach), w: Poselstwo 
duchowe ku ludziom, list LXXVII, s. 206-207; zob. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 219.

154 R. Doktór, Hagiografia w literaturze okresu romantyzmu, w: Religijny wymiar 
literatury polskiego romantyzmu, dz. cyt., s. 114-115.

155 A. Aleksandrowicz, W poszukiwaniu Najwyższych Wartości…, dz. cyt., s. 45.
156 J. Koźmian, O kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 516.
157 K. Antoniewicz, Groby świętych polskich, z. 1, Nowe Piekary 1849, s. 8-9.
158 Tamże, s. 7.
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u ss. Norbertanek. Kolejne stacje tej wyjątkowej pielgrzymki to grób 
Michała Giedroycia w kościele św. Marka, potem bł. Szymona z Lip-
nicy w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu, następnie bł. Izajasza 
Bonnera w kościele św. Katarzyny.

Autor, klęcząc przy miejscach doczesnego spoczynku świętych, 
„snuje swe własne wrażenia patriotyczne na tle wzmianki o wielkich 
sługach Bożych”159. Te listy Antoniewicza nie są więc jedynie klasycz-
nymi opisami życia świętych, o czym sam wspomina: 

W zupełnie innym odwiedzałem te groby duchu. Chciałem się modlić 
i do zimnego, grobowego przytu lić serce kamienia i na grobowym ka-
mieniu wypocząć myśli, po długiej i ciężkiej życia wędrówce! Chcia-
łem się pomodlić tą modlitwą, która wzmacnia duszę miłością, wiarą 
i nadzieją. Serce i oko rzewną łzą zapłakało, która na zimnym pozo-
stała grobu marmurze! O, żebym mógł przesłać ci choć jedną taką łzę 
− jedno słowo modlitwy, ale ta łza skamieniała, tego słowa nie odbiły 
nawet sklepienia kościoła: w sercu ożyło, w sercu obumarło, ale Bóg 
je posłyszał!160

W charakterystyce świętych skupiał się autor Grobów świętych 
polskich na ich najważniejszych cnotach. W przypadku Michała Gie-
droycia, z rodu książąt litewskich, później prostego zakrystiana, który 
posługiwał w kościele św. Marka w Krakowie, tą cnotą zasługującą na 
najwyższe uznanie, była mądrość krzyża:

Mądrość Giedroycia była tą mądrością krzyża, którą świat na zywa sza-
leństwem, bo mądrość świata każe świat kochać, mądrość krzyża każe 
światem gardzić. Zwolennicy świata gardzą tą małą karawaną, któ ra ze 
łzami w oku, z krzyżem na sercu, ciągnie tą puszczą wszelkiego obłu-
dzenia ziemskiego do ojczyzny wiecznej […]. Nad kolebką jego bogata 
Pogoń Litewska161, nad grobem ubogi Chrystusowy krzyż. Gdy miłość 
ojczyzny łączy się z miłością Boga, wtedy godło narodowe z godłem Ko-
ścioła związane, staje się chwałą, zwycięstwem i zbawieniem narodu162. 

159 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 219.
160 Por. K. Antoniewicz, Groby świętych polskich, dz. cyt., s. 24.
161 Pogoń Litewska – polski herb szlachecki.
162 K. Antoniewicz, Groby świętych polskich, dz. cyt., s. 36.
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Michał Giedroyć porzucił świat, by zostać ubogim zakonnym 
bratem. Jego wyrzeczenie się wszelkich wygód i uczucia, za którym 
człowiek zawsze tęskni, tworzy więc pewną analogię do życiowej dro-
gi Karola. Właśnie te cechy, jak i posłuszeństwo, czystość czy zapar-
cie się własnej woli, również postrzegane były przez niego jako „kwia-
ty drzewa krzyża”, pilnie strzeżone przez Anioła i Matkę Bożą przed 
zniszczeniem:

To są te kwiaty tego drzewa krzyża, bo aby drzewo taki kwiat wyda-
ło, krwią Boską ob lane być musi. Kochał Giedroyć krzyż Chrystusa 
i w młodym już wieku nosił go w sercu swoim, w młodym już wieku 
te kwiaty krzyża w sercu jego wschodzić poczęły. − Anioł Stróż i Bo-
garodzica strzegły je przed zimnym tchnieniem świata i te kwiaty list-
ki wypuszczały, wiązały się w pączki, czekając na chwilę, gdzieby peł-
nym mogły rozwinąć się kwiatem163. 

Sam autor określał swe listy o grobach świętych jako „bukiecik 
polnych kwiatków, co wzrosły na sercu, na którym jeszcze lśni się jak 
rosy kropla łza wspomnień przeżytych, […] co do istnienia, nie prze-
żytych co do uczucia!”164. Poprzez postacie świętych polskich, którzy 
swą chwałę złożyli u stóp krzyża Chrystusa, przypominał słynne dzie-
je narodu i umacniał miłość do ziemi ojczystej. Wierzył, że z tych gro-
bów zrodzi się zmartwychwstanie narodu, ale pielgrzymując do pięk-
nych krakowskich świątyń, wyrażał też gorzką myśl o tych rodakach, 
którzy zatracili poczucie przynależności do narodu i do wartości, któ-
rymi żył od wieków. To dlatego, że odrzucili Boga, teraz muszą klękać 
przed obcą władzą. Bolał więc nad istnieniem w Polsce duchowego 
cmentarza, pozbawionego najważniejszego symbolu – znaku krzyża:

Oderwawszy Polskę od Boga i Kościoła, obcymi zostaliśmy we włas- 
nym domu na szym, i nie chcąc w pokorze wielkości naszej, jako dzieci 
Kościoła, ugiąć kolana przed Bo giem, w poniżeniu musimy przed obcą 
ugi nać je władzą! Serca nasze, które po polsku kochać nie umieją, mar-

163 Tamże, s. 30.
164 Tamże, s. 24.
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twe zostały, a  zagasiwszy ogień miłości ogniem namiętności wygo-
rzały – rozumy nasze, które po polsku już myśleć nie umieją, szukają 
w ciemności zawikłanych teorii zbawienia. Bo miłość polska była za-
wsze szlachetna, pełna poświęcenia, nie majątku i życia tylko, ale po-
święcenia siebie samego. Bo myśl polska była zawsze jasna, praktyczna, 
dziś najdziwaczniejsze tworzy zdania i zasady, które jak niedonoszo-
ne dzieci w świat ciska, przedwczesne dla nich gotując groby! Mamy 
dziś cmentarz ciał − cmentarz duchowy, ale na grobach tego cmenta-
rza nie masz krzyża!165

Antoniewicz kategorycznie przeciwstawiał się laicyzacji ojczyzny, 
ale wyrażał też głęboką nadzieję, że polskiego ludu nie będzie łatwo 
oderwać od Boga, jak niektórzy chcieliby. Pisał o tym m.in. w jednym 
z listów do przyjaciół: „Aż rozpacz bierze, jak się o to sta rają. Sądzą, że 
podówczas pocznie być polskim ludem, kiedy przestanie być katolickim; 
że kiedy Boga krzyżować będzie grzechami, Polska z krzy ża zstąpi”166. 
Był przekonany, że pomimo tych przeciwności wiara i krzyż nadal po-
zostały w wielu ludzkich sercach, dlatego nadzieja zmartwychwstania 
wciąż jest żywa. Kościół bowiem, którego krzyż jest symbolem, umac-
nia się zawsze wtedy, gdy jest prześladowany, poniżany i opuszczony, 
ponieważ Bóg jest w nim:                         

Ludzie i narody odpadają od Kościoła i giną, ludzie i narody wracają 
do Kościoła i zmartwychwstają! − Jedni wywołują sprawiedliwość, dru-
dzy miłosierdzie Boskie nad nami, jedni krzyż depcą no gami, drudzy 
noszą go w sercu swoim. Kościół w upokorzeniu się podnosi, w prze-
śladowaniu wzmacnia, w opuszczeniu rośnie, bo działanie Kościoła to 
działanie Boskie, i ci, co chcą Kościół poniżyć, stają się mimowolnie 
narzędziem do podwyższenia chwały i mocy jego167.

Oprócz listów i kazań o patronach Polski, gdzie motywy pasyj-
ne są wyraźnie wpisane w historię narodu polskiego, tworzył ks. Karol 

165 Tamże, s. 17.
166 K. Antoniewicz, List z Sącza do Morawskich, 24 grudnia 1848, w: Listy z zakonu, 

list XXX, s. 78; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 210.
167 K. Antoniewicz, Groby świętych polskich, dz. cyt., s. 26-27.
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również poetyckie legendy o świętych, np. o św. Jacku czy św. Janie Kan-
tym. W okresie romantyzmu podania ludowe o świętych lub utwory 
o wyraźnie ludowej stylizacji były znane powszechnie i dają one moż-
liwość wglądu w ówczesną religijność ludową. Na ludową nutę styli-
zowane są utwory odnoszące się głównie do postaci, które od wieków 
znane były w tradycji: św. Jana Kantego, bł. Bronisławy czy św. Kingi. 
Owa stylizacja widoczna jest nie tyle w języku, ile przede wszystkim 
w idei. Autorzy wybierali mianowicie z życia świętych motywy czy upo-
wszechnione w tradycji wątki, aby raz jeszcze przywołać cudowne wy-
darzenie lub ukazać szczególnie budującą postawę168. 

I tak w legendzie Święty Jan Kanty169 cudem było ocalenie życia 
tytułowego bohatera − „zwolennika krzyża”, którego w czasie pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej napadli zbójcy. Inna legenda Antoniewicza pod 
tym samym tytułem170 ukazywała św. Jana dokonującego cudu dzięki 
uczynieniu ręką znaku krzyża. Z kolei w legendzie o Świętym Jacku171 
cud odrodzenia się zniszczonych przez burzę i grad kłosów zbóż doko-
nał się dzięki modlitwie tytułowego świętego. Zarówno opisy grobów 
świętych polskich, jak i legendy o świętych oraz publikowany już wcze-
śniej Żywot wielkiego męczennika bł. Jędrzeja Boboli i Żywot św. Izajasza 
Bonnera oraz legenda Święty Izydor Oracz, a także wiersze i wspomnie-
nie o św. Kunegundzie (tj. Kindze)172, zostały wydane pod wspólnym 
tytułem w zbiorze O świętych polskich. To właśnie Kunegundzie, świę-
tej „oblubienicy krzyża”, której serce przeszywał widok krucyfiksu, au-
tor poświęcił aż cztery utwory. Królowa, która zamknąwszy się w mu-
rach klasztornych, rozpamiętywała mękę Chrystusa i cierpiała razem 
z Ukrzyżowanym, obiecując modlić się za Polskę i krzyżem błogosławiąc 
rodzinną ziemię, była dla niego postacią w dziejach narodu wyjątkową. 

168 R. Doktór, Hagiografia w literaturze okresu romantyzmu, dz. cyt., s. 111.
169 Zob. K. Antoniewicz, Święty Jan Kanty, w: Poezye o. Karola Antoniewicza, 

t. I, Poezje religijne, dz. cyt., s. 132-137.
170 Tenże, Święty Jan Kanty. Legenda, tamże, s. 129-131.
171 Tenże, Święty Jacek. Legenda, tamże, s. 125-128.
172 Księżna Kinga – Kunegunda, patronka Polski i Litwy i opiekunka ubogich; 

posługiwano się dwiema wersjami jej imienia.
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Podziwiał to, że na potrzeby ojczyzny i ludu oddała wszystkie swe dobra 
materialne i przeznaczyła je na budowanie szpitali i kościołów. Za klasz-
torne mury zabrała ze sobą tylko najcenniejszy skarb – „krzyż Chrystu-
sa głęboko wyciśnięty na sercu jej”173. A wszystko to uczyniła po to, by 
oddać cześć Bogu i rozsławić imię Polski:

Aby to imię Polaka było błogosławieństwem dla wszystkich niewin-
nie prześladowanych, aby to imię Polaka cnotą i chwałą napiętnowane 
po całym rozbrzmiało świecie, aby cześć Boga i Bogarodzicy zakwitła 
wśród [Polaków] i w głębi [ich] serc, aby jedność, zgoda, miłość i po-
rządek panowały wszędzie i zawsze174. 

Poeta prosi też św. Kunegundę, by to właśnie ona była pośred-
niczką między ludem, którego jest matką, a Bogiem, gdyż może wy-
jednać mu zmiłowanie oraz potrzebne łaski na ziemi i w wieczności. 
Krzyż, pod którym lud zgiął kolana, jest tutaj jednocześnie karą za pychę 
i bezbożność, ale i jedyną nadzieją, i pocieszeniem. Dla królowej stał 
się on źródłem doskonałości, dlatego też nazwana została dzieckiem 
krzyża i stała się wzorem trudnej sztuki cierpienia175.

Sami do Boga wołać nie śmiemy,
Bośmy zgrzeszyli, to dobrze wiemy.
Starta bezbożność, pycha zdeptana,
Ciężki krzyż dumne ugiął kolana.

Ale nas krzyż ten dziś nie przestrasza,
Bo w krzyżu tylko nadzieja nasza.
Jeśli Bóg karze, to nie odrzuca;
Jutro pocieszy, gdy dziś zasmuca176. 

173 K. Antoniewicz, Wspomnienie o świętej Kunegundzie, w: O świętych polskich. 
Wiązanka zebrana z pism ks. Karola Antoniewicza TJ, Kraków 1906, s. 78.

174 Tamże.
175 Por. tenże, Wspomnienie pierwsze o św. Kunegundzie, w tenże: Żywoty świętych 

polskich, Gniezno‒Leszno 1849, s. IV-X.
176 Tamże, Modlitwa do św. Kunegundy, s. 97-98; por. K. Antoniewicz, Modlitwa 

do św. Kunegundy, „Pokłosie…”, Poznań 1854, s. 122-123 i Do św. Kunegundy, w: Poezye 
o. Karola  Antoniewicza TJ, t. I, Poezje religijne, s. 138.
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Cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka. Różnica jest 
jednak ogromna między tymi, którzy cierpiąc narzekają i  wpadają 
w rozpacz, a tymi, którzy cierpienie przyjmują z pokorą i wdzięczno-
ścią. Tylko ten, kto cierpieć umie, posiada największą mądrość: 

Cierpieć jest to los każdego człowieka, pielgrzyma i wygnańca na tej 
ziemi, ale umieć cierpieć, jest to mądrością największą i najzbawienniej-
szą. Między cierpieniem a cierpieniem, o jakże wielka zachodzi różni-
ca. Jedni cierpią, bo cierpieć muszą, w narzekaniu, szemraniu i rozpa-
czy; drudzy cierpią, bo cierpieć chcą, w radości, weselu i z wdzięcznym 
dziękczynieniem177. 

Od cierpienia człowiek zwykle ucieka, chce je oddalić lub wy-
brać jak najmniejsze. Święta Kunegunda wskazuje inną drogę: gdy Bóg 
nawiedzał ją krzyżem, dziękowała za ten dar, nie narzekała i przyjmo-
wała go z miłością. Z tych zebranych raniących kolców boleści, jej gło-
wa została uwieńczona koroną cierniową na wzór głowy umęczonego 
Chrystusa. Nie wybierała sobie rodzaju cierpienia, ale otwierała serce 
na wszystko, czym Bóg chciał ją obdarzyć:

Pilnie zbierała wszystkie kolce, z  których królewskimi rękami uwi-
ła dla siebie koronę cierniową. Nikt tak spiesznie od krzyża nie ucie-
ka, jak ona do krzyża się garnęła, a gdy ludzie zazdrościli jej potęgi, 
szczęścia i bogactwa, ona zazdrościła innym boleści, cierpienia i wzgar-
dy. Nie przebie rała między krzyżami, nie narzekała, nie wypra szała 
się u Boga od cierpienia, ale gdy Bóg ją boleśnie nawiedzał, chwytała się 
krzyża z sercem pełnym miłości i radości, dziękując Bogu zań jako za 
dar największy178. 

Uwita przez królową cierniowa korona symbolizuje ludzkie grze-
chy, które jak kolce raniły skroń Jezusa. Symbol ten podkreślał także 
fizyczny wymiar cierpienia Mistrza i zachęcał do naśladowania Jego 
męki i do troski chociażby o najmniejszy cierń. Podobnie jak praktyka 

177 Tenże, Wspomnienie pierwsze o św. Kunegundzie, dz. cyt., s. 3-4.
178 Tamże.
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rozpamiętywania męki Jezusa, również motyw korony z cierni był już 
w literaturze religijnej wówczas znany179. W przypadku św. Kunegun-
dy medytacja ta była jednocześnie współcierpieniem, współuczestni-
czeniem w męce Chrystusa, wyrażającym się w przeżywaniu głębokie-
go duchowego, ale i fizycznego bólu. Krucyfiks był dla niej mieczem 
boleści, a widok cierpiącego Zbawcy, którego ukochała, boleśnie ra-
nił jej duszę:

Kto kocha, ten cierpi, bo miłość i boleść to są dwie gałązki drzewa zba-
wienia, dwa strumyki wytryskujące spod stóp Krzyża kalwaryjskiego. 
Miłość bez boleści prędko więdnieje i usycha! Widok krucyfiksu był 
tym mieczem boleści, który przeszywał duszę Kunegundy; na widok 
ukrzyżowanego Zbawcy oko jej łzami się topiło, dusza jej w morzu żało-
ści tonęła, cały świat znikał w myśli jej. I tak wśród potoków łez i krwi, 
bolesnym biczowaniem, z dziewiczego wytoczonych ciała, Kunegun-
da gorzką Syna Boskiego, Syna człowieczego, rozpamiętywała mękę!180 

Podobny wzór do naśladowania ukazuje ks. Karol Antoniewicz 
w osobie królowej Jadwigi181, żony Władysława Jagiełły, która swe życie 
złożyła w ofierze dla Boga i Polski. To właśnie jej poświęcił poeta po-
etycko-prozatorski utwór zatytułowany Godzinki na cześć św. Jadwigi, 
Patronki Polskiej i dedykował go księżnej Jadwidze Sapieżynie. Jak wska-
zuje sam tytuł, jest to modlitwa liturgiczna o charakterze wstawien-
niczym, ułożona według godzin brewiarzowych, która może być wy-
konywana jako chóralny kanon dialogiczny. W pierwszej pieśni autor 

179 Motyw ten jest wykorzystany m.in. w anonimowym kodeksie rękopiśmiennym 
z XVI w. Kontemplacja Męki i śmierci Chrystusa Pana i Odkupiciela naszego; zob. K. Kaczor-
Scheitler, Wizerunki świętych niewiast w świetle anonimowego rękopisu „Kontemplacja 
Męki i śmierci Chrystusa Pana”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 
t. XIV (2011), nr 2 [19], s. 34.

180 K. Antoniewicz, Wspomnienie pierwsze o św. Kunegundzie, dz. cyt., s. IX.
181 Proces beatyfikacyjny królowej Jadwigi rozpoczął się dopiero w XX wieku, 

dzięki staraniom kard. Adama Stefana Sapiehy, syna księcia Adama Stanisława Sapiehy. 
Można domyślać się, że decyzja ta wypływała też z osobistych pobudek. Zarówno matka 
Adama Stanisława − księżna Jadwiga Sapieżyna, jak i matka Adama Stefana − księżna 
Jadwiga z Sanguszków nosiły imię świętej patronki.
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zwraca się do św. Jadwigi z prośbą o pomoc narodowi polskiemu, by 
była jego opiekunką w niebie. Błaga o odkupienie win i odzyskanie 
utraconej wiary jako wartości najważniejszej: „Ciebie o pomoc błaga 
nieszczęśliwy/ Naród − o daj mu powrócić do Boga”182. W kolejnych 
wersetach modlitwy do świętej, podmiot liryczny wyraża swe głębo-
kie pragnienie naśladowania jej życia i czynów:

Z Tobą krzyżową pragnę odbyć drogę,
Z Tobą pod krzyżem zbawienia usiądę,
Bo własną siłą tylko upaść mogę.
Z Tobą pod krzyżem płakać, kochać będę,
Naucz mnie w życiu być dobrą, pobożną,
Cieszyć strapionych, smutnych łzy ocierać −
Naucz mnie w mowie być zawsze ostrożną,
Naucz mnie w Bogu i żyć i umierać.
Święta Jadwigo, w smutku i potrzebie
Bądź zawsze naszą opiekunką w niebie183. 

W tym czasie, gdy Antoniewicz pisał ten poemat, księżna Sapie-
żyna przeżywała żałobę po śmierci synka Władysława, więc pieśń do 
świętej patronki przeradza się w modlitwę o szczególne jej wstawien-
nictwo i pomoc w tym trudnym doświadczeniu. Królowej Jadwidze 
zmarło dwoje małych dzieci, więc uczucie najgłębszej straty było jej 
bardzo bliskie: 

Święta Jadwigo! Widzisz me cierpienia,
I Tyś podobne w Twej duszy nosiła184,
Święta Jadwigo! Słyszysz me westchnienia,
I Tyś podobne w Twym sercu tłumiła!

182 K. Antoniewicz, Godzinki na cześć św. Jadwigi, Patronki Polskiej, w: Książka 
do nabożeństwa o. Karola Antoniewicza SJ, dz. cyt., s. 488.

183 Tamże, s. 490.
184 Królowa Jadwiga w małżeństwie z Władysławem Jagiełłą miała dwoje dzie-

ci − kilka lat oczekiwanego syna, który miał być następcą tronu i córkę Elżbietę. Dzieci 
zmarły w wieku niemowlęcym. Kilka dni po porodzie córeczki w 1399 r. zmarła też 
królowa; miała 25 lat.
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I Tyś nad grobem Twych dzieci płakała,
Ale Bóg Twoje łzy pobłogosławił.
O daj, bym łzami tak Boga kochała,
By Bóg dla łez tych, moją duszę zbawił185.

Kierując do św. Jadwigi prośbę, osierocona matka modli się o to, 
by pomogła jej cierpliwie i w „pogodzie serca” znosić chętnie, „z nie-
ulęknionym sercem i mężnie”, wszystkie krzyże i boleści życia. Nie pro-
si o zabranie krzyża i chce dźwigać go tak, jak jej święta patronka, gdyż 
wie, że tylko wówczas spotka się z Bogiem:

Święta Jadwigo! Pod krzyżem upadam,
Podaj mi rękę, abym nie zginęła!
Wszystkie me żale u stóp Twoich składam,
Ale nie proszę, byś krzyż ze mnie zdjęła! […]
Za Twym przykładem daj, bym krzyż nosiła,
Za Twym przykładem, bym Boga kochała.
Święta Jadwigo w smutku i potrzebie
Bądź zawsze naszą pośredniczką w niebie186.

Pomocy świętych polskich wzywał ks. Karol również w homiliach 
wygłaszanych na gruzach spalonych krakowskich świątyń w 1850 roku. 
W modlitwie do Boga o zlitowanie nad płonącym miastem i o wsta-
wiennictwo w niebie prosił świętych: Stanisława, Jacka, Jana Kantego, 
Szymona, Salomeę i innych patronów Krakowa i Polski, gdyż wierzył, 
że ich śmierć nauczy Polaków życia, a groby staną się początkiem lep-
szej przyszłości. One są przykładem, że rodacy potrafią mężnie wyzna-
wać wiarę, nie wstydzić się Boga i Kościoła. Ich serca są wielkie i pięk-
ne, gotowe nawet na męczeństwo:

O  miasto tylu Świętych Pańskich! O  miasto tylu pamiątek chwały 
i boleści! O matko ziem polskich!, w  jakżeż grubej stoisz przed nami 
żałobie! Twoje pamiątki to garść popiołów, twoje nadzieje z dymem znikły.  

185 K. Antoniewicz, Godzinki na cześć św. Jadwigi, Patronki Polskiej, dz. cyt., s. 495.
186 Tamże, s. 496-497.
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Tyś było matką naszą, dobrze tu było modlić się, dobrze tu nam było 
marzyć, dobrze tu nam było płakać […]. Panie, zostaw nam te groby, 
aby nas śmierć nauczyła życia, aby groby zostały kolebką dla nas! Ale 
tu więcej jak groby − tu są serca piękne, wielkie, które Tobie wiernie 
biją, które się nie lękają męczeństwa, wszelkiego prześladowania dla 
imienia Twego, ale wiernie i mężnie wyznają, że są dziećmi Twymi, 
serca, które nie wstydzą się Ciebie i Kościoła Twego187.

Swe pierwsze kazanie dziękczynne za ocalenie reszty miasta wy-
głosił Antoniewicz 29 lipca 1850 roku w kościele Panny Maryi (Ma-
riackim), a od 2 sier pnia przez trzy dni głosił kazania i nauki katechi-
zmowe dla ludu w kościele św. Marka, które rozsławiły jego imię także 
poza granicami kraju. Jak drugi Jeremiasz płakał wraz z całym ludem 
nad gruzami spalonego Krakowa i wlewał w serca słuchaczy nadzieję 
i zapał do odbudowy zniszczonych świątyń i domów188:

Powstań! – wołał – powstań z grobu twego Jeremiaszu proroku, weź 
okowy żelazne na ręce twoje i nogi, przepasz biodra twoje włosieni-
cą i po tylu wiekach milczenia uderz w złotą Izraela harfę! Oto masz 
przed sobą nową Solimę, oto masz przed sobą lud Boży, zgięty i złama-
ny pod ciężkim krzyżem boleści i udręczenia. Patrz! Oto ten Wawel, to 
święta dla Polski Syjonu góra. – Patrz! Oto ten Kraków, to nowa ludu 
Bożego Jerozolima – w dymie i popiołach. Wieszczu Boży! My nowej 
nie chcemy pieśni, ale powtórz, powtórz nam ten lament nad miastem 
nieszczęśliwym, a twoim słowom łzy polskie wtórować będą i popły-
ną z Wisłą i odbiją się w boleści189.

Wzywając do nawrócenia, przypominał mówca chlubne dzie-
je miasta i wskazywał na znajdujące się tam groby świętych patronów 
Polski, by z nich czerpać nadzieję. Szukając zaś źródła pociechy w tym 
nieszczęściu, wzrok kierował na krzyż Chrystusa i współcierpiącą Mat-
kę boleści. Rany i Jego przelana krew były tym słowem, wobec którego 
trzeba zamilknąć. Pojąć je może tylko kochające serce:

187 Tenże, Na zgliszczach Krakowa, Kp, s. 260-261.
188 K. Drzymała, Ks. Karol Antoniewicz TJ, dz. cyt., s. 24.
189 K. Antoniewicz, Na zgliszczach Krakowa, Kp, s. 259.
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Jest wśród nas ten, który jeden pocieszyć może. Oto patrzcie − źródło 
pociechy na krzyżu − głęboka tajemnica, z krzyża tylko dla nas pocie-
cha. Oto te rany otwarte, oto te usta najwymowniejsze krwią do was 
mówią − a przy tym głosie każdy głos umilknąć musi. Ale my tych słów 
nie zrozumiemy, chyba tylko sercem190. 

Kolejne słynne kazanie w Krakowie wygłosił Antoniewicz w ko-
ściele Dominikanów, przed cudownie ocalałym z pożaru krucyfiksem 
jako znakiem nadziei. Zdeptany przez człowieka krzyż, powala go swą 
siłą, ale ten sam krzyż, jeśli chylimy przed nim czoło, dźwiga nas i staje 
się naszą mocą. Jak poprzednio, tak i tutaj kaznodzieja przekonywał, 
że jedynym ratunkiem człowieka jest głęboka wiara, której symbolem 
jest właśnie zwycięski krzyż:

Patrzcie! Oto na tej przepalonej ścianie świeci krzyż. Wszystko runęło, 
krzyż nie runął; wszystko ogniem spłonęło, krzyż nie spłonął. A nad 
tym krzyżem zdają się błyszczeć one słowa na chorągwi legionu „pio-
runującego”: In hoc signo vinces! − W tym znaku zwyciężysz! Bo gdzie 
krzyż stoi, tam stoi nadzieja; gdzie krzyż, tam zwycięstwo. Myśmy krzyż 
Chrystusowy nogami zdeptali i padł na nas i zgruchotał nas siłą swo-
ją. Padnijmy pod krzyż, a on nas wydźwignie!191

Stojąc na gruzach kościołów, ks. Karol nawoływał do nawróce-
nia, wzruszał, karcił, pocieszał i wzywał do odbudowy zarówno świą-
tyń, jak i „kościoła wewnętrznego duszy naszej, […] bo i tam tylko po-
pioły i gruzy”192. Wyrażał nadzieję, że budowniczym tych kościołów 
będzie miłość, kamieniem węgielnym wiara, a krzyż – znak zwycię-
stwa − wkrótce zabłyśnie na wieżach świątyń, w sercach zaś zrodzi się 
iskra zmartwychwstania193. W tym czasie wygłosił również osiemna-
ście nauk w bardzo zniszczonym z powodu pożaru kościele Francisz-
kanów. W pierwszej mowie skupił uwagę słuchaczy na osobie Matki 

190 Tamże, s. 262.
191 K. Antoniewicz, Na gruzach zgorzałego kościoła OO. Dominikanów w Krakowie, 

Kp, s. 279.
192 Tamże, s. 280.
193 Por. tamże. 
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Bożej, z Sercem przebitym mieczem boleści, który był interpretowa-
ny przez ojców Kościoła jako uczestnictwo w zbawczej męce Jezusa. 
Matka zjednoczona z Synem we wszystkim, co dotyczy planu zbawie-
nia, dzieliła Jego cierpienia. Gdy ukrzyżowano Jezusa i włócznia prze-
biła Jego bok, Serce Matki Bolesnej przeszył miecz, jak było to zapo-
wiedziane przez Symeona194. 

Zarówno tajemnice zranionego Serca Maryi, jak i tajemnice krzy-
ża rozumiano by lepiej − przekonywał Antoniewicz − gdyby życie czło-
wieka bardziej wypełnione było wiarą i miłością. Zwracał uwagę na to, 
że rozważając mękę Pańską, uczymy się, jak kochać, przebaczać i cier-
pieć, gdyż każda chwila tej męki, każda łza i kropla krwi jest księgą do 
rozmyślania na całe życie. Nie wszyscy jednak pojmują tę tajemnicę 
i obojętnie mijają krzyż, widząc w nim tylko dwa kawałki drzewa. Ich 
serce jest twarde i nie potrafi kochać, a na Jezusa patrzą tylko jak na 
człowieka, a nie jak na Boga195:

Jakże jest wielu takich, którzy w krzyżu nic innego nie widzą, tylko 
dwa kawałki drzewa, którzy w Zbawicielu świata nie widzą nic inne-
go, tylko człowieka, który umarł za prawdę, ale tego nie chcą uznać, 
że umarł za grzechy nasze i że był Bogiem. I przechodzą koło krzy-
ża, a serce ich twarde i kochać nie umie, nie chce, a dusza ich harda 
korzyć się nie wydoła196.

W kaplicy Męki Pańskiej, jednej z trzech ocalałych w tej świąty-
ni, zachęcał kaznodzieja również do rozważania gorzkiej męki Jezusa 
Chrystusa jako „księgi niewyczerpanej mądrości i miłości”, gdyż tylko 
z niej „możemy się nauczyć, jak cierpieć, jak kochać, jak przebaczać po-
winniśmy”197. Zwracał uwagę, że krzyż jest obecny wszędzie i w różnych 

194 Por. S. de Fiores, Misja Matki Bożej u stóp Krzyża, w: Miłość i cierpienie. 
Misterium Boga i nadzieja człowieka, red. J. Malski, I. Rutkowska, Głogów 2010, s. 136.

195 K. Antoniewicz, Trzy krótkie przemowy miane w czasie trzechdniowego nabożeń-
stwa w krużgankach kościoła oo. Franciszkanów po pogorzeli krakowskiej, w: Nauki i mowy 
przygodne miane w Krakowie przez księdza Karola Antoniewicza, Kraków 1851, s. 123-124.

196 Tamże, s. 124.
197 Tamże, s. 123.
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kształtach. Jest także przy kolebce i grobie człowieka. Krzyże widnie-
ją na kościelnych wieżach, na ołtarzach, na koronach i mitrach. Jedne 
są misternie tworzone z drogich kruszców i kamieni, inne wyciosane 
z prostego drzewa. Przypominał, że na uczczenie tej drogiej pamiąt-
ki Kościół ustanowił osobne święta; pierwsze to „Znalezienie krzyża”, 
drugie − „Podwyższenie krzyża”, a czterdziestodniowy post poświę-
cony został rozmyślaniu męki Pańskiej. Ustanowiono też uroczystość 
upamiętniającą pięć Chrystusowych ran oraz gwoździ, którymi prze-
bite były nogi i ręce Zbawiciela świata; oddawano także cześć ciernio-
wej koronie i włóczni, która zraniła bok Jezusa198. Antoniewicz z bólem 
dostrzegał to, że niestety wiele świętych zwyczajów z czasem zanika, 
a duchowość człowieka ogranicza się do czczej sentymentalności, ko-
ściół zaś podziwiany jest częściej ze względu na sztukę niż na wiarę199.

Do motywu męki Chrystusa jako otwartej dla wszystkich księ-
gi, nawiązywał mówca również w innych naukach pasyjnych. Przeko-
nywał, że krzyż jest tą księgą, z której czerpać można prawdziwą mą-
drość i naukę zbawienia. To księga otwarta, przystępna i zrozumiała 
dla wszystkich, jednak do końca nie zdoła człowiek pojąć głębi mądro-
ści i miłości, którą ona zawiera200. Nie wystarczy bowiem tylko czytać 
o męce i wzruszać się – głosił ks. Karol − lecz trzeba stosować się do 
wskazań miłości krzyża i uczynić tę księgę nieustannym przedmio-
tem rozmyślań:

Ta księga mądrości nie na pergaminie, ale na twardym drzewie krzyża 
napisana; nie atramentem, ale krwią; nie piórem, ale cierniem, gwoźdź-
mi i włócznią; − a tytuł tej księgi: Jezus Nazareński Król żydowski. Roz-
pamiętywać mękę Chrystusa, to nie znaczy poprzestać na opisie boleści 
Zbawiciela […]. Chcąc pojąć tajemnice krzyża − o ile pojąć je zdoła-
my − starajmy się ten krzyż wypiętnować głęboko na sercu naszym, 
ćwicząc się we wszystkich cnotach, jakie miłość krzyża wydaje. […] 

198 Por. tamże, s. 124.
199 Tamże, s. 124-125.
200 K. Antoniewicz, Nauka passyjna na drugi wtorek Wielkiego Postu. O nienawiści 

grzechu, Kśw., s. 59.
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Nauki, jakie z tej księgi krzyża dla duszy naszej wyczerpnąć możemy, 
są tak ważne i potrzebne, że nie dość przerzucić kartki tej księgi, ale 
ona powinna się stać przedmiotem ciągłego rozmyślania naszego201.

W tym czasie trwogi świątynie krakowskie były zawsze pełne. 
„Żeby nie kościoły, to by nawet trudno wiedzieć, gdzie są ludzie w Kra-
kowie”202, pisał Antoniewicz w jednym z listów do księżnej Sapieżyny 
pod koniec 1850 roku. Dzięki jego płomiennym homiliom i naukom 
głoszonym w książęcych salonach i prywatnych domach, oprócz owo-
ców duchowych, jakie z nich czerpano, płynęły obfite dary na odbudo-
wę kościołów. Rozsławiły one w całym Krakowie i Polsce imię nowego 
Jeremiasza, płaczącego na gruzach polskiej Jerozolimy i dźwigającego 
z ruin spalone świątynie203. Jego mowy i nauki, które udało się zebrać, 
zostały wydane drukiem w 1851 roku pod wspólnym tytułem: Nauki 
i mowy przygodne miane w Krakowie, a w roku 1864 ukazał się zbiór 
pt. Kazania i nauki ks. Karola Antoniewicza dotąd niedrukowane. Pa-
miątka pobytu jego w Krakowie w roku 1850-1851, który m.in. zawierał 
kazania pasyjne oraz pięć nauk spisanych przez Marię Steczkowską204, 
wygłoszonych na krużgankach kościoła Dominikanów przed ocala-
łym z pożaru obrazem Matki Bożej Różańcowej. Nie są to całe homi-
lie dosłownie przekazane, ale już te niepełne notatki oddają ich niepo-
wtarzalną głębię i piękno205. 

Propagowanie tajemnic męki Chrystusa należało do stałych obo-
wiązków kaznodziejskich. Już synod z 1279 roku zachęcał kapłanów, 
aby uczyli wiernych o męce i zmartwychwstaniu i zalecali okazywa-

201 Tamże, s. 59-60.
202 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków, 26 grudnia 1850; cyt. za: 

J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 269.
203 B.a., Ks. Karol Antoniewicz. Krótkie wspomnienie życia i prac, s. 36, ATJKr, rkps 

1101 – I, (rękopis współoprawny).
204 Ksiądz K. Antoniewicz był spowiednikiem Marii. Zachęcona przez swego ojca, 

prof. J.K. Steczowskiego, postanowiła spisywać mowy księdza, „o ile w pamięci zatrzymać 
je mogła”; tym sposobem zebrała 13 nauk wygłoszonych w różnych kościołach Krakowa. 
Jej zawdzięczamy pierwsze zebrane i drukiem ogłoszone poezje ks. Karola, poprzedzone 
wstępem jej autorstwa.

205 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 284.
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nie czci Ukrzyżowanemu206. Głoszenie zatem homilii pasyjnych przez 
autora Nauk i mów przygodnych wpisuje się w pobożność pasyjną na 
ziemiach polskich, która szczyci się długą historią. W XVII wieku roz-
wijali ją przede wszystkim właśnie jezuici. Wspomnieć można choćby 
słynne kazania o słowach Jezusa na krzyżu, wygłaszane przez Piotra 
Skargę. Szczególnego znaczenia homilie tego typu nabrały w okresie 
porozbiorowym, włączając się w nurt powszechnej działalności patrio-
tycznej. Zawarte w nich motywy męki Jezusa stały się wówczas metafo-
rycznym obrazem zniewolonego narodu207. Również w homiliach An-
toniewicza znajdują się podobne wątki, jednak w przeważającej części 
kazania pasyjne nawiązują do Pisma Świętego, nauczania ojców Ko-
ścioła i świętych. Bezpośrednim przedmiotem rozważań jest w nich 
męka Pańska i pomoc w zrozumieniu tamtych bolesnych wydarzeń, 
a poprzez „mowę uczuć religijnych” − ukierunkowanie słuchaczy do 
podjęcia drogi skruchy i nawrócenia208. 

Obok opisu męki czy teologii męki Pańskiej, wiele miejsca zaję-
ła w tych homiliach nauka moralna i zachęta do podejmowania cięża-
ru codziennego krzyża. Ksiądz Karol, podobnie jak inni autorzy kazań 
pasyjnych, często ukazywał problematykę cierpienia i udziału uczniów 
Jezusa w dźwiganiu krzyża. Moralny imperatyw podjęcia krzyża jest 
następstwem wezwania do pójścia śladami Mistrza, by móc też mieć 
udział w Jego chwale zmartwychwstania209. W liście do księżnej Jadwi-
gi ks. Antoniewicz, ukazując trudną sytuację panującą w Krakowie, pi-
sze, że krzyż nie ociera łez, lecz je uświęca:

Duch Krakowa w czasie Postu tak się pię knie objawia: kościoły pełne, 
serca pełne i oczy pełne łez! Krzyż Chrystusa bardziej niż kiedy panuje 
w tych dniach i prostuje niejedną myśl i goi niejedną ranę, ale łez nie 

206 J. Kopeć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej, w: Męka Chrystusa 
wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 49.

207 W. Bomba, Fenomen kazań pasyjnych, w: Gorzkie żale przybywajcie… Studia 
i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich żalów, red. S. Urbański, J. Śmigier, 
Warszawa 2008, s. 90-91. 

208 Por. tamże, s. 92.
209 H. Sławiński, Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża, Warszawa 1997, s. 224.
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ociera, bo to dobrze, że płyną, ale je poświęca... W trzech kościołach 
mam co tydzień pasyjne kazania; proszono mnie i do Panny Maryi, 
alem nie ufał piersiom swoim i możem źle uczynił, bo dotych czas bar-
dzo mi dobrze służą, chociaż bardzo głośno trzeba mó wić, przy bardzo 
wielkim natłoku ludzi. Oprócz tego mam co niedziela postne nauki 
poranne, nie pasyjne, ale z Ewangelii niedzielnej210.

Głoszone przez ks. Karola kazania wywarły tak wielkie wraże-
nie na słuchaczach, że Walery Wielogłowski, słynny krakowski księ-
garz i wydawca, pisze o nim jako o „cudownym kapłanie” posłanym 
krakowianom przez Boga w tym trudnym czasie: 

Nasz najdroższy ksiądz Karol jedną ręką gasi ogień kary, a drugą zapala 
ogień miłości Bożej. […] W niejednym sercu ogień piekielny w ogień 
niebieski przemienił, w ten ogień, który nie niszczy, ale buduje; któ-
ry pali, ale nie człowieka, lecz grzech ludzki. Bogu dzięki za tę pocie-
chę, jaką nam w tym cudownym kapłanie posłał; Bogu dzięki, iż go 
dał w tej ważnej chwili, gdzie i śmierć starego człowieka i odrodzenie 
nowego się stykają. Bogu dzięki za sąd i za miłosierdzie i za wszystko, 
co nam z ręki Bożej przychodzi211. 

Rola, jaką spełnił Antoniewicz w  dodawaniu otuchy i  nadziei 
mieszkańcom Krakowa poprzez swą obecność i kazania, była bardzo 
ważna. Świadczy o  tym choćby list Wincentego Pola skierowany do 
ks. Aleksego Prusinowskiego, pisany kilka lat później, w którym wspo-
mina on o ks. Karolu i o jego misjach po rzezi galicyjskiej i niezapomnia-
nych kazaniach wygłoszonych do krakowian po pożarze miasta212. Był 
pełen uznania dla tego kapłana i dla innych Ormian polskich, pisząc, 
że słowa Pisma Świętego mówiące o tym, że: „cichy posiądzie ziemię”, 

210 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Kraków, 13 marca 1851; 
cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 270. 

211 Tamże, K. Antoniewicz, List Walerego Wielogłowskiego do br. Stefanii Konop- 
czyny, 4 sierpnia 1850, s. 262.

212 Zob. List Wincentego Pola do ks. Aleksego Prusinowskiego, Przemyśl, paździer-
nik 1861, list 338, w: Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1874, 
oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 2004, s. 376.
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odnoszą się właśnie do nich, gdyż to właśnie polski Ormianin wszędzie 
tam, gdzie jest, „wprowadza język, obyczaj polski, katolickie przekona-
nia i postępowe gospodarstwo”213. W liście zaś do ks. Issaka Isakowi-
cza w 1868 roku, gdy krakowskie świątynie zostały odbudowane, cy-
tował „pamiętne i wieszcze” słowa Antoniewicza głoszone na gruzach 
Krakowa: „Nie ręce, ale serca budują kościoły”214. Ksiądz Karol dzielił 
się z innymi tym, o czym sam był głęboko przekonany, że ich funda-
mentem jest wiara w Boga − i ona posiada tę moc.

Wiara polska wybudowała ten kościół, wiara polska odbudować go po-
trafi. Jeszcze ogień tleje w popiele, jeszcze gruzy nie wywiezione, a już 
ochoczo biorą się do pracy ręce. Nie, nie ręce, ale serca, bo kościoły to 
nie ręce, ale serca budują215. 

Słowa te były dla W. Pola, jak i dla wielu innych rodaków, potwier-
dzeniem obecności Boga w dziejach ojczyzny, która pomimo upadku 
i nędzy, nie została bez pomocy.

3.  KRZYŻ MISYJNY 

Już w 1849 roku recenzent z „Przeglądu Poznańskiego”, przedsta-
wiając sylwetki kaznodziejów działających w XIX wieku na terenach 
polskich pisał, że w końcu i Galicja, „ów raj Polski, a teraz ziemia smu t- 
ku, znalazła pocieszyciela w osobie ks. Karola Antoniewicza”216, który 
pośród powodzi, głodu, zbrodni, moru i wojny niesie z krzyżem w ręku 
słowa pokrzepienia. Jego kazania nie wzniecały żadnych dogmatycz-
nych dyskusji, lecz każdego pociągały swą głębią217 i pomagały odzy-
skać wiarę w lepszą przyszłość:

213 Tamże, s. 375.
214 Tamże, s. 460; Z listu W. Pola do ks. Issaka Isakowicza, Kraków, 17 listopada 

1868, list 441.
215 K. Antoniewicz, Kazanie miane na gruzach pogorzałego kościoła Dominikanów, 

w: Nauki i mowy przygodne miane w Krakowie…, dz. cyt., s. 104.
216 J. Koźmian, O kazaniach i pismach ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 470.
217 Tamże.
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[Każdy] uniesiony na falach nieznanej wymowy, nagle oglądał przy-
stań wszystkich swych marzeń, ojczyznę wskrzeszoną na niezachwia-
nym gruncie Kościoła, bronioną mnogimi zastępy nowych rycerzy, 
którzy u stóp krzyża wszystko wymodlą218.

Jednym z pierwszym zachowanych kazań, w którym Antoniewicz 
występuje w ca łym blasku swego kaznodziejskiego talentu, jest prze-
mowa z 1845 roku wygłoszona w Nowym Sączu, wzywająca sądeczan 
do niesienia pomocy mieszkańcom okolicznych wsi, cierpiącym z po-
wodu powodzi. Zniszczony wówczas został cały dobytek tysięcy góra-
li. Widok strasznej klęski bardzo poruszył serce młodego kapłana219. 
Zwracał wówczas szczególną uwagę na konieczność ludzkiej solidar-
ności w nieszczęściach i cierpieniu:

Czy w siermiędze, czy w surducie, jednego kraju dzieci, jednym oddy-
chamy powietrzem, po jednej chodzimy ziemi, jedno w nas serce nie-
chaj będzie! Wielka klęska wielkich wymaga ofiar, ale połączone siły 
wydołają wszystkiemu zaradzić220.

Głęboko zakorzenione w refleksji romantycznej uznanie dla mi-
łości aktywnej, która przejawia się w  konkretnym czynie, ma tutaj, 
jak w wielu innych pismach Antoniewicza, swe szersze uzasadnienie. 
Współtworzy charakterystyczną dla epoki wizję nieustannego procesu 
udoskonalania, w którym świat podąża w kierunku świętości221. W re-
fleksji kaznodziei droga ta prowadzi zawsze przez cierpienie, zawsze 
przez krzyż. Nie jest to jednak zwykła droga, lecz „najwyższy stopień 
doskonałości” i łaska Boga dla tych, którzy służą Chrystusowi i Kościo-
łowi i naprawdę są „naśladowcami krzyża”:

218 Tamże, s. 506.
219 Por. K. Antoniewicz, Wezwanie do składek na zniszczonych powodzią, Kp, 

s. 102-109.
220 Tamże, s. 108.
221 Por. A. Bednarek, Romantyczni kaznodzieje wielkopolscy, w: tenże, Ambona 

i literatura…, dz. cyt., s. 43. 
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Miłość obejmująca wszystkich ludzi i to jedynie dlatego, że Bóg ich 
stworzył na podobieństwo swoje, że za nich wszystkich krew swoją 
przelał, że ich dziećmi swymi nazywa. […] Taka miłość nie jest cnotą 
pospolitą, do której każdy własnymi środkami, idąc za światłem rozu-
mu własnego i serca czułego dojść może. Jest to cnota nadludzka, jest 
to najwyższy doskonałości stopień, do którego łaska Boga nas wznieść 
może, którego tylko prawdziwy naśladowca krzyża, sługa Chrystusa, 
dziecko Matki-Kościoła uczestnikiem stać się może222. 

Kolejnym wezwaniem dla Antoniewicza było przeprowadzenie 
misji w 1846 roku w Galicji na terenach porabacyjnych. Kaznodzieja 
szczegółowo opracował nauki misyjne, ale prawie wszystkie zginęły bez 
śladu223. Jednak kilka miesięcy po ukończeniu tej niezwykle wyczer-
pującej pracy w Galicji, na prośbę ówczesnego superiora we Lwowie 
o. Józefa Perkowskiego, ks. Karol spisał swe Wspomnienia misyjne z roku 
1846224 i utrwalił dramatyczny obraz swej sześciomiesięcznej misji na 
ziemi sądeckiej, tarnowskiej i bocheńskiej. I tak powstało źródło wie-
lopodmiotowe − kronika wydarzeń i zbiór dokumentów o przebiegu 
rabacji. Ich cechą szczególną jest przenikanie tego gatunku przez po-
etykę kazania − nauczania skierowanego do konkretnego odbiorcy i to 
również nadaje dziełu szczególną wartość225. Stanowi ono bolesną kro-
nikę „krwawych zapustów” o charakterze antypańskim, antynarodo-
wym i antykościelnym, jakie miały miejsce na terenach podgórskich. 

222 K. Antoniewicz, O miłości chrześcijańskiej, Kp, s. 117. 
223 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 326.
224 Zob. ATJKr, rkps 1012 – I, k. 213; Wspomnienie misyjne z roku 1846 Anto-

niewicz napisał podczas pobytu w Pasiecznej. Rękopis obejmował ok. 30 arkuszy. Ułożył 
też wówczas „dla pociechy sierot” książeczkę o św. Filomenie i pieśń pokutną w języku 
Hucułów. Relacje te długo nie zostałyby wydrukowane, gdyby nie usilne prośby przyja-
ciół. Dzięki temu można poznać prawdziwy obraz jego apostolskich, w skutki błogosła-
wionych trudów, i są one jednym z najcenniejszych źródeł o rzezi galicyjskiej w literatu-
rze polskiej. Pierwsze ich wydanie ukazało się w 1849, drugie w 1855 r.; ATJKr, rkps 951, 
Sprawozdanie z Misyj z roku 1846 pisane przez ojca Józefa Perkowskiego i in.(opis misji 
przeprowadzonych przez ks. K. Antoniewicza).

225 A. Bednarek, Romantyczni kaznodzieje wielkopolscy, dz. cyt., s. 46; por. A. Pła-
wecka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 45-47.
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W oparciu o wiarygodne świadectwa ofiar i uczestników rabacji, 
autor z niekwestionowanym talentem narracyjnym kreślił przerażający 
obraz dramatu jaki się tam rozegrał. Wstrząsające obrazy napadów na 
dwory, plebanie i kościoły oraz opisy okrutnych zabójstw jeszcze raz 
ukazały przerażającą prawdę o tej największej – z narodowego punktu 
widzenia – tragedii, jakiej doświadczyła Polska w czasie zaborów. An-
toniewicz starał się stworzyć możliwie obiektywny obraz tych wyda-
rzeń226. We wstępie zaznaczył, że notuje zaledwie pojedyncze, bardzo 
dramatyczne zdarzenia, które zapadły mu głęboko w pamięć. Przeko-
nywał, że tylko wiara jest w stanie przywrócić pokój i ład, a jej brak 
jest źródłem i począ tkiem wszystkich nieszczęść i zbrodni. Musi być 
ona jednak prawdziwa, dająca życie duszy. Nie wystarczy taka wiara, 
gdzie „tylko czcze formułki pozostały, które zaiste tyle mocy nie mają, 
aby obudzone wstrzymać namiętno ści”227. Autor Wspomnień misyjnych 
pomijał zewnętrzne wpływy, które ten spokojny, cierpiący lud pchnęły 
do straszliwych zbrodni. Przypominał, że ta bolesna historia jest waż-
ną nauką i oczekuje biegłego pióra, aby ją dokładnie opisano. „Będzie 
to historia boleści serca ludzkiego i niestety nędznej natury ludzkiej, 
ale i straszną nauką: co to jest człowiek sam sobie zostawiony, który od 
Boga, i od którego Bóg odstąpił”228. 

Przyjaciele Antoniewicza byli pod wielkim wrażeniem tej lektu-
ry, wspomnienia więc przepisywano ręcznie229, by jak najszybciej trafi-
ły do odbiorców. Niestety w obu wydaniach drukowanych tekst został 
ocenzurowany, skreślono część nazw miejscowości i nazwiska wielu 
bohaterów. Jednak w 1896 roku ks. Jan Badeni odnalazł zachowany rę-
kopis i na jego podstawie wydał pełny tekst230. 

226 Por. F. Ziejka, Misjonarz pośród rabantów, dz. cyt., s. 142-147. 
227 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienia misyjne z roku 1846, dz. cyt., s. 1-3.
228 Tamże, s. 52.
229 Zob. List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, Frywałd,15 września 

1848, MNK, rkps 1170, t. LXIII, rok 1847-1849, list 7: „Dziś dłużej nie piszę do Ciebie, 
masz list Ojca do przeczytania − a ja bardzo zajęta przepisywaniem «Misyji Tarnowskiej» 
odbytej przez ks. Antoniewicza zaraz po rzezi − bardzo to pięknie napisane, jak zwykle 
wszystko, co z jego pióra pochodzi, i bardzo zajmujące − chcę to zachować jako smutną 
pamiątkę tych smutnych wydarzeń”.

230 F. Ziejka, Misjonarz pośród rabantów, dz. cyt., s. 139.
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Przez wszystkie lata tułaczki ks. Karol prowadził ożywione życie 
misjonarza ludowego, poprzez głoszone kazania, rozmowy duchowe 
i prywatne oraz poprzez setki rozsyłanych po całej Polsce listów. Jego 
homilie mają w literaturze kaznodziejskiej ogromne znaczenie. Słucha-
li go i rozumieli zarówno ludzie uczeni, jak i prości. Nikogo w tym nie 
naśladował, zawsze był sobą. Układał je ściśle według reguł retorycz-
nych; podobnie głosili kazania wielcy ojcowie Kościoła − święci Au-
gustyn, Ambroży i Jan Chryzostom231. Nazwać by je można raczej mo-
wami czy też naukami religijnymi232. Po raz pierwszy kazania ukazały 
się drukiem w 1890 roku i otrzymały wiele pozytywnych recenzji i po-
chwał233. W „Przewodniku Katolickim”, w artykule dotyczącym drugie-
go wydania, anonimowy recenzent z przekonaniem pisał, że kazania te 
porywają słuchaczy, uwagę przykuwają potęgą obrazów zaczerpniętych 
z Pisma Świętego i zmuszają do refleksji nad życiem234. Wypowiadane 
z wieszczym natchnieniem stają się pięknym hymnem ku czci Boga:

Antoniewicz był nie tylko kaznodzieją, ale i prawdziwym poetą, a jeżeli 
rymy nie dotrzymują porównania z pierwszorzędnymi naszymi mi-
strzami wiązanego słowa, to natomiast na ambonie występuje niejed-
nokrotnie jako natchniony wieszcz, czarem słowa porywa […], całego 
człowieka wstrząsa i zmusza do zastanowienia się nad własnym swo-
im życiem. […] Czasem wieszcze natchnienie tak go ogarnia, że całe 
kazanie zmienia się jakby w jeden hymn, jedną pieśń235. 

231 B.a., Polski misyonarz − poeta. Kazania ks. K. Antoniewicza TJ, zebrał ks. Jan 
Badeni TJ, cztery tomy, Kraków 1893, „Przegląd”, Lwów, nr 224, 1 X 1993 (wycinek pra-
sowy), ATJKr, rkps 1161, k. 20-22.

232 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 231.
233 Zob. E.X., Kazania o. Karola Antoniewicza TJ (wycinek prasowy), ATJKr, rkps 

1161, k. 41-42. Szczególne zasługi w gromadzeniu kazań miał ks. I. Czeżowski, który 
przez długie lata zbierał je skrzętnie i uratował sporą część drogocennej po Antoniewi-
czu spuścizny. Dzieła tego dokończył ks. J. Badeni, który wydał drukiem 98 kazań. Dru-
gie wydanie (czterotomowe) ukazało się 3 lata później i zawiera ono ok. 50 nowych ka-
zań i 30 drukowanych już wcześniej.

234 B.a., Polski misyonarz − poeta. Kazania ks. K. Antoniewicza…, dz. cyt., ATJKr, 
rkps 1161, k. 20-22.

235 Tamże.
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Autor recenzji, analizując pokrótce podział kazań ks. Karola i ich 
treść (kazania misyjne, maryjne, przygodne i świąteczne), zwracał uwa-
gę na wątki dotyczące miłości ojczyzny. Porównywał je do wskazań 
Piotra Skargi, który również ostrzegał rodaków, wytykał błędy naro-
dowe, wyrażał radość z powodu przebłysków nadziei na lepszą przy-
szłość i błagał, by zmartwychwstanie narodowości stało się również 
zmartwychwstaniem cnót narodowych236.

Kazania misyjne w  XIX wieku były przede wszystkim ukie-
runkowane na utrwalanie systemu wartości moralnych, mających 
pomagać w  kształtowaniu postaw zgodnych z  etyką chrześcijańską.  
Ich celem była przemiana religijna słuchaczy i porzucenie przez nich 
moralnie złych postaw i  zachowań237. W  ten nurt kaznodziejstwa 
wpisują się także kazania Karola Antoniewicza odznaczające się wiel-
ką bezpośredniością, głęboką znajomością duszy człowieka i umiejęt-
nością przekonywania oraz poetyckim polotem i prostym stylem238. 
Zachodzi w nich rzeczywista relacja między uczestnikami spotkania 
misyjnego. 

Ksiądz Karol był bardzo sprawnym mówcą, który wykazywał się 
wysokim stopniem kompetencji komunikacyjnej. W  celu nawiąza-
nia dialogu ze słuchaczami zwracał się do nich bezpośrednio, z dużą 
otwartością i pełną akceptacją. Często również wypowiadał się w imie-
niu słuchaczy, wchodząc w ich rolę. Posługiwał się wiele razy formą 
prostych pytań do nich kierowanych, na które udzielając odpowiedzi, 
odpowiednio skłaniał odbiorcę do samodzielnego wnioskowania239: 

236 Tamże.
237 Por. R. Bizior, Wartości i wartościowanie wybranych kazaniach XIX wieku, 

w: W świecie wartości. Literatura − kultura − interpretacje. Materiały z konferencji na-
ukowej w 15 rocznicę śmierci Profesora Edwarda Polanowskiego, red. K.Z. Szymańska, 
A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2008, s. 215-221.

238 K. Panuś, Ks. Karol Antoniewicz, Apostoł ziemi polskiej, w: tenże: Wielcy mów-
cy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 256.

239 R. Bizior, Odbiorca w kazaniach misyjnych ks. Karola Antoniewicza, w: Język 
religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, „Prace Interdyscyplinarne”, t. VI, red. L. Rożek, 
współpr. A. Czajkowska, Częstochowa 2006, s. 53-54.
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Na co się Pan narodził? − Aby nas odrodził. Na co się upokorzył? − 
Aby nas oswobodził. Na co się dał cierniem ukoronować? − Aby nam 
dał chwały koronę. Był ukrzyżowany, umarł, zmartwychwstał, abyśmy 
zmartwychwstali240. 

Sumienia słuchaczy najbardziej dotykały słowa skierowane bez-
pośrednio do nich samych. Nawiązywanie do obrazów pasji Jezusa mia-
ło w tych zwrotach bardzo ważne znaczenie, uświadamiające jej sens 
nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale jako odniesienie do kon-
kretnych życiowych postaw i wyborów:

Czy tak ciężko kochać? − Kochasz ludzi mądrych. Ale gdzie większa 
mądrość? Kochasz możnych, co cię kochają. A kto cię więcej kocha? 
Kto dla ciebie stał się człowiekiem? Kto cierpiał? Kto przyjął długi za 
ciebie? Za to przebijasz te nogi, te ręce, że cię błogosławiły? Tę głowę, 
że o tobie myślała? To serce, że cię kochało? Te usta, że cię nauczały?241

Często również w swych homiliach, nawiązując do historii Pol-
ski, odnosił się do krzyża jako najważniejszego symbolu w dziejach 
ojczyzny. Wspominając pierwsze wieki chrześcijaństwa w  Polsce 
i początki życia zakonnego, ukazywał go jako znak stojący na straży 
rodzinnej ziemi: 

Przy schyłku wieku dziesiątego […], gdy już po całej polskiej ziemi 
głosy katolickich rozlegały się dzwonów, […] krzyże, te znaki zbawie-
nia naszego, po skałach i kniejach, po lasach i polach, jak potężne wa-
rownie, broniły i strzegły kraj od napaści szatańskich, […] przed ob-
razem Bogarodzicy lud, prawdą odrodzony, korne jak dziecko przed 
matką, uginał kolana…242

W dziejach polskiej religijności kult krzyża odegrał rolę wyjąt-
kową. Miał ogromne znaczenie w pokojowym przebiegu ewangelizacji 
na ziemiach polskich, pełniąc rolę rozpoznawczego znaku pokojowego 

240 K. Antoniewicz, O nadziei chrześcijańskiej, Km, s. 290. 
241 Tenże, O miłości Boga i bliźniego, Km, s. 297.
242 Tenże, Na świętego Benedykta, Kśw., s. 217.
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posłannictwa chrześcijaństwa podczas pierwszych wypraw misyjnych 
św. Wojciecha i św. Ottona z Bambergu; zastępował on bowiem oręż ry-
cerski stosowany w akcjach misyjnych spod znaku wojen krzyżowych243. 

Przywiązanie ludu polskiego do religii wyrażało się m.in. w przy-
wiązaniu do krzyży, figur męki Pańskiej, obrazów pozawieszanych 
na drzewach wśród pól i  zagród. Krzyże przydrożne, stawiane czę-
sto na skrzyżowaniu dróg, traktowano jako spuściznę przodków. 
Ludzie zdobili je kwiatami, a z wieloma wiązali przekazywane kolej-
nym pokoleniom tradycje i opowieści. Krzyż był też miejscem mod- 
litw o odwrócenie klęsk i nieszczęść244. We wstępie do Żywotów świę-
tych polskich Antoniewicz nawiązywał więc do bardzo ważnej roli, 
jaką pełnią wszystkie te znaki świadczące o tym, że Polska jest krajem 
katolickim:

Kapliczki, krzyże, figury po drogach i  lasach, po górach i  dolinach 
rozrzucone, przypominają − to kraj nasz jest krajem katolickim, pod 
szczególniejszą Boga zostający opieką. […] Święta jest ta ziemia na-
sza, bo jest ojczyzną Świętych; święta jest ta ziemia nasza, bo jest zla-
na krwią męczeńską245.

Krzyż od wieków zakorzeniony w polskiej tradycji, zwyczajach 
i świadomości był obecny wszędzie, nie tylko w kościele i na cmenta-
rzu, ale wrósł w rodzimy krajobraz dróg i pól. Stawianie krzyża stano-
wiło „akcję”, której ekspresja przenikała w szczególny sposób groma-
dzących się ludzi. Przy istniejących już krzyżach można było zbierać się 
tym łatwiej, że tradycja modlitewnego spotykania się przy nich istniała 
od dawna246. Wraz z upowszechnieniem się od XVIII wieku misji pa-
rafialnych, wyjątkowe znaczenie zyskały, wznoszone dla ich upamięt-
nienia krzyże z wyrytym napisem: „Ratuj duszę swoją”. Znak krzyża 

243 M. Korolko, „Mąż Boleści” w staropolskich pieśniach pasyjnych, w: Chrystus 
w literaturze polskiej, dz. cyt., s. 51.

244 D. Olszewski, Motywy pasyjne w religijności polskiej…, dz. cyt., s. 87.
245 K. Antoniewicz, Przedmowa do: tenże,  Żywoty świętych polskich. Wspomnie-

nie pierwsze o św. Kunegundzie, dz. cyt., s. VIII. 
246 H. Gapski, Krzyż w kulturze polskiej…, dz. cyt., s. 161.
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zawsze stawiano na zakończenie misji. Po poświęceniu krzyża i jego 
adoracji właśnie w tym miejscu głoszono ostatnie misyjne orędzie247. 
Na zakończenie prowadzonych przez ks. Antoniewicza misji także sta-
wiano misyjny krzyż, a on sam zawsze zwracał uwagę na to, że nie wy-
starczy cenić krzyż i uznawać, że jest on ważnym elementem polskości, 
lecz trzeba żyć według nauki Jezusa:

Zakończyła się Misja pobłogosławieniem drzewa krzyża i ustawieniem 
go jako pamiątkę odprawionej Misji. Nie dość szanować ten znak zba-
wienia, gdziekolwiek on się znajduje, czyli w domach, czyli wedle dróg, 
ale na leży zawsze i wszędzie żyć jak uczeń Ukrzyżowanego. Tym koń-
cem trzeba coraz dokładniej poznawać życie, sprawy i naukę Jezusa 
Chrystusa, aby Go naśladować248.

Od przypomnienia znaczenia znaku krzyża misja też była rozpo-
czynana. Przygotowaniu się do misji ks. Karol poświęcił m.in. niewielką 
książeczkę pt. Missya, czyli Przysposobienie się do Missyi, jej działania 
i skutki, w której szczegółowo wyjaśnił porządek każdego misyjnego 
dnia. Przy poświęceniu drzewa krzyżowego jako pamiątki misji, ka-
znodzieja przypominał o przyjściu Chrystusa w czasach ostatecznych, 
gdy będzie On sądził żywych i umarłych, i gdy na niebie ukaże się znak 
zbawienia249. Dokładnie też określał, jak ma wyglądać miejsce, na któ-
rym będzie postawiony kilkumetrowy, drewniany krzyż, tak, by wi-
doczny był z daleka:

Obrać miejsce do założenia tego krzyża piękne, przystępne, jeśli moż-
na na wzgórku, tak aby ten krzyż był widziany i od za mieszkałych w tej 
wiosce i od przejeż dżających drogą. − Odpowiednio by więc było ce-
lowi, aby ten krzyż był osadzony przy krzyżujących się drogach. − 
Krzyż dębowy, jeśli można z wizerunkiem ukrzy żowanego Zbawiciela 
i z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, na blasze u stóp krzyża przybitym. 

247 J.J. Kopeć, Kult krzyża i jego teologiczna wymowa, „Ateneum Kapłańskie”, 
1 (1987), s. 95.

248 K. Antoniewicz, Missya w Krobi roku 1852 od 1 do 10 maja, Leszno 1852, s. 85.
249 Tenże, Missya, czyli Przysposobienie się do Missyi, jej działania i skutki, Lesz-

no 1852, s. 33.
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Pod krzyżem ławeczka lub klęcznik, a pagórek cały ile można drzewa-
mi i krzewami przystroić, aby to miejsce tak drogiej i świętej pamiąt-
ki dla serca i oku miłym uczynić250.

Krzyż misyjny zdobiono pięknym wieńcem z polnych kwiatów 
i kłosów, uroczyście wywyższano go i osadzano w ziemi. Ksiądz wraz 
z całym ludem na kolanach oddawał cześć ukrzyżowanemu Zbawicie-
lowi i następowało uroczyste ucałowanie relikwii Krzyża Świętego251. 
Następnie kapłan prze mawiał do ludu, „wykładając tajemnicę krzyża, 
dzielność krzyża, [mówiąc], że tylko przez krzyż, ale krzyż Chrystusa, do 
chwały nieba dostać się można”252. Zachęcał też do wytrwania w przy-
rzeczeniach i powziętych dobrych postanowieniach oraz do tego, by 
często nawiedzać ten postawiony krzyż i w nim szukać pokrzepienia:

Nic nie mamy, co byśmy zostawić wam mogli − oto ten krzyż niech 
wam będzie wspomnieniem tych dni zlitowania. Tu w utrapieniu przy-
chodź, a krzyż cię pocieszy; tu idź słaby, a krzyż cię uzdrowi; błądzący 
− a krzyż pokaże ci drogę253.

Wszystko, co przekazał Antoniewicz słuchaczom, tego sam na-
uczył się „w szkole krzyża”, dlatego zostawiał go tutaj jako najlepsze-
go nauczyciela, przewodnika, doradcę, pocieszyciela i strażnika duszy 
człowieka. Zwracał się do ludu i żarliwie wyjaśniając nieprzemijające 
znaczenie i wartość krzyża, prosił o wierne przy nim trwanie, gdy on 
uczy, jak mamy żyć i jak umierać:

Ludu Boży, przypatrz się, gdzie stoją te krzyże twoje misyjne? Oto na 
cmentarzach twoich, aby nie tylko żywi, ale i umarli pod cieniem krzy-
ża swobodnie spoczywać mogli. Krzyż śmierć zwyciężył i dlatego w tej 
dziedzinie umarłych krzyż panować musi. Krzyż w pośrodku żywych, 
krzyż w  pośrodku umarłych, bo krzyż uczy nas żyć, bo krzyż uczy 
nas umierać. […] Przypatrz się, gdzie stoją te krzyże twoje misyjne? 

250 Tenże, Missya wiejska…, Kraków 1851, s. 43.
251 Por. tamże, s. 43-45.
252 Tamże, s. 44.
253 K. Antoniewicz, Nauka misyjna do czterech stanów, Km, s. 305.
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Oto w pobliżu domów i mieszkań twoich, i jakby żołnierz czujny na 
straży, broniąc przystępu nieprzyjacielowi duszy twojej. […] Przypatrz 
się, gdzie stoją te krzyże twoje misyjne? Oto na drogach rozstajnych! 
Droga cnoty i występku nieraz się w życiu krzyżuje − stoisz nieraz na 
tej rozstajnej między niebem i piekłem drodze − którą pójdziesz? Patrz 
na krzyż − on cię poprowadzi bezpiecznie. […] O Ludu Boży! nie wy-
rzekaj się krzyża254.

W lekturze duchowej dotyczącej misji pt. Krzyż Missyjny. Pa-
miątka z r. 1851 dla ludu górnoszląskiego255, ks. Karol opisał ostatni 
dzień misji w Bytomiu. Nawiązał w niej do wszystkich dziewięciu mi-
sji przeprowadzonych na Górnym Śląsku i do dziewięciu wzniesionych 
z tej okazji krzyży, ale uwagę skupiał na ostatnim misyjnym krzyżu, 
postawionym 9 listopada na cmen tarzu, przy kościele Świętej Trój-
cy. Ten krzyż sięgający nieba, swymi ramionami zdawał się obejmo-
wać całą śląską krainę256. Zebrany lud stał w formie krzyża, rozdzielo-
ny na cztery stany – „bo lud Boży zawsze i wszędzie, na sercu postać 
krzyża nosić powinien, […] czy w purpurze, czy w łachmanach, czy 
w koronie, czy w cierniach, czy z orężem, czy z pługiem, każdy kto 
Boga zna, kocha i wielbi, i grzechu się strzeże!”257. Pomimo jesienne-
go mroku „w sercach było jasno, gdyż z krzyża jakby niewidomy pły-
nął promień światła”258. 

254 Tenże, Krzyż misyjny, Km, s. 354-355.
255 Inne utwory K. Antoniewicza dotyczące misji to m.in. rozważania: Przez Krzyż 

do Nieba. Przypomnienie Missyi w W. Księstwie Poznańskim odbytej przez ks. Karola An-
toniewicza, Leszno 1852; Dziesięć krótkich uwag…, dz. cyt., Pamiątka Jubileuszu w roku 
1851 przez K. Antoniewicza, Kraków 1851.

256 Por. K. Antoniewicz, Wspomnienie 27 maja 1852 roku, „Pokłosie…”, Poznań 
1854, s. 197. Wspomnienie to napisał na prośbę Pauli Chłapowskiej. Nawiązując do krzy-
ża misyjnego jako znaku, wyraża życzenie, by w sercu adresatki również znalazł on god-
ne miejsce: „Pamiętasz na ten krzyż kwiatami i lampami przystrojony, a wśród kwiatów 
i lamp obraz miłości i boleści − Pan i Bóg twój? O tak! niechaj Chrystus żyje w sercu two-
im wśród kwiatów i lamp, wśród woni cnót i światła prawdy! O, kiedy spojrzysz na krzyż, 
zapytaj sama siebie, czyś się zbliżyła do, lub czyś się oddaliła od krzyża tego”.

257 Tenże, Krzyż misyjny, Km, s. 352.
258 Tamże, s. 353; zob. także: K. Antoniewicz, Krzyż misyjny. Pamiątka z r. 1851 

dla ludu górnoszląskiego, przez ks. Karola Antoniewicza SJ, Piekary Niemiec kie 1851.
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Jako słupy przy drogach, które błądzącemu po obcej wskazują drogę 
krainie; tak te krzyże, nam wygnańcom na tej ziemi, drogę wskazują 
do nieba! Każdy z tych krzyży jest jako słup ognisty, którym Bóg pro-
wadził lud Izraela przez puszczę do ziemi obiecanej259.

Przy krzyżu wzruszenie ludu uzyskiwało swe apogeum. Dlatego 
obok oddawania mu czci na kolanach i ucałowania relikwii, zwrócić 
trzeba uwagę na jeszcze jedną bardzo wymowną formę wyrazu prze-
życia religijnego, w której uobecnia się jego symbolika. Rozpowszech-
niona na ziemiach polskich forma manifestacji przeżycia religijnego, 
jaką jest „leżenie krzyżem”, była praktykowana w wyjątkowo ważnych 
chwilach życia. Wyrażała adorację, uwielbienie, prośbę, dziękczynie-
nie czy przebłaganie i była wyrazem identyfikacji życiowej sytuacji lub 
ważnego przeżycia z krzyżem Chrystusa260. Wspominał o tym ks. Ka-
rol m.in. w liście do ks. Sapieżyny: 

O! piękna to forma, kiedy cały lud nasz padnie na kolana, krzyżem leży 
i we łzach tonie; piękniejsza od tych, co to bez formy, jak żerdzie sto-
ją w kościele i pycha im głowy do góry zadziera. Polska i tu wiarę wy-
ratowała. Polski język wiarę zachował − i protestantyzm na próżno się 
wysila zabić na duszy lud, w którym żyje polska wiara i polska mowa261.

Piękno i wielkie znaczenie mowy polskiej, dzięki której żyje na-
ród i wiara w Boga, było dla Antoniewicza bardzo ważne. Misje gór-
nośląskie prowadził więc po niemiecku, ale i po polsku. Zgromadzony 
lud od niepamiętnych czasów usłyszał po raz pierwszy z ambony do-
brą, czystą polszczyznę, bo nawet polscy tamtejsi księża wygłaszali ka-
zania tylko po śląsku. Toteż misje z 1851 roku były również bodźcem 
do świadomego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku. A religij-
ną wartość tego duszpasterskiego wydarzenia określił misjonarz w jed-
nym ze swoich listów następująco: „Misje te były jednym triumfalnym 

259 Tenże, Krzyż misyjny, Km, s. 354.
260 D. Olszewski, Motywy pasyjne w religijności polskiej…, dz. cyt., s. 93.
261 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pszczyna, 10 października 

1851; cyt. za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt. s. 285. 
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pochodem wiary wśród polskiego ludu”262. Były one też świadectwem, 
że pomimo nocy niewoli naród polski żyje i trwa przy Bogu i na wę-
gielnym kamieniu wiary będzie budował swą przyszłość: 

Kto was tak widział pod krzyżem stojących, ten nie może zwątpić o przy-
szłości narodu. Jest jeszcze w nas siła, bo jest i pokora. Jest na czym 
budować, bo jest kamień węgielny wiary. Jest nadzieja, bo jest miłość. 
Stara Polska jeszcze żyje! Tych kilka dni, to mi się wydało, jak epizod 
z dawnych dziejów, jak obraz prochów grobowych w życie wywołany!263

Misje katolickie stanowiły w  XIX wieku wyjątkową okazję do 
rozpowszechniania kultu krzyża. W latach niewoli narodowej łączo-
no ten kult ze świadomością narodową, z wyrażeniem postaw patrio-
tycznych, dlatego nabierał on wówczas znaczenia ogólnonarodowego. 
Krzyż wznoszony na zakończenie misji był zatem miejscem skupiają-
cym przeżycia nie tylko religijne, ale także patriotyczne264.

 

4.  MISTYKA KRZYŻA

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Polsce pobożność pa-
syjna skierowana była przede wszystkim na zbawcze dzieło Chrystusa, 
wyrażające się w kulcie krzyża, natomiast w późniejszym czasie uwa-
gę kierowano bardziej na zasługującą wartość męki Pańskiej. Literatu-
ra jest doskonałym świadectwem tej przemiany. Zmniejsza się dystans 
między Bogiem i  człowiekiem dzięki podkreślaniu człowieczeństwa 
Jezusa. Owocuje to subiektywnym ujmowaniem męki Jezusa w rela-
cji między Ukrzyżowanym i współczującym człowiekiem, który do-
strzega w ofierze krzyża głównie dobro, jakie z niej płynie − darowanie 
grzechów i nadzieję na Boże miłosierdzie265. Ksiądz Karol Antoniewicz 

262 F. Koneczny, Z dymem pożarów, dz. cyt., s. 574.
263 Cyt. za: „Przegląd Poznański”, 1852, t. XV, Nekrologi. Ojciec Karol Antoniewicz, 

s. 220; zob. J. Koźmian, Wspomnienia pośmiertne…, dz. cyt., s. 221-237. 
264 D. Olszewski, Motywy pasyjne w religijności polskiej…, dz. cyt., s. 91.
265 J. Smosarski, Męka Pańska w polskiej literaturze średniowiecznej, w: Męka 

Chrystusa wczoraj i dziś, dz. cyt., s. 101.
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zwraca uwagę, że człowiek nie może żyć w sprzeczności z samym sobą. 
Kochając więc Chrystusa, winien Go kochać również na krzyżu:

Dobrym uczniem jest ten, który mistrza swego naśladuje, dobre dziecko 
nie odstąpi w bolesnej chwili ojca swego! Uczniowie Mistrza Ukrzyżo-
wanego, dzieci boleści Jego, czyż chcemy się wyrzec godności i powo-
łania waszego? Czyż chcemy żyć sami z sobą w sprzeczności? Chce- 
my kochać Zbawcę naszego, a nie chcemy Go kochać na krzyżu; chcemy 
Go kochać na górze Tabor, w jasności i chwale, a nie chcemy Go ko-
chać w poniżeniu i opuszczeniu na Górze Kalwaryjskiej?266

Tę myśl rozwija autor także w jednej ze swych najbardziej zna-
nych lektur duchowych o krzyżu − głęboko ugruntowanych w wierze 
– U stóp Krzyża. Dwanaście krótkich uwag. W 1852 roku wydano je 
pod tytułem Przez Krzyż do Nieba. Przypomnienie Missyi w W. Księ-
stwie Poznańskim odbytej przez Ks. Karola Antoniewicza267. Podobnie 
jak wcześniejsze utwory Antoniewicza o charakterze dydaktyczno-mo-
ralnym, również ten był kilkakrotnie wznawiany. Rozważania zrodziły 
się z głębi wiary Antoniewicza i jego przekonania o wartości niezawi-
nionego cierpienia. Autor wskazuje tutaj na dwa rodzaje krzyży: krzyż 
kary i krzyż zasługi. Pierwszy to owoc grzechu i zapomnienia o Bogu, 
drugi to owoc miłości Boga i ludzi268. Zwraca też uwagę na to, że czło-
wiek winien szukać nie siebie, lecz Boga, który pragnie, byśmy „w krzy-
żu krzyża doznali pociechy”:

Bóg częstokroć pozbawia nas wszelkich pociech zewnętrznych i we-
wnętrznych, a przybiwszy nas do krzyża, zostawia nas pozornie, jakby 
w zupełnym opuszczeniu! Bo On chce, abyśmy w krzyżu krzyża dozna-
li pociechy, abyśmy nie siebie w krzyżu, ale krzyż kochali w Bogu − nie 
siebie w krzyżu szukali, ale Tego, który krzyż krwią swoją poświęcił269.

266 Pisma Antoniewicza, ATJKr, rkps 932 − C, t. I, k. 151, notatka IX.
267 K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba…, dz. cyt. W tekście opieram się na 

tymże wydaniu. W 1857 r. książeczka ta ukazała się w Warszawie pt. Przez Krzyż do Nie-
ba. Uwagi zbawienne dla osób wszelkiego stanu.

268 Tamże, s. 3-4.
269 Tamże, s. 4.
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Ksiądz Karol przekonywał, że Bóg zważa na każdy rodzaj ludz-
kiego cierpienia, a  ten ból, który najbardziej odrywa człowieka od 
świata, najściślej łączy go z Ukrzyżowanym270. Tylko ci ludzie mogą 
nazywać się Jego uczniami, którzy idą śladami swego Mistrza i ko- 
chają Go nie tylko na chwalebnej górze Tabor, ale i w cierpieniu Gol-
goty271. Ta miłość do krzyża Jezusa jest warunkiem pokochania rów-
nież własnego krzyża. Cierpienie winno czynić człowieka lepszym. 
Jeśli dzieje się inaczej, to znaczy, że nie pochodzi ono od Boga, lecz 
od świata:

My widzimy tylko krzyż, ale nie widzimy błogosławieństw do krzy-
ża przywiązanych. Poznajmy, kochajmy Tego, który nas tak niepojętą 
ukochał miłością. A jeśli nauczymy się kochać Jezusa, będziemy ko-
chać we wszystkim. Jeśli się nauczymy kochać krzyż Jego, będziemy 
kochać krzyż nasz. […] Krzyż, który najbardziej od świata cię odrywa, 
najściślej z Bogiem cię łączy. Każde cierpienie, które nas lepszym czy-
ni, od Boga jest. – Każde, które gorszymi nas czyni, od świata jest272.

Jeśli ktoś chce iść za Jezusem i Go naśladować, powinien − we-
dług Antoniewicza − spełnić cztery warunki. Po pierwsze starać się, 
by dźwigany krzyż nie był pojmowany jako kara za grzechy, po drugie 
− by nie był to krzyż „fantastyczny”, wymyślony przez naszą wyobraź-
nię. Trzecim warunkiem jest to, by krzyżem nie bawić się i nie wybie-
rać sobie jego rodzaju i ciężaru, czwartym zaś − zrozumieć, że jedną 
z największych tajemnic zbawiennego i godnego noszenia krzyża jest 
zachowanie pokoju i pokory273. Autor rozważań pt. Przez Krzyż do Nie-
ba zwraca uwagę, że życie na krzyżu nadal pozostaje cennym życiem 
i trzeba, by było ono czynne i pełne miłości, a dusza człowieka winna 
uśmiechać się pokojem nawet w cierpieniu. W przeciwnym wypad-
ku ten czas trudnej łaski będzie zmarnowany i nie przyniesie nikomu 
żadnej korzyści:

270 Tamże, s. 21.
271 Tamże, s. 23.
272 Pisma Antoniewicza, ATJKr, rkps 932 – C, t. I, k. 148-149 i 156.
273 K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba…, dz. cyt., s. 25.



252

Nie ten dobrze cierpi, który na krzyżu się śmieje; nie ten, który na 
krzyżu łzami odrętwienia duszy płacze, ale ten, który na krzyżu ko-
cha, działa i wśród łez słodkim duszy uśmiecha się spokojem. Kto tak 
da się cierpieniom przezwyciężyć, że życie na krzyżu prowadzi zim-
ne, nieczynne, obojętne na wszystko, ten wprawdzie krzyża z siebie nie 
zrzuca, ale też z nim nie idzie naprzód i próżno czas swój marnuje274.

Ważne jest także to, by dźwigając swój krzyż, nie przysparzać cier-
pienia innym. Szukając pociechy i ulgi w swej krzyżowej drodze trzeba 
uważać, by nie ranić nikogo, lecz starać się pomóc drugiemu człowie-
kowi czynem i modlitwą. Wzorem dla ks. Karola zawsze był Jezus, któ-
ry chciał, byśmy za Nim szli, a nie stali w miejscu, byśmy nie tracąc Go 
z oczu, mogli wytrwać w naszym cierpieniu i by przyniosło ono dobre 
owoce. Przypominając ostatnie dni Jego życia, zaznacza, że to właśnie 
na Golgocie Jezus okazał najwięcej miłości. Troszczył się o innych na-
wet wówczas, gdy sam bardzo cierpiał i umierał na krzyżu: 

Idąc drogą krzyżową, w tym morzu boleści krwawych pogrążony, zna-
lazł jeszcze słowa pociechy dla niewiast jerozolimskich, przybity do 
krzyża zbawia dobrego łotra, daje nam Matkę w Matce swojej, modli 
się za tych, którzy Go krzyżują, i może nigdy tyle miłości nie okazał, 
jak od tej chwili, gdy najboleśniej cierpieć począł. − Od ostatniej wie-
czerzy aż do skonania na krzyżu!275 

Antoniewicz, interpretując wskazanie Jezusa: „weź krzyż twój” 
i „chodź za Mną” (por. Mt 16,24), zachęcał, by nie czekać, aż ktoś wło-
ży nam krzyż na ramiona, lecz by podejmować go dobrowolnie, gdyż 
wówczas większa jest nasza zasługa i mniejszy ból. Krzyż, który Jezus 
wziął za nas, to krzyż naszych grzechów. Każdy ma swój krzyż, jaki Bóg 
dla niego przeznaczył i On też daje łaskę i siłę, by go podjąć. Człowiek 
nie jest w stanie wybrać dla siebie odpowiedniego krzyża. Łatwo jest 
też drogę krzyża porzucić, lecz trudno na nią powrócić, choćby tylko 
raz straciło się z oczu „krwawe ślady przewodnika”. Droga za Jezusem 
nie może być nigdy drogą bez krzyża:

274 Tamże, s. 28.
275 Tamże, s. 29.
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Jak będziemy sami obierać, to albo będzie krzyż za lekki, że go rzuci-
my z siebie, a pójdziemy bez krzyża, więc nie za Jezusem; albo będzie 
za ciężki, a wtenczas nas przygnębi, że wcale nie pójdziemy. On jeden 
wie, ile szczęścia, ile boleści nam potrzeba, do przekształcenia serca na-
szego. […] Krzyżowa droga ciasna i łatwo z niej zboczyć, ale raz stra-
ciwszy krwawe prze wodnika ślady, już nie tak łatwo na nią powrócić. 
Nie marnujmy czasu, nie marnujmy łez naszych!276

Naśladowanie Jezusa oznacza więc przyjęcie tego cierpienia, które 
zostało człowiekowi podarowane w jego niepowtarzalnej sytuacji jako 
odpowiednik cierpienia Chrystusowego, ale jest to każdego jego własny 
krzyż. Nie otrzymaliśmy nakazu szukania niezwykłego cierpienia pod 
wpływem romantycznego heroizmu, ale winniśmy dźwigać zwykłe, co-
dzienne cierpienie, które nas spotyka277. Dzieło Boga polega również 
na tym, że poprzez cierpienie kształtuje On duszę człowieka, a naszym 
zadaniem jest zgoda na to, by czynił wszystko według swojej woli:

Kiedy Bóg się sam wziął do dzieła, aby cierpieniem wyrobić duszę 
twoją, daj Mu tylko działać, daj z tobą robić, co chce. Stan twój powi-
nien być bierny, aby przy jąć, a nie czynny, aby tworzyć sobie krzyże!278

Antoniewicz zwracał również uwagę na to, że chcielibyśmy ko-
chać Boga, ale takiego, który obdarza nas tylko łaskami, pokojem i do-
brem. Bóg cierpiący i dopuszczający cierpienie staje się nam obcy. Ale 
krzyże, które daje On człowiekowi na drogę, są różne; może być to cho-
roba, ubóstwo, prześladowanie, wzgarda, tęsknota i wewnętrzny smu-
tek spowodowany śmiercią bliskiej osoby czy rozstaniem. Niektórzy 
dźwigają kilka krzyży na raz. Nie wszystko musimy rozumieć, często 
nie jesteśmy w stanie pojąć dróg cierpienia, jakimi Bóg nas prowadzi. 

276 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Nagoszyn, 2 grudnia 1849, ATJKr, 
rkps 932 − A, t. III, k. 44; por. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 242; zob. 
list XXXVI, w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, s. 109-112.

277 H. Küng, Bóg a cierpienie, przeł. I. Gane, Warszawa 1973, s. 59-60. 
278 K. Antoniewicz, list LXV, w: Poselstwo duchowe ku ludzim, s. 179; zob. ATJKr, rkps 

932 – B, t. VII, Różne pisma o. Karola Antoniewicza przepisane przez Marię Grocholską, matkę 
o. Mariana Morawskiego TJ, k. 24-25.
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Pomimo ciemności i niepojętości cierpienia, powinniśmy jednak wiel-
bić Boga i zaufać Jezusowi jako pewnemu i bezpiecznemu przewod-
nikowi do nieba:

On przez krzyż wszedł do chwały swojej, a więc i my chcąc się stać 
uczestnikami chwały Jego i krzyż Jego podzielać musimy. − Zbawiciel 
idzie przed nami − pewny i bezpieczny przewodnik do nieba − i dał 
nam na drogę każdemu krzyż, który uznał dla nas potrzebnym, wedle 
mądrości i miłości swojej. Temu dał krzyż choroby, tamtemu ubóstwa; 
jednych krzyżuje prześladowaniem, wzgardą u ludzi, drugich tęskno-
tą, smutkiem wewnętrznym. − Weźmie matce dziecko, dzieciom mat-
kę; rozłączy męża z żoną, żonę z mężem. Są tacy, którzy nie jeden, ale 
kilka krzyżów razem dźwigać muszą. − Są ludzie tak usposobieni, że 
najmniejszy krzyż, na pozór tak lekki, ich obala i niweczy. − Bądź jak 
bądź, my drogi opatrzności Boskiej czcić, wielbić, błogosławić powin-
niśmy, chociaż częstokroć tak ciemne i niepojęte nam się być zdają279. 

Nauka krzyża została wyłożona przez ks. Karola również w od-
dzielnej broszurze zatytułowanej Co to jest krzyż? Składa się ona z py-
tań i odpowiedzi dotyczących woli człowieka i krzyżującej się z nią 
woli Boga. Autor wyjaśnia w niej znaczenie cierpienia oraz sens krzyża, 
który nie przerasta sił człowieka, jeśli jest niesiony z Chrystusem. Gdy 
wola Boga staje się naszą wolą, wówczas z duszy znika niepokój. Pozo-
staną łzy bólu, ale krzyż zyska inny wymiar i nie będzie już ciężarem:

Co jest krzyż? − Jest to dwojaka wola, z których jedna drugą krzyżu-
je: wola Boska i wola na sza. Wola Boska jasna, pewna, prosto z nieba 
zstępuje i do nieba dąży. Wo la nasza ciemna, błędna i namiętna, za-
wsze ukośna, wolę przecina. Złączmy tylko wolę naszą z wolą Boską, 
zamknijmy wolę naszą w woli Boga, a ustaną niepokoje duszy naszej; 
boleści łzy nie ustaną, ale zniknie krzyż280.

279 Pisma Antoniewicza znalezione w pośmiertnych papierach x. Załęskiego, ATJKr, 
rkps 932 − C, t. I, k. 148, notatka IX.

280 K. Antoniewicz, Co to jest krzyż?, ATJKr, rkps 932 – C, t. I, k. 19-22 (broszura: 
druk W. Miłkowski, Kraków 1903).
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Nie oznacza to jednak, że krzyż nie ma w nas budzić lęku. Prze-
ciwnie, tak jak Jezus winniśmy prosić o jego oddalenie, jeśli jest to tyl-
ko możliwe. Jeżeli jednak musi on stać się naszym udziałem, wówczas 
mamy go zanieść z pokorą na szczyt góry boleści. Pamiętać też trzeba, 
że cierpienie osobiste nie zwalnia nas z pomocy innym ludziom. Pa-
trząc na Jezusa, widzimy, że nawet będąc już ukrzyżowanym, nie prze-
stał się modlić, pocieszał Matkę i powierzał Ją opiece swemu umiłowa-
nemu uczniowi Janowi281.

Antoniewicz, ukazując wizerunek Chrystusa Cierpiącego, za-
równo w poezji, jak i literaturze użytkowej, nawiązywał do wzorców 
literatury barokowej, która sięgając do średniowiecznych utworów li-
rycznych, apokryfów i modlitw282, upowszechniała utrwalone mocno 
w reli gijności polskiej formy kontemplacji Chrystusa. Należał do nich: 
kult męki Pańskiej (cultus), rozmyślanie o cierpieniach Syna Bożego 
(meditatio), zmierzające do wewnętrznego poruszenia człowieka oraz 
współcierpienie (compassio), które skłaniało do naśladowania Chrystu-
sa cierpiącego (imitatio)283. Ta metoda rozmyślań propagowana m.in. 
przez franciszkanina Jana de Caulibusa w Medytacjach o życiu Chry-
stusa, miała wielki wpływ na kaznodziejstwo, działalność artystycz-
ną, twórczość dramatyczną i literaturę religijną. Stosował ją również 
w XVI wieku św. Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, wymienia-
ny obok św. Teresy z Ávili i św. Jana od Krzyża jako wielki inspirator 

281 Por. tamże.
282 Zob. M. Korolko, „Mąż Boleści” w staropolskich pieśniach pasyjnych, dz. cyt., 

s. 43-44. Rozważania pasyjne i pasyjny wzorzec świętości św. Franciszka z Asyżu spopu-
laryzował w średniowiecznej Europie głównie św. Bonawentura, zwany Doktorem Pa-
syjnym lub Doktorem Słowa Ukrzyżowanego. Teologię ożywczego cierpienia rozwinął 
w sugestywnie napisanych traktatach Lignum vitae (Drzewo życia) i Vitis mistica (Trak-
tat o Męce Pańskiej). Jest on również autorem aksjomatu funkcjonującego w piśmien-
nictwie mistyczno-ascetycznym: Vir dolorum pauper et patiens („Umęczony i poniżo-
ny Mąż Boleści”). Pisma św. Bonawentury dowodzą, że nie ma innej drogi do Boga, jak 
tylko miłość do Ukrzyżowanego. By ją osiągnąć, trzeba duchowo trwać pod krzyżem 
Jezusa i upodabniać swe życie do Jego życia.

283 Zob. J. Kopeć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności…, dz. cyt., s. 47; zob. 
D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Toruń 2000, s. 71. 
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duchowości krzyża, autor Rozmowy z Ukrzyżowanym znajdującej się 
w słynnych Ćwiczeniach duchownych. Literacki temat męki był w wie-
kach średnich i późniejszych wielkim wyzwaniem dla mistyków, teo-
logów i homiletów284. 

Na gruncie polskim mistycyzm hiszpański znany był już pod ko-
niec XVI wieku, a niezwykle żywy, przede wszystkim w ośrodkach kar-
melitańskich, stał się w XVII i XVIII wieku. Powstały wówczas liczne 
przekłady dzieł, które stanowiły nie tylko znaczny wkład bibliograficz-
ny, ale przede wszystkim wpływały na rozwój kultu mistyków i ducho-
wości mistycznej285. Zapewne były one Antoniewiczowi dobrze znane. 
Wszyscy mistycy podkreślali w  swych dziełach znaczenie medyta-
cji i życia w duchu sequela Christi. Warunkiem osiągnięcia świętości 
było zwłaszcza kroczenie „śladami męki”286. Powszechną zatem prak-
tyką w kaznodziejstwie wielkopostnym, stosowaną przez ks. Karola, 
oprócz przedstawiania teologicznych i dogmatycznych kwestii zwią-
zanych z ofiarą Chrystusa, było opisywanie samej męki287. 

Najczęstsze źródło kazań pasyjnych stanowią ostatnie słowa wy-
powiedziane przez Jezusa na krzyżu. Jest ich niewiele, ale Ewangeliści 
skrzętnie je odnotowali, gdyż miały wagę testamentu. Kaznodzieje, 
a wśród nich Antoniewicz, podejmując to zagadnienie, przekazywali 
wiele myśli teologicznych288. Inspiracją dla nabożeństwa siedmiu ostat-
nich słów wypowiedzianych przez Chrystusa podczas konania na krzy-
żu, była modlitwa św. Bedy Czcigodnego, doktora Kościoła z VIII wie-
ku. Jej treść stanowiło rozważanie męki Jezusa na kanwie właśnie tych 
siedmiu słów, które przeciwstawiano siedmiu grzechom głównym289. 

284 J. Kopeć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności…, dz. cyt., s. 47.
285 K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmeli-

tanek XVII i XVIII wieku, Łódź 2005, s. 46-27.
286 S. Urbański, Mistyczny charakter krzyża, w: Duchowość krzyża, red. S. Urbań-

ski, W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 246.
287 M. Kuran, Kazanie krótkie o Męce Pańskiej Piotra Skargi − przekład oracji 

Stefana Tucciego wygłoszonej przed papieżem Grzegorzem XIII, „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Litteraria Polonica”, 3 (2013), t. XXI, s. 228.

288 H. Sławiński, Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża, dz. cyt., s. 205.
289 Tenże, Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych, „Polonia Sacra”, 2 (2014), s. 83.
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Niekiedy były one podjęte i rozważane w jednym kazaniu, w innych 
przypadkach – tak, jak dzieje się to u ks. Karola − dostarczały tematów 
dla całego cyklu kazań. Do treści tych słów powracał on we wszystkich 
swoich pismach. W nauce pasyjnej o czwartym słowie na krzyżu, wy-
rażającym się w wołaniu Jezusa: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opu-
ścił?”, kaznodzieja wskazywał na ludzką naturę swego Mistrza, któremu 
nie była obca żadna udręka. To krzyk bólu całego świata. Zwracał tak-
że uwagę, że opuszczenie Jezusa na krzyżu jako „tronie hańby i chwa-
ły”, miało wymiar zarówno wewnętrzy, jak i zewnętrzny: opuszczenie 
na zewnątrz to bicze, ciernie, gwoździe i krzyż; opuszczenie duchowe 
to smutek, jęk, trwoga i boleść. Podkreślał też bliskość Ukrzyżowane-
go wobec każdego cierpiącego człowieka i akcentował jedność Chry-
stusa z Bogiem290. 

Szczególnie akcentował Antoniewicz słowa Jezusa z Psalmu 21 
świadczące o tym, że Syn Boga modli się nawet w czasie okrutnej męki: 
„Żyjący dał nam przykład i wzór, jak żyć; umierający, jak umierać ma-
my”291. Przejście do Boga dokonuje się więc poprzez krzyż i modlitwę. 
Poczucie opuszczenia przez Boga w cierpieniu zamienia się zaś w na-
dzieję ocalenia i nowego życia. Autor homilii, rozważając słowa Jezusa: 
„Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?”, dostrzega również, że umę-
czony Boży Syn nie zwraca się już do Boga „Ojcze”, tak jak w modli-
twie w Getsemani. W tym wołaniu: „Boże!” − wyrażającym najgłęb-
szą boleść opuszczenia, dźwiga ciężar naszych grzechów i przyjmuje na 
siebie w ten sposób karę za grzeszników: poczucie opuszczenia przez 
Boga Ojca w chwili szczytu boleści.

290 Por. Nauka pasyjna na piąty wtorek Wielkiego Postu. O czwartym słowie na 
krzyżu, Kśw., s. 39; zob. J.B. Metz, Teologia wobec cierpienia, przeł. J. Zychowicz, Kraków 
2008, s. 29. To wołanie Jezusa na krzyżu jest krzykiem opuszczonego z powodu Boga, 
który ze swej strony nigdy Boga nie opuścił. Jezus akceptuje Boga, który odpowiada na 
pytania człowieka, choćby najtrudniejsze i pełne największego bólu, występujące w psal-
mach, u Hioba czy w pieśniach skargi. Język tej „mistyki cierpienia z powodu Boga” jest 
pełnym pasji pytaniem skierowanym do Boga z otchłani cierpienia, pytaniem natężone-
go oczekiwania.

291 K. Antoniewicz, O siódmym słowie na krzyżu, Kśw., s. 50.
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Ojcze! − wołał Chrystus na Górze Oliwnej, gdy prosił o  oddalenie 
kielicha [cierpienia], ale Ojciec Go nie oszczędził; już nie śmie w tym 
opuszczeniu Ojcem Go nazywać! Ojcem Go nazywał, modląc się za 
nas, ale tu, już sam grzesznik, grzechy nasze na siebie przyjąwszy, lęka 
się Ojcem Go nazywać. Miłość Ojca ku nam włożyła grzechy nasze na 
Syna; miłość Syna przyjęła je na siebie292.

W wołaniu Syna opuszczonego na krzyżu, woła i płacze sam Oj-
ciec, ale On też opromienia swym światłem cierpienie każdego czło-
wieka, bowiem od chwili wołania Jezusa na krzyżu żadne ludzkie cier-
pienie nie jest już samotne. Zatem nie ma takiej otchłani bólu, z głębi 
której nie można by wołać do Boga, jednak nie zawsze to pojmujemy293 
i w cierpieniu częściej szukamy pociechy w ludziach niż w Bogu. Opie-
ramy się na wątłej trzcinie, omijając krzyż:

Jeśli przez złość ludzką, winnie albo niewinnie, i my stajemy się jako 
ten robak na ziemi, zdeptany, urągany od wszystkich, czemuż głosu 
nadziei, wśród głosu złości, nie chcemy podnieść do Boga? Zwierza-
my się ludziom z wielką ufnością, ale względem Boga zawsze podejrz-
liwi − omijamy krzyż, a na trzcinie oprzeć się chcemy!294

Jezus staje tutaj wobec głębi milczenia Boga. Doświadcza udręki 
opuszczenia, pozostaje osamotniony w rękach nieprzyjaciół. Wszyst-
ko dzieje się tak, jakby w tej ostatniej godzinie doświadczenie synostwa 
ustąpiło doświadczeniu stworzenia. Więź jednak trwa, krzyk Jezusa ob-
wieszcza obecność Tego, który wydaje się być nieobecny295. Słowa Syna 
skierowane do Boga poświadczają bliskość Ojca w niebie i jak twier-
dzi J. B. Metz: „należą do istoty chrześcijaństwa − do mistycznego tła 
chrześcijaństwa współcierpienia (compassio)”296. 

292 Tenże, O czwartym słowie na krzyżu, Kśw., s. 39.
293 Zob. D. Garota, Bezsilna wszechmoc, czyli o cierpieniu Boga, przeł. A. Kania, 

Kraków 2003, s. 23.
294 K. Antoniewicz, Nauka pasyjna na piąty wtorek Wielkiego Postu. O czwartym 

słowie na krzyżu, Kśw., s. 40.
295 Za: B. Chenu, Bóg i cierpiący człowiek, przeł. A. Kuryś, Kraków 2006, s. 30.
296 J.B. Metz, Teologia wobec cierpienia, dz. cyt., s. 92.
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Prawdziwy mistyk wie, że Bóg jest w swej transcendencji rów-
nie niewysłowiony, co nieuchwytny. Słowo „mistyczny” pochodzi od 
greckiego słowa myein, co znaczy: „milczeć”, zatem mistyczne doświad-
czenie Boga musi rodzić się w milczeniu297. To milczenie Boga zostało 
poprzedzone głębią milczenia Jezusa podczas drogi na Golgotę. Anto-
niewicz zwracał uwagę na ten aspekt przede wszystkim w Drodze krzy-
żowej. Do milczenia Mistrza nawiązywał wielokrotnie podczas rozwa-
żań tajemnic kolejnych stacji. Wobec tłumu krzyczącego: „ukrzyżuj!”, 
Jezus nie wypowiada ani jednego słowa skargi czy sprzeciwu. Milczy, 
słuchając oskarżeń, milczy podczas upadku pod ciężarem krzyża, mil-
czy, gdy tłum, domagając się cudu, szydzi z Niego i żąda, by zstąpił 
z krzyża. Prawdziwa, głęboka wiara nie wymaga jednak żadnego po-
twierdzenia w postaci cudów, ponieważ sama jest cudem największym:

Wołali żydzi na Zbawiciela, szydząc i urągając, aby zstąpił z krzyża, je-
śli jest Synem Bożym, ale Chrystus Pan milczał i wytrwał aż do końca 
[…]. I dzisiaj ludzie cu dów żądają, aby wierzyć, ale cuda dane im nie 
będą. Wiara nasza cudów nie potrzebuje, bo sama w sobie jest cudem 
miłosierdzia, mądrości i potęgi Boskiej298.

Bóg przerywa milczenie i odpowiedzi udziela nie w doczesnych 
wymiarach historii ludzkiej, lecz przychodzi ona wraz ze zmartwych-
wstaniem. Jest to niezwykły znak, że Stwórca nie godzi się z ciemno-
ścią i cierpieniem, i że ma moc je przezwyciężyć. Jest bezbronny, ale 
jednocześnie przemożny w swej miłości i nigdy nie opuszcza człowie-
ka cierpiącego299.

Ksiądz Karol sam doświadczywszy głębi cierpienia, nie pyta o sens 
swego bólu, ale kieruje wzrok na Jezusa umierającego na krzyżu. Bo-
lesne pytanie „dlaczego cierpisz?” zadaje Temu, którego mękę ukazał 
w pieśniach zawartych w cyklu Wianek krzyżowy300:

297 Por. B. Chenu, Bóg i cierpiący człowiek, dz. cyt., s. 31.
298 K. Antoniewicz, Droga krzyżowa, dz. cyt., s. 72.
299 W. Hryniewicz, Krzyż w misterium paschalnym Chrystusa…, dz. cyt., s. 29.
300 K. Antoniewicz, Wianek krzyżowy, w: Poezye o. Karola Antoniewicza TJ, t. I, 

Poezje religijne, dz. cyt., s. 25-50.
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Gdy widzę Ciebie krwią oblanego,  
Rozpięte ręce i nogi,  
W boleści serca pytam: „Dlaczego 
Cierpisz, o Jezu mój drogi?” (pieśń 6, I/37).

Sam jako człowiek grzeszny uznaje, że jest przyczyną cierpienia 
Mistrza. Czuje się winny przelanej krwi i łez oraz ukoronowania cier-
niem, biczowania i przybicia do krzyża. Nie jest niemym obserwato-
rem krzyżowania, lecz cierpi, patrząc na mękę Jezusa, bo wie, że cier-
pi On za nas wszystkich:

Jakże śmiem jeszcze oczy me wznosić  
Do tego krzyża zbawienia? 
Jakże śmiem jeszcze błagać i prosić, 
Patrząc na Twoje cierpienia? (pieśń 6, I/38).

Tego, kto żałuje za swe przewinienia, Jezus zaprasza pod krzyż, 
który ma moc uwolnienia od win i jest ratunkiem dla błądzących. Kie-
dy człowiek grzeszny opuszcza Boga, to świat wita go z otwartymi ra-
mionami. Ale gdy odrzuca go świat, wówczas Bóg przychodzi i zsy-
ła na pomoc krzyże. Postrzegamy je jako karę, a jest to początek Jego 
nad nami miłosierdzia301, bowiem to krzyż gładzi winy i kieruje nas 
na właściwe drogi:

Ale Ty wołasz: Chodźcie bez trwogi,  
Krzyż wszystkie winy zagładzi;  
Wróćcie czym prędzej z tej błędnej drogi, 
Która na przepaść prowadzi! (pieśń 6, I/38).

Antoniewicz wie, jak łatwo jest mówić o cierpieniu, a jak trudno 
samemu cierpieć: „Wierzymy nie Bogu, ale ludziom: mówimy o opatrz-
ności − ale to słowa tylko. Wielu pięknie mówi o cierpieniu, ale mało 
pięknie cierpi”302. Cierpienie, miłość, praca i  przebaczenie stanowią 

301 Por. tenże, O czwartym słowie na krzyżu, Kśw., s. 39.
302 Tenże, Nauka pasyjna na piąty wtorek Wielkiego Postu. O czwartym słowie na 

krzyżu, Kśw., s. 40.
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według niego treść życia człowieka, ale tylko ten, kto cierpiąc kieruje 
się wiarą i miłością, potrafi w pokorze przyjmować krzyż303 i może być 
nazwany „dzieckiem krzyża”:

Cierpię, bo jestem człowiekiem i na tom się narodził, abym w krwa-
wym pocie czoła pracował i przez wiele utrapień wszedł do Królestwa 
Niebieskiego! Cierpię, bo jestem grzesznikiem i wielbię miłosierdzie 
Boże, że przez cierpienia doczesne chce mnie wybawić od cierpień 
wiecznych […]. Cierpię, bo jestem katolikiem, dzieckiem krzyża304.

Krzyż dla człowieka wiary może stać się błogosławieństwem, uciecz-
ką, światłością, schronieniem, drogą wybawienia i miłością. Ksiądz Ka-
rol dostrzega w nim nawet źródło szczęścia, pokoju i duchowego bogac-
twa. Życie na krzyżu nie jest zatem klęską, lecz może być panowaniem, 
a wówczas śmierć staje się życiem:

Czczę i błogosławię cię Krzyżu; witam cię sztandarze wodza mego, la-
sko pielgrzymstwa mego, towarzyszu niewoli mojej, bo ty jesteś po-
święcony krwią Odkupiciela mego. Umrzeć na tobie − to żyć; żyć na 
tobie − to panować. Kto ciebie kocha − szczęśliwy; kto ciebie posiada 
− spokojny; kto ciebie pragnie − bogaty!305 

Krzyż rozumiany jako labarum − królewski sztandar zwycię-
stwa306, okryty purpurą krwi Zbawiciela, był bardzo popularny już we 
wczesnym chrześcijaństwie. Taki królewski charakter znaku krzyża 
zaprezentował, w poetyckich strofach hymnu Vexilla Regis (Sztandary 
Króla), św. Wenancjusz Fortunat, poeta łaciński, autor śpiewanych do 
dziś pieśni pasyjnych ku czci Krzyża Świętego307: 

303 Por. tenże, O cierpieniu, Km, s. 80. 
304 Tamże, s. 81.
305 Tenże, Nauka pasyjna na piąty wtorek Wielkiego Postu. Oto człowiek!, Kśw., s. 77.
306 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 200. W religijno-

ści polskiej idea krzyża jako sztandaru była na tyle popularna, że znalazła się również 
w jednej z modlitw z Psałterza Egberta córki Mieszka II, księżnej Gertrudy: „Panie, […] 
obroń mnie przez chorągiew Świętego Krzyża Twojego od moich wrogów widzialnych 
i niewidzialnych teraz i w przyszłości”.

307 Zob. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 199.
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Sztandary Króla się wznoszą;
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.
[…] 
Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim życie umarło,
By śmiercią życie powrócić308.

Ukazując krzyż jako „laskę pielgrzymstwa”, nawiązuje Antonie-
wicz z kolei do słów św. Hieronima, dla którego laska należąca w za-
raniu życia monastycznego do kompletnego stroju mnicha, była właś- 
nie „towarzyszem drogi”. Niezależnie od funkcji praktycznej miała 
ona też znaczenie głębsze − przypominała o prorokach Starego Testa-
mentu. Jest także symbolem karności i gotowości, a przede wszystkim 
symbolizuje Chrystusa i jego święty, zwycięski krzyż309, który jest oca-
leniem i godłem człowieka. 

Krzyż jako godło w polskiej pieśni pasyjnej występował bardzo 
często. Zasadniczy kanon tekstowy tej żywotnej do dziś pieśni, kształ-
tował się przede wszystkim w okresie przedrozbiorowym310. Tylko nie-
liczne utwory tego rodzaju, jak np. znana do dziś pieśń W krzyżu cier-
pienie, w krzyżu zbawienie Karola Antoniewicza, pochodzą z XIX wieku. 
Ta piękna pieśń, niemająca sobie równej, śpiewana zawsze w okresie 
Wielkiego Postu, odsłania najpełniej tajemnicę krzyża jako ratunku 
w cierpieniu i podpory w zwątpieniu. Dla sieroty wzgardzonej przez 
ludzi jest on domem, a dla człowieka, którego zawiodła miłość ludz-
ka, staje się wezwaniem do przebaczenia i jego godłem. Nie upadnie 
pod krzyżem ten, kto odkryje jego tajemnicę. Gdy człowiek choć raz 
zrozumie Serce Boga, już niczego więcej nie będzie szukał i pragnął: 

308 Hymn brewiarzowy z okresu Wielkiego Postu, w: Liturgia godzin. Codzienna 
modlitwa Ludu Bożego, Poznań 1984, s. 317.

309 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 416.
310 M. Korolko, „Mąż Boleści” w staropolskich pieśniach pasyjnych, dz. cyt., s. 56.
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W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej;
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

Gdy wiary siła serce spoiła,
A i toć serce zawiodło;
O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.

Gdy wśród żywota, biedna sierota
Stoi od ludzi wzgardzona;
Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
Gdy go przytulisz do łona.

Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,
O wytrwaj jeszcze na chwilę;
Łza się przesączy, rozpacz zakończy
Krzyżem zatkniętym w mogile.

Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,
Na tego spojrzy łaskawie −
Jezus Zbawiciel i Odkupiciel
Da pomoc Boską w wszej sprawie311. 

311 Cyt. za: J.K. Siedlecki (zebr.), Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melo-
dyami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. V popr., Kraków 1908, s. 132-133. Publika-
cja nie zawiera informacji na temat autora pieśni i muzyki do utworu. Śpiewnik został 
opatrzony 18 lipca 1880 r. notką cenzora ksiąg o treści religijnej – ks. A. Dąbrowskiego: 
„Wybór pieśni kościelnych starożytnością uświęconych, namaszczeniem, pobożnością 
ojców naszych tchnących ze świętą wiarą katolicką zgodnych, przeto zasługują, aby były 
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Pieśń ta stanowi osobiste wyznanie wiary, nadziei i  miłości 
poety i jest nawiązaniem do najważniejszych myśli Tomasza à Kempis 
z rozdziału O królewskiej drodze Krzyża Świętego (XII), pochodzącym 
z dzieła O naśladowaniu Chrystusa: 

W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona przed nieprzy-
jaciółmi, w krzyżu krynica niebiańskiej słodyczy, w krzyżu moc du-
szy, w krzyżu duchowa radość, w krzyżu szczyt cnoty, w krzyżu do-
skonałość świętości. Tylko w krzyżu zbawienie duszy, tylko w krzyżu 
nadzieja życia wiecznego312.

Antoniewicz uzależniał właściwe rozumienie krzyża od postawy 
duchowej człowieka wobec Boga. Jeśli będziemy starali się Go zrozu-
mieć, wówczas wszystkie pragnienia naszego serca zostaną właściwie 
zaspokojone; znajdziemy skarb największy i już niczego nie musimy 
szukać. Bóg nam wystarczy. Postawa ta, bliska św. Teresie od Jezusa313, 
stała się myślą przewodnią życia ks. Karola i całej jego twórczości.

Pieśń W krzyżu cierpienie… jest perłą literatury duchowej i stano-
wi do dziś niezwykle twórczą inspirację dla ludzi poszukujących pogłę-
bienia swego życia duchowego. Nie ma jej jednak w zbiorze wydanym 
przez Badeniego i śladu jej nie udało się dotąd odnaleźć w rękopisach. 
W pisanych równolegle do pieśni maryjnych utworach, zamieszczonych 
we wspomnianym już cyklu wierszy Antoniewicza Wianek krzyżowy, 
w całości poświęconych krzyżowi oraz wartości cierpienia i miłości, 
również tej pieśni nie ma. Jednak informacje z pośmiertnych biogra-
mów poety i sposób wyrażenia myśli wskazują jednoznacznie, że jej 

drukiem rozpowszechnione”. Natomiast w Śpiewniczku zawierającym pieśni kościelne 
z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej przez x. J. Siedleckiego zebranym” (wyd. XI) 
z 1922 r., pieśń ta występuje jedynie z adnotacją: „z Krakowa”.

312 Tomasz à Kempis, O  naśladowaniu Chrystusa, przeł. W. Szymona, wstęp 
C. Sękalski, Kraków 2005, s. 202.

313 Znane są słowa św. Teresy: „Lękom i troskom przystępu nie daj; wszystko prze-
chodzi – Bóg się nie zmienia. Przy wytrwałości/zaznasz spełnienia.  Kto posiadł Boga, 
na nic nie patrzy. Bóg sam wystarczy”; cyt. za: św. Teresa od Jezusa, Poezje, dz. cyt., s. 61. 
Słowo „sam” jest tutaj rozumiane jako „tylko”; zob.: A. Ruszała, Czy „Bóg sam wystar-
cza”?, „Pastores”, 4 (2003), s. 24-35.
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autorem jest ks. Karol314. Różne też spotyka się jej redakcje. W najnow-
szym zbiorze poezji Antoniewicza pieśń ta składa się zaledwie z czte-
rech strof. Pierwsze trzy są takie same, jak w śpiewniku J. K. Siedlec-
kiego, czwarta zaś jest nieco zmieniona:

Gdy cię skrzywdzono albo zraniono,
Lub serce czyjeś zawiodło;
O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci będzie za godło315.

Pieśń ta żyje w tradycji kościelnej do dziś i doskonale ukazuje, że 
ks. Karol jest mistrzem ujęć pozornie prostych, ale trafiających w samo 
sedno sprawy. Nie wszystko, co jest ubrane w kunsztowne metafory, 
zdolne jest przeniknąć do ludzi. Antoniewicz nie poszukiwał bogatej 
metaforyki, lecz raczej lapidarnej formuły potrzebnej do ukazania naj-
ważniejszych życiowych prawd, dlatego jego utwory mają tak długie ży-
cie. Zwykle pokazuje się lirykę jako twór fikcyjny, w przypadku autora 
pieśni jest to wypowiedź zaplanowana i przemyślana, to słowa kapła-
na skierowane do szerokiego audytorium, niebędące wytworem fikcji. 

Podobnie jak i inne utwory ks. Karola, pieśń ta, opiewając war-
tość krzyża, przywołuje znowu słowa św. Teresy od Jezusa, autorki m.in. 
takich poematów, jak: Droga krzyża i Do krzyża, sławiących znak zba-
wienia, w którym ukryta jest święta i wieczna moc, ukojenie w bólu, 
źródło orzeźwiającej łaski i ocalenie z niewoli. Zapewniają one też, że 
człowiek, który nie przestraszy się cierpienia, znajdzie w krzyżu moc-
ne oparcie i bramę do nieba:

Kto cię ukocha, pod twym cieniem stanie,
Tego niewoli nie skrępują pęta;
Ty jesteś siłą, ty jesteś zbawieniem,
Twa moc jest wieczna, zwycięska, święta.

314 Por. K. Wilk, Karol Antoniewicz, jezuita, dz. cyt., s. 336.
315 Por. K. Antoniewicz, W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w: tenże, Dro-

gą krzyża [wiersze], dz. cyt., s. 7.
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Ten się nie zlęknie cierpienia i bólu, 
Kto w tobie znalazł oparcie żywota,
Ty mu otworzysz szczęścia jasne wrota316 (św. Teresa od Jezusa, Do krzyża).

Godne uwagi są także liryki Antoniewicza zawarte w cyklu Wianek 
krzyżowy, dedykowane pielgrzymom, którzy idąc po ciernistej drodze 
życia i dźwigając swój krzyż, ukazują dwa podstawowe rodzaje cierpie-
nia. Na jednych brzemię wkłada świat, na drugich Bóg, jak pisze poeta 
we wstępie, akcentując różnicę istniejącą między krzyżem pochodzą- 
cym od Boga, a tym, który ma swe źródło gdzie indziej. Krzyż dany 
od świata jest bezużyteczny, bez żadnych zasług i bez nagrody. Jedynie 
krzyż pochodzący od Boga ma wartość nadprzyrodzoną i moc. A mi-
łość krzyża sprawia, że staje się on lekkim i podźwignie tego, który go 
podjął:

Biedni ci, których świat krzyżuje, bo krzyż ich jest bez zasług i bez po-
ciechy, świat nie ma nagrody dla tych, którzy dla niego cierpią; świat 
ukrzyżuje, ale na krzyżu nie pocieszy. Szczęśliwi ci, których Bóg krzy-
żuje, jeśli tylko krzyż nosić i kochać umieją. Kto krzyż w miłości dźwi-
ga, tego krzyż podźwignie. Tylko miłość krzyża, krzyża ciężar lekkim 
uczyni. Bóg-Człowiek krzyż swój poświęcił; On tylko jeden krzyż nasz 
poświęcić może317.

Najbardziej dotkliwym krzyżem dla tych, którzy kochają świat, 
jest brak szczęścia. Natomiast dla tych, którzy kochają krzyż, boleścią 
jest brak krzyża. Cierpią jedni i drudzy, tylko że łzy pierwszych znikną 
bez śladu. Ich cierpienie nie będzie mieć wartości i w krzyżu nie znaj-
dą pociechy. Łzy zaś przelane na drodze krzyżowej przeżywanej z Je-
zusem są cennymi perłami w oczach Boga:

Nieskończoną miłością Chrystus nas ukochał i dlatego nieskończe-
nie cierpiał. Miara cierpienia jest miarą miłości. Brak szczęścia jest 
krzyżem najdotkliwszym dla tych, którzy świat kochają; brak krzyża 

316 Święta Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, Dzieła mniejsze, przeł. H.P. Kossow-
ski, Kraków 2014, s. 346.

317 K. Antoniewicz, Wianek krzyżowy, dz. cyt., s. 25.
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jest krzyżem najdotkliwszym dla tych, którzy Boga kochają. Kto idzie 
z krzyżem za Jezusem, ten w boleściach najdotkliwszych dozna w du-
szy pokoju. Kto idzie w szczęściu za światem, ten i w rozkoszach swo-
ich będzie w duszy zatrwożony. Łzy przelane na drodze krzyżowej, to 
są drogie perły, które Bóg policzy; łzy przelane na wygodnej, szerokiej 
drodze świata, to krople rosy, które w piasku giną318.

Poeta skromnie nazywał swe liryki „biednymi kwiateczkami bez 
barwy, bez woni, w których składa westchnienie i łzę swej duszy”319, ze-
branymi na twardej, ciernistej drodze życia, pełnej śladów krwawych 
łez. Pragnął jedynie „uwitym z krzyżowych strof wiankiem” przyozdobić 
krzyż Chrystusa. Nie tworzył – w swym odczuciu − wielkiej poezji i nie 
przywiązywał do tych strof większego znaczenia. Niekiedy też, gdy – jak 
pisał – zostawało mu trochę pustej kartki, przyozdabiał nimi swe listy: 

Nie wiem, co dalej pisać, lecz gdy już R. P. za pocztę płacić musi, a ja do 
białego papieru jakąś odrazę czuję i nie mam dość cnoty, aby ją prze-
zwyciężyć – więc dołączam parę wierszyków, com wczoraj wieczór na-
prędce zapisał, które R. P. przeczytawszy lub nie przeczytawszy, wraz 
z listem spalić może320. 

Jeden z takich „wierszyków” znajduje się w liście do ks. Perkow-
skiego i przekazuje najgłębszą prawdę o krzyżu jako źródle pociechy, 
wiary i miłości w pokonywaniu smutku oraz tęsknoty i  zwątpienia. 
Dzięki krzyżowi człowiek zachowuje wierność Bogu, gdy jest szczęśli-
wy i znajduje ocalenie, gdy w jego „domu rozgości się boleść”. Ten znak 
zbawienia jest ratunkiem w każdej życiowej sytuacji. Poeta wyraźnie 
nawiązuje tutaj do głębi niezrozumiałego cierpienia, smutku i tęskno-
ty człowieka, dla którego jedynym skutecznym ratunkiem, w ogniu py-
tań i zwątpienia, jest przylgnięcie do krzyża:

318 Tamże, s. 26.
319 Tamże.
320 List ks. K. Antoniewicza do o. J. Perkowskiego, Tarnopol 1847, ATJKr, rkps 684, 

Listy ks. Karola Antoniewicza TJ, przepisane ręką Marii Morawskiej, matki o. Mariana 
Morawskiego TJ, list 3, s. 7. Fragment tego listu wraz z wierszem znajduje się w: Listy 
z zakonu, list III, s. 6-8.
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Kiedy chcąc zgłębić duszy tajemnicę,
Rozum zamilknie na twoje pytania,
A piekło zwątpień rzuci błyskawicę, 
Jak sztylet krwawy, co duszę rozrania,
Pospiesz do krzyża, bo z krzyża jedynie
Wiara i miłość do duszy twej wpłynie (pieśń 2, I/29).

Spojrzenie na krzyż Jezusa i zrozumienie wartości ofiary wywo-
łuje w poecie głębokie wzruszenie i wyzwala pragnienie cierpienia z Je-
zusem i dla Jezusa. Cierpienie to zyskuje miano powołania. Dostrze-
ga on również prawdę, że krzyż jest nieodłącznie złączony z miłością, 
dzięki której dokonuje się nieustanne zmartwychwstanie serca:

Kiedy na krzyż Twój, o Jezu, poglądam,
Cierpieć i kochać to moje życzenie;
Cierpieć i kochać chcę, pragnę i żądam.
Gdzie krzyż, tam miłość, gdzie miłość − zbawienie. 

Cierpieć, to życia mego powołanie,  
Cierpieć, lecz z Tobą, dla Ciebie jedynie;  
Kochać, to ciągłe serca zmartwychwstanie, 
To kwiat niezwiędły na szczęścia ruinie (pieśń 5, I/35).

Nie chodzi tutaj o zamiłowanie do cierpienia, czy o postawę cier-
piętniczą. Karol Antoniewicz, podobnie jak św. Jan od Krzyża, nie pro-
si o samo cierpienie, ale o dar, żeby to, które pojawia się w życiu, móc 
tak przeżywać i znosić, by nie podważało ono zaufania do Boga, by 
kochać Go nie tylko w chwilach szczęścia, lecz pomimo doświadcza-
nego cierpienia i wzgardy321. Źródłem tej miłości jest wiara. Jeśli więc 
w życiu człowieka brak wiary i miłości, to w czasie cierpienia pojawi 
się w jego sercu rozpacz i bezskutecznie będzie poszukiwał pociesze-
nia w samym sobie:

321 Por. U. Dobhan, „Dla Ciebie znosić trudy i wzgardę”, w: R. Korner, Jan od Krzy-
ża. Szczerze wierzyć, przeł. A. Ziernicki, Kraków 2003, s. 45.
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Bo kto nie wierzy, ten kochać nie umie,
A kto nie kocha, w rozpaczliwej chwili,
Gdy szuka pociech w zwodniczym rozumie,
Na próżno serce i myśl swą wysili (pieśń 5, I/36).

Cierpienie bez miłości jest twarde jak skała i nie ma w nim światła. 
Miłość i boleść są połączonymi ściśle ze sobą właściwościami duszy 
ks. Karola, który zrozumiał, że człowiek cierpi również dlatego, że zbli-
żając się do źródła Światła, widzi wyraźnie swe błędy, niedoskonałości 
i grzechy, którymi rani Serce Jezusa:

Ty jesteś Panie, duszy mej Zbawcą,
Ty cierpisz za moje złości!
O! ja okrutnik, Twoich mąk sprawcą,
Niegodzien Twojej litości! (pieśń 6, I/37).

Poeci baroku zauważali, że cierpienie z powodu miłości zawsze 
doprowadza strapionego do miłości krzyża. Tym zaś, co przeszkadza 
w dojściu do celu, jest właśnie ludzki grzech, zakłócający równowagę 
między poziomami duchowego wznoszenia się człowieka do góry. Li-
ryki Sępa Szarzyńskiego i Grabowieckiego przekazywały prawdę o tym, 
że ci, którzy powstrzymują się od grzechu, mogą oderwać się od złud-
nej ziemskości i postępować na drodze ku doskonaleniu322. Ksiądz Ka-
rol w rozważaniu tej prawdy sięgnął do jeszcze głębszych jej pokładów. 
Jego miłość była nierozerwalnie zespolona z boleścią, jedno bez dru-
giego istnieć nie mogło: „Cierpię, bo kocham. […] Kocham, więc cier-
pię” − pisał. Ten, kto chce kochać naprawdę, musi cierpieć. Innej drogi 
nie ma. Wzór tej doskonałej miłości widział poeta w Chrystusie cier-
piącym na krzyżu:

Cierpię, bo kocham. Boleść bez miłości  
To chmura, w której gwiazda nie zabłyśnie,  
To wiatr, co z suchą gałązką się pieści,  
To skała, z której ruczaj nie wytryśnie.

322 Por. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji…, dz. cyt., s. 110.
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Kocham, więc cierpię. Miłość bez cierpienia  
To żal, co serce bez oddźwięku głosi,  
To łza, co spada z błękitu sklepienia, 
Lecz tylko zimną opokę porosi (pieśń 5, I/36).

Nie można kochać, nie cierpiąc jednocześnie. Zbawczy sens ma 
to cierpienie, które jest uświęcone miłością. Ci, którzy w Boga nie wie-
rzą, też cierpią, ale w tym cierpieniu nie ma miłości krzyża, więc nie 
jest to „boleść zbawienna”.

Nie może być prawdziwa miłość bez boleści i tylko ta boleść jest zba-
wienna, którą miłość poświęca! Nie można kochać bez cierpienia, ale 
można cierpieć bez miłości…, jak cierpią bezbożni. […] Nie można ko-
chać Boga bez tęsknoty połączenia się z Nim, a w tęsknocie jest boleść!323

Tęsknota może być więc uczuciem bardzo bolesnym. Boleść, któ-
ra w niej tkwi, dotyka także tych, którzy kochają Boga, za Nim tęsk-
nią i z Nim pragną się połączyć. To tęsknota ludzi świętych. Taką mi-
łością kochała Boga św. Teresa z Ávili. Miłość ta im więcej nabierała 
żaru, tym większą objawiała tęsknotę za pełnią z Nim zjednoczenia324. 
Opis cierpienia z miłości zawarła m.in. w wierszu Tęsknota za życiem 
wiecznym, który zachwycił Z. Krasińskiego. Owocem tego zachwy-
tu jest jego piękny i oryginalny treściowo utwór Ułamek naśladowa-
ny z Glozy św. Teresy325, ukazujący w sugestywny sposób aktualizację 
pasji. Poeta miał jednak własną wizję doświadczeń religijnych świętej, 
poza tym nie czerpał z oryginału, stąd utwór ten należy traktować ra-
czej jako swego rodzaju apokryf poetycki326. Lucjan Siemieński zauwa-

323 K. Antoniewicz, Droga krzyżowa, dz. cyt., s. 78.
324 Zob. J. Salij, Zygmunta Krasińskiego „Ułamek naśladowany z Glozy św. Tere-

sy”, „Communio”, 1 (1984), s. 113-126; por. św. Teresa od Jezusa, Żyję, już w sobie nie 
żyjąc, w: Poezje, dz. cyt., s. 8-13.

325 Nazwa Glosy nadana tej pieśni, według ówczesnej poetyki, to jakby wierszowany 
komentarz do pewnej powtarzającej po każdej strofie sentencji, która powraca pod różną 
formą jak refren: „Żyję nie żyjąc w sobie;/ W wyższe się życie wydzieram:/ z nieumierania 
umieram”; zob. L. Siemieński, Mistyka i poezje św. Teresy Hiszpanki, Kraków 1870, s. 20.

326 W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 246-247.
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żył, że w niektórych miejscach poeta „pozwolił sobie pójść dalej, niż-
by się odważył wzór jego”327. Niemniej w mistrzowski sposób zostało 
wyrażone jej niezwykle głębokie uczucie miłości Boga.

Karol Antoniewicz szedł podobną drogą duchową, jak święta 
z Ávili, odzwierciedlał w swych pismach również podobnie gorącą mi-
łość i tęsknotę. W religijnym spojrzeniu na cierpienie wzywał do włą-
czenia swego krzyża w krzyż Chrystusa; często też ukazywał je jako 
odkupienie za popełnione zło. Cierpienie to zyskiwało wówczas oczysz-
czającą moc. Obecny jest u niego także ten sam, co u Teresy motyw 
cierpienia najbardziej szlachetnego, wypływającego z czystej, bezinte-
resownej miłości, którego źródłem jedynym jest miłość do Boga i tę-
sknota za Nim. 

Odważnym świadectwem wiary ks. Karola i  wyrażeniem mi-
stycznej miłości do znaku krzyża jest także znana i śpiewana do dziś 
autobiograficzna pieśń Panie, Ty widzisz… W dalszych perspektywach 
znaczeniowych może być ona głosem każdego człowieka doznającego 
łaski nawrócenia i pokoju, który odnajduje drogę do Boga i rozpoznaje 
krzyż jako początek i kres swego życia. Wyrażeniem głębi wiary i mi-
łości staje się przylgnięcie do krzyża Jezusa, pragnienie trwania w nim 
i oddanie się woli Boga. „Czyń, co chcesz ze mną” – poprosi poeta. 

Człowiekowi zmiażdżonemu cierpieniem Bóg pozwala odkryć 
wartość swojego krzyża, z którego rodzi się zmartwychwstanie. Pierw-
szy podaje mu rękę i pomaga bezpiecznie wrócić na królewską drogę 
krzyża:

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, 
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę; 
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, 
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.

Do krzyżam zwrócił wszystkie me życzenia, 
Do krzyżam przybił błędnych myśli roje,
Bo z krzyża płyną promienie zbawienia, 
Bo z krzyża płyną zmartwychwstania zdroje.

327 L. Siemieński, Mistyka i poezje św. Teresy Hiszpanki, dz. cyt., s. 20.



272

Pod krzyżem świata starty i złamany, 
Pragnę już odtąd krzyż Twój w duszy nosić, 
Niewoli świata pokruszyć kajdany, 
Bym mógł na krzyżu krzyża chwałę głosić.

Nie zasłużyłem, abyś mnie pocieszył, 
Bom przez czas długi tak od Ciebie stronił; 
Gdyś na mnie wołał, do Ciebiem nie spieszył, 
I łez tak wiele, tak marniem roztrwonił.

Ach, Tyś mi podał pierwszy rękę Twoją, 
Abym na krzyża mógł powrócić drogę, 
A jam nią wzgardził! Dziś pod krzyżem stoję,  
Bo już bez Ciebie dłużej żyć nie mogę.

Bom znalazł w krzyżu to, com w szczęściu stracił, 
Pokój i wiarę, miłość i nadzieję;  
Ubogą duszę Tyś łzami zbogacił,  
Przystroił cierniem, który nie więdnieje.

A serce wspomnień nosząc krwawą ranę,
Samotnie życia pielgrzymkę odbędzie. 
Czyń, co chcesz ze mną; pod krzyżem zostanę,
Krzyż był kolebką, krzyż mym grobem będzie (pieśń 9, I/43-44).

Pieśń ta, wpisując się w przestrzeń mistyki krzyża, stanowi wy-
znanie i świadectwo wiary Antoniewicza. Decydujące jest tutaj znacze-
nie perspektywy egzystencjalnej, wypływającej z osobistego doświad-
czenia i na nim oparte. Podobnie jak inne wiersze poety, reprezentuje 
ona osobisty nurt liryki religijnej romantyzmu. Tylko człowiek dogłęb-
nie zraniony rozumie mowę Ukrzyżowanego, więc pozostawi wszyst-
ko i pójdzie − bez zbędnych pytań − bolesną drogą Mistrza. Tylko on 
w doświadczeniu osobistego cierpienia będzie odważnie głosił chwałę 
krzyża.

„Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę” – tak wyrażał swą de-
klarację poeta. To wezwanie: „Nie wstydź się krzyża”, u ojców Kościo-
ła było spotykane często. Uzasadniali oni szeroko racje umożliwiają-
ce uporanie się z zarzutami wrogów Chrystusa, jak i podkreślali cześć, 
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jaka winna być krzyżowi oddawana328. Wyznanie zawarte w pieśni An-
toniewicza przekształca się w deklarację pójścia za Jezusem krzyżową 
drogą, która podjęta z miłości daje szczęście, pokój i nadzieję. „Nie-
więdnący zaś cierniowy wieniec” − dar cierpiącego Mistrza, staje się 
dla duszy człowieka najwyższym dobrem329.

Często w pismach ks. Karola przewijał się również motyw nawró-
cenia na drogę krzyża i odkrycie, że jest ona jedyną słuszną drogą ży-
cia człowieka. Refleksji poety towarzyszy głębokie przekonanie, że Bóg 
nie opuścił go nawet wtedy, gdy nie chodził Jego drogami:

Tyś mnie zawsze tak wiernie prowadził,
Chociaż ja Ciebie nie znał i nie prosił,
I w sercu moim grzech na grzech gromadził,
I rozkosz świata nad Twój krzyż przenosił.

A Tyś mnie jednak nie odepchnął, Panie,
I Twą miłością zawsześ za mną gonił, 
Pokąd poznawszy Twoje zlitowanie, 
Głowym do krzyża stóp kornie nie skłonił (pieśń 10, I/46).

Miłość Boga i Jego litość wobec człowieka wyzwalały w sercu ks. Ka- 
rola deklarację nieodwołalnego nawrócenia na drogę krzyża. To wy-
znanie przywodzi na myśl najbardziej znany wiersz J. Lieberta Jeździec, 
w którym autor zawiera jakby program wędrówki do Boga, szyfr du-
chowego rozwoju, pointę życia człowieka zmierzającego się z trudem 
codziennego wyboru wiary: „Uczyniwszy na wieki wybór,/ W każdej 
chwili wybierać muszę”330. Liryk ten wyraża też niezwykłą troskę Boga, 
który swą miłością dogania uciekającego przed nią człowieka. Tak 
też na drodze życia i cierpienia został „pochwycony” Karol Antoniewicz. 

328 A. Żurek, Sacramentum crucis − w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców 
Kościoła, „Scripturae Lumen”, t. III, Krzyż Twój wielbimy, dz. cyt., s. 397.

329 M. Cwenk, Męka Pańska w literaturze polskiej. Romantyzm, w: Encyklopedia 
katolicka, t. XII, red. E. Gigilewicz, Lublin 2008, kol. 739.

330 C. Ryszka, Jerzy Liebert – niepokorny chrześcijanin, w: tenże, Milczący obecny 
i inne szkice o pisarzach katolickich, Katowice 1984, s. 62.
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Jest on pewny otrzymanej łaski, dlatego z przekonaniem właściwym 
ludziom świętym może spojrzeć na swe życie w perspektywie krzyża 
i dostrzec w nim ratunek dla swej duszy:

Dziś już od krzyża Twego nie odstąpię,
Pod krzyżem miłość krzyża nie ostygnie;
We krwi ran Twoich mą duszę wykąpię,
I choć upadnę, Twój krzyż mnie wydźwignie (pieśń 10, I/46). 

Ta sama myśl pojawia się już we wcześniejszym wierszu poety 
Psalm upamiętania, opublikowanym w Poezjach religijnych pt. Pieśń 
żalu. Doskonale oddaje on stan duszy człowieka, który obudzony z cięż-
kiego snu dotyka tajemnicy prawdy. Świat „niegdyś strojny” przyrze-
kał mu powodzenie i sławę, lecz dziś trwa „w ciężkiej żałobie”, laury 
zwiędły, a szczęście okazało się marnym urojeniem. Groźny i smutny 
to świat, którego drogi są kręte i ciemne, a drogowskazy nie prowadzą 
do Boga, jedynej Drogi, Prawdy i Życia (por. J 14,6): 

Świecie! twe szczęście − marne urojenia, 
A laury twoje, jak prędko więdnieją! 
Odgłosy chwały − mienią się w westchnienia −
Gwiazdy twoje jak prędko blednieją! 
A drogi twoje tak ciemne i kręte, 
Od Drogi, Życia i Prawdy odcięte… (Psalm upamiętania)331.

Poeta zniewolony tym światem doznaje od Boga łaski olśnienia. 
„Przed słońcem prawdy schyla swe oczy”, zrywa pęta niewoli i rozli-
cza się z przeszłością, która „powstaje jak grobowa mara”. Nie chce 
już dłużej światowego szczęścia uznawać za swojego pana, a w jego 
duszy pojawia się żal za błędy młodości. Obficie zaś przelane łzy po-
kuty, którymi pragnie odkupić winy, są wyrazem najgłębszej pokory 
i skruchy: 

331 Tytuł za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 38; stąd też zaczerp-
nięty jest fragment poematu. Zob. Poezye o. Karola Antoniewicza TJ, t. I, Poezje religijne, 
dz. cyt., s. 115-116; wersja poematu jest nieco zmieniona.
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Jeślim za długo świata szczęście gonił, 
Jeżelim jego jęczał niewolnikiem; 
Dziś − gdyś mi Boże! tę przepaść odsłonił,
Gdyś mnie Twej łaski oświecił promykiem: 
Dusza wdzięcznością i żalem ujęta, 
Zrywa ze łzami swej niewoli pęta. 

Jeślim przewinił − winy me poznaję.
Błędów młodości nie racz liczyć Boże,
We łzach pokuty dziś przed Tobą staję −
Tobie me serce w pokorze oddaję.
Chcę łez strumieniem przelanym obficie
Zmazać, odkupić przeszłe moje życie (Psalm upamiętania)332.

Gdy człowiek przekracza siebie i świat, gdy porzuca swój spo-
sób myślenia i wszystko, co posiada, wówczas przyjmuje to, co przy-
nosi codzienność, urzeczywistnia w swoim życiu krzyż, umiera razem 
z Chrystusem, by z Nim osiągnąć zbawienie333. W krzyżu znajduje on 
ocalenie dla swej wiary, nadziei i miłości. Nie chodzi tutaj i w innych 
utworach mistycznych autora Psalmu żalu jedynie o artystyczny ob-
raz czy liryczny opis sytuacji. Nie sposób interpretować tych utworów 
inaczej, jak w odniesieniu do konkretów osobistego życia. Ten kolejny 
wiersz o wyraźnych cechach autobiograficznych jest modlitwą i wier-
nym odzwierciedleniem historii jego relacji z Bogiem i stanowi uwiel-
bienie krzyża, który niczym klamra od kolebki po grób, czyli od chrztu 
po śmierć, zamyka w sobie całe życie poety. 

Osobą mówiącą w tak specyficznym gatunku literackim, do ja-
kiego należy modlitwa poetycka, jest silnie zindywidualizowany pod-
miot bliski autorowi i wyrażający uczucia wywodzące się z jego własne-
go doświadczenia – zauważa autor interpretacji Pieśni sobie śpiewanych 
Konstancji Benisławskiej, poetki epoki baroku, której bliskie mistyce 
pieśni, podobnie jak utwory Antoniewicza, są nieustanną modlitwą, 
wyrazem wierności Słowu, wielką rozmową z Bogiem i refleksją o życiu. 

332 Tamże.
333 A. Grün, Krzyż. Symbol odkupionego człowieka, przeł. M. Ruta, Kraków1998, s. 50.
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Nie ma takiej sfery myśli i życia, działania czy uczucia, które nie było-
by w tej poezji przepełnione Bożą obecnością334.

Teologia pasyjna wychodzi od wielkich świętych w historii Ko-
ścioła, których charyzmat polegał przede wszystkim na tym, by swym 
uczniom pozostawić najbardziej osobiste doświadczenia. Wspomnieć 
należy choćby takich świętych, jak Antoni, Augustyn, czy Franciszek, 
którego doświadczenie stygmatów, jako szczytowy punkt medytacji 
krzyża, wywarło wielki wpływ na rozwój mistyki krzyża335.

Wśród znanych mistyków, obok św. Jana od Krzyża i św. Tere-
sy od Jezusa, pojawiła się w XIX wieku również niemiecka wizjoner-
ka i  stygmatyczka s. Anna Katarzyna Emmerich, której objawienia, 
obejmujące m.in. tajemnice Starego Testamentu, życie Matki Bożej, 
publiczną działalność Jezusa oraz Jego bolesną mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie, gorliwie spisane przez Klemensa Brentano, zostały po 
raz pierwszy opublikowane w 1833 roku w tomie Bolesna męka Jezu-
sa Chrystusa. Możliwe więc, że Karol Antoniewicz znał te pisma i były 
one dla niego inspiracją również do własnych przemyśleń. W wielu bo-
wiem miejscach można odnaleźć u niego podobieństwo opisów męki 
krzyżowej Jezusa i głębię zawartych tam myśli. Przejmujące słowa mi-
styczki o Maryi, której oczom przedstawiał się na Golgocie bolesny wi-
dok męki Syna, mogły mu służyć jako inspiracja do własnej wizji tych 
dramatycznych wydarzeń:

Oto leżał straszny krzyż na ziemi, widać było młotki, powrozy i wielkie 
gwoździe. A wśród tych przyborów katowskich krzątali się oprawcy jak 
pijani, klnąc i lżąc Jej Syna. […] I oto stał drżący Syn Człowieczy, pokry-
ty krwią, guzami, sińcami, pręgami, ranami zaschłymi i otwartymi…336.

334 Zob. T. Chachulski, „Hej, gdybym stworzyć hymn zdołała nowy!”. O „Pieśniach 
sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej, w: Motywy religijne w twórczości pisarzy pol-
skiego oświecenia, dz. cyt., s. 77-92.

335 Por. H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, przeł. E. Piotrowski, 
Kraków 2001, s. 40-41.

336 Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego 
Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza według widzeń świątobliwej Anny Katarzyny 
Emmerlich w zapiskach Klemensa Brentano, Częstochowa 1991, s. 269-270.
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Właściwością dla mistycznych objawień jest to, że dzieją się one 
w sferze ściśle subiektywnych doznań i przeżyć337. Formą ich publi-
kacji bywa też literatura artystyczna, którą uważa się za mistyczną338. 
W utworach tego typu − jak widoczne jest to także u Antoniewicza − 
są relacjonowane wydarzenia, w  których rzeczywistość wewnętrzna 
autora styka się i przenika rzeczywistość nadprzyrodzoną339. Idea pasji 
zawiera całą ideę cierpienia i współcierpienia z Jezusem oraz całą treść 
idei przejścia ze śmierci do życia, najpierw Chrystusa, a potem także 
człowieka wierzącego. Wówczas można mówić o mistyce pasyjnej340.

Informacja o tym spotkaniu z ostateczną Tajemnicą z konieczno-
ści staje się często poezją, jeśli choć w małym stopniu chce przekazać 
głębię mistycznych doświadczeń, których język nieobrazowy i bezpo-
średni, nie jest w stanie wyrazić341. W przypadku Antoniewicza mamy 
do czynienia z autentyczną mistyką krzyża, której istotę trafnie wyra-
żają słowa współczesnego karmelity U. Dobhana, zajmującego się twór-
czością mistyków hiszpańskich: 

337 Zob. S. Urbański, Współczesne ujęcie mistyki, w: Duchowość przełomu wieków, 
red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 105-127. Stan mistyczny jest darem nad-
przyrodzonym, który obejmuje całe wewnętrzne doświadczenie człowieka „zatopionego 
w Bogu” i czyni go zdolnym do nowego rodzaju „widzenia” i wartościowania. Prawdziwy 
mistyk niczego od Boga nie żąda i niczego nie oczekuje. Podąża za Nim, ponieważ  czu-
je wewnętrzy przymus, by poprzez całkowite oddanie dojść do integralnej miłości Boga.

338 Zob. E. Stein, Wiedza Krzyża, dz. cyt., s. 22. We Wprowadzeniu do Wiedzy Krzy-
ża − swym najważniejszym i ostatnim dziele o św. Janie od Krzyża – E. Stein zauważa, 
że każdą autentyczną sztukę należy traktować jako objawienie, a działalność artystycz-
ną jako świętą służbę. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, jeśli artysta nie rozumie świę-
tości swego zadania, gdy tworząc, nie liczy się z żadnymi innymi wymaganiami. Moż-
na to ujrzeć na przykładzie wizerunku krzyża. Wierzący artysta, który chce przedstawić 
Chrystusa dźwigającego krzyż lub osobę Ukrzyżowanego, zmierzyć się musi z zadaniem 
szczególnym. Ukrzyżowany bowiem pragnie od niego czegoś więcej niż obrazu; żąda 
naśladowania Go, aby sam siebie kształtował i pozwolił ukształtować się na Jego wzór.

339 Por. E. Kasperski, Mistyka a nauka o literaturze. Wokół „Rozmowy wieczornej” 
i „Widzenia”, w: Mickiewicz mistyczny, dz. cyt., s. 70.

340 S. Urbański, Mistyka pasyjna Gorzkich żalów, w: Gorzkie żale przybywaj-
cie. Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa Gorzkich żalów, red. S. Urbański, 
J. Śmigier, Warszawa 2008, s. 28. 

341 S. Sawicki, Sacrum w literaturze, w: Sacrum w literaturze, dz. cyt., s. 24.
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Prawdziwa mistyka krzyża nie szuka krzyża, ale w krzyżu i cierpieniu 
szuka wspólnoty z Chrystusem. A prawdziwym mistykom krzyża obca 
jest myśl, by przez samo znoszenie i szukanie cierpienia można było 
wyjednać u Boga zbawienie dla siebie i dla Kościoła. Tajemnica krzy-
ża jest obecna w ich życiu, ponieważ przeżywają oni tajemnicę wspól-
noty życia z dźwigającym krzyż Chrystusem. Święta Teresa od Jezusa 
modliła się podobnymi słowy: „Panie, dokąd Ty idziesz, tam muszę iść 
również ja − i co Ty cierpisz, to również ja chcę cierpieć. Idźmy więc 
razem, Panie”342.

Przeżywając zjednoczenie swego serca z Chrystusem dźwigają-
cym krzyż, ks. Karol w swych naukach pasyjnych często nawiązywał 
do słów św. Pawła Apostoła, szczególnie z Pierwszego Listu do Koryn-
tian: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani 
[…] Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,23). To gło-
szenie krzyża wyrażać ma się jednak nie w słowach i łzach, lecz w ca-
łym życiu człowieka. W kazaniu O męce Chrystusowej ks. Antonie-
wicz mówił więc:

Z krzyża czyni nam miłość to zapytanie − miłość niechaj na nie od-
powie. Ale nie słowem, które prędko przebrzmi; nie łzą, która prędko 
usycha; ale całe życie nasze niechaj będzie odpowiedzią. […] Panie, 
[…] krzyż Twój święty był dla mnie głupstwem i zgorszeniem! Ucie-
kałem od niego, a tym samym uciekałem od mądrości i świętości, bom 
uciekał od Ciebie!343

W dalszej części homilii zwraca się z prośbą do Jezusa o tę naj-
większą dla siebie łaskę, o którą prosić mogli tylko święci, by jedyną 
chlubą w jego życiu stał się Chrystusowy krzyż. Ma świadomość, jak 
św. Paweł, swej grzeszności, radykalnie więc pragnie zmienić swoje ży-
cie i wytrwać do końca przy krzyżu Mistrza:

342 U. Dobhan, „Dla Ciebie znosić trudy i wzgardę”, dz. cyt., s. 46.
343 K. Antoniewicz, O męce Chrystusowej, Kśw., s. 55.
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Zabawą moją było splatać cierniową dla Ciebie koronę! Kuć gwoździe 
na przebicie rąk i nóg Twoich najświętszych; zaostrzać włócznię na 
przebicie boku Twego! Tak było dotychczas, ale odtąd już tak nie bę-
dzie! Chcę kochać krzyż Twój; chcę wytrwać przy krzyżu Twoim; chcę 
żyć na krzyżu Twoim; daj mi łaskę, abym mógł zawołać z Apostołem 
Narodów: „Nie daj Boże, abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pan 
naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14)344. 

Pragnienie łączności z Bogiem, a zarazem niepewność co do re-
alizacji związku przyjaźni oraz miłości na Nim skoncentrowanej, wy-
zwalały u autorów religijnych stany duchowych cierpień. Inspirowani 
słowami św. Teresy i św. Jana od Krzyża dążyli oni do przezwyciężenia 
słabości związanych z przywiązywaniem się do świata i kształtowali 
swe serce zgodnie z intuicją powierzenia duszy Bogu. 

Obowiązkiem i powołaniem człowieka jest poznanie prawdy o so-
bie samym, a choć ta droga często jest długa, należy odnaleźć w tym 
pielgrzymowaniu do Prawdy swoje miejsce. Święty Jan od Krzyża do-
radzał zbliżanie się do Boga z głęboką ufnością, że podejmie On dialog 
i ukaże duszy mądrość serca345. Rzeczywistej spuścizny mistrzów Kar-
melu należy szukać nie tyle w uczonych traktatach i studiach mistycz-
nych, ile właśnie wśród uczniów, którzy czerpali z ich doktryny346. Tą 
drogą poszedł również Karol Antoniewicz, który w św. Teresie z Ávili 
widział mistrzynię życia duchowego, a w życiu kontemplacyjnym źró-
dło miłości solidarnej z życiem czynnym. Do jej duchowych córek kie-
rował te oto słowa:

Wszystkie instytucje czynne upadłyby, gdyby ich nie trzymały insty-
tucje kontemplacyjne. Nikt może tak głęboko, tak potężnie nie pojął 
tej prawdy, jak ta wielka Święta. Ona była mistrzynią życia duchowe-
go i obrał Bóg słabą istotę, aby przez nią wykrył światu tajemnice wiel-
kie, niepojęte. […] Wszystkie rozumy ludzkie zamilknąć muszą przed 
potężną prawdą, która z życia, z ust jej przemawia. […] Każda chwila 

344 Tamże.
345 D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji…, dz. cyt., s. 115.
346 E. Renault, Święta Teresa z Avila, przeł. J. Fenerychowa, Kraków 1983, s. 107.
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jej życia, każda karta jej dzieł jest przedmiotem do długiej zbawiennej 
rozwagi! Życie jej pełne mądrości, serce jej pełne miłości − tego uro-
ku, pociągu, który mimowolnie porywa ku niebu347.

Święta Teresa nie zalecała kontemplacji biernej, lecz domaga-
ła się, by dusza, która kocha Boga, przelewała swą miłość na bliźnich, 
poprzez świadczone im miłosierdzie348. Bez wątpienia zatem jej słowa 
głęboko przeniknęły serce poety, wrażliwe na cierpienie bliźnich i prag- 
nące nieść im pomoc:

Bóg nie kontentuje się słowami i myślami; jeszcze potrzeba skutków 
i czynów. Jeśli widzicie chorego, któremu moglibyście dać pomoc i ulgę, 
śmiało oderwijcie się od bogomyślności i dajcie mu pomoc i ulgę, współ-
czując jego cierpieniu i przyjmując je za swoje; jeżeli dla nakarmienia 
go musiałybyście pościć, pośćcie z rozkoszą349.

Antoniewicz żył więc takim samym duchem służby drugiemu 
człowiekowi, jak św. Teresa od Jezusa. Gdy głosił miłość krzyża i roz-
ważał tajemnice męki Chrystusa, to odwoływał się zawsze do Ewange-
lii, ale również do życia i pism wielkich świętych Kościoła, którzy uko-
chali krzyż. Mówił o tym m.in. w Krakowie, w kościele Dominikanów 
w 1850 roku, w czasie nauk adwentowych. Z wielką mocą przypomniał 
wówczas słowa św. Jana od Krzyża i św. Teresy, dla której krzyż, w czasie 
rozłąki z Bogiem, był jedyną pociechą na ziemi. Nie wystarczy bowiem 
tylko wierzyć w Boga, ale trzeba też umieć z miłością dla Boga cierpieć:

Pan nie tylko wam dał, abyście wierzyli w Niego, ale abyście cierpie-
li dla Niego! Ta miłość krzyża żyła w  sercach wszystkich Świętych 
Pańskich. – „Panie! − woła św. Teresa − jeśliś postanowił przedłużyć 
czas wygnania mego na ziemi, daj, abym cierpiała tak długo, pokąd 
nie zacznę żyć z Tobą! W tym czasie rozłączenia krzyż jedyną pocie-
chą moją!” […] Św. Jan od Krzyża prosi Boga w nagrodę prac swoich 
o krzyże i cierpienia […] Odkąd Zbawiciel nasz umarł na krzyżu, my 

347 K. Antoniewicz, Na św. Teresę, Kśw., s. 262.
348 L. Siemieński, Mistyka i poezje św. Teresy Hiszpanki, dz. cyt., s. 15.
349 Tamże, słowa św. Teresy od Jezusa.
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innej pociechy nie znamy, jak tylko żyć na krzyżu, kochać na krzyżu, 
umierać na krzyżu! Christo confixus sum cruci350.

Ważna jest także myśl, przewijająca się w całej twórczości ks. Ka-
rola, by nie wybierać sobie drogi krzyża, lecz zdać się na wybór Boga. 
I na tym wybranym przez Ojca Niebieskiego krzyżu trzeba wytrwać, 
gdyż tylko On wie, co jest każdemu człowiekowi najbardziej potrzeb-
ne do zbawienia. Wyrazem dyspozycyjności i otwartości na Boży wy-
bór i wolę, są słowa modlitwy poety zapisane przy jednej ze stacji Dro-
gi krzyżowej. Nie chce ufać własnym słowom i prosi Boga, by uchronił 
go od porzucania drogi cierpienia:

Panie! Tyś aż do śmierci wytrwał na krzyżu. Jeśli taka wola Twoja naj-
świętsza, chcę wytrwać aż do śmierci na tym krzyżu, do którego mnie 
miłość Twoja przybiła. Nie chcę, zbyt ufając sile mojej, samowolnie 
krzyża szukać i nań wstąpić, ale kiedy mnie pociągniesz do siebie, o nie 
daj, abym samowolnie z krzyża zstępował! Ty wiesz najlepiej, czego 
mi do zbawienia potrzeba i dlatego niczym zbawienia mego nie za-
bezpieczę, jak kiedy nigdy i w niczym woli Twojej najświętszej sprze-
ciwiać się nie będę351. 

Autor rozważań pojmował życie człowieka jako pielgrzymkę 
po ciernistych drogach prowadzących do nieba. Motyw drogi wiązał 
się z częstym w jego utworach obrazem przemijania, ukazanym m.in. 
w liryku ze wspomnianego już cyklu Wianek krzyżowy. Powtarzają-
cy się refren „i to przeminie” oraz „wszystko przeminie”, jest przypo-
mnieniem podstawowego celu życia i działania człowieka, ale i tego, że 
przeminą również gorzkie wspomnienia i łzy pełne goryczy. W cier-
pieniu trzeba więc zachować ufność, cierpliwość i  odwagę. Trzeba 
kochać, modlić się i pracować, gdyż to, co zostało zasiane w smut-
ku, wyda w przyszłości piękny owoc. Życie jest tylko jedną chwilką; 
wszystko przeminie, nawet największy ból, ale wiara, nadzieja i mi-
łość pozostaną na zawsze: 

350 K. Antoniewicz, Dziewięć misyjnych nauk adwentowych, Km, s. 329. 
351 Tenże, Droga krzyżowa, dz. cyt., s. 75.
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Mężnie więc naprzód, jeszcze kroków kilka,  
Kilka łez jeszcze przepłaczesz, pielgrzymie;  
Wieczność się zbliża, życie jedna chwilka;  
Z tobą i ból twój w mogile zadrzymie.  
Wiara, nadzieja, miłość nie przeminie,
Choć świat zaginie (pieśń 11, I/49).

Przestrzeń drogi życia człowieka od kolebki do grobu jest ciężka 
i długa, ale jeśli zrozumie on znaczenie boleści, wówczas będzie bło-
gosławił ofiarowany mu krzyż. Złamany ciężarem życia, w krzyżu od-
najdzie świętą ciszę, pociechę i „łzy, co koją troski”. Jest jednak jeden 
warunek, by krzyż mógł stać się błogosławieństwem. Tym warunkiem 
jest pokora. Trzeba, by człowiek, który przebrnął przez trudy świata, 
stanął pod krzyżem w pokorze, gdyż poznał już swą biedę i ogranicze-
nia. Przekonał się też o tym, że sam tej drogi by nie przebył:

Bo pod tym krzyżem cisza święta, wielka,  
Głos jeden dzwoni, ale to głos Boski,  
Bo pod tym krzyżem Boża Rodzicielka  
I krew, co zbawia, łzy, co koją troski. 
A kto raz przebył brudne świata morze,  
I pod krzyż stanął, lecz stanął w pokorze,  
Ten pełnym sercem i zawsze i wszędzie  
Krzyż Twój, o Jezu, błogosławić będzie (pieśń 12, I/51).

Antoniewicz poznał głębię niewysłowionego cierpienia, odkrył 
też tajemnicę, że są w życiu takie nieszczęścia, w których przeżyciu po-
móc może tylko sam Bóg. Pocieszeniem ze strony człowieka jest wów-
czas jedynie pełna miłości obecność − empatia i milczenie: 

Są nieszczęścia i smutki, które Bóg jeden ulżyć może! Zgłodniałe moż-
na nakarmić usta, nagie można okryć ciało, ale kiedy boleść trafiła 
w sam głąb duszy?... Tam dochodzą te pocieszenia formułki, które nie 
serce, ale rozum układa. Tam najpocieszniejsze wymową − milczenie 
i współudział!352 

352 Tamże.
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Jednym z ciężkich krzyży, według ks. Karola, są również myśli 
ogarniające serce niepokojem czy trwogą, jak i pokusy doświadczające 
człowieka, np. pokusy przeciw wierze. Nie jesteśmy w stanie sprawić, 
by się nie pojawiały, ale w mocy człowieka wspartego Bożą pomocą, 
jest skuteczne im przeciwdziałanie:

Myśli nasze są często krzyżem naszym […]. Nie w naszej mocy nie 
mieć pokusy, ale w naszej mocy oprzeć się jej i walczyć z nią − dosta-
teczną siłę przy łasce Boskiej zawsze mamy do zwalczania grzechu353. 

Tylko Bóg tak naprawdę wie, co człowiekowi najbardziej jest po-
trzebne. Bywa przecież tak, że to właśnie cierpienie okazuje się być naj-
lepszą pomocą dla duszy człowieka. „Bóg najlepiej wie, jakiego nam 
krzyża potrzeba – bo krzyż jest również lekarstwem na uzdrowie-
nie chorób duszy naszej − a choroby duszy komuż lepiej są wiadome 
jak Bogu?”354, pytał ks. Karol Antoniewicz. Dla umocnienia zaś tych, 
którzy cierpią napisał oddzielne rozważania pt. Dziesięć krótkich uwag 
na pociechę dusz cierpiących…, które doczekały się wielokrotnego 
wznowienia. Znalazły się one też w Książce do nabożeństwa o. Karola 
Antoniewicza SJ pod zmienionym tytułem: Rozmyślania o Męce Pań-
skiej. Odpowiednie jako modlitwy po Komunii świętej dla pociechy dusz 
cierpiących355. 

W tych rozważaniach ks. Karola bardzo widoczny jest wpływ wi-
zji św. Ignacego Loyoli dotyczący cierpienia i naśladowania Chrystu-
sa na krzyżowej drodze. Ważna jest tutaj m.in. roztropność we wszel-
kich umartwieniach wówczas doświadczanych. Zarówno słowa Loyoli, 
jak i Antoniewicza zawsze wyrażają szacunek dla drugiego człowieka 
i nigdy nie narzucają bardzo wymagających poświęceń, ale zachęca-

353 Pisma Antoniewicza znalezione w pośmiertnych papierach x. Załęskiego, ATJKr, 
rkps 932 − C, t. I, k. 151.

354 Tamże.
355 Zob. Rozmyślania o Męce Pańskiej. Odpowiednie jako modlitwy po Komunii 

świętej dla pociechy dusz cierpiących, w: Książka do nabożeństwa o. Karola Antoniewicza SJ, 
dz. cyt., s. 97-124. Właściwie tych uwag jest dziewięć, gdyż dziesiąta zawiera: Złote rady 
z Tomasza à Kempis.
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ją do przyjmowania służących duchowemu rozwojowi „codziennych 
krzyżyków”356.

Sądzić można, że inspiracją do napisania Uwag, jak i zbioru re-
fleksji noszących tytuł U stóp krzyża. Dwanaście krótkich uwag oraz 
Nauk i rad dla ludu polskiego, były dwa dzieła Tomasza à Kempis − Pa-
sja. Męka Chrystusa według czterech Ewangelii oraz wielokrotnie w XIX 
wieku wznawiane rozważania De imitatione Christi (O naśladowaniu 
Chrystusa)357. Ten ascetyczny tekst, określany jako rapiarium, czyli 
zbiór krótkich maksym i refleksji, zawiera wskazania moralne i mod- 
litwy osobiste. To księga prostej mądrości życiowej, która pokrzepia 
czytelnika i  skłania do nawrócenia. Współtworzy ona myśl religij-
ną okresu romantyzmu, nawiązuje do preromantycznego pietyzmu 
i pobożności osobistej oraz do kontemplacji Chrystusa, ze szczegól-
nym nabożeństwem do Jego Ran i Krwi358. Pomocny stał się dla Anto-
niewicza zapewne również zbiór rad, czy raczej sentencji duchowych 
św. Jana od Krzyża pt. Słowa i przestrogi, odznaczający się wielkim gu-
stem literackim, gdzie w krótkich i trafnych sformułowaniach streszcza 
się cała twórczość, zarówno liryczna, jak i teologicza wielkiego mistyka359.

Wielokrotnie wznawiane dziełko Antoniewicza Dziesięć krótkich 
uwag… ukazuje, w podobny sposób jak powyższe dzieła, głęboki dia-
log duszy cierpiącej, która żali się Bogu, że musi cierpieć. W odpowie-
dzi słyszy głos z krzyża wyjaśniający, że cierpienie jest jedyną drogą 

356 M. Sokołowski, Krzyż na drodze zjednoczenia mistycznego z Jezusem w kapłań-
stwie. Perspektywa ignacjańska, w: Duchowość krzyża, dz. cyt., s. 157. 

357 Zob. M. Burta, Motyw cierpienia w „Zdaniach i uwagach Adama Mickiewicza”, 
w: Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak, S. Szczęsny, Siedlce 2002, s. 60-68. 
Zafascynowany dziełem O naśladowaniu Chrystusa A. Mickiewicz nazywa je „brewia-
rzem pietyzmu” i w nim wyczytuje osobistą i duchową „martyrologię”, układając swój 
zbiór refleksji i maksym moralnych pod wspólnym tytułem Zdania i uwagi. Motyw cier-
pienia, podobnie jak u Tomasza à Kempis, związany jest tutaj z potrzebą naśladowania 
Chrystusa na krzyżowej drodze, w dążeniu do doskonałości. Staje się to jeszcze bardziej 
radykalne pod wpływem innej lektury duchowej Mickiewicza: Bolesna męka Pana na-
szego Jezusa Chrystusa Anny Katarzyny Emmerich.

358 M. Burta, Motyw cierpienia…, dz. cyt., s. 61-62.
359 S. Federico, Święty Jan od Krzyża. Pisarz – pisma – nauka, przeł. J.E. Bielecki, 

Kraków 1998, s. 224.
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do nieba, a krzyż niezawodnym ratunkiem, i że gdyby była inna dro-
ga, na pewno Bóg wybrałby ją dla człowieka. Zbolała dusza otrzymu-
je od Stwórcy cenne zapewnienie o Jego obecności w ludzkim cierpie-
niu oraz doznaje pocieszenia i umocnienia:

Ja jestem przy tobie, kiedy płaczesz, ty do mnie wołasz biedne dzie-
cię, Ja ciebie słyszę − przyj dzie czas, gdy będziesz wielbić miłosier-
dzie moje. Co teraz z tobą czynię, ty nie wiesz, ale dowiesz się później. 
O, ile to już razy stałaś nad przepaścią wiecznej zguby − Krzyż ciebie 
wyratował − a kiedyś najbardziej narzekała, najwię cej miałaś do dzięk-
czynienia przyczyny360.

Kiedy zaś dusza wzmocniona łaską otwiera się na cierpienie, 
chce z Jezusem cierpieć i prosi, by Bóg nie szczędził jej boleści, zno-
wu słyszy z krzyża przestrzegający głos, by nie była pewna swych sił 
i ufała jedynie Bogu, gdyż On wie, ile każdy może cierpieć. Przyjęcie 
z pokorą codziennych małych krzyżyków, dzięki którym uczymy się 
łagodności i cierpliwości, stanowi w oczach Stwórcy wielką zasługę 
i jest spełnieniem się Jego woli, bo tylko On zna drogę, która jest dla 
nas najbardziej korzystna. Ważna jest dla niego nie wielkość ofiary, 
lecz wielkość miłości:

Nie ufaj − nie ufaj zanadto siłom twoim; wie Bóg twój lepiej, ile znieść 
wydołasz − ma w skarbie miłosierdzia swego wielkie i małe krzyże, któ-
re rozdaje według mądrości swojej. Przyjm ten krzyżyk, co ci Bóg ze-
śle rado śnie, znoś go cierpliwie, a będziesz mieć wielką za sługę, którą 
Bóg nie według wielkości ofiary, ale wedle miłości ofiarującego serca 
ocenia. Jeszcze masz zanadto miłości własnej, abyś wielkie krzyże god-
nie znosić podołała. Gdybyś co wielkiego dla Boga uczyniła, o jakże 
łatwo odezwałaby się w sercu twoim próżność, wszelkie niszcząca za-
sługi. Ale te małe codzienne krzyżyki, którym każdy człowiek podle-
ga, te są najsposobniejszymi, aby cię wćwiczyć w cierpliwość, łagod-
ność i cichość361. 

360 K. Antoniewicz, Dziesięć krótkich uwag…, dz. cyt., s. 4.
361 Tamże, s. 5.
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Wśród różnych krzyży, których doświadcza człowiek, autor wy-
mienia prześladowanie, choroby, niedostatki, potwarze, ale najwięk-
szym cierpieniem jest według niego ogień wewnętrznego smutku, „któ-
ry nieraz jak noc ciemna na duszy osiada”362. Znikąd nie przychodzi 
żadna pociecha, Bóg milczy, a „kiedy Bóg sam milczy, cóż człowiek 
powiedzieć wydoła?”363. Święty Jan od Krzyża pisał, że po objawieniu 
Jezusa: „Bóg jakby już zamilkł i nie ma już nic więcej do powiedzenia. 
To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypo-
wiedział już całkowicie, dając nam Wszystko, tj. Swego Syna”364. Do-
skonale więc rozumie człowieka, który żegnając na zawsze ukochaną 
osobę, traci wraz z jej odejściem wszystko.

Ksiądz Karol wiedział, że jednym z najcięższych krzyży, jaki-
mi Pan Bóg nawiedza człowieka, jest właśnie śmierć bliskiej osoby. 
Nie ma jednak w tym przekonaniu skargi, czy cienia buntu, lecz wy-
raz pokornego przyjęcia tego bolesnego doświadczenia. Nie ma też 
odpowiednich słów pociechy, lepiej więc jest trwać w milczeniu, ale 
trwać trzeba z miłością. Bóg czasem dopuszcza taki smutek, którego 
nie można pocieszyć żadną pociechą; człowiek przestaje rozumieć sa-
mego siebie, jego życie ogarnia ciemna noc. Ukojenie i zrozumienie 
znajduje w Tym, który jest źródłem wszelkiej pociechy. Tylko wów-
czas dusza dozna tego pokoju, gdy swoje cierpienia zechce przeżywać 
razem z Jezusem, trwając w bolesnej modlitwie razem z Nim w ogro-
dzie Oliwnym:

362 Tamże, s. 9.
363 Tamże.
364 Święty Jan od Krzyża, doktor Kościoła, Droga na Górę Karmel, II, 22, 4, w: ten-

że, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986, s. 261; zob. Jan Paweł II, List apostolski z oka-
zji 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża „Maestro en la fe”, w: K. Wojtyła, Świętego Jana 
od Krzyża nauka o wierze, Lublin 2000, s. 253. Na podstawie dzieła Doktora Mistyczne-
go, Jan Paweł II dowodzi, że to, co przekazał on, pisząc o tajemnicy opuszczenia Chry-
stusa na krzyżu, należy do najbardziej przenikliwych w całej literaturze chrześcijańskiej. 
Jedynie Jezus, ostateczne Słowo Boga, objawić może ludziom tajemnice bólu i blaskiem 
krzyża rozjaśnić najciemniejsze noce, jakie może przeżywać człowiek. Milczenie zaś Boga 
najwymowniej objawia miłość w Chrystusie Ukrzyżowanym. 
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Słuchaj, co On mówi: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci!”. Ten 
smutek wyciska krwawy pot z najświętszych członków Jego − uklęk-
nij obok Zbawiciela twego − zawołaj z Nim: „Smutna jest dusza moja 
aż do śmierci!”. Nie sama, jakeś dotychczas się skarżyła, cierpieć bę-
dziesz, znala złaś serce, które cię zrozumie − a to nie serce człowieka, 
ale Serce Boga twojego365. 

W homilii O modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu kaznodzieja zwrócił 
uwagę jeszcze na to, że Jezus nie mówi, że jest smutny, lecz że smutna 
jest Jego dusza. W ten sposób chce więc okazać, że przyjął na siebie nie 
tylko boleści naszego ludzkiego ciała, ale i naszej duszy; smutek w Nim 
był smutkiem człowieka w obliczu zbliżającej się krzyżowej śmierci, ale 
też i cierpień, które poprzedziły ukrzyżowanie − zdrady Judasza, za-
parcia się Piotra, wściekłości i bluźnierstw ludu, złości synagogi, bez-
wstydnego sądu, wyroku Piłata, biczowania i poniżenia366.

Sens cierpienia Chrystusa połączony z etyką miłości rozpatry-
wany już przez św. Augustyna, św. Tomasza, Erazma z Rotterdamu czy 
Pascala, objawił potęgę i dobroć Boga poprzez akt ofiary Jezusa. Ar-
chetyp Boga, który cierpi, umiera i zmartwychwstaje, ma przypomi-
nać człowiekowi, że żyjąc w bólu i poniżeniu, jest blisko Boga. Obraz 
Ukrzyżowanego nieustannie humanizowany przez filozofów i pisarzy, 
dla jednych oznaczał mi łość, dla innych numittosum, czyli coś czego 
nie da się wyjaśnić i zdefiniować367.

Antoniewicz jest przekonany, że zbolała dusza człowieka otrzy-
ma największą pociechę pod krzyżem Chrystusa, że zarówno grzesz-
nik, jak i serce niewinne właśnie tam dozna ulgi. Wszelkie cierpienia, 
nawet te, które graniczą z rozpaczą, zostaną ukojone, gdyż pod krzy-
żem cierpiący człowiek spotka Matkę Jezusa, której Serce zostało prze-
bite siedmioma mieczami boleści. Ona więc najlepiej rozumie ból i naj-
skuteczniej może pomóc:

365 K. Antoniewicz, Dziesięć krótkich uwag…, dz. cyt., s. 10.
366 Tenże, O modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu, Kśw., s. 86.
367 D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji…, dz. cyt., s. 70.
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Powiedz, gdzież mam iść Ciebie szukać? − Idź pod krzyż! Byłeś grzesz-
nikiem − znajdziesz przy boku moim dobrego łotra i z nim zawołaj: 
„Panie, pamiętaj o mnie!”. Byłaś grzesznicą − pod krzyżem znajdziesz 
Magdalenę − płaczącą − kochaj tak, jak ona kochała − a jak jej, tak i to-
bie grzechy odpuszczone zostaną!

Jesteś niewinną − stań obok Jana − ucznia ulubionego, na którego pier-
siach spoczywa najświętsza głowa Zbawiciela twojego. Jeśli wszelkie-
go rodzaju utrapienia, nędza, choroby, prześladowania, potwarze gnę-
bią, rozdzierają, krwawią serce twoje − i do rozpaczy przywodzą − idź 
pod krzyż, tam znajdziesz Matkę twoją − tam znajdziesz Serce sied-
mioma mieczami boleści przebite − tam znajdziesz najsłodsze Serce 
Maryi. Idź, o idź pod krzyż. W takim towarzystwie dobrze będzie zbo-
lałemu sercu twemu368. 

Autor rozważań wspominając ludzi, którzy szli za Jezusem krzy-
żową drogą, pisze więc, że tak jak Weronika otarła z krwawego potu 
twarz Jezusa, tak Bóg otrze z krwawych łez duszę człowieka i tak jak 
Szymon z Cyreny pomagał nieść krzyż, tak Bóg pomoże zbolałej du-
szy. Cierpienia spotykające człowieka porównuje do trzech gwoździ, 
którymi przybito syna Bożego do krzyża. Wszystko to, co pochodzi 
z dopuszczenia Boskiego, czyli cierpienie niezawinione: choroby, ubó-
stwo, utrata drogich sercu osób, smutek, oschłości, tęsknota to pierw-
szy gwóźdź. Drugi − wbity ręką człowieka − to wszystkie prześlado-
wania, obmowy, niesprawiedliwość i krzywda. Trzeci − wbijany przez 
Szatana, to uległość wobec pokus, czyli grzech oraz rozpacz369. Ciężar 
krzyża przygniata człowieka, który dźwigając go, często szemrze i na-
rzeka. Właściwie to go już nie niesie, lecz wlecze za sobą. Nie ma jed-
nak życia bez obecności w nim cierpienia. I to właśnie krzyż przywo-
łuje miłość samego Boga kochającego tych, którzy krzyż podejmują, 
odstępującego zaś od tych, którzy go porzucają:

O tyle cię kocha Zbawiciel twój − o ile kochasz krzyż Jego. − O tyle od 
ciebie odstępuje, o ile od krzyża uciekasz. Nie ciężki krzyż dla tego, 

368 K. Antoniewicz, Dziesięć krótkich uwag…, dz. cyt., s. 13-14.
369 Tamże, s. 17.
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który go z ochotą dźwiga, ale dla tego, który szemrząc i narzekając 
wlecze go za sobą! Krzyż zawsze dźwigać musisz − czy chętnie, czy nie-
chętnie − krzyż świata − albo krzyż Zbawiciela370.

Zwraca ks. Karol tutaj również uwagę na różnicę między krzyżem 
świata, który „pogrąża w przepaść”, a krzyżem Zbawiciela wznoszące-
go człowieka do nieba. Do nas należy wybór, czy wybierzemy więzy 
Boga, czy świata. Musimy mieć jednak świadomość, że jeśli wyrzuca-
my z serca miłość krzyża, to jednocześnie wyrzucamy miłość Jezusa, 
gdyż prawdziwa miłość zawsze musi być ukrzyżowana. − Taka jest na-
uka płynąca z serca Syna Bożego371 i taką wybiera autor rozważań. Jest 
zdecydowany iść za Jezusem do końca – kochać to, co On kocha i cier-
pieć z miłości tak, jak On cierpiał:

Chcę kochać to, co Ty [Jezu] kochasz: i w pokorze i radości, chociaż ze 
łzami i boleścią, zawołam Ave Crux! Bądź pozdrowiony Krzyżu Święty, 
na którym się spełniło dzieło zbawienia mego. U stóp Twoich pragnę 
złożyć wszystkie krzyżyki życia mego. Chcę cierpieć, bo chcę kochać, 
a Tyś mnie nauczył, o  Jezu, że prawdziwa miłość ukrzyżowaną być 
musi372.

Naśladowanie męki Chrystusa oraz współcierpienie związane 
było nieprzerwalnie z medytacją, która z kolei stawała się nie tylko kon-
dolencją − użalaniem się nad Jezusem, ale także pragnieniem uczestni-
czenia w cierpieniach Ukrzyżowanego i zjednoczenia się z Nim. Stąd 
mistykom towarzyszyła realizacja Pawłowego „przybicia do krzyża”373.

W krzyżu i przez krzyż Chrystusa dokonuje się dzieło zjednocze-
nia człowieka z Bogiem. Podobnie jak św. Jan od Krzyża, tak i ks. Ka-
rol nie unikał cierpienia i nie poszukiwał cierpienia dla niego samego. 
Nie pragnął krzyża jako takiego, lecz chciał dzielić swe życie z ukrzy-
żowanym Jezusem. Wtedy niesiony ciężar stawał się lżejszy, pozwalał 

370 Tamże, s. 18.
371 Por. tamże, s. 17.
372 Tamże, s. 18.
373 K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie…, dz. cyt., s. 141.
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bowiem na mistyczne zjednoczenie z Bogiem374. Antoniewicz zrozu-
miał, że wówczas dusza człowieka dochodzi do kolejnego etapu na swej 
krzyżowej drodze: jest w stanie dziękować Bogu za doznane cierpie-
nia. I tak zdobywszy pokorę nie zabiega już o to, co przerasta jej siły, 
lecz prosi o pomoc w drodze, która zaprowadzi ją do nieba. Jedynym 
jej pragnieniem jest dzielenie z Jezusem kielicha goryczy. W tym kieli-
chu, który Bóg podaje swoim wybranym, gorycz często jest zaprawio-
na wewnętrzną słodyczą, współczuciem i przyjaźnią. Wówczas jest on 
łatwiejszy do przyjęcia. Zdarza się jednak, że Bóg podaje człowieko-
wi kielich zaprawiony żółcią opuszczenia, zarówno tego wewnętrzne-
go, jak i zewnętrznego375. Taki właśnie kielich goryczy przyjął Jezus. 
To kielich dla wybranych, którzy jak On krwawymi łzami modlą się 
w Ogrójcu, prosząc Boga: „nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie” 
(por. Mt 26,42):

Jeśli taki kielich Bóg ci poda, przybliż go z ufnością do ust twoich 
− jako lekarstwo pewne duszy twojej rokujące zdrowie. Spełń go w mi-
łości Boga twego, bo to ten kielich, który dla miłości twojej wychy-
lił Bóg-Człowiek, mówiąc z nim: „Ojcze, jeśli być może, weź ten kie-
lich ode mnie, ale nie tak jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, niech się 
stanie!”376.

Autor rozważań wyrażał także pragnienie, aby wszyscy cho-
rzy, nie tylko na ciele, ale i na duszy, przyjmowali krzyż jako drogę ku 
własnemu uświęceniu. Niesienie krzyża to jedno z  symbolicznych 
 określeń ludzkiego losu, to znak znoszenia przeciwności i trudu. Ksiądz 
I. Czeżowski w komentarzu do Dziesięciu uwag… wyjaśniał, że każ-
de cierpienie – czy to duchowe, czy fizyczne – w chrześcijaństwie na-
zywamy krzyżem i że cierpienie wewnętrzne nieraz przerasta boleść 
ciała. Stąd zamierzeniem ks. Antoniewicza, który sam szedł boles- 
ną drogą duchowych cierpień, jest przyniesienie ulgi innym cierpią-

374 Zob. S. Urbański, Wprowadzenie do: Duchowość krzyża, dz. cyt., s. 11.
375 Por. K. Antoniewicz, Dziesięć krótkich uwag…, dz. cyt., s. 20.
376 Tamże.
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cym, poprzez wskazanie, jak krzyż przyjmować i jak z krzyżem żyć377. 
Zawsze też wskazywał na to, że współcierpienie z Jezusem jest także 
zapowiedzią współuczestnictwa w chwale nieba, jest drogą, która tam 
prowadzi. Uważał, że niepokoić człowieka powinna nie tyle obecność 
w życiu krzyża, co jego brak. To „światło tajemnicy życia” jest niero-
zerwalnie związane z ludzką egzystencją, jednak tylko ci, których na-
zwać można „przyjaciółmi krzyża”, są w stanie tę tajemnicę zrozumieć. 
Tak naprawdę to tylko oni kochają krzyż, gdyż kochają Jezusa i swoją 
duszę. Krzyż zawsze musi łączyć się z cierpieniem i z wyrzeczeniem, 
więc wielu jest takich, którzy go nienawidzą. Niektórzy jawnie się go 
wyrzekli, inni wyznają wiarę tylko słowem i zamiast cierpień chcieli-
by doznawać w życiu wyłącznie przyjemności:

Pojęcie jasno tej tajemnicy krzyża jest najwznioślejszą, najpraktycz-
niejszą filozofią − tajemnica krzyża rozwidni nam tajemnicę życia! 
− Któż jest przyjacielem krzyża? − Ten, co kocha Jezusa i duszę swoją. − 
Kto krzyż nienawidzi, nienawidzi Jezusa Ukrzyżowanego, nienawidzi 
własną duszę swoją. − Są nieprzyjaciele krzyża jawnie ci, co wyrzekli 
się wiary, nadziei i miłości; są nieprzyjaciele krzyża potajemni − ci, 
co wyznają wiarę, miłość i nadzieję słowem, ale nie sercem, uczyn-
kiem i całym życiem; ci, co by chcieli krzyż Chrystusa z rozkoszą świata 
połączyć w jedną całość, którzy na krzyżu zamiast żółci i octu, chcie-
liby pić z  kielicha zmysłowych uciech, którzy na krzyżu nie cier- 
niową koroną, ale różowym wiankiem chcieliby ukoronować skro-
nie swoje378.

Godność i błogosławieństwo krzyża jest dla ks. Antoniewicza wy-
razem najgłębszej miłości Boga do człowieka, takiej, która przewyższa 
szczęście świata. Z cierpieniem − niezależnie, czy jest karą, czy nagro-
dą − zawsze związana jest łaska Boża. Najlepszym przykładem tej mi-
łości jest osoba Matki Bożej trwającej pod krzyżem Syna oraz przykład 
świętych, takich jak m.in. Jan od Krzyża, dla którego wielkim pragnie-
niem było „cierpieć i być wzgardzonym”.

377 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 234.
378 K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba… dz. cyt., s. 6.
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Krzyż Chrystusa przeważa szczęście całego świata. − Korona ciernio-
wa droższa nad wszystkie skarby ludzkie. W miarę miłości Boga ku 
nam i naszej ku Bogu, wymierza Bóg i cierpienia i krzyże nasze − do 
każdego krzyża odpowiednia łaska przywiązana. Niewymowną miło-
ścią Bóg-Człowiek umiłował Matkę swoją − ale Maryja stała pod Krzy-
żem! Św. Jan od Krzyża, gdy mu Zbawiciel dał do wyboru, jakiej pra-
gnie nagrody za prace i poświęcenia swoje, odrzekł: „Cierpieć i być 
wzgardzonym”379.

Ta dewiza była ks. Karolowi bardzo bliska. Nawiązaniem do mi-
styków hiszpańskich jest także kończąca rozważania piękna modlitwa 
św. Teresy z Àvili, wyrażająca miłość krzyża i pragnienie nieba:

O błogosławiony Krzyżu! Ty jesteś jedyną pociechą dla tych, którzy 
Boga kochają − nie ustępuj z duszy, która cię szuka i całą nadzieję w to-
bie pokłada, że osłodzisz i pomnożysz tę boleść, która pomnaża mi-
łość. Nie pragnę niczego innego, jak tylko przypodobać się tobie − bo 
wiem, że u świata żadnej pociechy dusza nie znajdzie. I obym mogła 
jak najprędzej połączyć się z tobą380.

Miłość do Ukrzyżowanego, to nie tylko rozmyślanie męki Mi-
strza, czy nawet przyjęcie własnego cierpienia. Trzeba jeszcze o wyja-
śnienie tej trudnej nauki krzyża prosić Jezusa, gdyż On kochał tych, 
którzy z Nim dźwigali krzyż i „kochał [krzyż] w tych, dla których i od 
których cierpiał!” – pisał ks. Antoniewicz. Wielką więc sztuką jest umie-
jętność cierpienia i współcierpienia z drugim człowiekiem. Na pierw-
szym miejscu wymienia chorych, potem ubogich, smutnych… Prze-
strzega przed lękliwością, która sprawia, że uciekamy od tych, którzy 

379 Tamże, s. 7; zob. U. Dobhan, „Dla Ciebie znosić trudy i wzgardę”, dz. cyt., 
s. 43-44. Zapewne znana była Antoniewiczowi opisywana często historia związana 
z obrazem z klasztoru w Segivii przedstawiającym dźwigającego krzyż Chrystusa i słowa 
św. Jana od Krzyża o pragnieniu znoszenia z powodu Jezusa trudów i wzgardy. Na wie-
lu obrazach przedstawiających świętego widnieje napis: Et pati et contemini − „cierpieć 
i zostać wzgardzonym”.

380 Westchnienie św. Teresy, w: K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba… dz. cyt., 
s. 30; zob. także Westchnienie św. Teresy, ATJKr, rkps 932 − C, t. I, k. 146, notatka XII 
(rkps Antoniewicza).
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dźwigają krzyż, boimy się dzielić z nimi ich los i nie chcemy narazić 
się duchowi świata, skrywając naszą podłość i strach, a udając dobrych 
i pełnych współczucia:

Dla miłości Jezusa Ukrzyżowanego kochajmy tych wszystkich, którzy 
tym znakiem krzyża są naznaczeni: chorych, ubogich, smutnych i cier-
piących, czy to wewnętrzną, czy zewnętrzną boleścią! Ale niestety, my 
sami od krzyża uciekamy i odpychamy od siebie tych, co krzyż dźwi-
gają. Wedle świata zachowanie nasze; litujemy się nad nieszczęśliwym, 
jeśli świat się nad nim lituje. Jeśli świat go potępia i my go potępiamy! 
− Bo nie chcemy z prześladowanym być prześladowani, z upokorzo-
nym upokorzeni! A złość i podłość i lękliwość naszą chcemy jeszcze 
pokryć płaszczykiem cnoty381.

Ciężar krzyża dotyka wszystkich, którzy go dźwigają. Ale tylko 
ten człowiek godnie go niesie, który nie narzeka i Bogu nie bluźni. Je-
śli cierpienie wydaje się być jednak zbyt wielkie − pomocy trzeba szu-
kać w Jezusowej modlitwie z ogrodu Oliwnego − prosić Boga o oddale-
nie kielicha goryczy, ale jednocześnie zdać się całkowicie na Jego wolę.

Nie ten godnie dźwiga krzyż, który nie czuje ciężaru krzyża, ale ten, 
który go jeśli nie kocha, przynajmniej pod nim nie narzeka i nie bluź-
ni naprzeciw Bogu! […] Nie prośmy Boga o krzyż, ale nie wypraszaj-
my się od niego. − A jeśli zbytnio nas gnębi, zawołamy ze Zbawicie-
lem: „Ojcze! jeśli być może, oddal ten kielich ode mnie, ale nie jako ja 
chcę, ale jako Ty!” (por. Łk 22,42-43)382.

Jedną z nabardziej znanych lektur duchowych dotyczących krzyża 
Jezusa, które Antoniewicz zapewne dobrze znał, były Narzędzia Męki 
Chrystusowej, wydane w Wilnie w 1842 roku rozważania ks. Jana Em-
manuela Veita, słynnego wiedeńskiego kaznodziei, moralisty i pisarza. 
Autor dowodził w nich, iż przewyższająca wszystko nauka Chrystusa 
jest umiejętnością krzyża, jego szerokości i długości, wysokości i głę-

381 K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba…, dz. cyt., s. 9.
382 Tamże, s.10.
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bokości. Długość to wieczna potęga krzyża, szerokość to poprzez krzyż 
działająca miłość, która obejmuje wszystko, wysokość to objawienie 
Boskiej chwały, która właśnie krzyż uczyniła przedmiotem najwyż-
szej czci, głębokość zaś to pamiątka Boskiej mądrości. Długość krzyża 
ukazuje nam ową od wieków doznawaną mękę, szerokość – brzemię 
męki Jezusa, głębokość niewypowiedzianą gorycz Jego cierpień, wy-
sokość wskazuje, jakie męki poniósł z powodu najdoskonalszego po-
znania swego zranionego bóstwa383.

Ksiądz Karol rozważając te słowa, skupiał swą uwagę bardziej na 
mikrokosmosie, jakim jest człowiek dźwigający swój krzyż. Nawiązy-
wał również do nauki św. Augustyna, który pisał, że szerokością krzy-
ża jest jego belka poprzeczna, symbolizująca dobre uczynki, długość 
wyraża postawę stojącą, czyli wytrwanie i  cierpliwość, wysokość to 
oczekiwanie mających nadzieję, skierowane ku górze, część zaś drze-
wa zasłonięta przez umocowanie i to, na czym krzyż się opiera, ozna-
cza głębokość darmowej łaski384. Autor rozważań Przez Krzyż do Nieba 
podkreślał, że winniśmy kochać cały krzyż, również czas trwania bo-
leści, bowiem tylko Bóg wie, jak długo cierpienie będzie trwać. War-
tość w oczach Boga zyskuje ten człowiek, który za Jezusem ukrzyżo-
wanym podąża drogą przez Niego wskazaną i zdaje się na Jego wybór 
dotyczący rodzaju, ciężaru i czasu krzyża:

Chcąc zbawiennie dźwigać krzyż na nas od Boga włożony, trzeba go 
dźwigać wedle całej szerokości, długości, wysokości i głębokości jego. 

383 J.E. Veit, Narzędzia Męki Chrystusowej, Wilno 1842, s. 203-204.
384 A. Żurek, Sacramentum crucis…, dz. cyt., s. 406; zob. P. Szczur, Krzyż jako fun-

dament kosmosu w nauczaniu Ireneusza z Lyonu i Jana Chryzostoma, „Scripturae Lumen”, 
t. III, Krzyż Twój wielbimy, dz. cyt., s. 415-419. Święty Paweł w Liście do Efezjan wyraża 
prośbę: „[Byśmy] zdołali wraz ze wszystkimi świętymi ogarnąć duchem, czym jest Sze-
rokość, Długość, Wysokość i Głębokość” (3,18). Łączy się ona właśnie z krzyżem, które-
go rozmiary uosabiają Bożą miłość i pozwalają na rozpoznawanie jej we wszechświecie. 
Przez ojców Kościoła, szczególnie przez św. Ireneusza i św. Jana Chryzostoma, tekst ten 
interpretowany jest w sensie staurologicznym. Krzyż wskazuje na podwójne jednoczą-
ce działanie Chrystusa: horyzontalne i wertykalne. Krzyż kosmiczny obejmuje wszystkie 
wymiary wszechświata i pełni rolę fundamentu. Odciska swe znamię na wszystkich jego 
elementach i przedmiotach. Cały kosmos znajduje podsumowanie właśnie w tym znaku.
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Widzimy wiele osób chcących iść za ukrzyżowanym Chrystusem, ale tą 
drogą, jaką sobie sami obiorą. Pragną nosić krzyż, ale własnego wybo-
ru. […] Jeśli kochamy krzyż Zbawiciela, kochajmy i krzyż nasz wedle 
całej szerokości i objętości Jego. Długość krzyża stanowi czas, trwanie 
boleści! Nie oznaczajmy miłosierdziu Boskiemu czasu, jak długo ma 
nas krzyżem nawiedzać!385

Wysokość krzyża według Antoniewicza stanowią boleści, które 
w jednym czasie piętrzą się w sercu, w duszy i w myśli, lecz łaska Bo-
ska jest najpotężniejszą zaporą broniącą nas od upadku. Głębokością 
krzyża jest natomiast siła stężona boleści, ogarniająca całą duszę, ca-
łego człowieka386. I choć jest mu wówczas bardzo ciężko, nie powinien 
targować się z Bogiem, lecz w imię Bożej miłości, którą nas ukochał, 
ofiarować Mu całe swe ukrzyżowane serce. Za miłość Boga człowiek 
może odpłacić jedynie swoją osobistą miłością.

Czasem Bóg cierniem zadraśnie boleśnie serce − a czasem jest ta bo-
leść tym mieczem, który przeszył Serce Maryi! O ciężko podówczas, 
bardzo ciężko na duszy, ale nie targujmy się z Bogiem! Jeśli chce mieć 
całe serce nasze ukrzyżowane, dajmy Mu je […]. Co On dla miłości 
naszej uczynił, uczyńmy to dla miłości Jego! Miłość tylko miłością od-
płacić się może!387

Ksiądz Karol ukazał krzyżową drogę Jezusa tak, jak gdyby sam 
był jej świadkiem: „I zbliżała się ta gorzka męka − i widzi Jezus te na-
rzędzia boleści dla siebie zgotowane i widzi tę koronę cierniową, te bi-
cze, te […] kajdany. Widzi ten krzyż, krzyż zwycięstwa, ale i krzyż bo-
leści”388. Patrzy też na ten świat, na kolejne pokolenia, które odnawiają 
Jego bolesne rany. Czy w sercu Zbawcy świata nie rodziły się wówczas 
pytania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego człowiek za dobro odpłaca 

385 K. Antoniewicz, Przez Krzyż do Nieba…, dz. cyt., s. 11.
386 Tamże, s. 11-12.
387 Tamże, s. 12.
388 Tenże, Kazania, ATJKr, rkps 932 − B, t. IV, k. 139-140; kazanie o św. Piotrze, 

niedrukowane.
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Bogu cierpieniem? „Czy za to, żem was zbawić przyszedł, wy mnie do 
krzyża przybijecie?”389 − brzmi jedno z bolesnych pytań Jezusa, skie-
rowanych do każdego człowieka i wszystkich pokoleń. 

Zarówno wśród pieśni pasyjnych, jak i  tekstów prozatorskich 
wiele utworów Antoniewicza jest odpowiednikiem epickich historii  
męki Mistrza z  Nazaretu. Osobną grupę stanowią teksty poświęco-
ne rozważaniu boleści Matki Bożej. Ta pasyjna pobożność nawiązuje 
do wieków wcześniejszych, szczególnie do pobożności średniowiecz-
nej. Można ją też znaleźć w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak 
gorzkie żale, czy droga krzyżowa, a także w barokowych pieśniach pa-
syjnych i w neomisteriach XVII wieku390.

5.  BETLEJEM I DZIECIŃSTWO W CIENIU KRZYŻA

Oprócz kazań pasyjnych, liryków i pieśni, gdzie krzyż był mo-
tywem pierwszoplanowym, ks. Karol Antoniewicz sięgał także do 
misterium krzyża należącego do istotnych elementów składowych 
Ewangelii Dzieciństwa Jezusa, która stanowi źródło przepowiadania 
homilijnego okresu Bożego Narodzenia. Jednym z kazań tego rodzaju, 
była homilia Na uroczystość Trzech Króli, ukazująca całą mękę Chry-
stusa w świetle narodzin Dziecięcia z Betlejem − przyjścia na świat 
Prawdy uświęcającej boleść i objawionej na krzyżu. Od chwili śmierci 
Jezusa ten krzyż stanie się znakiem miłości, mądrości, zbawienia, sądu 
i władzy nad światem:

I  jeden człowiek, i  to ta Dziecina, w nędznym miasteczku Betlejem 
urodzona, miała wystąpić do walki z całym światem, zetrzeć synago-
gę, wykryć głupotę Portyku i areopagu, i pokorą zdeptać pychę, ubó-
stwem bogactwa, cierpieniem uświęcić boleść i powiedzieć: oto ten 
znak hańby, oto ten krzyż odtąd będzie znakiem zbawienia i miłości; 
ten krzyż świat nauczać i nim rządzić, ten krzyż świat sądzić będzie391.

389 Tamże.
390 J. Smosarski, Męka Pańska w polskiej literaturze średniowiecznej, dz. cyt., s. 101. 
391 K. Antoniewicz, Na uroczystość Trzech Króli, Kśw., s. 7.
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Dzięki krzyżowi śmierć stała się życiem, hańba jest jego chwałą. 
Jako znak zbawienia jaśnieje na szczytach gotyckich wież, jako znak 
nadziei widnieje na wierzchołkach niedostępnych gór. Krzyż nauczył 
człowieka cierpieć, nauczył prawdziwej miłości i  mądrości, i  jest tą 
gwiazdą – głosił Antoniewicz − która świeci na ciemnych drogach życia 
i prowadzi w stronę Boga392, wskazując na wartość pójścia za Jezusem.

Chcesz prawdy, szukaj jej na krzyżu, chcesz światłości, wyraź krzyż na 
sercu twoim, chcesz drogi, idź drogą krzyżową – idź za Tym, który wy-
rzekł: „Jam jest droga i prawda, i żywot” (J 14,6)393.

Do krzyża − jako jasno świecącej gwiazdy na drogach życia czło-
wieka, wiodącej go do bram nieba, nawiązywał poeta również w tryp-
tyku o wierze, nadziei i miłości, drukowanym we Lwowie w formie 
gotyckiego obrazu z  wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego. Była ona 
przypomnieniem tej gwiazdy, która Mędrcom ze Wschodu wskazała 
drogę do Betlejem:

Przyszłość kryją chmury mgliste, 
Ścieżka życia wąska, ciasna,
Ale nad nią świeci jasna
Gwiazda − krzyż Twój, Jezu Chryste. 
[…]
Kochaj, bo to z krzyża głos,
Miłość to jest krzyża kwiat,
Choć ci wszystko wydrze los, 
Miłość ta zwycięży świat394 (Miłość).

W niedrukowanym fragmencie Nauki na Trzech Króli ks. Karol 
rozwijał tę myśl, pisząc, że każdy ma w sobie wewnętrzne światło pro-
wadzące do krzyża. Trzeba tylko umieć je rozpoznać i chcieć za nim 
iść. Tym światłem rozświetlającym mroki życia jest miłość, dobroć 
i słowo Boga:

392 Por. tamże, s. 10.
393 Tamże, s. 7.
394 Cyt. za: ATJKr, rkps 1012 − I, s. 322.
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Każdy człowiek ma gwiazdkę swoją, która go do krzyża prowadzi i ta 
gwiazdka świeci w myśli twojej i ta świeci w duszy twojej. Czyż znasz 
gwiazdkę twoją? Czy wiesz, jak się ona nazywa? − To miłość, bo miłość 
jasna, bo miłość spokojna, bo świeci w ciemnej nocy. […] Gwiazdką 
naszą każda myśl dobra, to każde słowo Boże395. 

Gwiazdą wskazującą drogę do Jezusa jest wiara w Boga. To ona 
pomaga człowiekowi zrozumieć tajemnicę Wcielenia i ukrzyżowania 
Jezusa. Nie jest możliwe przyjęcie krzyża, jeśli nie rozumie się tego, że 
Bóg z miłości do człowieka przyszedł na świat jako bezbronne dziecko 
i uniżył się „aż do śmierci krzyżowej”, by ofiarować nam wieczne życie: 

Zbliża się czas pełnienia wszystkich proroctw, na świat przychodzi 
Zbawca, by wskazać nam drogę do nieba i wykupić ludzi nie złotem, 
lecz krwią swoją i przez krew na krzyżu dać nam życie wieczne. Lu-
dzie jednak wzgardzili pokorą Jezusa, świat nie pojął tajemnic koleb-
ki Chrystusa i dlatego też nie mógł pojąć tajemnicy krzyża. Gwiazdą, 
która wskazuje nam drogę do Jezusa, jest wiara396. 

Człowiek został uwolniony z więzów grzechu za cenę „krwi Chry-
stusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (por. 1 P 1,18n.). Ta krew 
− symbol całego dzieła odkupienia397 − jest wyrazem tajemnicy krzy-
ża i podkreśleniem rzeczywistości odkupienia. Przez nią też zostanie 
przywrócona jej pełna moc jako znakowi śmierci i zwycięstwa. Świado-
mość uświęcenia krzyża przez krew Chrystusa umożliwia nowe spoj-
rzenie na Golgotę398. Te dwa szczyty Bożego samoogołocenia – Wcie-
lenie i krzyż, ubóstwo Betlejem i cierpienie Kalwarii − Antoniewicz 
zestawiał w swych pismach bardzo często. Czyniło tak również wielu 
świętych, m.in. Teresa od Dzieciątka Jezus399. 

395 K. Antoniewicz, Nauki na Trzech Króli, ATJKr, rkps 932 − B, t. IV, k. 101-104.
396 Tamże: Przygotowanie do Bożego Narodzenia, k. 33.
397 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, dz. cyt., s. 96.
398 S. Urbański, Doświadczenie krzyża w mistyce przeżyciowej, w: Duchowość 

krzyża, dz. cyt., s. 206.
399 Zob. tamże, s. 212-214. Dla polskiej mistyczki s. Elizy Cejzik (1858-1898) ła-

ska Narodzenia Bożego i obraz Jezusa Ukrzyżowanego były łaskami jej całkowitej prze-
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W nurt tych rozważań wpisują się także kazania ks. Karola o cier-
pieniu Maryi złączonym z  pasją Jezusa. Wspomnienie proroctwa 
Symeona o mieczu boleści, który przeszyje Serce Matki Jezusa (por. 
Łk 2,35), skłaniało do patrzenia na Jej ból właśnie przez pryzmat tego 
dramatycznego wydarzenia. W centrum obrazów dolorystycznych znaj-
dowało się cierpienie Matki, które przenikało Jej Serce niewyobrażal-
nym bólem już od chwili narodzin jedynego Syna. Cierpienie to jako 
doświadczenie umieszczone w tle pasji Chrystusa, wskazuje również 
na szczególne znaczenie Jej udziału w historii zbawienia. Życie Maryi 
od początku przeniknięte było wizją krzyżowej męki, która miała spo-
tkać Jej Dziecko. Nie miała żadnych możliwości, by ochronić Jezusa 
przed wyrokiem bezbożnych. To jeszcze bardziej raniło matczyną mi-
łość i potęgowało Jej boleść:

Gdy Go na ręku piastowała, myślała o krzyżu, którego ciężar do zie-
mi Go przywali, gdy patrzyła na rączki Jego do modlitwy złożone, wi-
działa w nich rany od gwoździ i słyszała ciężkie młota uderzenia; gdy 
to serce przy Jej biło sercu, widziała morderczą włócznię, która ostat-
nią kroplę krwi miała wysączyć z Niego. A któż pojmie żal Maryi, gdy 
nie znalazła innego miejsca, jak tylko żłóbek i stajenkę, aby wydać na 
świat Tego, od którego macie wszystko i który jedynie na to przyszedł, 
aby was od wiecznej zguby ocalić?400

Życie Syna Bożego zostało rozpostarte między żłóbkiem, będą-
cym zapowiedzią odkupieńczej ofiary, a krzyżem, na którym Jezus dał 
świadectwo prawdzie, wypowiadając słowa „wypełniło się”401. Sens 
żłóbka betlejemskiego można więc w pełni odczytać dopiero w kon-
tekście tajemnicy krzyża z Golgoty. Ksiądz Antoniewicz, rozważając 
tę tajemnicę, pojmował głębię męki Jezusa, w której od początku naj-
większy udział miała również Maryja:

miany duchowej. Z kolei s. Leonia Nastał (1903-1940) otrzymała od Jezusa pouczenia 
o tzw. drodze niemowlęctwa duchowego, gdzie dusza poznaje tajemnicę krzyża.

400 K. Antoniewicz, O  siedmiu boleściach Najświętszej Maryi Panny (I), KMB, 
s. 38-39.

401 E. Sakowicz, Rozważania o krzyżu, Lublin 2000, s. 59.
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Od tej chwili tak jasno stało Jej przed oczyma wszystko, co się w cza-
sie spełniło, że trzymała to słodkie Dzieciątko na ręku i tuliła do Serca 
swego, jakby je chcąc zasłonić, ukryć, wyrwać z rąk krwawych mor-
derców! Ale na próżno! − Widziała w duchu, jak wydzierano Jej z ob-
jęć ten skarb najdroższy, widziała na tym obliczu spokojnym krople 
krwawego potu, widziała rączki dziecinne, łańcuchami i powrozami 
skrępowane […], widziała Króla królów przez bezbożnych sędziów są-
dzonego; widziała Boga na krzyżu przybitego402.

Z podziwem ks. Karol kontemplował Chrystusa objawiającego 
się w historii jako miłość uboga i pokorna − miłość od żłóbka aż po 
krzyż. Ten nurt przenikał całą jego duchowość i był bardzo bliski du-
chowości św. Franciszka z Asyżu. „Kto Ciebie nie kocha w żłobku zło-
żonego, ten nie potrafi Cię kochać na krzyżu rozpiętego!”403 – zwracał 
się w modlitwie do Jezusa. Zewnętrznym wyrazem tego przekonania 
są nie tylko pisma i homilie ks. Karola, ale także obrazek z bardzo wy-
mownym przesłaniem, dedykowanym księżniczce Zosi Sapieżance. 
Ten dar musiał wywrzeć na adresatce ogromne wrażenie, gdyż w liście 
do swego starszego brata Adama od razu podzieliła się wiadomością, 
że otrzymała od księdza wizerunek Dzieciątka Jezus w żłóbku i Jezusa 
Ukrzyżowanego, z bardzo ważnymi dla niej słowami: 

Między Jezusem Dzieciątkiem i Jezusem Ukrzyżowanym – niechaj pły-
nie życie twoje. – Między miłością i boleścią niech dusza twoja szuka 
Boga, którego zawsze znajdzie!!! Bóg Cię kocha! Kochaj Go wzajemnie404. 

402 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Najświętszej Maryi Panny (I), KMB, s. 39.
403 Tenże, Żłobek. Kolęda dla dzieci, dz. cyt., s. 11; zob. J. Szymik, Poezja i teolo-

gia, Katowice 2009, s. 40-42. „Betlejem i Golgota, piękno i ból, Bóg i człowiek, śmierć 
i życie − zawsze razem” stanowią wzorzec wszelkiego życia – zauważa Jerzy Szymik 
w eseju o arcydziełach sztuki malarskiej ukazujących Betlejem i Kalwarię. Zwraca uwa-
gę na nieliczne obrazy ukazujące syntezę dzieła stworzenia: Wcielenie Boga, Jego śmierć 
na krzyżu, zmartwychwstanie i zbawienie. Wymienia m.in. takie dzieła: Adoracja 
Królów i Chrystus Ukrzyżowany − obraz przypisywany B. Bonfiglemu (XV w.), Dziecię 
Jezus odpoczywające na krzyżu (1670) B. E. Murilla oraz obraz Madonna na łące G. Bel- 
liniego (ok. 1500), ukazujący dziecko śpiące na kolanach śmiertelnie smutnej Matki, prze-
czuwającej całą grozę proroctwa Symeona. Geniusz sztuki uchwycił ów związek między 
narodzinami i śmiercią Syna Bożego, który wciela się, by umrzeć.

404 List od Zosi Sapieżanki do brata Adama Sapiehy, Wiedeń, 13 grudnia 1848, 
MNK, rkps 1170, t. LXII, list 22.
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Na krzyżu objawiła się głębia i znaczenie Wcielenia. Współdzie-
lenie z człowiekiem ludzkiego losu, poprzez uniżenie i pokorę Jezusa, 
osiągnęło wówczas moment najpełniejszego objawienia. Krzyż stał się 
szczytowym momentem Jego człowieczeństwa, krańcowym punktem 
Jego uniżenia, wyrazem posłuszeństwa Bogu i solidarności z człowie-
kiem405. Dlatego właśnie w krzyżu ks. Karol odnajdywał sens całego 
swego życia oraz pielgrzymowania i do tego skłaniał innych. Betlejem, 
Nazaret i Golgota to trzy miejsca, przez które winno przechodzić życie 
każdego człowieka dążącego do chwały nieba. W modlitewnej rozmo-
wie zwracał się więc do swego Mistrza:

O Jezu mój drogi! […] Gdzie Cię znajdę? Gdzież Ciebie odzyskam? − 
Z Tobą w żłobku betlejemskim, w domu nazaretańskim muszę rozpo-
cząć życie, abym je z Tobą na krzyżu zakończyć, abym z Tobą do chwa-
ły zmartwychwstać mógł406.

Wcielenie, czyli przyjście Syna Bożego na świat i przyjęcie przez 
Niego ludzkiej natury, jest według św. Pawła uniżeniem się tożsamym 
z przyjęciem na siebie cierpienia i śmierci. Uniżenie to kryje w sobie 
mękę i śmierć na krzyżu. Jest zatem początkiem drogi Jezusa ku krzy-
żowi, jest początkiem Jego Paschy407. Tak samo tajemnicę Wcielenia 
rozumiał autor Żłobka... Główną zasadą, której trzymał się w pracy 
duszpasterskiej i w życiu osobistym, było często przezeń powtarzane 
pragnienie św. Pawła: „Stać się winienem wszystkim dla wszystkich” 
(por. 1 Kor 9,22). Umiał zbliżyć do Boga zarówno bogatych i wykształ-
conych, którym przypominał o obowiązkach i karcił ich wady, jak też 

405 L. Zani, Zwycięstwo miłości. Medytacje biblijne o Krzyżu, przeł. D. Chodyniecki, 
Kielce 2007, s. 35.

406 K. Antoniewicz, Żłobek. Kolęda dla dzieci, dz. cyt., s. 11.
407 Zob. J. Majewski, Miłość ukrzyżowana. Nad teologią cierpienia Jana Pawła II, 

Warszawa 1998, s. 80-82. Liturgia Kościoła Wschodniego nie waha się przyjścia Jezusa 
na świat w Betlejem nazwać „Paschą Bożego Narodzenia”. Zatem między Wcieleniem 
a krzyżem nie ma żadnej przepaści, przeciwnie, oba te wydarzenia łączą się w zbaw-
czym pochyleniu się Syna Bożego nad ludźmi. Ubogie warunki, w jakich narodził się 
Jezus, „skąpane w cieniu śmierci”, były interpretowane przez ojców Kościoła jako wyraz 
uniżenia się Syna Bożego. „Rzeź niewiniątek” rzuca cień śmierci na narodziny Jezusa. 
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potrafił pozyskać serca wiejskiego ludu. Szczególną miłością zawsze 
otaczał dzieci, uczył je, pisał do nich listy, wszczepiał w ich serca wiarę 
i miłość do Boga i ojczyzny408. Pracę z nimi uważał za najmilsze chwi-
le dnia: „Bylem choć odrobinę mógł się do dobrego przyczynić − pisał 
− choć jednemu dziecku do zbawienia pomóc, to wszystka praca moja 
aż zbytnio nagrodzona”409. Podkreślał rolę i godność każdego dziecka 
i patrzył na nie przez pryzmat Betlejem. Jest to znaczące tym bardziej, 
że motyw dziecka i dzieciństwa w utworach romantyków rzadko wysu-
wał się na pierwszy plan. Znajdował się on jednak w centrum roman-
tycznego prądu, gdyż poprzez kontakt z najważniejszymi ideami epo-
ki dochodzą w nim do głosu zasadnicze problemy XIX wieku. Dziecko 
jako byt z natury najbliższy świętości, jawiło się jako symbolizacja Bo-
żego dziecięctwa szukającego kontaktu z Absolutem i w więzi tej znaj-
dującego gwarancję sensowności „polskiej ofiary”. Było ono sytuowa-
ne w kręgu tak ważnej teraz problematyki dorastania moralnego do 
świętości oraz do ofiary posłannictwa w historii410.

Bogactwo znaczeń symbolicznych przypisywanych dziecku jest 
ogromne, dlatego można mówić o „znaku dziecka” symbolizującym 
niewinność, prostotę, naturalność i bezbronność. Bywa ono symbo-
lem początku, przyszłości, oznacza duchowe centrum, mistyczną jaźń, 
otwartą i przejrzystą. Tak rozumiane wskazuje na mistyczne utożsa-
mienie się z „Bogiem w nas” oraz z wiecznością. W tym sensie sta-
nowi ono wyobrażenie najgłębszego miejsca zjednoczonej z Bogiem 
duszy. Topos dzieciństwa, dziecięctwa i dziecka należy więc do pod-
stawowych środków, przy pomocy których można wyrażać stan du-
chowy człowieka411. Właśnie tak istotę dziecięctwa duchowego poj-
mował Antoniewicz.

408 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 393.
409 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, 10 maja 1848, 

w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XX, s. 74.
410 A. Kubale, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław–Warszawa−

Kraków 1984, s. 30-31.
411 Z. Zarębianka, Dziecko w twórczości Rainera Marii Rilkego, w: Z. Zarębianka, 

Czytanie sacrum, dz. cyt., s. 266.
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Szczególną miłość i troskę wzbudzały w sercu ks. Karola dzieci 
osierocone. Pierwszą na Śląsku placówkę dla 60 dzieci, która wraz ze 
szpitalem dla biednych powstała we Frywałdzie w 1849 roku, odwie-
dzał osobiście. Dzieci, które tam przebywały, nazywał „kwiatem zakwit- 
łym na krzyżu”. Pisał, że: „[Ochronka ta] rozwinęła się jakby z jednej 
tej najświętszej krwi kropelki, co z krzyża kalwaryjskiego padła na zie-
mię, jakby z jednej z tych łez najświętszych, którymi Zbawca św. nad 
światem zapłakał!”412. Wyrażał swą wielką troskę o dzieci i podkreślał 
konieczność ich dobrego wychowania. Poruszało go szczególnie cier-
pienie dzieci opuszczonych, zaniedbanych i głodnych. Chcąc zaintere-
sować ludzi ich losem, często nawiązywał więc do zbawczej misji Jezu-
sa jako do źródła poświęcenia i miłosierdzia: „Bo kochanie bez Niego 
i nie dla Niego, nie jest kochaniem, boleść bez Niego i nie dla Niego 
jest rozpaczą, praca bez Niego i nie dla Niego jest utratą czasu”413. To 
Bóg daje dobre natchnienia i moc spełnienia szlachetnych zamierzeń, 
to On daje wzrost czynom miłosierdzia. Bez Niego miłość nie jest miło-
ścią. Gdyby człowiek choć raz przejął się tą prawdą, pojąłby przyczynę 
bezskuteczności wszystkich zabiegów i cierpień. W sumieniu zastano-
wiłby się nad tym, jakie jego praca wydaje owoce: życia czy śmierci414 
− pisał w prozatorskim utworze Ochronka. 

Każdy miłosierny uczynek nie skropiony krwią i  łzą Boską; każdy 
miłosierny uczynek, któremu On nie pobłogosławi, nie ma prawdzi- 
wego w  sobie życia […]. Mó wiąc o  jakimkolwiek miłosiernym po- 
myśle, o do broczynnym zakładzie, jakże nie zacząć od tego, nie wspo-
mnieć o Tym, który dał siłę pomysłom, a wzrost czynom?415 

Okazją do czynów miłosierdzia wobec biednych i dzieci stał się 
dla Antoniewicza m.in. pobyt w Pasiecznej, gdzie wysłano go dla po-
ratowania zdrowia. Kapłan nie myślał jednak o sobie, a piękno uko-

412 K. Antoniewicz, Ochronka przez Karola Antoniewicza, Piekary 1849, s. 8. 
413 Tamże, s. 7.
414 Tamże, s. 8. 
415 Tamże, s. 7.
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chanych gór nie przysłoniło mu przygnębiającego widoku głodujących 
i umierających tam dzieci czy łez matki proszącej o chleb, by ostat-
ni raz mogła nakarmić swe konające dziecko. Obraz ogromnej nędzy 
Hucułów, którzy byli dla niego „żywymi traktatami ubóstwa, krzyża, 
człowieczeństwa i wyrzeczenia”, i których walory moralne bardzo do-
ceniał, odnaleźć można również w poruszających serca listach, jakie 
pisał wówczas do przyjaciół i współbraci:

Ja ich niby to nauczam, ale tymczasem więcej od nich korzystam. Oni 
cierpią, ale jak cierpią! A kto cierpi, ten ma więcej mądrości jak naj-
mędrszy, nie ubliżając profesorowi filozofii […]. Spacerują, szukając 
po skałach i dołach burza nów, aby głód zaspokoić. Jakże się serce kra-
je, widzieć tych ludzi zgłodniałych, opu chłych, błąkających się za ka-
wałeczkiem chleba, te matki, co widzą z głodu umierające dziatki416. 

Widok skrajnej biedy skłonił ks. Karola także do lirycznej reflek-
sji o przemijaniu świata i o zmiennych kolejach życia. Zranione cier-
pieniem serce człowieka uleczone może zostać tylko dzięki Bogu ocie-
rającemu gorzkie łzy oraz dzięki miłości, która leczy rany, niegasnącej 
nadziei i wierze niosącej zbawienie:

Różne życia są koleje, 
Świata postać wciąż się mieni,
Wpośród światła i odcieni 
Wątłe snują się nadzieje.

Ta się spełni, ta ominie, 
Dziś radośnie serce bije,
Jutro gorzkim bólem żyje,
A zdrój życia ciągle płynie (Padoł płaczu, I/36).

Nędza głodujących i umierających Hucułów bardzo poruszyła 
serce wrażliwego kapłana. Zwracał uwagę, że naród polski już tak wiele 

416 Tenże, List do o. J. Perkowskiego, w: Listy z zakonu, Pasieczna, czerwiec 1847, 
list VIII, s. 20; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 153.
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cierpiał, że w końcu przywykł do tego cierpienia i że stało się ono rze-
czą powszednią, wręcz powinnością. Dlatego bardziej poruszają nas 
nieszczęścia obcych narodów niż nasze własne, nad którymi nikt się 
nie użala: 

O polskich boleściach i cierpieniach nikt nie wspomni, i nasz lud z gło-
du i nędzy ginie, a nawet łza, już nie mówię zagraniczna, ale polska, na 
wielki ten głód braci nie padnie. Czy to brak uczucia? − Nie. Ale jak-
by to w porządku rzeczy było, że nasz musi cierpieć, bo to polski lud. 
Takeśmy się na boleściach zaprawili, że cudze nieszczęście bardziej nas 
wzrusza niżeli własne, że my już nie w ludziach, ale w Bogu tylko na-
dzieję pokładać powinniśmy417.

Antoniewicz, dzieląc się z przyjaciółmi swymi przeżyciami i re-
fleksjami związanymi z cierpieniem karpackich górali, pisał, że ci biedni 
ludzie żyją w przekonaniu, że na świecie są jedynie nieznanymi niko-
mu pielgrzymami. Ich przejście przez życie – „nędzę wygnania” − zna-
czone jest tylko bezimiennym grobem z prostym krzyżykiem złożo-
nym z małych patyków418:

I pod tym nędznym dachem rodzi się ta biedna dziecina! I pod tym 
samym dachem umiera stary Hucuł, i świat o nim nie wie, i on nie wie 
o świecie, tylko tyle, ile mu boleści sprawia! I tak pokolenia po poko-
leniach przemykają się pomiędzy tymi górami! [...] Tyle grobów na 
tych odludnych cmentarzach, a żadne imię ani na sercu, ani na gro-
bie nie zapisane419. 

W listach poety z tego okresu nie ma już pięknych opisów przy-
rody, w której romantyczny wędrowiec odkrywał dawniej duszę świata. 
Ustąpiły one teraz miejsca poruszającym serce dramatycznym obra-

417 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., list IX, s. 25. 
418 K. Antoniewicz, List do księdza…, Pasieczna, 22 czerwca 1847, w: Listy z zakonu, 

list VII, s. 12-13; por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 238.
419 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna, 13 czerwca 1847, w: Po-

selstwo duchowe ku ludziom, list IX, s. 32; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, 
dz. cyt., s. 152.
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zom skrajnej nędzy mieszkańców gór, wobec której nie mógł przejść 
obojętnie. Dlatego też szukał pomocy dla nich u swych przyjaciół. Do 
księżnej Sapieżyny wówczas pisał: 

Do którejkolwiek wstąpić chaty, wszędzie ten sam obraz nędzy, która 
nieraz do rozpaczy przywodzi, w rozmaitych objawia się odcieniach. 
Znalazłem tu kiedyś dom w głębokim lesie, gdzie ojciec i matka, i sze-
ścioro dziatek od głodu opuchli, leżeli oczekując śmierci. Komora pu-
sta, a na ognisku już od kilku dni ognia nie było! A takich chat ileż to 
w górach się znajdzie?!420

Ksiądz Karol nie miał wątpliwości, że „Księżna Pani”421, której 
osobiste cierpienia „nie uczyniły serce twardym i nieużytym, cierpkim, 
ale dobrym, uprzejmym, zawsze gotowym do ratowania innych”422, 
nie pozostawi tych biedaków bez konkretnej pomocy. Jeszcze dłu-
go po powrocie z  Pasiecznej, za jej pośrednictwem, przesyłał 
Hucułom żywność. Z  przekonaniem pisał, że: „U  kogo krzyż takie 
rodzi owoce, błogosławiony ten na ziemi i na wieki w niebie”423. Wspie-
rał też swą pomocą zakład dla osieroconych dzieci, którym zajmo- 
wała się we Lwowie Jadwiga Sapieżyna. Pełnił tam funkcję katechety 
i spowiednika oraz pozyskiwał środki materialne dla biednych i zawsze 
podkreślał wartość współodczuwania i wrażliwości: „Bogatym powie-
rzył Bóg ochronę nad ubogimi za pomocą jałmużny, a ubogim nad bo-
gatymi za pomocą dziękczynnej modlitwy”424. Szczególną uwagę nie-
ustannie zwracał na godność dziecka, z którym utożsamia się sam Bóg: 

420 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna 1847, tamże, list XII, 
s. 41-42.

421 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 157. W listach wydanych dru-
kiem imię księżnej Jadwigi Sapieżyny jest przemilczane, gdyż poleciła opuścić wszystkie 
wzmianki o czynionych przez siebie jałmużnach lub tak je przemienić, aby się zdawało, 
że pochodziły od jakiejś innej osoby.

422 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Pasieczna, 14 lipca 1847; 
por. Poselstwo duchowe ku ludziom, list XIII, s. 49.

423 Tamże.
424 Tenże, Ochronka przez księdza Karola Antoniewicza, Piekary 1849, s. 13.
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Daleko więcej jest może życia wewnętrznego w duszy tego Anioła zie-
mi niż pojąć zdołamy, ponieważ ta dusza wyszła prosto z rąk Boskich. 
Ona tak biedna pośród ludzi, bo tęskni do Aniołów, tak biedna wśród 
świata, bo tęskni do nieba425.

Do problemu osieroconego dziecka, oczekującego na współczu-
cie i miłość człowieka, powracał Antoniewicz bardzo często. Poświęcił 
mu m.in. wydaną w ostatnim roku swego życia publikację Jestem siero-
tą, by również w ten sposób wzbudzić wrażliwość czytelników na cier-
pienie dzieci, na ich tęsknotę i oczekiwanie na miłość, przejawiającą 
się poprzez konkretne czyny. Do dziecka zaś − ucznia w „szkole krzy-
ża”, jako szkole „prawdziwej i jedynej mądrości”, kierował słowa pocie-
chy, wskazując na szczególną wobec najmniejszych miłość Boga Ojca: 

Nie lękaj się! Bóg z tobą. Ciężkie może, ale błogo sławione będą ko-
leje życia twego, boś od młodych lat poczęła chodzić do szkoły krzy-
ża, do tej szkoły prawdzi wej i jedynej mądrości, bo to szkoła, w któ-
rej sam Chry stus jest nauczycielem. On przyjął na siebie opiekę nad 
tobą i nakazuje surowo wszystkim, aby w tobie dziecko Jego szano-
wali i kochali426.

Autor porównuje kondycję dziecka do życia kwiatu w  skalnej 
szczelinie i do zagubionego na ciernistej drodze jagnięcia. Zasadniczy 
nurt myślowy ukierunkowany jest na przekonanie, że jest ono przede 
wszystkim dzieckiem Boga. Przedłużeniem więc troski o nie ma być 
godne i pełne miłości traktowanie sierot, które w „szkole krzyża” uczą 
się od Jezusa prawdziwej mądrości427.

Ekspansywność tematu sierocego w XIX wieku, zarówno w lite-
raturze „wysokiej”, jak i w piśmiennictwie dla ludu i w utworach dla 
dzieci, jest zauważana dość często. Dobroczynność w tym okresie od-
woływała się przede wszystkim do etyki indywidualnej, a także do serca 
i uczuć religijnych. Budzenie współczucia było jedynym argumentem 

425 Tamże, s. 19.
426 K. Antoniewicz, Jestem sierotą, „Pokłosie…”, dz. cyt., Leszno 1853, s. 14.
427 Por. tamże.
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przemawiającym za wsparciem biednych, sierot, chorych i opuszczo-
nych428. I ten argument budzenia wrażliwości na cierpienie bliźnich, 
szczególnie tych najmniejszych, był propagowany także przez Anto-
niewicza429.

Motyw dziecka pojawił się w twórczości poety już w utworach 
młodzieńczych, jak np. w balladzie Żołnierz i  sierota, gdzie zwracał 
uwagę na jego bezbronność i osamotnienie. W tym czasie pisał rów-
nież o dzieciństwie szczęśliwym, nieprzesłoniętym żadnym smutkiem, 
przykładem czego jest m.in. piękny sonet Dziecko, opiewający niewin-
ność i radość życia tytułowego bohatera: 

Dziecko, nim zimna burza go obwieje, 
Wesoło życia pielgrzymkę poczyna, 
Pomiędzy kwiaty kręci się drożyna, 
Z każdego pączka natura się śmieje.

Los go nie wtrąca w nieszczęścia koleje, 
Zdrój czystych pociech sączyć się poczyna, 
Kwiatami cała zasłana dolina 
Szczęścia przyszłego wzbudza w nim nadzieje.

Jemu tak pięknie wiosna się zieleni, 
Czas jego kwiatów jeszcze nie porywa, 
I w łzę rozpaczy łzy uciech nie mieni.

Co żal lub smutek, on tego nie czuje; 
Tych słodkich soków jeszcze świat nie truje, 
Które niewinność w kielich życia wlewa (Dziecko, II/54-55).

Dzieciom poświęcił ks. Karol również swój ostatni utwór. Oprócz 
kilku listów i egzorty domowej, w końcowym okresie swego życia, za-

428 M. Jonca, Sierota w literaturze polskiej…, dz. cyt., s. 126.
429 O  zagadnieniach społeczno-moralnych związanych z szeroko pojętą do-

broczynnością w XIX w. pisała m.in. B. Obsulewicz-Niewińska w książce „Nieobała- 
mucona” wrażliwość: pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu,  Lublin 
2008.
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czął przygotowywać do druku dziewięć rozmyślań dla dzieci430. Powsta-
ło wówczas w Obrze tylko parę pierwszych rozważań zebranych pod 
wspólnym tytułem: Nowenna do Dzieciątka Jezus. Według pozostawio-
nego planu dokończył je ks. T. Baczyński, który – jak pisał J. Badeni − 
„tak umiał się dostroić do sposobu myślenia i pisania swego mistrza, że 
nie znać granicy między tym, co pisał sam, a tym, co Antoniewicz”431. 
Zostały one zatytułowane Żłobek. Kolęda dla dzieci. Dziełko ostatnie 
ks. Karola Antoniewicza przez jednego z współbraci tegoż dokończone 
i wydano je drukiem pięć lat po śmierci autora432. 

Rozważania swe pisał Antoniewicz z potrzeby serca jako dar dla 
dzieci na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Ich adresatami były 
zapewne dzieci przyjaciół, które wcześniej katechizował, bywając w ich 
pałacach i domach. Wyrażając podziw dla pierwszych małych męczen-
ników, którzy ponieśli śmierć z ręki Heroda, nawiązuje w tej nowennie 
do symbolu otrzymanej przez nich męczeńskiej korony, gdyż to właśnie 
dzięki niej, zarówno oni, jak i wszystkie dzieci, uzyskały prawo pierw-
szeństwa przy żłóbku Jezusa:

Teraz, nie mając tej sposobności uczenia was, chcę dla was na kolędę 
napisać kilka uwag − bo to wielkie dla nas wszystkich zbliża się święto 
− święto narodzenia Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa. Przy żłob-
ku Pana Jezusa wam pierwsze miejsce się należy. Dzieci!, stańcie przy 
żłobku Dzieciątka Jezus, otoczcie Go jakby wieńcem serc wa szych! − 
Pierwszą koronę męczeńską − wyście odniosły! […] Co mam, to wam 
daję − lub raczej, bo ja nic nie mam, dam to, co Bóg da!433

Pozycja, jaką Pismo Święte wyznaczało dziecku, była w świado-
mości romantyków bardzo istotna. Dostrzegali oni w dzieciach istoty 

430 K. Antoniewicz, List o. Praszałowicza do prowincjała o. Baworowskiego, Obra, 
16 listopada 1852, ATJKr, rkps 879 − II, Korespondencja dotycząca Misyj oo. Jezuitów 
prowincji Galicyjskiej z lat 1852-1885, k. 88 i nn.; oryginalny tytuł: Reverende in Christo 
Pater Provincialis; zob. lepsza kopia listu: ATJKr, rkps 932 − B, t. III, Różne pisma ks. Ka-
rola Antoniewicza TJ zebrane przez ks. Polkowskiego, k. 48-53.

431 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 371.
432 Pierwsze wydanie Żłobka… ukazało się w Poznaniu w 1857 r., drugie we Lwowie 

w 1863 r.; korzystam z wydania drugiego.
433 K. Antoniewicz, Żłobek. Kolęda dla dzieci, dz. cyt., s. 4.



310

najbliższe nieba i czuli bliskość obu bytów. Stąd często przywoływano 
np. sceny ukazujące Jezusa pośród dzieci, by wymienić tutaj choćby takie 
utwory, jak Mały światek T. Lenartowicza czy Przenajświętszą Rodzinę 
J. B. Zaleskiego434. Antoniewicz również patrzył na dziecko zawsze 
z perspektywy biblijnej i przypominając słowa Jezusa, w których utoż-
samia się On z najmniejszymi, zobowiązywał do szczególnego wobec 
nich szacunku:

Dzieci, jak was nie kochać, kiedy Pan Jezus was kochał?, że kiedy Apo-
stołowie odsuwali was od Niego, On sam za wami się ujął, aby wam tej 
krzywdy nie czyniono. […] Jak was nie kochać, kiedy sam Pan Jezus 
kazał was kochać i tak surowo zagroził każdemu, kto by najmniejsze 
dał wam zgorszenie. [...] Dzieci! Jakże was nie kochać, kiedy przez was 
tyle możemy zebrać zasług sobie, służąc, czuwając, troszcząc się o was; 
bo Chrystus rzekł: „Coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, to-
ście Mnie uczynili – a kto by przyjął jedno dzieciątko takowe w imię 
moje, Mnie przyjmuje” (Mt 25,40 i Mt 10,40)435.

W nauczaniu Jezusa dzieci cieszyły się specjalnymi względami 
(por. Mt 11,25). Czy nie dlatego również Bóg zechciał stać się bezradnym 
dzieckiem, by łaskawiej być przyjętym przez ludzi? Być dzieckiem dla 
Boga – to „narodzić się z Boga, być z Boga”. Dziecięctwo stało się więc 
wzorem osoby ludzkiej, która jest uczestnikiem królestwa niebieskie-
go. Słowa Jezusa otwierają drogę do rozumienia dziecięctwa w sposób 
esencjalny i egzystencjalny; chodzi tu o Dzieci Boże oraz o dziecięc-
two jako etap rozwoju człowieka. Jako niezaprzeczalna wartość zawie-
ra w sobie odniesienie do świętości. Wiara zatem nie tylko nadaje dzie-
cięctwu głęboki sens, ale jest też wezwaniem436. 

W twórczości Antoniewicza bycie dzieckiem Boga wiąże się nie-
rozerwalnie z byciem „dzieckiem krzyża”, co w nowennie wybrzmiało 
bardzo wyraźnie. Utwór ten reprezentujący literaturę pobożnościową, 

434 A. Kubale, Dziecko romantyczne, dz. cyt., s. 141.
435 K. Antoniewicz, Żłobek. Kolęda dla dzieci, dz. cyt., s. 3-4.
436 B. Żurakowski, Dziecięctwo jako wartość, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szki-

ce literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 1998, s. 64.
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przeplatany modlitwami i kolędami, cieszył się wielkim powodzeniem 
u odbiorców i stanowił kompendium wiary nie tylko dla dzieci. Uni-
wersalne treści skłaniały do głębokiej refleksji nad prawdami wieczny-
mi, w sposób niezwykle prosty rozświetlały trudne tajemnice cierpie-
nia i kierowały wzrok cierpiącego dziecka na krzyż Jezusa, w którym 
odnajdywało ono pociechę i promienie łaski Boga:

Dzieci […], często po drogach stoją krzyże, jak drogowskazy do nieba; 
tak jeszcze częściej na drodze życia twego spotkasz cierpienie i boleść. 
O! podnieś wtedy oko twoje na krzyż Jezusa, a promień łaski z krzy-
ża padnie do twego serca i rozwidni się w twej duszy; uklękniesz i po-
dziękujesz pod krzyżem Panu Jezusowi, że mogłeś ten mały krzyżyk 
znieść dla miłości Jego437.

Autor przestrzegał też dzieci przed ludźmi, którzy zamiast ukazy-
wać Ukrzyżowanego, odwodzą od Niego. To ci, co Boga wystawiają na 
próbę i skłaniają do nieposłuszeństwa i grzechu. Nie wahał się mówić 
o cierpieniu wpisanym w życie każdego człowieka, również dziecka, 
i  zachęcał do wytrwania pod krzyżem prowadzącym do światłości 
Stwórcy:

Dziecko […], nie zstępuj z krzyża, ale wytrwaj, bo na tym krzyżu twój 
Zbawiciel Jezus Chrystus. − Ten krzyż jako gwiazda zaprowadzi cię do 
światłości Bożej, do światłości nieba, jako tylu innych przed tobą wier-
nych miłośników i naśladowców Jezusa Pana, którymi jak gwiazdami 
niebo, tak pięknie kościół święty przyozdabia się i oświeca. – Poglą-
daj na te jaśniejące gwiazdy wśród nocy bezbożności, a jasno będzie 
w sercu i duszy twojej438.

Do motywu krzyża nawiązywał też w listach pisanych do dzieci, 
szczególnie do Zosi i Teresy Sapieżanek. Świadectwem tego jest ich ko-
respondencja z bratem Adamem. W jednym z listów na nowy rok, kie-
dy Zosia poważnie zachorowała, ks. Karol przesłał księżniczkom mod- 

437 K. Antoniewicz, Żłobek. Kolęda dla dzieci, dz. cyt., s. 44.
438 Tamże.
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litwy o krzyżu, wskazując na jego zbawienne owoce przeznaczone dla 
tych, którzy z pokorą i ufnością go przyjęli:

Dzieci drogie posyłam wam modlitewki o krzyżu. Kochana Zosia już 
ten krzyż dźwiga − szczęśliwa, bo go dźwigała przykładnie. Zakoszto-
wała goryczy krzyża, pozna i słodycz jego − zaprawił ją Bóg od młodo-
ści przez krzyż do służby i miłości swojej. Dzięki Jemu za wszystko439.

Antoniewicz kochał dzieci, umiał się do nich zniżyć, zachwycić 
je i usprawiedliwić. Najwznioślejsze prawdy wiary tłumaczył im z wiel-
ką jasnością i miłością. Był wyjątkowym znawcą ich dusz i stawiając 
je za wzór, wyrażał duchowe przesłanie dla dorosłych. Ta szczegól-
na miłość wybrzmiała przede wszystkim w listach do najmłodszych. 
Widać, że dla nich zawsze znajdował czas, interesował się ich postę-
pami w nauce, zdolnościami, zdrowiem, czy usposobieniem. Przeka-
zywał rodzicom roztropne, pełne miłości natchnione rady, jak nale-
ży dzieckiem kie rować, jak z nim rozmawiać, by dobrze je wychować. 
Przestrzegał także przed okazywaniem im niecierpliwości i ciągłym 
napominaniem, a  jako środki wychowawcze wskazywał łagodność, 
cierpliwość i spokój:

Niecierpliwość i zły humor dziecka ci poruczonego, po chodzi, zdaje mi 
się, nie z moralnych, ale z fizycznych przyczyn i dlatego trzeba, by bar-
dzo ostrożnie je przerabiać, aby nie uczynić to prawdziwie wadą mo-
ralną, co jest tylko skutkiem fizycznego usposobienia. Z wielką cierp- 
liwością postępuj, a wtedy, gdy dziecko najniecierpliwsze, prostuj je 
z największą łagodno ścią i spokojem, lub zupełnie zamilknij, a dopiero, 
gdy ten zły humor przeminie, pokazać trzeba winę, napomnieć, nauczyć 
z powagą i ze sprężystością, ale nigdy nie oddać się niecierpli wości, 
chcąc niecierpliwość wytknąć i  naprawić. Ciągłym napo minaniem 
bardziej humor się jątrzy i czułość serca tępieje440.

439 Tenże, List do dzieci na nowy rok, Wiedeń, 16 lutego1848; fragment listu do 
Zosi i Teresy Sapieżanek, przepisany synowi Adamowi przez księżną Sapieżynę, MNK, 
rkps 1170, t. LXII, list 31.

440 K. Antoniewicz, List do p. Trojanowskiej, Lwów 1850; cyt. za: J. Badeni, Ksiądz 
Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 395.
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Znaczenie właściwego wychowania dzieci było w pismach ks. Ka- 
rola częstym tematem. Twierdził z  mocą, że podstawą wychowania 
i prawodawstwa winna być idea religijna, wskazując na Jezusa Chrystu-
sa jako wzór doskonałego nauczyciela rodu ludzkiego. Zwracał szcze-
gólną uwagę na rolę matki, której zadaniem i misją jest dobre wycho-
wanie potomstwa. Umacniał w przekonaniu, że dziecko jest świętością 
i skarbem wyjątkowym: „Patrz na to dziecię twoje, jak na jakąś świę-
tość, bo cóż może być świętszego nad duszę nieskalaną?”441. Przestrze-
gał mówiąc, że Bóg złożył w ręce matki to, co ma najdroższego − duszę 
nieśmiertelną, odkupioną swoją świętą krwią i że nigdy nie wyrzeka 
się swego prawa nad dzieckiem, które przede wszystkim jest Jego włas- 
nością442. Wpisywał się tym samym w założenia romantyzmu, kiedy 
zwracano większą uwagę na rolę dziecka niż było to w wiekach wcześ- 
niejszych. Do XVIII wieku bowiem temat dziecka i dzieciństwa nie 
odgrywał w literaturze wielkiej roli. Renesansowa poetyka traktowa-
ła je jako persona levis, postać mało ważną, opiewaną przede wszyst-
kim w „rymach lekkich”, np. kołysankach. Świat dziecka nie był tema-
tem pierwszoplanowym; nawet w Trenach J. Kochanowskiego służył 
ono przede wszystkim ukazaniu bólu i rozpaczy głównego bohatera – 
ojca − po śmierci córeczki443. 

W romantyzmie zainteresowanie dzieckiem wprawdzie wzrosło, 
ale mniej manifestacyjnie niż młodością. Przywoływano w krótkich 
wspomnieniach dzieciństwo, ukazywano głównego bohatera kontak-
tującego się z dzieckiem, by przekazać zwykle jakąś utajoną prawdę 
o bohaterze „skomplikowanym etycznie”. Budowano literacki portret 
dziecka odsłaniający krainy dzieciństwa jako utraconego raju roman-
tycznego bohatera – samotnego i nieszczęśliwego „dziecięcia wieku”444. 
Powoli jednak jego postać ujawniała się coraz bardziej, a wartość dzie-
cięctwa zaczęto podkreślać na różne sposoby. 

441 Tenże, O wychowaniu chrześcijańskim, Kp, s. 225.
442 Por. tamże, s. 219.
443 A. Kubale, Dziecko romantyczne, dz. cyt., s. 7.
444 Tamże, s. 23-27.



314

Bardzo bliskie Antoniewiczowi sformułowania dotyczące dziec-
ka znajdujemy m.in. w późnej twórczości Juliusza Słowackiego, który 
dostrzegał w małej istocie osobę najbliższą Boskiej sfery bytu. W Dia-
logach genezyjskich przedstawiał je jako bramę prowadzącą do Jeru-
zalem Słonecznej. Podobną rolę przyznawał w poetyckim liście nowo  
narodzonemu synkowi swego przyjaciela, znanego malarza, Wojciecha 
Stattlera, pisząc: „Ty maleńki odźwierny tych podwoi na gwiazdę za-
mkniętych, tęczą zaryglowanych, otwieraj je jak aniołek ojcu twemu”445.

Po 1830 roku wartości dziecięctwa stały się bardzo ważne w no-
wym wzorze człowieka epoki, przede wszystkim we wzorze mistycz-
nym człowieka duchowego i wzorze martyrologiczno-mesjanistycznym. 
Nieszczęścia i śmierć dzieci zostają dostrzeżone i nabierają głębokie-
go sensu. Ich prostotę, miłość i czucie zaczęto interpretować w duchu 
antropologii chrześcijańskiej: pokory, miłości i świętej niewinności446. 

W przypadku Antoniewicza literacki obraz dziecka został zastą-
piony wyrażeniem głębi ojcowskiego bólu, jakiego sam doświadczał. 
Osobiste, bolesne przeżycia przyniosły mu najważniejszą inspirację 
twórczą, dlatego też w swych pismach tak często dotykał najtrudniej-
szego problemu człowieka, jakim jest niezawinione cierpienie i śmierć 
najmniejszych. Na krzyż dziecka i jego matki zawsze patrzył z perspek-
tywy wiary, wskazując na Maryję cierpiącą pod krzyżem Syna. W roz-
ważanich O siedmiu boleściach Matki Boskiej zwracał uwagę na to, że 
ludzie często unikają osób złamanych cierpieniem lub zbywają je tanimi 
słowami pociechy, które nie mają głębszego źródła. Przy Maryi trwa-
jącej pod krzyżem Jedynego Syna, znajduje się więc najbardziej wła-
ściwe miejsce dla matki pragnącej swą boleścią okupić szczęście swe-
go dziecka. W cierpiącym Obliczu Jezusa ujrzy ona jego rysy. Jej łzy 
mają wielką moc, gdyż nimi może wybłagać niebo również dla siebie. 
Pamiętać musi jednak o tym, że mają to być serdeczne łzy żalu, a nie 
rozpaczy, która oddala człowieka od Boga:

445 Cyt. za: A. Kubale, Dziecko romantyczne, dz. cyt., s. 143.
446 Tamże, s. 30.
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Biedna matko, coś utraciła dziecię serca, miłości twojej, kto cię zrozu-
mie, kto cię pojmie, kto cię pocieszy! Ach, ta, która wszystkich matek 
boleści nosiła w sercu swoim! […]. Jeżeli Bóg chce boleścią twoją oku-
pić szczęście dziecka twego, jeżeli chce, abyś serdecznymi łzami wy-
płakała dla siebie Niebo, jeśli cię kocha i dziecko twoje taką miłością, 
jaką uko chał Jezusa i Maryję, stań z Maryją pod krzyżem, a tam miej-
sce zawsze próżne zastaniesz, bo mało kto tam spieszy; dziecko twoje 
z Jezusem na krzyżu, bądź ty z Maryją pod krzyżem. I gdzież pójdziesz 
− do świata?, ale świat cię zbędzie kilkoma słówkami, bo świat nie lubi 
tych, co płaczą, bo świat jest nieprzyjacielem Jezusa Ukrzyżowanego, 
bo on Go ukrzyżował! Bóg nie potępia łez żalu, tylko łzy rozpaczy447.

By osierocona matka w przyszłości mogła spotkać się ze swym 
dzieckiem w  chwale nieba, potrzeba, by zawsze była blisko Matki 
Bożej, która w Sercu swoim nosiła boleści wszystkich matek i by za-
wierzyła swe dziecko już od pierwszych chwil życia Dzieciątku Jezus. 
Nie wolno – głosił ks. Karol – zabraniać dziecku być z Bogiem i sprze-
ciwiać się, jeśli Bóg ukocha je swą szczególną, niezrozumiałą dla 
innych miłością i  zechce je powołać do swej chwały. Co więcej – 
trzeba zdobyć się na heroizm i Bogu tę miłość pokornie oddać. To 
dziecko biedne i słabe, powierzone przez matkę Bogu, w niebie otrzy-
ma nowe życie i będzie wolne od cierpienia i bólu. Bóg doceni ten 
najtrudniejszy w życiu matki dar i sprawi, że w chwale i radości nie-
ba będą razem448:

Gdy dziecię twoje wesołe i zdrowe, piękne i dobre, zanieś je do Dziec-
ka Nazaretańskiego, niechaj się bawi z Dzieciątkiem Jezus, a ty opodal 
z Maryją ciesz się, błogosław, kochaj je, ale pamiętaj, że kiedy Dzieciąt-
ko Jezus kocha dzieci twoje i zechce je wziąć do nieba, żebyś Mu nie 
broniła, nie narzekała, że On ko cha dziecię twoje. Kiedy Mu chętnie 
od stąpisz miłość twoją, On tę miłość oce nić wydoła, to matkę powo-
ła do dziecka; jako to dziecię biedne, ubogie, słabe, przyjął z rąk two-
ich, tak ci je odda pełne ży cia, chwały i szczęścia449. 

447 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Matki Boskiej, dz. cyt., s. 119-120.
448 Por. tamże, s. 119.
449 Tamże.
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Jakże jednak trudno żyć bez ukochanego dziecka, bez tej „świa-
tłości życia”! Gdzie uciec przed wszechogarniającym, przenikającym 
wszystko bólem i tęsknotą? Antoniewicz wskazywał tylko jedną pocie-
chę i jedyną słuszną drogę: trzeba trwać z Maryją pod krzyżem oraz 
uczynić Bogu dar z siebie i z tego, co ma się najdroższego – dar ze swo-
jego dziecka. Oczekiwanie z Matką Bożą na zmartwychwstanie i prze-
konanie, że Ona najlepiej zaopiekuje się dzieckiem w niebie, przynie-
sie pękniętemu sercu prawdziwe ukojenie. Od Niej osierocona matka 
ma uczyć się odwagi, by nie uciekać przed cierpieniem i kochać po-
mimo bólu. W Maryi ma szukać ukojenia, gdyż Ona na czas ziemskiej 
rozłąki matki z dzieckiem, otoczy je swą troską: 

A  jeśli dziecko twoje zakończy bieg życia swego, jeśli serce jego bić 
przestanie, ale twoje serce jeszcze żyć i bić będzie, jeśli cała światłość 
życia twego, jako słońce, przy agonii Jezusa się przyćmi, jeśli serce two-
je, jak owe skały boleścią pękać będzie, wytrwaj z Maryją pod krzy-
żem. Nie uciekaj, ale kochaj i cierp! Pod krzyżem obok Maryi, trzyma-
jąc na łonie twoim to drogie ciało, z Maryją uczyń z siebie ofiarę Bogu 
z tego, co masz najdroższego, z Maryją zanieś do grobu szczęście i ra-
dość twoją, czekając na wielkie ciał zmartwychwstanie. Z Maryją ży-
jąc, z Maryją uśniesz; Ona tymczasem będzie Matką dziecka twego 
w niebie, a ty bądź Jej dzieckiem na ziemi! Od Maryi ucz się kochać, 
od Maryi ucz się cierpieć!450

Autor rozważań O siedmiu boleściach Matki Boskiej, doskonale 
rozumiejąc ból utraty bliskich osób, nie przekazywał złotych rad i nie 
próbował pocieszać ludzką pociechą. Wiedział, że dla matki nie ma 
bardziej tragicznego doświadczenia niż cierpienie dziecka i jego utra-
ta. Wskazując więc na Maryję trwającą pod krzyżem Jezusa, starał się 
wzbudzić w matce czuwającej przy swym konającym dziecku współ-
czucie dla najbardziej bolejącej Matki w dziejach świata, której nie dane 
było podać swemu umierającemu Synowi nawet jednej kropli wody. 
Nikt nie jest też w stanie pocieszyć Matki Bożej Bolesnej i Jej Syna:

450 Tamże, s. 121.



317

Ty, matko, co czuwałaś przy umierającym dziecku, mogłaś przynajmniej 
wygodną dać mu podściółkę, mogłaś je tulić do serca, mogłaś pot jego 
ocierać, mogłaś zwilżyć wyschły język jego… Lecz Syn Maryi przybi-
ty wysoko na twardym drzewie krzyża! Słyszy Ona Jego bolesne sło-
wa: „Pragnę!” (J 19,28). Ach, nie ma kropli wody, aby Mu podać. Tylko 
wodę gorzkich łez. Nikt Matki nie pocieszy, nikt nie pocieszy Syna…451.

W miłości do Maryi widział ks. Karol ratunek dla wszystkich cier-
piących matek. Ta miłość zarówno w cierpieniu, jak i w szczęściu jest 
również źródłem zbawienia duszy dziecka. To Matka Boża wspomaga 
każdą matkę z pokorą uginającą się pod krzyżem swego potomstwa. 
Ona jest orędowniczką przed Bogiem dla wszystkich matek:

Ale ta matka słaba jako trzcina
Cóż sama przez się uczynić jest zdolna?
Pod krzyżem dziecka kornie się ugina,
Modlić się, płakać, to tylko jej wolno.
Sama swą siłą serca nie zagoi,
Sama swą prośbą Boga nie rozbroi (Różne są szczęścia, I/90). 

Antoniewicz nawiązywał do tej myśli także w rozważaniach zebra-
nych pod wspólnym tytułem: Pielgrzymka do cudownego obrazu Naj-
świętszej Bogarodzicy. Słuchała ich wówczas księżna Sapieżyna, która 
przeżywała żałobę po śmierci swego synka. Dlatego też w słowach mod- 
litwy kapłan zwracał szczególną uwagę na postawę matki zatroskanej 
o los ukochanego dziecka, która prosi Maryję, by przyjęła je pod swo-
ją opiekę. Zawsze prosiła o zdrowie i życie swego dziecka, ale ta proś-
ba nie została wysłuchana. Musi więc teraz przeżyć jego śmierć. Choć 
bardzo z tego powodu cierpi, to jednak w jej sercu nie ma rozpaczy 
i buntu. Przychodzi wówczas przed oblicze Maryi „postarzała boleścią”, 
z ciężkim sercem i morzem gorzkich łez, ale nie narzeka, tylko nadal 
pokornie prosi Ją o pomoc − siłę wytrwania w bólu i o spotkanie się 
ze swym z dzieckiem w radości nieba: 

451 K. Antoniewicz, O siedmiu boleściach Najświętszej Maryi Panny (I), KMB, s. 42.
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O Matko! nie wysłuchałaś próśb matki, wzięłaś to dziecię do siebie, nie 
narzekam, nie skarżę się, ale płakać mi wolno, boś i Ty płakała trzy-
mając martwe Syna Twego ciało − płakać mi wolno przed Tobą, boś 
i Ty Matką była! Ale narzekać mi nie wolno, boś i Ty nie narzekała! 
O wiem, że lepiej ode mnie kochać umiesz, wiem, że dziecku memu 
lepiej z Tobą niż ze mną. Poświęć boleść moją, abym w niej Ciebie nie 
obraziła. − Prosiłam, nie rozłączaj nas − Tyś mnie nie wysłuchała! − 
Dziś proszę, połącz nas, gdy przyjdzie chwila śmierci mojej, na wieki. 
Przyjęłaś dziecko, przyjm i matkę do siebie452.

Ksiądz Karol nie wyjaśniał osieroconej matce sensu tego niewy-
obrażalnego bólu utraty dziecka, lecz przekonywał o  miłości Maryi 
i stawiał Matkę Bolesną za wzór. Ukazywał, że cuda, które Ona czyni, 
przejawiają się w różnych sytuacjach, w radosnych i bolesnych, choć 
często tego nie rozumiemy i  chcielibyśmy otrzymać dokładnie tyl-
ko to, o co prosimy. Przypominał, że jednych zaprasza Ona do dziele-
nia z Nią tajemnic radosnych, inni powołani są do tego, by łączyć się 
w boleści. Niektórych prowadzi pod krzyż, tam gdzie sama cierpi naj-
bardziej, patrząc na mękę i śmierć swego Jedynego Syna. To właśnie 
cierpiący ludzie są Jej Sercu najbliżsi, gdyż poprzez swój krzyż zosta-
li powołani do tego, by dzielić z Matką Bożą najgłębszy smutek – cier-
pienie samego Boga:

My prosimy o szczęście w czasie − a Ona w czasie daje nam krzyż, aby 
zapewnić szczęście na wieki! Cuda Jej macierzyńskiej miłości rozma-
icie się objawiają: u jednych w życiu, u drugich przy śmierci, u jed-
nych weselem, u drugich łzami. Jednych czyni uczestnikami radości, 
drugich boleści swoich, jednych prowadzi na Tabor, drugich na Górę 
Oliwną, jednych do domku nazaretańskiego, a drugich obiera za to-
warzyszów ucieczki do Egiptu, jednych prowadzi do kolebki Jezusa, 
a drugich pod krzyż453. 

Całkowite zdanie się na Boga w tak dramatycznej sytuacji, jaką 
jest cierpienie i śmierć dziecka, jest bardzo trudne. Rodzą się wówczas 

452 Tenże, Pielgrzymka do cudownego obrazu…, dz. cyt., s. 28.
453 Tamże, s. 29.
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raczej pytania, żal i rozgoryczenie. Przykładem mogą być choćby Treny 
Kochanowskiego, w których poeta przekazał w mowie wiązanej wiel-
ki smutek i rozpacz ojca po utracie córeczki. Nawet świadomość, że 
dziecko „powiększyło grono aniołków”, nie zmniejsza tam przeżywa-
nego bólu. Śmierć dziecka bywa więc źródłem poezji zarazem tragicz-
nej, jak i  przepełnionej zwątpieniem454. Ból przemijania łagodzono 
pewnością spotkania z Bogiem. Tak działo się m.in. w epitafiach baro-
kowych Nagrobki S. Grochowskiego, poświęconych zmarłemu synko-
wi króla Zygmunta III455.

W twórczości Antoniewicza spotykamy się z bardzo dojrzałym 
i głębokim podejściem do tego trudnego przeżycia. Patrząc na krzyż, 
znajdował on odpowiedź w  pokornym przyznaniu, że przecież nie 
wszystko człowiek jest w stanie zrozumieć. Cierpienie i śmierć dziecka 
również przeżywał w tej perspektywie. Otrzymuje ono tutaj nową, nie-
zwykle wymowną rolę − staje się mędrcem i przewodnikiem po cier-
nistych drogach ziemskiego życia. Najpełniej swą myśl wyraził poeta 
w 65 krótkich utworach – listach, pisanych prozą i wierszem, dedyko-
wanych księżnej Jadwidze Sapieżynie i jej zmarłemu trzyipółletniemu 
synkowi Władysławowi. Zebrane pod wspólnym tytułem Poselstwo 
Aniołka w niebie do matki na ziemi…,  ukazują niespotykane dotąd 
w literaturze pięknej spojrzenie na misję dziecka.

W romantyzmie ujęcie dziecka jako wartości oraz swoisty mit 
dzieciństwa i  wszystko, co kojarzyło się z  określeniem „dziecko ro-
mantyczne”, było w świadomości potocznej bardzo żywe. Postrzegano 

454 Por. M. Markiewicz, Niektóre problemy dziecięce w odczuciu polskich poetów, 
w: Sytuacja dzieci we współczesnym świecie literatury i medycyny, red. E. Łoch, A. Papier-
kowski, G. Wallner, Lublin 2007, s. 261.

455 Uwaga skierowana na postać niemowlęcia miała jeszcze silniej podkreślić wa-
nitatywne oblicze epoki baroku lubującej się w sym bolice śmierci okrutnej i nieubłaga-
nej. Z kolei utwór Grochowskiego Cień Krolewica − Jana Kazimierza […] na urychloną 
śmierć tegoż dziecięcia wykorzystuje motyw duszy migrującej do raju − „wesołego miejsca 
− góry ślicznej”. Podmiot liryczny utworu − zmarły chłopiec, opisuje swoje szczęście po-
znania prawdziwego domu, prosząc Boga o oddalanie smutku od jego rodziców: „Prze-
mień ich smutek w radość, nagródź z innej miary”; zob. D. Künstler-Langner, Człowiek 
i cierpienie w poezji…, dz. cyt., s. 137-138.
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je jako szczególnie wrażliwe, wyróżnione cierpieniem, uduchowione, 
poetyczne i nienadające się do życia w tym świecie. To dziecko − Anioł 
prowadzący swych bliskich do nieba456. 

O listach Antoniewicza do Jadwigi Sapieżyny wspomina m.in. 
Ludwik Dębicki, pisząc, że właśnie w nich „od Trenów po zgonie Ur-
szulki do Ojca zadżumionych poezja polska oddaje potężnie sieroctwo 
rodzicielskie”457. Zwraca uwagę, że skuteczny balsam i pierwsze słowo 
otuchy przyniósł zrozpaczonej księżnej poeta kapłan, który poznawszy 
całą przepaść rodzicielskiego bólu, „ukochał krzyż Chrystusowy i po-
szedł koić dusze zbolałe”458. Z rozrzewnieniem słuchano, jak w gronie 
przyjaciół czytała ona fragmenty listów i wiersze ks. Karola, by dzie-
lić się z nimi tymi słowami pociechy. Jeden z listów wiąże się z Bożym 
Narodzeniem. Dziecko będące już w niebie pociesza swą matkę i za-
pewnia, że usłyszy ona anielski chór, w którym chwałę Bogu śpiewać 
będą również jej dzieci. W ten sposób Anioł zapowiada radość zwią-
zaną z przyjściem na świat Dzieciątka Jezus: 

Mamo! Dziś o północy powtórzy niebo ten śpiew radości, który wtó-
rował zbawieniu świata, ale w tym chórze aniołów będą śpiewały dzie-
ci twoje…Twój *** [syn]. I będzie on śpiewał: „Mamo, pokój Tobie, bo 
jesteś dobrej woli, bo kochasz Jezusa Nowonarodzonego!”459.

Anioł kieruje także do matki szczególną prośbę, by jej serce było 
przygotowane na przyjęcie Jezusa już nie tylko jako Zbawiciela świa-
ta, ale Tego, który osobiście przyjdzie utulić smutek. To małe Dziecię 
z Betlejem dzieli bowiem z człowiekiem cierpiącym jego boleść i właś- 
nie Ono jest prawdziwym źródłem pociechy. W nim cierpiąca matka 
ujrzy oblicze swojego dziecka:

Mamo! Pan Jezus dziś się narodził: Dzieciątko Jezus niech Ci zastąpi 
dzieciątko ***; bo Dzieciątko Jezus to twoje jest dziecko, bo dla ciebie 

456 A. Kubale, Dziecko romantyczne, dz. cyt., s. 178.
457 L. Dębicki, Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia, dz. cyt., s. 299.
458 Tamże.
459 K. Antoniewicz,  Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list LX, (W dzień Bożego Na-

rodzenia), s. 112.
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na świat przyszło; urodził się w sercu twoim przez miłość i boleść serca 
twego. Ale i ty jesteś dzieckiem Jego. […] Nie lękaj się tej Boskiej Dzie-
ciny, ale kochaj Ją. Znajdzie Ona smutek w sercu twoim i z tobą smu-
cić się będzie, znajdzie łzy i z tobą zapłacze460. 

Serce matki płaczącej po śmierci dziecka stanie się więc betle-
jemskim żłóbkiem. Mały Jezus, który przyniesie jej błogosławieństwo, 
w tym sercu znajdzie miłość i przytulne schronienie. Jedynie sam Bóg 
− Dziecię Jezus może zastąpić matce jej utracone dziecko, ale do tego 
potrzeba głębokiej wiary i ufności. I takiej mistycznej zamiany pragnie 
też ta mała istota, której bardzo zależy na tym, by matka była blisko 
Boga. Tylko bowiem wówczas będzie mogła być również blisko swego 
syna czy córki: „On Ci chce mnie zastąpić, Mamo − zapewnia Anioł 
z nieba − nic nie utracisz na tej zmianie. Mnie nie utracisz, a Pana Je-
zusa pozyskasz”461.

Wcielenie Jezusa zyskuje zatem tutaj jeszcze jeden głęboki sens. 
Będąc niemowlęciem, Bóg staje się źródłem pokoju dla tych, którzy 
cierpią. Posiada również moc, by pocieszyć matkę opłakującą śmierć 
dziecka i  objawić się jej jako Dziecię Jezus, które będzie łagodzić 
ból rozstania i wypełniać pustkę. Trzeba tylko otworzyć serce na tę 
bezcenną pomoc. Trzeba umieć z wiarą spojrzeć na głębię tajemnicy 
Wcielenia.

6.  O KRZYŻU W LISTACH KS. KAROLA ANTONIEWICZA

Romantyzm odziedziczył po wcześniejszych epokach rozwiniętą 
kulturę korespondowania. Chodzi tu głównie o korespondencję kon-
fesyjną, czyli traktowanie listu jako rozmowę serc, wyznanie uczuć czy 
duchową spowiedź. List konfesyjny kreuje osobowość nadawcy, ana-
lizuje stany uczuć i emocji dotyczących szczęścia, miłości i związane-
go z nim cierpienia, zawiera więc wyraźne cechy literackie. Znany jest 
też list dotyczący filozoficznych i światopoglądowych rozważań. Naj-

460 Tamże, s. 113-114.
461 Tamże, s. 114.
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bardziej zaś uniwersalna jest odmiana listu utylitarnego, wiążącego się 
z przekazem informacji. Listy te zawsze są dokumentem życia i mają 
wiele walorów poznawczych, ale nie tworzą zjawiska literackiego462. 

W romantyzmie forma epistolarna listu-wyznania, jako dogod-
nej formy zapisu „żywych uczuć”, bardzo się rozwinęła. W przesłaniu 
konfesyjnym – portret wewnętrzy nadawcy nie był zamknięty, uzu-
pełniały go i ubogacały koleje listy. Wybrany, wyjątkowy adresat wy-
zwalał ekspresję uczuć i występował często w roli alter ego463. Teoria 
listu-wyznania została wówczas ugruntowana, a korespondencja otrzy-
mała nobilitację do wyrażania uczuć i utrwalania wewnętrznego świa-
ta przeżyć jej autorów. Dla romantycznych korespondentów nie było 
treści obojętnych, płytkich, lecz każdy temat był godny listu. Tematyka 
z życia codziennego mieszała się więc ze sprawami osobistymi i trans-
cendentnymi, lecz zatrzymywano się przede wszystkim na najbardziej 
istotnych sprawach ducha ludzkiego464. Ciekawie ułożony list nobilito-
wał literacko nadawcę, niekiedy listy rodzinne lub przyjacielskie krą-
żyły w odpisach wśród członków rodziny i przyjaciół465. 

Korespondencja Antoniewicza jest przede wszystkim konfesyjna 
i dotyczy spraw duchowych, ale zawiera też wiele elementów natury uty-
litarnej, tworząc specyficzną kronikę i pamiętnik własnego życia. Wiele 
listów kierowanych głównie do przełożonych i współbraci, zaginęło. Za-
chowały się przede wszystkim te pisane do innych osób, gdyż przecho-
wywano je jako cenne relikwie. One też stały się głównym źródłem wy-
korzystanym przy tworzeniu biografii autora. Były to listy kierowane 
– jak pisano − do „osób najznakomitszych, które go sobie za ojca i prze-
wodnika na drodze cnoty i doskonałości chrześcijańskiej obrały, a któ-
rych cnót on był mistrzem i wielbicielem”466. To przede wszystkim listy 

462 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, dz. cyt., s. 586.
463 A. Aleksandrowicz, Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć, 

„Pamiętnik Literacki”, 84 (1993), z. 2, s. 73-74.
464 Z. Sudolski, Korespondencja, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., 

s. 432-433.
465 A. Aleksandrowicz, Preromantyczne listowanie, dz. cyt., s. 67.
466 Por. ATJKr, rkps 1012 − I, k. 4.
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do księżnej Jadwigi z Zamojskich Sapieżyny, jej męża i dzieci oraz li-
sty do Pauliny z hr. Potockich − margrabiny Wielopolskiej467, Seweryny 
z Pietruskich hr. Badeniowej468, Marii z hr. Grocholskich Morawskiej469 
i Stefanii z hr. Grocholskich baronowej Konopczyny470.

Często listy Antoniewicza były przepisywane przez adresatów w ca-
łości i we fragmentach przekazywane innym osobom. Tak było w przy-
padku księżnej Jadwigi Sapieżyny, która pisała do syna Adama:

Posyłam ci list ks. Antoniewicza, bo taki piękny, że żal, abyś go nie czy-
tał − będzie ci miłym pewnie, a mnie miło ci go przesłać, jako to, co 
mam najlepszego. − Chowaj go, proszę cię, a jak się zobaczymy, to mi 
go oddasz, bo chcę cały zbiór listów jego zachować − piękny to zbiór 
myśli, szkoda, by go zatracić471.

Niektórzy przyjaciele i wielbiciele ks. Karola, nie pytając autora 
o zgodę, zdecydowali się ogłosić wiele jego listów drukiem, by mogły 
służyć również innym odbiorcom. Niestety, w dużej mierze w tych edy-
cjach brak adresatów, często też nie ma dat. Zdarza się, że listy do róż-
nych osób połączone są w jeden łączący się logicznie tekst i dopiero 
z kontekstu lub na podstawie zachowanych rękopisów można określić 
niezbędne biograficzno-edytorskie szczegóły. Wiele listów nadal pozo-

467 Margrabina Paulina Wielopolska z Potockich, żona Aleksandra Wielopol-
skiego, XIII ordynata na Pińczowie, polityka; matka trzech synów; najmłodszy zmarł 
w 1849 roku. Była opiekunką i matką ludu. Antoniewicz poznał ją bliżej podczas po-
bytu w Gräfenbergu i prowadził z nią odtąd ożywioną korespondencję.

468 Seweryna z Pietruskich hr. Badeniowa, żona Kazimierza Badeniego, krajcze-
go koronnego ze Lwowa, hojna i ofiarna opiekunka najuboższych. Działała w Towarzy-
stwie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo – najstarszym lwowskim towarzystwie 
dobroczynnym, założonym w 1858 r., które powstało dzięki staraniom Jadwigi z Zamoj-
skich Sapieżyny; zajmowała się też działalnością oświatową.

469 Maria Józefa Honorata z Grocholskich Morawska, żona Wojciecha Morawskie-
go, którego poślubiła w 1843 r., córka Mikołaja hrabiego Grocholskiego, zm. w wieku 33 lat 
w 1853 r.; miała córkę Marię i trzech synów: Ignacego Mariana (dwojga imion), Stani-
sława i Józefa, po którego urodzeniu kilka dni później zmarła. 

470 Stefania Konopczyna z Grocholskich (herbu Syrokomla), żona barona Anto-
niego Konopki z Nagórzyna (Nagoszyn), właściciela dóbr Biskupice.

471 List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, Wiedeń, 4 stycznia 1848, MNK, 
rkps 1170, t. LXIII, list 20.
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staje w archiwum472, ale trudno je czasem ułożyć chronologicznie, gdyż 
nie wszystkie posiadają daty, a koperty ze stemplem zdarzają się spora-
dycznie. Ksiądz I. Czeżowski uważał, że choć listy te są bardzo warto-
ściowe, to jednak powinny być wcześniej sprawdzone i posegregowane, 
by nie naruszać sekretów tych, którzy korespondowali z kapłanem473. 
Wydawniczy pośpiech był przyczyną również tego, że nie dokonano 
rzetelnej korekty, stąd wiele w nich pomyłek i błędów gramatycznych, 
których nie ma w rękopisach. Antoniewicz zawsze pisał bardzo popraw-
nie i wyjątkowo dbał o czystość rodzinnej mowy. Pomimo jednak róż-
nych niedoskonałości tej korespondencji, wysoko ją ceniono jako twór-
czość w służbie „odrodzenia ojczyzny na drodze religii i obyczaju”474.

Najwięcej listów ks. Karola przepisała ręcznie Maria Morawska. 
Ona też je zbierała i prosiła o nie inne osoby, a później wydała je w Po-
znaniu w dwóch tomach. Pierwszy tom wydany w 1849 roku pt.: Listy 
z  zakonu zawiera 47 listów, drugi − Poselstwo duchowe ku ludziom 
z 1850 roku − 92 listy. Trzeci zbiór listów Antoniewicza został zaś wyda-
ny w Krakowie przez W. Wielogłowskiego w zbiorze Listy w duchu Bo-
żym do przyjaciół. Wydawca w Przedmowie zaznaczył, że są one pisane 
z tak wielką prostotą i nieporównywalną wzniosłością, że choć wydał 
je anonimowo, to „autora ich łatwo każdy odgadnie po uczuciu, jakie 
płynie z tego serca przepełnionego miłością Boga i bliźnich”475. Pierw-
sza część zbioru składa się z 43 listów do różnych osób, druga zawie-
ra cykl wspomnianych już krótkich listów: Poselstwo Aniołka w niebie 
do matki na ziemi… Zebranie korespondencji ks. Karola zawdzięcza-
my „pobożnej i tkliwej żarliwości jednej (nieporównanych cnót) Polki 
i chrześcijanki”476 – pisze wydawca i choć pomija jej imię, wiadomo, 
że chodzi tutaj o księżną Jadwigę Sapieżynę, która zachowała te listy 

472 ATJKr, rkps 1012 – I, k. 214.
473 Tamże, k. 213. M. Morawska wydała listy bez wiedzy autora, być może obawiała 

się, że Antoniewicz nie wyraziłby na to zgody.
474 B.a., Rozmaite publikacye ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 208.
475 W.W. [Wielogłowski], Przedmowa wydawcy, w: K. Antoniewicz, Listy w duchu 

Bożym do przyjaciół, s. III.
476 Tamże.
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jako pamiątkę dla swych dzieci. Najcenniejsze bowiem dziedzictwo, ja-
kie się dzieciom zostawia, to wiara, miłość Boga i bliźniego. Najpięk-
niejsze zaś dzieje narodu ukazują przekazywane z pokolenia w poko-
lenie wartości i czyny477.

Z tego też powodu, że „rodzicielstwo Polki” w czasach niewoli 
nabrało nowego znaczenia i rozszerzało się na wszystkie dzieci ojczy-
zny, księżna „nie o własnych tylko myśląc dzieciach, ale i o tych, które 
do wspólnej Ojczyzny należą (do owej szerokiej polskiej rodziny)”478, 
pozwoliła na ogłoszenie tych listów drukiem na chwałę Bożą i ku zbu-
dowaniu współrodaków. Było to możliwe również dlatego, że dawniej 
właścicielem listu był adresat bardziej niż autor, stąd miał on niepisa-
ne prawo dowolnie rozporządzać otrzymaną korespondencją, kopio-
wać ją, publikować i dokonywać zmian. W danym wypadku list po-
dzielał zatem losy dzieł literackich i dzieł innego typu, które nie były 
chronione prawem autorskim479. Tak też stało się z  korespondencją 
ks. Antoniewicza, który – jak pisał J. Badeni − nie był za publikacją li-
stów, zwłaszcza zbioru Poselstwo duchowe ku ludziom. Inaczej uważali 
jednak czytelnicy. W Poznaniu, w tygodniku „Krzyż a Miecz”, ukazała 
się nawet recenzja Listów z zakonu. Anonimowy komentator, choć nie 
miał pozytywnego nastawienia do jezuitów, z dużym uznaniem pisał 
o ks. Karolu jako o kapłanie i patriocie:

Ogół listów jest zajmującym bardzo, a kilka prawdziwie i całkowicie 
pięknych tak dalece, że niepodobna ich czytać bez pobożnego a ser-
decznego wzruszenia. […] Życzymy więc czytelnikom naszym nie zra-
żać się mniemanym jezuityzmem autora, bo pod tą suknią czarną bije 
w autorze tych listów serce białe miłością Boga i ojczyzny480.

Recenzent przywoływał też fragmenty najpiękniejszych listów 
ks. Antoniewicza i polecał jako lekturę szczególnie te, które dotyczyły 

477 Tamże, s. III-IV.
478 Tamże, s. IV.
479 S. Skwarczyńska, Teoria listu, Białystok 2006, s. 57.
480 B.a., recenzja: K. Antoniewicz, Listy z zakonu, „Krzyż a Miecz” [tygodnik lite-

racko-polityczny wydawany w Poznaniu], 1850, nr 7, s. 55-56.
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tematu krzyża, życia rodzinnego i rad względem dziecka481. Podkreślił, 
że stawia ich autora za wzór człowieka prawdziwie Bożego:

Takich jezuitów, jakim jest w tym swoim dziełku autor Listów z zako-
nu, nie tylko nie odpychamy od siebie, nie potępiamy bynajmniej, ale 
i owszem z całego serca podajemy im ręce do uścisku. Kto […] bo-
wiem tak jak on kocha ojczyznę i swoich młodszych braci, ten zaiste 
jest prawdziwym sługą bożym, rzeczywistym kapłanem482.

Jan Badeni natomiast także zwracał uwagę na nieocenioną war-
tość słowa przekazanego w listach ks. Karola. Pisał, że w nich „słodycz 
łączy się […] z powagą; poetyczne tchnienie przenika surowe, chrze-
ścijańskie rady; wyrażona jest serdeczna wyrozumiałość, zrozumie-
nie ludzkich potrzeb i oczekiwań na słowa, które krzepią, leczą i ni-
gdy nie ranią”483. 

W niejednym polskim domu zbiory listów Antoniewicza prze-
chowywane były z głęboką czcią. Ci, którzy znali go bliżej, pamiętali, 
że pisał je bardzo szybko, bez skreśleń i powtórzeń, i że miał niezwykle 
podzielną uwagę. W trakcie pisania potrafił słuchać innych, odpowia-
dać na pytania, wydawać potrzebne rozporządzenia, czy włączać się 
do rozmowy484. Większość listów odnosiła się bezpośrednio do spraw 
duchowych. Często stanowiły one również kontynuację rozmów i spo-
tkań z wybranymi ludźmi i mogłyby posłu żyć za pewnego rodzaju kurs 
chrześcijańskiej doskonałości. Adresaci pełnili tutaj rolę współuczest-
ników i współtwórców jego duchowej biografii. 

481 Tamże.
482 Tamże.
483 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 377.
484 Tamże, s. 378. Niektórzy sądzili, że zbytnio pospieszono się z wydaniem listów 

jeszcze za życia ich autora. Taką uwagę np. zamieścił „Przegląd Poznański”, którego redak-
torzy bardzo cenili Antoniewicza. Pisano: „Rzadko wypada ogłaszać listy osób żyjących. 
Jest coś rażącego w tym odsłonieniu przed publicznością rzeczy tajnych z natury, bólów 
serca i walk wewnętrznych, także pociech duchownych, które tym więcej mają zwykłe 
ceny, im w większej cichości wzrosły i dojrzały […]. Sam on pewnie tej jawności dla pouf-
nych swych zwierzeń nie szukał”. Twierdzono, że oprócz opisów misyjnych, inne listy uka-
zały się zbyt wcześnie; zob. Rozmaite publikacye ks. Karola Antoniewicza, dz. cyt., s. 208.
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W okresie romantyzmu to właśnie nie prasa − stronnicza i ste-
rowana − a nawet nie literatura piękna, która musi przestrzegać okreś- 
lonych reguł i  konwencji, lecz prywatność wypowiedzi w  liście czy 
dzienniku stanowiła ważny materiał dla historyka zorientowanego na 
socjopsychologię w badaniach przeszłości. Precyzja wymagana przy od-
czytaniu rękopisów i ich edytorskim opracowaniu może ukazać obraz 
życia duchowego − „nieskłamany w niczym”, udokumentowany i waż-
niejszy niż różnego typu interpretacje. Zawiera bowiem wizerunki fi-
zyczne i duchowe − język, myśli i emocje − ludzi z przeszłości485. Li-
sty z natury zabarwione przeżyciami i refleksjami indywidualnymi są 
subiektywne i dają wyjątkowo pełny obraz duchowości ich autora, jak 
i społeczeństwa w danym czasie. Stanowią najpełniejszą dokumenta-
cję „stanów ducha”, dążeń i nadziei. Na ich podstawie można poznać 
duchowe piękno autora, budzące podziw i zachwyt wobec jego osobo-
wości, szczególnie wtedy, gdy jest to osobowość jednolita, skrystalizo-
wana, rozbudowana konsekwentnie i planowo486, do jakiej z całą pew-
nością można zaliczyć Karola Antoniewicza.

W przypadku wspomnianego cyklu listów zebranych w Poselstwie 
Aniołka… mamy do czynienia z „epistolografią posłanniczą”, która nie 
ma swojego wzorca w literaturze polskiej487. Poeta nobilituje tutaj for-
mę listu, traktując go jako przesłanie syna do matki. Jakby „z nieba wy-
pożyczonym piórem” − pisał I. Czeżowski − wyrażał się w tych listach 
z  takim taktem, że godne są przypisanego im tytułu: „poselstwo”488. 

485 S. Burkot, Dwa listy i historia, w: Śladami romantyków, red. E. Kasperski, 
O. Krysowski, Warszawa 2010, s. 139-150. 

486 Por. S. Skwarczyńska, Teoria listu, dz. cyt., s. 71.
487 Najbliższy lirykom zawartym w Poselstwie Aniołka… wydaje się być wiersz 

F. Morawskiego Matka po stracie synka, w którym poeta wyraża żal, tęsknotę i smutek spo-
wodowany śmiercią dziecka, ale też ukazuje wielką wiarę opłakującej go matki i prośbę  
do Aniołka o wstawiennictwo u Boga:

„A gdy cię dojdą skargi me bezsenne,
Roztocz nad matką twe skrzydła promienne,
I strząsaj na mnie, w sercu mego boju
I kwiaty pociech i rosę pokoju”; zob. F. Dzierżykraj-Morawski, Pisma zbiorowe 

wierszem i prozą, przedm. S. Tarnowski, t. I-II, Poznań 1882, s. 250.
488 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 257. 



328

Na teren epistolografii przeniósł poeta formy znane w liryce, przema-
wiał poprzez konkretne znane mu postaci, nawiązywał do prawdzi-
wych sytuacji, podkreślając w ten sposób raz jeszcze związek twórcy 
z rzeczywistością. Znając dobrze księżną Sapieżynę, jej smutek i tęsk-
notę za synkiem, stworzył nasycone lirycznie miniatury artystyczne, 
w których wczuwał się w jej przeżycia i wyrażał zrozumienie tego, co 
chciałaby usłyszeć każda osierocona matka.

Poselstwo wiąże się z przekazaniem najważniejszych wiadomo-
ści. W tym wypadku jest ono najgłębszym pocieszeniem i zapewnie-
niem o miłości silniejszej niż śmierć. Jan Badeni podkreślał, że umie-
jętność niesienia osieroconym rodzicom najgłębszej pociechy wynikała 
z osobistych przeżyć Antoniewicza jako ojca oraz z życia ukierunko-
wanego na sprawy duchowe: 

Trzeba było serca ojca, który tyle z kolei mogiłek dzieciom swym usy-
pał; trzeba było zarazem serca kapłana, które tak dobrze obeznać się 
miało sposobność z różnorodnymi bólami tylu, tylu dusz stroskanych, 
złamanych; aby tak odczuć, co płaczącej matce największą ulgę przy-
nieść może; delikatną ręką świeżej rany dotykając, goić ją, nie drażnić; 
− aby być samemu prawdziwym aniołem, prowadzącym przez boleść 
do Boga, uczą cym, jak łzami niebo sobie i innym kupować489. 

Ta znakomita korespondencja, będąc „najrzewniejszym pomni-
kiem przyjaźni na gruncie wspólnych cierpień wyrosłych”490, niejednej 
zbolałej matce, nieznajdującej pociechy po utracie ukochanego dziec-
ka, otarła łzy rozpaczy. Stylizowana literacka epistolografia, w formie 
modlitewnej konsolacji, skierowana do wybranej adresatki, mająca 
swoją proweniencję w autobiografii pisarza, znalazła odbiór w szero-
kim audytorium, choć autor wówczas zapewne w ogóle tego nie prze-
widywał. Pisał swe utwory nie według planu, lecz nawiązywał w nich 
do przypadającej w danym dniu radosnej lub smutnej rocznicy, do ja-
kiegoś zdarzenia – aktualnego lub z przeszłości. Wprost w niebo duszę 

489 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 395. 
490 J. Rostworowska, O. Karol Antoniewicz…, dz. cyt., s. 9.
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unosząc, wskazywały one na pociechę, jaką niesie wiara i wzywały osie-
roconych – w imię dziecka, które odeszło − do dal szej mężnej postawy 
oraz do szerzenia na ziemi chwały Boga491. 

Te pełne współczucia i  pociechy listy, biorące swój początek 
w niewyczerpanym źródle wiary, otrzymywała księżna Jadwiga wów-
czas, kiedy na wiosnę 1849 roku w krasiczyńskich podziemiach stanę-
ła trumienka z jej piątym dzieckiem. Wątłe zdrowie dwóch dorasta-
jących wówczas córek − Teresy i Zosi skłoniło ją, w niedługim czasie 
po tym bolesnym doświadczeniu, do udania się z nimi na kurację do 
Gräfenbergu, gdzie wkrótce dołączył do nich również ks. Antoniewicz. 
W istniejącym tam tzw. cichym domku, przez przeszło dwa miesiące, 
począwszy od 10 sierpnia, znajdowała księżna na biurku, pod portre-
tem opłakiwanego Władysia, karteczki zapisane dobrze znanym sobie 
pismem ks. Karola492. Mały chłopiec – Anioł − ukazany w listach po-
ety, pełniący tu rolę niebieskiego posłańca i pośrednika, przychodzi do 
swej matki niczym nauczyciel wiary i zwiastun zmartwychwstania, by 
ją pocieszyć i umocnić. Zachęca, by wzrok kierowała ku niebu, gdzie 
zamieszkał u Boga i by nie wpatrywała się w „grobu noc”, ponieważ 
tam go nie znajdzie. Nie zabrania jej płakać, ale prosi, by te łzy wyni-
kały z tęsknoty, a nie z żalu i by pamięć o dziecku zachęcała ją do czy-
nienia dobra493. 

Skrzętnie zbierane listy księżna przesyłała następnie synowi Ada-
mowi, a potem wydała je we wspomnianym cyklu Poselstwo Aniołka 
w niebie do matki na ziemi…, który po raz pierwszy ukazał się w zbiorze 
Listy w duchu Bożym do przyjaciół494. Wpisują się one w nurt kore-
spondencji konsolacyjnej romantyzmu, której celem było wyrażenie 

491 ATJKr, rkps 1012 − I, k. 257.
492 J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 232.
493 Por. K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list LIX, s. 104.
494 Pierwsze wydanie Listów w duchu Bożym do przyjaciół miało miejsce w 1850 

roku. W kolejnym, pośmiertnym wydaniu (1857), nie ma listów z cyklu Poselstwo Anioł-
ka… Pominięto też dwa zbyt osobiste w mniemaniu wydawcy listy. W 1885 r. w Paryżu 
ukazało się tłumaczenie francuskie w przekładzie ks. A. Viviera pt. Un petit Ange du ciel 
à sa mère ici-bas. 
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współczucia po śmierci bliskiej osoby oraz próba pocieszenia osiero-
conej rodziny. Wśród opłakiwanych osób swe uprzywilejowane miej-
sce miały dzieci. 

Jedne z najpiękniejszych listów konsolacyjnych pisał np. Z. Kra-
siński. Kierował je do swego przyjaciela Adama Sołtana opłakującego 
śmierć córeczki, usiłując przekonać go, że jego „mała święta” jest szczęś- 
liwsza od wszystkich i że jej życie, choć na ziemi było tylko krótkim 
snem, w niebie wzrasta jak piękny, wiosenny kwiat, którego wonią jest 
modlitwa za swego ojca: 

Biedna twoja maleńka szczęśliwsza od nas wszystkich, śniło się jej tyl-
ko, że była na ziemi i po nocy jednej obudziła się na powrót w domu. 
My zaś jeszcze niejedną noc mamy. Nic czystszego, niż bardziej błogie-
go jak zgon dziewczęcia […]. Ta mała święta twoja był to pączek tyl-
ko, który śmiercią w różę się rozkwitł, tylko że niewidzialną dla nas. 
[…] A kiedy na wiosnę przynosić ci będą kwiaty, pomyśl, że taki jeden 
świeży i południowy masz w niebie, którego wonią są modły i pieśni 
za tobą. Nie płacz nad jej za wczesnym grobem, ale mów raczej mani-
bus date lilia plenis495. 

Gdy w Kamieńcu zmarła druga córka Sołtana, ośmioletnia Idalia, 
a on sam przebywał wtedy na emigracji w Rzymie bez nadziei powro-
tu, Krasiński poruszony do głębi relacją naocznego świadka pogrzebu 
dziewczynki, przesłał przyjacielowi wzruszający opis uroczystości po-
grzebowych. Pocieszał go, że córeczka stawszy się aniołem, zawsze będzie 
pamiętać o swym ojcu i będzie stróżem w chwilach „posępnej rozpaczy”:

Za to, że jej ojciec daleki, bez nadziei powrotu, na obcej ziemi, sam je-
den opuszczony i nieugięty! − za to, za to ci, którzy zostali, biedną sie-
rotę ostatnią uczcili posługą, na wieść o tym niech się przesunie przez 
góry, przez wody i niech dojdzie ojca, i niech mu zawita do serca jak 
anioł stroskany, z którego ócz leją się gorzkich łez zdroje. Lecz w dło-
niach niesie on zarazem drobną gałązkę zieloną pociechy! I niech ten 

495 Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana z przedmową J. I. Kraszewskie-
go, Lwów 1883, list XXIII, Wiedeń, 12 listopada 1836, s. 52-53.
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anioł zostanie w progach ojca, niech mu będzie stróżem w chwilach 
posępnych rozpaczy, niech mu przypomina, że tam, tam daleko pa-
miętają i kochają go bracia496.

Sporadycznie listy dotyczące śmierci dziecka pisali też inni twór-
cy romantyzmu, ale korespondencja Antoniewicza jest pod tym wzglę-
dem wyjątkowo bogata. Stanowi ona odrębną grupę epistolarną i re-
prezentuje gatunek stojący na pograniczu literatury pięknej i  prozy 
użytkowej. Epistolografia została tutaj podporządkowana celom modli-
tewnym, modlitwa zaś zawsze łączy się z przemyślaną aksjologią. Ory-
ginalnym elementem tego zbioru jest fakt, że poprzez małe dziecko, 
jego słowa i wyobrażenia, został tutaj wyłożony cały system wartości 
chrześcijańskich. Cykl ten podporządkowany jest retoryce emocjonal-
nej, z dominantą apostrof i pytań, na które odpowiedzieć może tylko 
odbiorca. Uczuciowość jest tu osią krystalizującą inne obecne w epi-
stolografii nastroje − wspomnienia dobrych chwil razem spędzonych, 
uczucie spełnienia, tęsknotę za ładem i ciszą. 

Dziecko − Anioł przekonuje matkę o tym, że dobrze jest mu w nie-
bie, gdzie spotkał też swoje rodzeństwo. Zapewnia, że jest szczęśliwy 
pośród wszystkich świętych i zachęca, by bezgranicznie ufała Bogu, 
który wie, jakie niebezpieczeństwa w świecie groziłyby jego duszy i na-
wet matka nie byłaby w stanie go ochronić. Wskazuje na krzyż, by tam 
szukać pomocy w cierpieniu, gdy słabnie wiara i moc:

Jeśli upada wiara i siła twoja, zwróć oczy i serce do krzyża − u stóp krzy-
ża syn Twój. Ja dostałem się bez cierpienia do nieba, Ciebie Bóg cięż-
ko doświadcza! Mnie Bóg niebo darował, a chce, abyś Ty sobie niebo 
wysłu żyła, i daje Ci łaski do tego hojne497. 

Listy Antoniewicza wskazywały też drogę życia, którą zbolała 
matka winna iść, jeśli chce spotkać się z synem. W tej sferze konsolacji 
pojawia się znak krzyża i wielka rola przypada Matce Bożej Bolesnej, 

496 Tamże, list XXXI, Wiedeń, 16 lutego 1837, s. 75-76. 
497 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list V, s. 15.
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stanowiącej wzór dla cierpiącej matki. Ból, którego ona doświadcza, 
ma być początkiem nowego życia i skierowania myśli w stronę nieba:

Nie mów: ja cieszyć się nie mogę! Ciesz się łzą i boleścią Maryi pod 
krzyżem, aby ta boleść tylko nie przeszła w odrętwiałość i obojętność; 
aby ta boleść na boleści się nie skończyła, ale była początkiem wnie-
bowzięcia myśli i serca Twego!498 

List jest cząstką życia i powstaje w bezpośrednim z nim związku. 
Tym też różni się od innych rodzajów literackich, które rodzą się w świe-
cie duchowego odosobnienia. Ma on swą życiową, praktyczną celowość, 
a jego ambicją jest skuteczność499. Taką ambicją kierowały się wszyst-
kie „posłannicze” listy Antoniewicza. Podobnie jak św. Paweł z prze-
konaniem głosił, że: „Nauka […] krzyża głupstwem jest dla tych, co 
idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla tych, którzy dostępują zbawie-
nia” (por. 1 Kor 1,18). Dlatego też dziecko-Anioł, nawiązując do słów 
apostoła, zapewnia matkę, że mądrość ludzka i mądrość Boża nie idą 
w parze. Wyjaśnia jej sens krzyża i wskazuje na ponadczasowe wartości 
cierpienia w życiu człowieka. Przestrzega też przed szukaniem własnej 
chwały, gdyż wtedy nie jest możliwe zrozumienie „upokorzenia i wy-
niszczenia krzyża”. Ten, kto jest wrogiem krzyża, nie jest w stanie pojąć 
jego tajemnicy. Przeciwnie, będzie uważał go za zgorszenie. Anioł zaś 
chciałby, aby osoba na ziemi mu najbliższa, czyli matka, już tutaj pojęła 
tę prawdę, że nieszczęściem jest kochać to, co Bogu się nie podoba:

Bo mądrość Boska jest mądrością krzyża, tego krzyża, który jest głup-
stwem i zgorszeniem dla świata. Bo krzyż jest tajemnicą zamkniętą, 
do której klucza świat nie ma. Nieprzyjaciel krzyża, krzyża nie pojmie; 
kto krzyża nie kocha, krzyża nie rozumie. O, jak Bóg krzyż wysoko 
ceni! Jakie to nieszczęście i zaślepienie tego nie kochać, co Bóg kocha 
i ceni, a to kochać, co Bóg nienawidzi i potępia500. 

498 Tamże, list VI, s. 17.
499 S. Skwarczyńska, Teoria listu, dz. cyt., s. 332.
500 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list XXI, s. 47-48.
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„Głupstwo i zgorszenie krzyża” wiąże się z Bożą mądrością w spo-
sób paradoksalny (zob. 1 Kor 1,17-25). Pierwszym teologiem chrześci-
jańskim, szeroko analizującym zagadnienie personifikacji mądrości 
Bożej w Osobie Chrystusa, był Orygenes (185-254), który sytuuje mą-
drość krzyża po stronie mądrości Bożej w opozycji do mądrości świa-
ta. Krzyż pełni konieczną rolę w dziejach zbawienia, gdyż prowadzi 
do zwycięstwa życia nad śmiercią501. Nie zrozumie tego ten, kto wie-
rzy w świat i opiera się tylko na ludzkiej mądrości. Nie jest też możli-
we zrozumienie krzyża, gdy samemu nie dotknęło się głębi cierpienia:

Gardzić krzyżem to znaczy Bogiem. Niechaj nikt się nie opiera ani na 
swojej, ani na ludzkiej mądrości, bo wszystko jest błędem, co nie jest 
Bogiem, a w błędzie prawdy nie pojmiemy. W świat wierząc, świat mi-
łując, krzyża nie zrozumiemy, zostanie on tajemnicą dla nas za wsze! 
Upokorzenia i wyniszczenia krzyża nie pojmie ten, który szuka chwa-
ły i znaczenia. Wśród rozkoszy i zabaw świata nie zrozumiemy nigdy 
boleści i cierpienia!502 

Słowo krzyża − logos tou staurou − zyskuje zatem uniwersalny 
zasięg. Śmierć Jezusa, która na nim się dokonała, w potocznym rozu-
mieniu oznacza koniec słowa i sensu, tutaj zaś staje się najwyższym 
słowem oraz sensem, który powraca do człowieka. Na krzyżu Jezus 
wypełnił starotestamentalne przesłanie z Pieśni nad Pieśniami: „Jak 
śmierć potężna jest miłość” 503. I tę naukę o prawdziwej miłości, sensie 
krzyża i wartości dobrze przeżytego cierpienia przekazuje księżnej Ja-
dwidze poprzez śmierć jej syna. Niewinne, małe dziecko, które prze-
kroczyło bramę wieczności, otrzymuje szczególną moc, by zapewnić 
matkę o mądrości krzyża i prosić, by zawsze się nią kierowała. Jako 
istota Bogu najbliższa, z dziecięcą przenikliwością objawia jej proste, 
lecz głębokie prawdy życia o konieczności przylgnięcia do swego oso-

501 M. Szram, Mądrość krzyża w rozumieniu Orygenesa, „Scripturae Lumen”, t. III, 
Krzyż Twój wielbimy, dz. cyt., s. 371-372.

502 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list XXI, s. 47-48.
503 Por. J. Królikowski, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zapowiedzią przyszłości 

Kościoła, w: Zmartwychwstał prawdziwie, dz. cyt., s. 348.



334

bistego krzyża. Przekonuje, że nie można być prawdziwym chrześcija-
ninem bez cierpienia. Ten umie cierpieć, kto sam cierpi, ten umie ko-
chać, kto sam kocha. Innej drogi nie ma:

I nie mówi Bóg, że cierpienie jest rzeczą użyteczną, pomocną, ale jest 
rzeczą potrzebną, konieczną. I o tej potrzebie mówił ciągle Pan Jezus: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niechaj weźmie krzyż swój codziennie!”. 
Uczeń nie jest większy nad mistrza. Być chrześcijaninem i być ukrzy-
żowanym, to jedna i ta sama rzecz. Kochać Boga i cierpieć, płakać i cie-
szyć się, oto cała mądrość Wasza, cała mądrość Twoja, droga Mamo! 
A tę mądrość sam Bóg Ci objawił; cierpiąc, nauczyłaś się cierpieć, ko-
chając, nauczyłaś się kochać!504

Istota Bożego dziecięctwa według Antoniewicza to bycie dziec-
kiem Boga i jednocześnie dzieckiem krzyża. To znaczy, że i w przeży-
waniu cierpienia trzeba starać się być podobnym do Jezusa. Postawa 
człowieka względem Stwórcy wyraża się w głębokim pragnieniu, by 
stać się „nowym człowiekiem” w Chrystusie. To zatem gotowość do ra-
dykalnej przemiany i od miary tej gotowości zależy miara prawdziwe-
go dziecięctwa. „Dziecko krzyża” nie pragnie cierpienia, ale ten krzyż, 
który staje się jego udziałem, przyjmuje z pokorą i godnością. Jest też 
przekonane, że właśnie w nim odnajdzie kochającego Boga.

Kochaj krzyż, bo to oznaka zbawienia. Być dzieckiem Jezusa, to znaczy 
być dzieckiem krzyża, a nie chcieć być ukrzyżowanym, jakaż to sprzecz-
ność! Jeśli wyrzekamy się krzyża, wyrzeknijmy się wiary, wyrzeknijmy 
się i zbawienia. Jeśli więc chcemy być uczniami Jezusa, słuchajmy na-
uki Jego, idźmy za przykładem Jego; a nauka Jego była nauką miłości, 
a przykład Jego był przykładem cierpliwości. Kochajmy więc i cierp-
my i bądźmy gotowi cierpieć; bo jeśli Boga szukamy, w boleści Go tyl-
ko znajdziemy, w boleści duszy i ciała, serca i myśli505. 

Do swych „posłanniczych” listów ks. Karol często stosuje poetykę 
kazania. Retoryka właściwa homiliom jest tutaj bardzo wyraźnie. Dziecko 

504 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list XXV, s. 55.
505 Tamże, list XXVII, s. 58.
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niczym dojrzały mędrzec wygłasza krótkie mowy o idei dziecięctwa 
duchowego, idei mężnego głoszenia słowa Bożego, naśladowania Je-
zusa czy zbawiennego znaczenia cierpienia i krzyża. Przypomina sło-
wa Kościoła w hymnie o krzyżu: O crux ave, spes unica − „Witaj, krzy-
żu, jedyna nadziejo nasza!”. Zapewnia, że krzyż jest drogą zbawienia, 
więc cieszyć się trzeba, jeśli nią idziemy506. 

Wykładnia moralna i filozoficzna sięga w listach Antoniewicza do 
najgłębszych pokładów duszy człowieka i jego pragnień oraz do istoty 
wieczności, której chwała musi być okupiona bólem. Jedynie bowiem 
cierpienie połączone z miłością może wyjednać dar nieba, a tam nie 
liczy się nic innego. Dowodem są wszyscy święci, którzy najwyższej 
chwały dostąpili właśnie poprzez krzyż:

Chcemy chwały? Ależ nie ma dla nas innej chwały, jak chwała krzy-
ża; wszelka inna chwała jest niegodną. Chcemy pociechy? Ależ nie 
ma dla nas większej pociechy, jak te łzy wobec Boga u stóp krzyża 
przelane. Chcemy miłości? Ale żadna miłość, jeśli na krzyżu zaszcze- 
pioną nie jest, nie zaspokoi serca naszego! Chcemy bogactwa? Ale 
bogactwo nasze to są cierpienia nasze; za wszystkie skarby świata 
nieba sobie nie kupimy, bo za grobem nic nie popłaca, tylko cierpie-
nie i miłość! I ta cała chwała świętych w niebie, łzami i krwią oku-
piona była!507 

Jeśli dobrze przeżyte cierpienie jest warunkiem wejścia do chwały 
nieba, to znaczy, że kryje się w nim sens cierpienia Jezusa, czyli wpro-
wadzenie ludzi do chwały Ojca. Dziecko będące Aniołem mówi więc 
do swej matki z przekonaniem:

Wy poświęceni być nie możecie, tylko łaską krzyża! A im więcej cier-
picie, tym bardziej rośnie w Was i ta łaska poświęcająca. Kogo Bóg ko-
cha, tego czyni podobnym Synowi swemu. Musi uczynić podobnym 
na krzyżu, nim uczyni podobnym w chwale508. 

506 Tamże.
507 Tamże, list XXVII, s. 59.
508 Tamże, list XXIX, s. 62.
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Mądrość krzyża dokonuje zatem całkowitego odwrócenia wszyst-
kich wartości, ustala nowy porządek, który wypełnia się w tajemni-
cy zmartwychwstania. Między krzyżem i chwałą istnieje związek ko-
nieczności: „Czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swej chwały?” 
(Łk 24,26) – zapytał Jezus swych uczniów509. U Antoniewicza ten zwią-
zek krzyża i chwały jest nierozerwalny, a głęboka interpretacja, choć 
wyrażona językiem niezwykle prostym, bez zbędnej metaforyki, prze-
kazuje prawdy najgłębsze. Krzyż jest obroną człowieka przed światem, 
jest znakiem przywołującym wieczność, najlepszym doradcą, stróżem 
miłości, ozdobą duszy, skarbem na ziemi i największą łaską510:

Ten, kto ma krzyż, ma wszystko: bo kto ma krzyż Jezusa, ma i Jego 
w sercu swoim. Bo ten krzyż oczyścił serce Twoje i zgładził grzechy 
Twoje; ten krzyż, tak mocno wyryty na sercu Twoim, będzie ciągłym 
stróżem miłości Twojej ku Bogu511.

Każdy gest dobroci zyskuje ogromną wartość, gdy jest wyświad-
czony przez osobę, która sama boleśnie cierpiąc, nie myśli o sobie, lecz 
zdobywa się na to, by uświęcona łaską pomagać dźwigać krzyż innym: 

Krzyż przyozdobił duszę Twoją tylu zasługami i tylu cnotami, bo każ-
dy Twój dobry uczynek, każda jałmużna Twoja, każde słówko pocie-
chy, coś drugim dała, każda myśl i uczucie Twoje, więcej daleko na- 
było wartości, dlatego, żeś sama cierpiąc, innym cierpienia ulżyła; 
że upadając sama na siłach, innym sił dodawałaś; żeś dobrą być nie 
przestała512.

Cierpienie jest środkiem do osiągnięcia świętości. Niech zatem nie 
dziwi fakt, że Bóg, kochając człowieka, pragnie upodobnić go do swe-
go Syna. Anioł przestrzega więc swą ziemską matkę, by nie traciła czasu 
na rozpamiętywanie swych duchowych boleści: „Raduj się, że z Maryją 

509 M.D. Philippe, „Pragnę” (J 19,28). Rozważania o mądrości krzyża, przeł. 
A. Kuryś, Poznań 1999, s. 83.

510 Por. K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list XXIX, s. 62.
511 Tamże.
512 Tamże.
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stoisz pod krzyżem; nie trać czasu na boleść jałową, ale na dzielną i za-
sługującą”513. Mówi o  cierpieniu wyniszczającym, nieprzynoszącym 
żadnych zasług. Wyjaśnia istotę krzyża, który odrywa od świata i łączy 
człowieka z Bogiem. Tylko bowiem krzyż podjęty świadomie, przeży-
wany odważnie i z miłością, ma wartość. Może on do Boga zbliżać, ale 
może też oddalać. Wybór zależy od nas, czy chcemy cierpieć tak jak 
jeden łotr – w pokorze, czy jak drugi – w buncie:

Będę Ci zawsze o krzyżu mówił, abyś co dzień lepiej poznawała miłość 
Boga ku Tobie! Krzyż jest na dnie duszy Twojej, tylko Bóg i Ty o nim 
wiecie; są ludzie, którzy odgadują go i z Tobą cierpią, ale Ty o tym nie 
wiesz! Są na dnie duszy Twojej łzy, jak perły na dnie morza; świat je 
ukradkiem dojrzy czasem, i jedni się z tych łez budują, drudzy się gor-
szą − ale Anioł Stróż Twój policzył je, zanim się w oku pojawiły! Krzyż 
jednych do Boga przyciąga, drugich oddala, bo cały świat jest jak do-
bry i zły łotr − jedni cierpią na zbawienie, drudzy na potępienie. Ty, 
Mamo, do pierwszych należysz, bo kto cierpi w miłości, jak Ty, ten 
cierpi na zbawienie swoje i innych!514 

Poprzez słowa listu z nieba Antoniewicz wyraża księżnej głębokie 
współczucie z powodu nocy cierpienia, przez którą musiała przecho-
dzić. Zauważa, że w tej boleści stała się podobna do Jezusa na krzyżu 
i jest przekonany, że za tę postawę otrzyma niebo. Podkreśla, że w cier-
pieniu nigdy nie była sama, gdyż razem z nią cierpiał sam Bóg ukry-
ty w jej dziecku:

Czy mogę to powiedzieć? Przeszła noc była pełna boleści dla Ciebie, 
pełna boleści dla duszy, pełna boleści dla ciała! Cierpiałaś sama, cier-
piałaś w dziecku Twoim, ale Bóg z Tobą cierpiał! Jedna więcej noc za-
sługi dla Ciebie! Oby Bóg dzisiejszej Ci usłużył nocy, oby odsunął od 
Ciebie wszystko złe! Przecierpiałaś tę noc smutną z Jezusem w Ogroj-
cu, z Jezusem w ciemnicy!515 

513 Por. tamże, list VI, s. 17-18.
514 Tamże, list XXXI, s. 65.
515 Tamże, list XXXVIII, s. 77.
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Wzruszające słowa dziecka, które dostąpiło już chwały nieba 
i poznało Prawdę, przynosiły matce głębokie ukojenie. Antoniewicz, 
będąc dla księżnej Sapieżyny niezastąpionym autorytetem moralnym, 
przekazywał jej w ten sposób cenne wskazówki, jak iść drogą cierpie-
nia i jak wytrwać do końca:

O Mamo! ciężką Bóg Cię prowadzi drogą! Zaledwie zabłyśnie Ci pro-
myczek jaki, a znów boleść powraca; ulży Ci Bóg na chwilkę, ale z krzy-
ża zdjąć Cię nie chce! On sam mógł, a nie chciał z krzyża zstąpić i te-
raz chce, abyś z Nim wytrwała wiernie aż do końca! 

Mamo! wieczność przed Tobą za kilka chwilek boleści. Nie możesz 
stać się jeszcze podobną do Jezusa w chwale, ale podobną Mu być mo-
żesz na krzyżu516. 

Forma cyklu zebranych listów jest urozmaicona, gdyż pojawiają 
się w nim również utwory liryczne. Romantyzm znosił przedział mię-
dzy ścisłym pojmowaniem wyodrębnionych form gatunkowych, two-
rząc ich syntezę. W liście zawierającym Modlitwę do Pana Jezusa za nas 
cierpiącego, podmiotem lirycznym jest matka „w żałobie serca, szczęściu 
owdowiała”, której syn przekazuje radę z nieba, by swój smutek po-
łączyła ze smutkiem Chrystusa. Ten liryk, niczym najpiękniejszy akt 
żalu, jest również wyznaniem wiary w cichości cierpienia na drodze 
za Jezusem. W boleści śmierci dziecka, które tak kochała, nie zagubiła 
się bowiem i ani na chwilę nie straciła Boga oraz wiary w sens krzyża:

Panie, Tyś uczuł smutek i trwogę,
Kiedy pot krwawy oblał ciało Twoje.
Z krzyżem bolesną odbywałeś drogę,
Ach! bo tym krzyżem były grzechy moje.
[…]
Lecz szczęście tracąc, Ciebiem nie straciła,
Dlatego na łzy moje nie narzekam,
Tylkom krzyż świata na krzyż Twój zmieniła.
Panie, pod krzyżem na Twe przyjście czekam!517 

516 Tamże.
517 Tamże, list XLVIII, s. 94.
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Krzyż stanie się na ziemi chwałą człowieka, ozdobą, radością i klu-
czem do nieba. Największym szczęściem jest poznanie Boga i możli-
wość pójścia śladami Jezusa. Przeminie świat, ale krzyż − znak zwy-
cięstwa Chrystusa − będzie trwał wiecznie:

A krzyż dla tych, co kochają, 
Nie jest hańbą, lecz ozdobą, 
Jest boleścią i radością, 
Jest nadzieją i miłością! 
Świat zawiedzie, krzyż nie zdradzi, 
Świat oszuka, krzyż doradzi. 
Krzyż – przewodnik pewny, wierny,
Krzyż to nieba jest odźwierny; 
Świat do piekła nas pogoni, 
Krzyż przed światem nas zasłoni; 
Świat przeminie, krzyż nie minie; 
Kto w krzyż wierzy, nie zaginie!518 

Natomiast do człowieka porzucającego krzyż, poeta kieruje py-
tanie w formie przestrogi: „Z czym staniesz przed Bogiem?”. Zachę-
ca też, by powrócić do krzyża, wzbudzić żal za grzechy, nawrócić się, 
gdyż to jest dla człowieka na ziemi właściwą drogą:

Jeśli chcesz być krzyża wrogiem,
Z czymże staniesz przed twym Bogiem?
Któż w ciemności swej odgadnie,
Jaki wyrok nań wypadnie?
Więc tych świętych łez nie żałuj,
Lecz w pokorze krzyż ucałuj!
Syn Człowieczy, gdy przybędzie, 
Krzyż cię w ten czas sądzić będzie!
Tego, który krzyż miłuje,
Krzyż na sądzie poratuje;
Kto przed krzyżem nie ucieka, 
Tego chwała krzyża czeka!519 

518 Tamże, list L, s. 96.
519 Tamże, list LV, s. 104.
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Przywołując obraz sądu ostatecznego, nawiązuje ks. Karol do 
słów z Ewangelii św. Mateusza: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna 
Człowieczego” (Mt 24,30). Podobnie jak ojcowie Kościoła uważa, że 
tym znakiem będzie jaśniejący, tryumfalny krzyż, który przed trybu-
nałem Boga rozstrzygnie, jakiej wieczności dostąpi każdy z nas. Pamięć 
o krzyżu pomaga człowiekowi kształtować doczesność, umacnia od-
wagę w wyznawaniu wiary i daje poczucie ostatecznego zwycięstwa520. 
Stąd św. Jan Chryzostom zachęcał: „Nie wstydź się takiego dobra, aby 
Chrystus nie wstydził się ciebie, gdy przyjdzie w chwale i znak ten za-
jaśnieje przed Nim bardziej niż promienie słońca”521. Przepowiadanie 
krzyża jest więc jednocześnie przepowiadaniem zmartwychwstania. 

Korespondencja dziewiętnastowieczna – jak wynika z  powyż-
szych rozważań − nawiązuje też do tradycji listu-dialogu podjętego 
z adresatem i zawiera często refleksję filozoficzno-moralną, promie-
niującą niezwykłą życiową mądrością, formułowaną w duchu chrześci-
jaństwa522. Z podobną sytuacją mamy również do czynienia w listach 
Antoniewicza, gdzie głos zabiera osierocona matka. Swemu małemu 
synkowi, którego nazywa „gwiazdką”, „lilijką”, „rajskim kwiatem” i „nie-
bem”, przypomina o tym, jak wielkim był dla niej szczęściem na ziemi, 
„odrodzeniem duszy”, pociechą i światłem. Teraz więc, gdy go zabra-
kło, bardzo cierpi z tęsknoty:

O gwiazdko duszy mojej tak droga,
Tyś dla mnie była gwiazdeczką Boga;
Dzisiaj cię nie mam przy moim boku,
Czyż tęsknisz za mną w chwały obłoku?523 

Tęsknota jest i będzie dla osieroconej matki zawsze ciężkim do-
świadczeniem egzystencjalnym. Anioł wie o tym i nie obiecuje, że ten 
stan przeminie: „Bóg nie chce, abyś z krzyża zstępowała, tęsknota i żal 

520 Por. A. Żurek, Sacramentum crucis…, dz. cyt., s. 403.
521 Tamże.
522 Z. Sudolski, Korespondencja, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, dz. cyt., 

s. 433.
523 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list LI, s. 98.
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za mną do krzyża będzie Cię trzymać ciągle przybitą”524. Prawdą jest, 
że póki matka żyje, nigdy nie przestanie tęsknić za swym dzieckiem. 
Przy życiu trzyma ją jednak niezłomna nadzieja, że przyjdzie czas, gdy 
Bóg połączy obie dusze w szczęściu wiecznym:

Gdy łzę ostatnią życia wysączysz,
Z gwiazdką się Twoją na wieki złączysz.
I świat i życie, wszystko przeminie;
Kto Bogu ufa, ten nie zaginie!525 

Syn, którego Bóg powołał do siebie, stawszy się Aniołem, po-
ciesza swą mamę najpiękniejszymi słowami, zapewnia o swej miłości 
i o tym, że był szczęśliwy, będąc przy niej. Zapewnia, że w niebie też 
jest mu dobrze i że z nowego miejsca swego przebywania będzie świe-
cić jeszcze jaśniejszym światłem niż na ziemi, a promień tego światła 
zagoi ranę jej serca. Prosi też, by przyjęła tę pociechę z taką samą mi-
łością i pokorą, jak przyjmowała codziennie krzyż526. 

Bóg mnie pod sercem Twoim zapalił, 
Od Twego serca mnie nie oddalił;
Tylkom do nieba mego wróciła,
Bym jaśniej, święciej Tobie świeciła;
Lecz Twoją jestem, Twoją zostanę,
A jeśli czujesz w sercu Twym ranę,
Ja mym promieniem ranę zagoję!527 

Wielką pociechą dla zbolałej księżnej Jadwigi były słowa Wła-
dysia zapewniające, że z nieba kocha ją „podwójną miłością: miłością 
dziecka i miłością Anioła”528 i że wyjdzie jej na spotkanie. Ulgą w cier-
pieniu stała się myśl, że syn już nie cierpi i że spotkają się w „wiecznej 
światłości”, tam gdzie trwa „wieczna wiosna”, gdzie nie ma nocy i mro-
ku, ran, cierni i łez:

524 Tamże, list LIV, s. 103.
525 Tamże, list LII, s. 99.
526 Por. tamże, list LIII, s. 101.
527 Tamże, list LII, s. 99.
528 Tamże, list LIV, s. 102.
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Tu na Cię patrzy, patrzy z daleka,
Twoja lilijka i na Cię czeka;
I ciągle kwitnie i nie okwita,
Jak Cię żegnała, tak Cię powita!
Dobrze mi było, Mamo, u Ciebie;
Lepiej Ci będzie ze mną być w niebie!529 

Chłopiec nie zabrania matce płakać. Wie, że i tak nie ma słów po-
ciechy, które by zdołały zatrzymać łzy matczynej tęsknoty. Prosi więc: 
„Wypłacz się z całej duszy swojej, Bóg twoje łzy poświęci”. Błaga też 
o jeszcze jedną łaskę − o to, by wzrok kierowała w „jasność nieba” i by 
nie szukała swego dziecka w grobie, bo tam go nie ma. „Czego szuka-
cie żywego między umarłymi?” (por. Łk 24,5) – zapyta swą matkę sło-
wami zaczerpniętymi z Ewangelii, wypowiedzianymi przez Anioła po 
zmartwychwstaniu Jezusa.

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie listy Antoniewicza do księż-
nej Jadwigi przeniknięte są przebóstwioną, religijno-moralną wizją 
świata, bo tylko taka wizja godna jest człowieka i tylko ona zdolna jest 
rozpacz przemienić w wewnętrzny pokój. Stanowiły one dla księżnej 
niewymowną pociechę i pomoc w przeżywaniu trudnego doświadcze-
nia związanego ze śmiercią dziecka. Dzieliła się tym z synem Adamem, 
mieszkającym w Anglii, przepisując mu fragmenty listów i wierszy, co-
dziennie zostawianych dla niej przez ks. Karola. Dzięki tym słowom 
odczuwała obecność Władysia. „Zdaje mi się, że to On, ten Anioł mój 
do mnie przemawia, aby mnie pocieszyć po stracie Jego”530 – pisała kil-
ka miesięcy po śmierci synka. Doświadczywszy głębi matczynego bólu 
z powodu „grobowego milczenia”, umiała docenić pełną empatii po-
stawę kapłana – przyjaciela, jego zaangażowanie i dobroć, która była 
dla niej niczym pełen miłości dotyk samego Boga:

Nie pojmiesz może, ile ta karteczka pociechy mi przyniosła − tak mi 
potrzeba o nim mówić, o nim słyszeć. To milczenie grobowe tak boli. 

529 Tamże, list LVII, s. 107.
530 List księżnej Jadwigi do syna Adama, 23 sierpnia 1849, MNK, rkps 1170, 

t. VI, list 64.
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[…] Nie mam słów, aby ci wyrazić dobroć ks. Antoniewicza dla nas − 
nie ma chwili, gdzie by się nie trudził nami, a to z taką dobrocią, czu-
łością prawdziwie chrześcijańską, bo tylko Bóg jeden może wlać mi-
łość podobną w serce jego531. 

Była przekonana, że obecność księdza w tych trudnych chwilach 
jest największym dla wszystkich błogosławieństwem. I tę pokrzepia-
jącą obecność i słowa przekazywała Adamowi, wiedząc, że samotnie 
przeżywana żałoba po najmłodszym, jedynym bracie, w takim odda-
leniu od rodziny, jest dla niego wyjątkowo trudna:

Nie wiem, jak bym dźwigała krzyż mój, gdyby nie słowa jego, które 
ciągle podnoszą upadającą duszę − pokrzepiają, wspierają − i napeł-
niają miłością do Boga i cnoty. Są chwile, że tak mi brakuje sił. Jak tyl-
ko on do mnie przemówi, zaraz w duszy lepiej się robi. Wielkie to do-
brodziejstwo − wielkie! Jakżebym chciała, żebyś i ty mógł korzystać532.

Informowała syna na bieżąco o wszystkich wydarzeniach zwią-
zanych z Władysiem. Pisała, że w miejscu zwanym na jego pamiątkę 
„Władysławówka” stanął duży drewniany krzyż, wokół którego rosną 
piękne krzewy i kwiaty. Poświęcenia krzyża dokonał oczywiście ks. An-
toniewicz, który jest autorem listu noszącego tytuł: Wspomnienie cichego 
domku. Władysławówka. Słowa skierowane do trzyipółletniego dziec-
ka, które zakończyło swą drogę ziemskiej pielgrzymki, są tutaj bardzo 
wzruszające. Szczęście wieczne chłopca przeplata się ze smutkiem tych, 
którzy łzami tęsknoty opłakują jego odejście. Nie ma w tym liście jed-
nak bolesnej skargi i nie ma cienia rozpaczy. Przez łzy tęsknoty prze-
bija się pełna głębokiej wiary miłość i radość z jego szczęścia pośród 
gwiazd. On, będąc darem samego Boga, staje się Aniołem − przewod-
nikiem, który pomoże tym, którzy za nim tęsknią i nauczy, jak trzeba 
kochać i cierpieć. Ten ból utraty pozostanie żywy, ale może mieć moc 
oczyszczającą i prowadzić do bram nieba:

531 Tamże, list 62, 9 sierpnia 1849.
532 Tamże, list 57, 6 lipca 1849.
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Kochaliśmy cię tak, jak człowiek może kochać Anioła, którego Bóg 
nam dał na ziemię, abyś nas nauczył, jak kochać mamy. Kochamy cię 
tak, jak człowiek może kochać Anioła, którego Bóg wziął do siebie, 
abyś nas nauczył, jak cierpieć mamy! […] Płakać będziemy zawsze nad 
twym grobem, ale Bóg i Ty łez tych nie potępisz, bo one nie dla Cie-
bie, ale dla nas płyną. Nie żal nam, że Ty z Bogiem jesteś, ale nam żal, 
że my jeszcze z Tobą w Bogu być nie możemy. A takie łzy nie grzeszą, 
ale grzechy zmywają, takie łzy nie wyziębiają, ale rozgrzewają serca533.

W  dalszej części listu ks. Karol opisuje miejsce znajdujące się 
w małej gościnnej wiosce Böhmischdorf534 blisko Frywałdu, w którym 
stanął wspomniany wysoki, dębowy krzyż. Usytuowany na wzgórzu, 
pośród pełnej zieleni i kwiatów łące, z szemrzącym strumykiem, był 
widoczny z daleka i stanowił ulubione miejsce spacerów księżnej i jej 
dzieci. Poświęcony teraz w obecności matki i sióstr zmarłego chłopca, 
staje się wymownym znakiem na ciężkiej drodze życia. Jest podporą, 
kotwicą nadziei i drzewem życia:

Postawiono krzyż, „tę księgę mądrości naszej, tę kotwicę nadziei naszej 
– to źródło łez naszych, to źródło boleści naszych” […]. Tyś w tej świę-
tej godzinie Władysiu patrzał na nas. I widziałeś matkę twoją, matkę 
pełną boleści przy krzyżu wijącą wianek dla Ciebie. Ona milczała, ale 
nie milczała ta łza na źrenicy jej, jakby kropla rosy na różanym krza-
ku, ona zdradzała wszystkie tajemnice duszy jej. […] I stanął krzyż – 
dookoła kamykami dobrze obmurowany – jak drzewo żywota z opo-
czystej wyrosłe ziemi […]535.

Ten krzyż będzie również znakiem dla tych, którzy będą przy nim 
się modlić. W zamyśle Antoniewicza i księżnej oświeci on też drogę 
wszystkim poszukującym właściwych wartości życia. Na niebezpiecz-

533 K. Antoniewicz, Wspomnienie cichego domku. Władysławówka, 4 lipca 1849; 
MNK, rkps 1170, t. VI, list 57, s. 1; zob. Wspomnienia cichego domku, „Dzwonek…”, 
dz. cyt., Lwów 1851, t. IV, s. 77-84.

534 Czeska Wieś (niem. Böhmischdorf), dziś wieś w województwie opolskim, 
w gminie Olszanka.

535 K. Antoniewicz, Wspomnienie cichego domku…, dz. cyt., s. 4.
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nych ludzkich ścieżkach przewodnikiem zawsze jest sam Bóg, a krzyż 
najwłaściwszym drogowskazem i pomocą. Niczym pielgrzymia laska 
wspiera on więc i chroni przed upadkiem na drodze poznania wio-
dącej do świętości536. To krzyż pomaga iść przez życie i nie zatrzymy-
wać się na swych boleściach, a Bóg daje łaskę, by nie ulec zwątpieniu: 

Nad nami pokój i jasność, pod nami gwar i boleść! Ale przez ten gwar 
życia trzeba wejść do pokoju serca, przez boleść do światła! − Droga 
ciemna! Potrzeba gwiazdy, aby nam ścieżkę wskazała − to miłość! − 
Droga ciężka − potrzeba nam podpory, aby nie utknąć − to krzyż! Droga 
niebezpieczna − trzeba nam przewodnika, aby nie zwątpić – to Bóg537.

Nie ma doskonalszej pociechy dla cierpiącej po śmierci swego 
dziecka matki niż przekonanie o tym, że w chwale nieba jest w peł-
ni spokojne i szczęśliwe. Antoniewicz pocieszał księżną Jadwigę pew-
nością, że dzieci, które Bóg powołał do siebie, otrzymały najpiękniej-
sze, całkowicie beztroskie życie. Zyskują one również niezwykłą moc, 
właściwą aniołom i świętym, dlatego też krzyż pobłogosławiony przez 
Boga otrzyma także błogosławieństwo od dziecka z nieba: 

Prosimy Cię Panie, Ojcze Święty, racz pobłogosławić ten znak krzyża, 
aby się stał pomocą rodowi ludzkiemu, umocnieniem wiary − postę-
pem w dobrych uczynkach, odkupieniem dusz, pociechą, obroną […]. 
Pobłogosław Panie ten krzyż Twój, […] aby modlący się […] przed 
tym krzyżem uzyskali zdrowie duszy i ciała. […] I stanął krzyż mię-
dzy niebem i ziemią i Władyś spojrzał na nas i na krzyż, i nas i krzyż 
pobłogosławił. I cicho było w duszy i wokoło nas538.

Listy ks. Karola świadczyły o głębokiej przyjaźni i wdzięczności 
kapłana wobec Sapieżyny za jej dobroć, gościnność i za jej dom, który 

536 W alegorii „droga” jest wyraźnie określona i wiąże się z pojęciem wyboru, spo-
sobu postępowania i związaną z nim sferą wartości. Jeśli człowiek dokona wyboru pra-
widłowej drogi, to jego życie stanie się naśladowaniem, drogą wiodącą śladami Jezusa; 
zob. A. Wieczorkiewicz, Drogi życia i drogi poznania…, dz. cyt., s. 3-28.

537 K. Antoniewicz, Wspomnienie cichego domku…, dz. cyt., s. 2.
538 Tamże, s. 4.



346

byłby jak raj, gdyby nie było w nim krzyża. Dziękował więc księżnej, 
że zechciała, by to właśnie on − „biedny ksiądz”539 – jak często o sobie 
mówił − przekazywał jej słowa pociechy. Mógł pomóc innym dźwigać 
krzyż, bo sam cierpiał i stracił wszystko, co kochał. Ten ból pozostał 
w jego sercu na zawsze, ale nie dawał tego po sobie poznać. Dlatego 
dziecko-Anioł zwraca się do swej matki tymi słowami: 

Tyś nigdy nie doznała, co to jest stracić wszystko, wszystko, co się tylko 
kochało na ziemi. On się nie skarży, nie narzeka, ale w duszy tak boli! 
Nikt tego nie widzi, nie pojmuje: on się bawi, śmieje, ale wciąż bole-
je i zawsze boleje, i zawsze boleje! Tyś pierwsza, któraś Mu dała zapo-
mnieć, że jest tak sam: znalazł u Was rodzinę swoją! […] Dom Twój 
jest rajem na ziemi! [… ] Tylko z tą różnicą, że w tym raju na ziemi 
krzyż być musi!540

Księżna wzbudziła w Antoniewiczu szczególny, pełen szacunku 
podziw przede wszystkim dlatego, że gdy zagrożone było życie jej ko-
lejnego dziecka, nie skarżyła się i nie buntowała. Przeciwnie – właś- 
nie wówczas jeszcze bardziej zbliżyła się do Boga wedle słów Jezusa: 
„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” 
(J 12,32)541. Widok cierpiącej matki zrodził w sercu ks. Karola głębokie 
refleksje o krzyżu i sensie miłości złączonej nierozerwalnie z cierpie-
niem. Dzięki jej postawie pojmował głębiej, co oznacza droga krzyża. 
Doświadczył prawdy, że ta droga to nie tylko mała chwilka w życiu, lecz 
całe życie w cierpieniu przyjętym nie z przymusu, lecz dobrowolnie:

W sercach, które Boga noszą, jest człowiek, który się lęka, trwoży, jest 
Bóg, który płacze i kocha. Jest natura, która walczy przeciw boleści, 
jest łaska, która znosi; natura, która upada, łaska, która zwycięża! […] 
Tak jasno pojmuję, co jest drogą krzyża, patrząc na *** [Jadwigę], bo to nie 
chwilka, nie ustęp z życia boleść w niej, ale to jest życie jej: bo i Chrystus 

539 Tenże, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list LIX, s. 110.
540 Tamże, s. 110-111. 
541 Por. K. Antoniewicz, List do P.*, w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XLIII, 

s. 129-130.
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Pan, gdy raz przyjął krzyż na siebie, to go dodźwigał aż na szczyt góry, 
a tam go złożył, aby być do niego przybitym. Wołał Chrystus-Czło-
wiek i prosił i błagał, aby go ten kielich boleści ominął, ale Chrystus-
-Bóg z radością dobrowolnie go przyjął. Wołał Chrystus-Człowiek na 
krzyżu: „Panie, Panie czemuś mnie opuścił!”; ale Chrystus-Bóg dobro-
wolnie na krzyżu pozostał542.

Słowa pełne pociechy otrzymywały od ks. Antoniewicza rów-
nież siostry zmarłego Władysia, o czym wspominała dziesięcioletnia 
wówczas Teresa Sapieżanka w jednym ze swych listów do Adama543, zaś 
księżna Jadwiga w liście do syna boleśnie przeżywającego śmierć bra-
ta, przekazała mu głębokie słowa ks. Karola napisane w formie mod- 
litwy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i pomoc w żałobie. Poleciła 
też, by modlił się codziennie tymi słowami: 

Boże, kocham Cię − wierzę w Ciebie − ufam Tobie − a jeśli moja nędza 
nie pozwala mi wznieść duszy do Ciebie − dziękować Ci za ten krzyż 
bolesny − przyjm tę żałość moją − tę tęsknotę za ulubionym Dziecię-
ciem – te wszystkie bolesne wspomnienia – jako ofiarę. Weź serce moje, 
chociaż Ciebie niegodne, poświęć je, bo widzisz, jak pragnę Ciebie tak 
kochać, jak Ty zasługujesz. Boże, chcę być Twoją zupełnie. Oderwij serce 
od rzeczy znikomych – niech na krzyżu przy Tobie przybite – razem 
z Tobą, powtarza: „Panie, Twoja wola, a nie moja”544. 

Ksiądz Karol duchowo pomagał także mężowi Jadwigi − księciu 
Leonowi, który pisał do swej matki, że kapłan ten jest dla ich domu 
prawdziwym błogosławieństwem: „Nie opuszcza nas w cierpieniach, 
codziennie u nas bywa i Jadwidze cierpliwości dodaje”545. Współcier-
piąc z całą rodziną, Antoniewicz zapewniał o swym przywiązaniu, sza-
cunku i miłości. Odejście małego, ukochanego chłopca na nowo zraniło 

542 Tamże.
543 List księżniczki Teresy Sapieżanki do brata Adama, 25 marca 1849 r., MNK, 

rkps 1170, t. VI (list nienumerowany).
544 Tamże, List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, 26 marca 1849, list 66.
545 List księcia Leona Sapiehy do matki, Lwów, 8 kwietnia 1849, MNK, rkps 1180, 

t. 2, Listy od rodziców Leona i Jadwigi oraz brata Adama, 1842-1856, list 70, k. 134.
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także i jego ojcowskie serce. Przekonywał, że jedynie Bóg, który ten 
krzyż na człowieka zesłał, może go uczynić zbawiennym. Tylko On 
sam może uleczyć zranione serce. I tylko ten człowiek zna głębię bo-
leści, kto sam doświadczył krzyża i  swej niemocy. Sztuki cierpienia 
można nauczyć się jedynie z życia, na podstawie osobistych przeżyć, 
a nie z książek: 

We *** [Władysiu] odnowiły się wszystkie pociechy moje, jakich 
niegdyś doznawałem w dzieciach moich. W *** [nim] ponowiły się 
wszystkie boleści, przez jakie przechodziłem po stracie ich, bom w *** 
[nim] znalazł i kochał dziecko moje […]. Wiem, co to boleść, bom 
się jej nie z książek, ale z życia nauczył, bom przez nią przechodził, 
bom z nią walczył, bom w walce nieraz tak słabym i niedołężnym się 
okazał! Ten tylko, który krzyż na nas zesłał, ten go może, jeśli nie lek-
kim, to słodkim i zbawiennym uczynić! On zranił serce twoje, On je-
den je zagoi, wycisnął łzy twoje, On jeden je otrze, bo On ciebie ko-
cha, i chce wśród łez i boleści wyrobić duszę twoją tak, aby cię kochał 
na wieki!546 

Autor listów rozumiał, że sens cierpienia odnaleźć można tylko 
w Bogu. W swych pismach ukazał, że najwyższym stopniem uczestni-
czenia w bólu drugiego człowieka jest współcierpienie. Żadne słowo 
pociechy nie jest w stanie zastąpić postawy udziału w dzieleniu cię-
żaru krzyża. Tę bolesną drogę przeszedł sam, dlatego może być prze-
wodnikiem po drogach cierpienia. Nie czuł się przymuszony, by dzielić 
z  innymi ich ból, lecz chciał pomagać i uczestniczyć w  ich krzyżu. 
Bezgranicznie ufał Bogu, który zna wartość cierpienia, dlatego nie 
oszczędza chcących Mu służyć. Ale na drodze krzyża Bóg nie pozo-
stawia człowieka samego, lecz zawsze mu towarzyszy i jest najlepszym 
nauczycielem trudnej sztuki cierpienia. Do księcia Adama Antonie-
wicz pisał:

546  K. Antoniewicz, List do księcia Adama Sapiehy, Nowy Sącz 1849, w: Posel-
stwo duchowe ku ludziom, list XLVIII, s. 137; z kontekstu wynika, że jest to list pisany 
po śmierci brata Władysława; zob. list ks. Antoniewicza do Adama, ATJKr, rkps 932 – B, 
t. VII, k. 27-28. 
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Ja cię cieszyć nie chcę, nie mogę, nie będę, niechaj inni to czynią. Ja 
wolę z tobą cierpieć, z tobą zapłakać! Bo cóżbym ci mógł na pociechę 
powiedzieć, czego byś sobie sam daleko wymowniej nie powiedział, 
czego by ci świat już nie powiedział, nie powtarzał aż do znudzenia. 
[…] Świat nas uczy, że cierpieć trzeba, ale Bóg nas uczy, jak cierpieć 
trzeba. Świat nie zna wartości boleści i dlatego od niej ucieka, Bóg wie, 
jakie w niej skarby, i dlatego nie oszczędza nas547. 

Przywołując zaś słowa Anioła z Ewangelii skierowane do płaczą-
cych niewiast, które ujrzały pusty grób Jezusa, wyrażał autor listu głę-
boką wiarę w szczęście wieczne małego chłopca, który przekroczywszy 
bramy śmierci, zyskał miano przewodnika do wieczności: 

Oczy, uszy, ręce nasze go utraciły; ale serce nasze − nie; a myśmy go 
sercem kochali. Nie szukajmy go już na ziemi, ale w niebie. W […] 
Ewangelii czytamy te słowa, które wyrzekł Anioł do niewiast płaczą-
cych, które przyszły odwiedzić grób Jezusa: „Nie lękajcie się, Jezusa szu-
kacie, nie masz go tu, zmartwychwstał, uprzedzi was do Galilei, tam 
Go oglądać będziecie!”. Nie masz *** [Władysia] tu, zmartwychwstał, 
uprzedził nas do nieba, tam go oglądać będziecie!548

W późniejszych listach do Adama ks. Karol nieraz powracał do 
tych bolesnych wspomnień. Pamięć po śmierci kochanego człowieka 
nigdy bowiem nie gaśnie, ale żyć trzeba ze świadomością, że on cały 
czas jest tuż obok. Jedyną, prawdziwą pociechę przynosi nadzieja na 
spotkanie się znowu w niebie i tę myśl ks. Antoniewicz zawsze starał się 
umacniać w ludziach, którzy cierpieli po starcie bliskich osób549. Wska-

547 Tamże, s. 137-138.
548 Tamże, s. 139. 
549 Niesienie pomocy nie tylko rodzicom zmarłego dziecka, ale również jego ro-

dzeństwu, jest niezwykle ważne. Przeżywają oni bowiem silny lęk o los najbliższych osób 
i o siebie, i zamykają się w świecie swoich przeżyć. Cierpliwe, pełne miłości tłumacze-
nie, że Bóg przyjął brata czy siostrę do nieba, gdyż na nie zasłużyli, jest przyjmowane ze 
zrozumieniem i szacunkiem, ale słowa te mają moc dopiero wówczas, gdy wypowiada je 
osoba mająca autorytet, doświadczenie i odpowiednią intuicję; zob. L. Szczepaniak, Tro-
ska o dziecko umierające w szpitalu. Studium z pogranicza medycyny i teologii moralnej, 
Kraków 2008, s. 113-117.
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zywał inną, zupełnie nową perspektywę tego bolesnego rozstania. Przy-
pominał, że Bóg, powołując dziecko do siebie, czyni to z miłości, gdyż 
wie, że dalsze życie na ziemi byłoby dla niego za trudne i przepełnio-
ne cierpieniem zbyt wielkim. Tylko Bóg zna tę prawdę i ma prawo do 
takiej decyzji i tylko On ma moc na nowo w chwale nieba połączyć ze 
sobą ludzi. By tak się jednak stało, potrzeba ze strony człowieka wła-
ściwej postawy zgody, tzn. wiary, miłości, cierpliwości i pracy, i do tego 
właśnie zachęcał młodego księcia kapłan i przyjaciel:

Czyż skończę ten list nie wspomniawszy o Aniołku naszym? Dlacze-
go Bóg go nam wziął? Więcej go kochał jak nas; spuścił boleść na nas, 
aby jemu oszczędzić boleści życia! Za łaską i miłosierdziem Boga doj-
dziemy i my tam, gdzie on jest, ale po wieluż to pracach i boleściach! 
„Co ja teraz czynię, to wy nie wiecie, ale przyjdzie czas, gdzie wie-
dzieć będziecie”, rzekł Zbawiciel do uczniów. Co byś był robił, żeby 
*** [Władyś] był z tobą, rób to, bo on z tobą jest. […] Miałeś nadzieję 
połączenia się z nim na ziemi, dziś masz nadzieję połączenia się z nim 
w niebie! Pracuj, cierp i kochaj; czekaj cierpliwie: Bóg was rozłączył, 
Bóg was połączy!550

Podobnymi słowy pocieszał ks. Karol również siostry Władysia, 
gdy w liście z okazji urodzin księżniczki Teresy nawiązywał do śmier-
ci młodszego brata. Zwracał wówczas uwagę na istnienie duszy, któ-
rej życie jest wieczne i pisał o śmierci duchowej, sprawiającej, że czło-
wiek już za życia może być umarły. Nie straci on kochanej osoby, jeśli 
tego nie chce. Miłość bowiem sprawia, że ten, kto umarł, nadal żyje, 
ale żyje już wiecznie:

Rozłączyłaś się z braciszkiem, któregoś tak serdecznie kochała. Roz-
łączyłaś się z nim pomimo woli twojej, ale utracić go nie możesz, jeśli 
sama nie zechcesz. Nie mów nigdy *** [Władyś] umarł, bo nie umarł, 
ale żyje! Czyż dlatego, że kogo nie widzimy, nie słyszymy, nazwiemy go 

550 K. Antoniewicz, List do księcia Adama Sapiehy, Stanisławów, 7 maja 1849, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XLIX, s. 144; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antonie-
wicz, dz. cyt., s. 389; por. ATJKr, rkps 492, Listy ks. Karola Antoniewicza TJ, przepisane 
przez Marię Morawską z Grocholskich, matkę o. Mariana Morawskiego TJ, list 34, s. 126-132.
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umarłym? Są ludzie, którzy żyją, a są umarli: są ludzie, którzy umarli, 
a żyją. Ty żyjesz na ziemi, a ten żyje w niebie. Ty żyjesz i cierpisz, a on 
żyje i nie cierpi551.

Ten czas chwilowego rozłączenia ma zatem stać się dla dziew-
czynki okazją do czynienia dobra i wspierania rodziców w przeżywa-
niu tego smutnego doświadczenia. Kapłan zwracał jej spojrzenie w kie-
runku cierpiącej matki i w jej intencji polecił odmawiać też ułożoną 
przez siebie wzruszającą modlitwę. Wiedział, że Teresa, patrząc na ból 
ojca i matki, również bardzo cierpi i chciał, by ta modlitwa przynio-
sła jej ukojenie: 

O mój dobry Jezu, któryś taką miłością kochał Matkę swoją, zlituj się 
nade mną i nad matką moją! Tyś ją zasmucił, Ty ją pociesz w smut-
ku jej; Ty wiesz, ile Cię ona kocha i kochać pragnie; uczyń tę miłość 
jej, pociechą jej. Ona za Tobą ciężki krzyż dźwiga bez szemrania, po-
spiesz na jej ratunek! Ona Cię kocha, kochaj ją; ona drugich do Ciebie 
prowadzi, przyjdź do niej z łaską Twoją! Wstąpiłeś do serca jej z krzy-
żem Twoim, a ona tak bardzo cierpi, wstąp do serca jej z chwałą Two-
ją, a pocieszoną będzie!552

Boleść matki, która utraciła dziecko, porównywał Antoniewicz 
do cierpienia i osamotnienia Jezusa w ogrodzie Oliwnym. Rozumiał, 
jak ważna jest wówczas obecność bliskich, kochających osób. Dlatego 
modląc się za księżną, zachęcał także jej córki, by w tym trudnym cza-
sie były dla niej szczególną pociechą i wsparciem:

O Jezu, Tyś czuł to opuszczenie w czasie modlitwy Twojej na Górze 
Oliwnej i wołałeś o pomoc: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci!”. 
I zstąpił anioł z nieba, aby Cię pocieszyć, i ona przez te chwile opusz-
czenia przechodzi, i ona woła do Ciebie: „Smutna jest dusza moja aż 
do śmierci”. Nie zsyłaj już anioła, ale sam przyjdź na jej pocieszenie. 

551 Tenże, List do księżniczki Sapieżanki Zofii lub Teresy (po śmierci brata Wła-
dysława), w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XII, s. 32; (adresaci rozpoznani na 
podstawie kontekstu).

552 Tamże.
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Powiedz jej, że ją kochasz, że *** [syn] jej żyje, że ją z nim połączysz 
na wieki! O Jezu, daj mi łaskę i oświeć mnie, co mam czynić dla niej! 
Nie daj, abym czymkolwiek mogła ją zmartwić, ale żeby tylko pocie-
chę ze mnie zawsze mieć mogła!553

Ksiądz Karol posiadał głęboki dar empatii, potrafił wczuwać się 
w cierpienie drugiego człowieka, pocieszał i umacniał. Listy do księż-
nej Sapieżyny są tego wyjątkowym dowodem. Pomimo własnego bólu, 
a może właśnie dzięki niemu, rozumiał głębię jej przeżyć nie tylko 
związanych ze śmiercią syna, ale również dotyczących życia codzien-
nego. Wspierał ją np. w smutku, gdy książę Adam wyjechał za grani-
cę i przez kilka tygodni nie miała od niego żadnych wiadomości. List 
z ułożoną przez siebie modlitwą, współbrzmiącą z kochającym ser-
cem matki, potrafił dodać jej wówczas otuchy. Będąc świadkiem ży-
cia duchowego Jadwigi, wyrażał też przekonanie, że nie pójdzie ona 
drogą zgubnej wolności bez krzyża niepokoju i tęsknoty, lecz zawsze 
wybierze drogę z Jezusem Ukrzyżowanym i wytrwa wiernie do końca. 
Wiedział, że najważniejsze jest dla niej pełnienie woli Bożej, a to wiąże 
się z dźwiganiem krzyża i umieraniem, gdyż tak wielka jest cena zba-
wienia. Nie ma wątpliwości, że gdyby można było je osiągnąć na in-
nej, łatwiejszej drodze, to miłosierny Bóg by ją dla nas wybrał. Księż-
na Jadwiga z przekonaniem więc modli się pełnymi ufności słowami 
ks. Antoniewicza: 

Jezu mój, […] pójdę z Tobą − krok w krok w ślady krwawe, chociażby 
cały świat Cię opuścił, ja Ciebie nie opuszczę. Stanę z Matką Twoją pod 
krzyżem. Pod krzyżem żyć, pod krzyżem umierać, jeśli taka wola Two-
ja, gotową jestem. Ale gdy niepokój dręczyć będzie duszę moją, pójdę 
do Ciebie − na Górę Oliwną – i zawołam – „smutna jest dusza moja 
do śmierci!”, a Ty mi ześlesz Anioła pociechy i mocy, abym w smutku 
moim nie zgrzeszyła przeciw Tobie. − Gdy słabe serce zadrży na wi-
dok krzyża, zawołam z Tobą, mój Jezu: „Ojcze, jeśli być może, oddal 
ten kielich ode mnie”, ale Ty mnie wesprzyj łaską Twoją − abym w ca-
łej szczerości i pokorze serca dodać mogła: „Nie moja, ale Twoja wola 

553 Tamże, s. 34-35.
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niech się stanie!”, bo wiem, że Twoją wolą jest, abym była zbawioną! − 
a żeby inna do zbawienia była droga, to byś mnie nią pewnie popro-
wadził, bo wiem, że Ty mnie kochasz więcej niźli cały świat, niźli ja 
sama siebie kochać mogę. 

Gdy wszystko mnie opuści, gdy mi odmówisz wszystkich pociech we-
wnętrznych, w oschłościach i tęsknotach będzie usychać serce moje − 
wtenczas na tym bolesnym rozpięta krzyżu, zawołam z Tobą: „Boże, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, abym za to z Tobą przymierze w peł-
nej ufności serca mówić mogła: „Spełniło się, w ręce Twoje oddaję du-
cha mojego” − Amen”554.

Ksiądz Karol, przywołując w tym liście słowa Jezusa, którego nie-
zachwiane zaufanie do Boga było źródłem mocy w cierpieniu, wyrażał 
księżnej swą bliskość i zrozumienie. Ten list, jak wiele innych, Jadwiga 
przepisała ręcznie i wysłała synowi, by go wesprzeć duchowo. Trudno 
o głębszą pociechę niż ta ukierunkowana na krzyż Jezusa i na Jego pa-
sję. Jeśli więc człowiek kocha Boga, to jednocześnie chce być podob-
nym do Męża Boleści i razem z Nim nieść swój krzyż. Na tej drodze, 
gdy ciężar krzyża będzie się wzmagał, nigdy jednak nie jest sam, lecz 
zawsze może liczyć na pomoc Boga:

− Kto kocha, ten cierpi! − Kto kocha, ten stara się przypodobać, stać 
się podobnym − przeistoczyć się w przedmiot miłości swej, a ten, któ-
rego miłość żyje w sercu twoim, był Mężem Boleści, przechodził przez 
wszystkie cierpienia duszy i ciała, i na krzyżu umarł! – Jako za każdym 
krokiem wstępując na wierzchołek Golgoty, coraz bardziej i boleśniej 
ciążył ten krzyż Zbawicielowi − tak też i nam idąc w ślady Jego, posu-
wając się w lata, będzie się może wzmagał ciężar naszego krzyża. Lecz 
czego lękać się mamy? Gdy Zbawiciel upadał na siłach, nie chciał, aby 
Anioł, ale biedny człowiek, dopomógł mu do dźwigania krzyża. − Jak 
my pod krzyżem upadać będziemy, nie Anioł, lecz Bóg sam pomoże 
nam do dźwigania tegoż555. 

554 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Tarnopol, wrzesień 1847, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XVII, s. 61; por. MNK, rkps 1170, t. LXII, Listy od 
matki Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny 1838-1848, list 7.

555 Tamże. 
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Księżna Jadwiga, zapewniając Adama, że razem z nim cierpi i mod- 
li się, szczególną uwagę zawsze zwracała na to, co o krzyżu i o cierpie-
niu pisał ks. Karol i zachęcała go do wnikliwej lektury tych słów. Sama 
dzięki nim doznawała największej pociechy i nie miała wątpliwości, że 
pomogą one również synowi:

Uważaj w liście ks. Antoniewicza, co mówi o cierpieniu, jak wielkie za-
sługi w nim się znajdują − niech cię to pociesza, gdy zbyt wielki smu-
tek cię napada. Dziś długo do ciebie pisać nie mogę − ale za to znów 
za parę dni napiszę. − A masz co lepszego, jak moje bazgraniny, list 
ks. Antoniewicza − który ci pewnie miłym będzie. − Czytając go po-
myślisz sobie, ile ja w nim znalazłam pociechy i pobudek do wytrwa-
nia w dobrych przedsięwzięciach556.

W jednym z listów zatrzymuje się na tym, co pisał ks. Karol w na-
wiązaniu do dialogu Jezusa z Piotrem podczas umywania nóg w cza-
sie ostatniej wieczerzy. Apostołowie nie rozumieli swego Mistrza, a to 
znaczy, że nie wszystko, co się dzieje, jak i nie każdą boleść można po-
jąć od razu. Gdy przychodzi cierpienie, tylko Bóg jedyny zna jego war-
tość i trzeba Mu zaufać:

Dobrze nam z Bogiem, wszak prawda? Nie żałujmy tych łez, które nam 
ręka Jego ojcowska wyciska. Nie ociera Bóg łez naszych, bo te łzy po-
trzebne, aby grzechy nasze obmyć. – Kto umie kochać, to i cierpieć 
umie, bo wie, że te cierpienia pochodzą od Tego, który nieskończoną 
ukochał nas miłością. A więc w imię Boże wiernie i mężnie, w miło-
ści i pokorze, przebijajmy się przez życie, chociażby tu cała droga życia 
łzami naszymi zlaną być miała. Bóg do ciebie powtarza te słowa: „Co 
teraz czynię, nie zrozumiesz, później pojmiesz” (J 13,7)557.

W innym zaś długim liście, który przybrał raczej formę memo-
riału ofiarowanego młodemu księciu Adamowi, wyruszającemu w po-

556 List księżnej Jadwigi Sapieżyny do syna Adama, Wiedeń, 8 stycznia 1848, MNK, 
rkps 1170, t. LXII, list 21.

557 Z listu ks. K. Antoniewicza do księżnej Jadwigi Sapieżyny, w: List księżnej do 
syna Adama, 6 lutego 1848, MNK, rkps 1170, t. LXIII, list 28.
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dróż do Anglii, wyłożył Antoniewicz swój pogląd na świat i rolę wiary 
w Boga. Ta wiara „łzom gorycz odbiera”, uświęca ofiarę, ucisza tęsk-
notę, życiu nadaje sens, „uczy żyć, kochać, cierpieć i umierać”. Czło-
wiek pragnie prawdy i poszukuje jej w świecie, historii i nauce, a zna-
leźć ją może tylko w krzyżu, bowiem została ona do krzyża przybita:

Pytamy o to, czym jest prawda, szukamy jej w filozofii, historii, w potę-
dze rozumu. A nasza prawda gdzie? − Odkąd prawda do krzyża przy-
bitą została, już jej gdzie indziej nie szukajmy, jak tylko na krzyżu!...558. 

Motyw krzyża często pojawiał się w listach ks. Karola do księcia 
Adama. Po śmierci młodszego brata wyłożył mu w tej formie całą teo-
rię i wartość krzyża i wskazywał, w jaki sposób krzyż przeżywać, by 
przynosił on zbawienne owoce. Przestrzegał przed rozpaczą, zachęcał 
do miłości i nadziei. Doznane cierpienie ukazane zostało tutaj jako źró-
dło pewnej duchowej stabilizacji człowieka, a łzy ukryte w głębi serca 
jako zadatek wiecznej szczęśliwości. Zahartowany w cierpieniu czło-
wiek zachowuje duchową równowagę, w boleści nie rozpacza, nie boi 
się prześladowania i żadnej udręki. Jest mocny wiarą i wie, że szczę-
ście wieczne jest dla tych, którzy dźwigają krzyż w milczeniu i pomi-
mo głębokiego bólu umieją kochać i pracować:

Kto pojmuje jasno życie, ten zawsze równowagę w duszy zachować 
potrafi, ani w szczęściu się nie uzuchwala, ani w boleści nie rozpacza! 
Kto wśród boleści się śmieje, z krzyżem się bawi, okazuje, że twardy 
i podły jest; kto wśród boleści zasępiony, przykry, cierpki – upada na 
umyśle, objawia małoduszność! Cierpieć i milczeć, cierpieć i kochać, 
cierpieć i pracować! Niechaj łza zostanie w głę bi duszy twojej jako za-
datek szczęścia wieczne go. „Błogosławieni, którzy płaczą”. Łza nadziei, 
ale nie łza rozpaczy! Ale ta łza niechaj użyźnia, ale nie wysusza serca 
twego, jak rosa niebieska nie wysusza, ale użyźnia ziemię. […]

Wiesz, co zyskujemy przez cierpienie? Oto, że serce nasze nie będzie 
tak tkliwe i drażliwe na chwałę lub prześladowanie. Czyńmy dobrze 

558 K. Antoniewicz, List do księcia Adama Sapiehy, Lwów, 25 stycznia 1848; cyt. 
za: J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 384-386.
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z przekonania, czyńmy dobrze z miłości, bo tu nie idzie o naszą chwałę 
i dobro, ale o chwałę Boga, o dobro ogółu559. 

Orędzie miłości wypływającej z  krzyża zostało ukazane przez 
ks. Karola również w listach do innych osób, m.in. do cierpiącej po stra-
cie męża baronowej Stefanii Konopczyny560. Miały one na celu wzbu-
dzenie w niej ufności, męstwa i odwagi w niesieniu krzyża. Zrozumie-
nie bólu spowodowanego śmiercią bliskiej osoby nie było w przypadku 
ks. Antoniewicza tylko pustym frazesem i pocieszeniem. Zwracał szcze-
gólną uwagę na to, że jeśli człowiek jest blisko Boga, to w cierpieniu 
spotka Jego pomoc i wsparcie: 

Wiem i doskonale rozumiem położenie twoje, bom i sam przez wie-
le boleści wszelkiego rodzaju przechodził, i dziękuję z tobą Bogu za 
ciebie. Trwaj tylko wiernie na tej drodze. Przeżyłaś, przecierpiałaś już 
tyle chwil, któż ciebie, wyznaj, tak silną ręką dotychczas wspierał, żeś 
na tej dro dze nie upadła, że cierpienia twoje nie oderwały, ale bardziej 
cię zbliżyły do Boga, że teraz tylko w Nim tej szukasz pociechy, którejś 
pierwej od ludzi żądała561.

Autor listów rozumiał, jak bolesnym krzyżem jest śmierć bliskich 
osób. Życie obumierało w nim stopniowo wraz ze stratą ojca, pięciorga 
dzieci, żony, matki i siostry Katarzyny, po odejściu której pisał w liście 
do Ksawery Grocholskiej: 

Im dalej w życie, tym pustszą, samotniejszą i boleśniejszą staje się dro-
ga pielgrzymstwa naszego, każda śmierć drogiej sercu naszemu osoby 
kruszy ogniwo po ogniwie tego łańcucha, co nas przykutych trzyma do 
ziemi, i w tym stosunku, jak życie co rok z uroku swego utraca, ta po-
sępna myśl o śmierci w coraz jaśniejszą i swobodniejszą się przekształca. 

559 Tenże, List do księcia Adama Sapiehy, Stanisławów, 7 maja 1849, w: Poselstwo 
duchowe ku ludziom, list XLIX, s. 142-144, zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, 
dz. cyt., s. 389; por. ATJKr, rkps 492, list 34, s. 126-132; list cyt.

560 W 1848 r. zmarł mąż baronowej Konopczyny, miał 40 lat, osierocił syna Stanisława. 
561 K. Antoniewicz, Do br. Stefanii Konopczyny (Do Pani… o krzyżu), 1849, ATJKr, 

rkps 932 − A, t. II, Kopie listów ks. Karola Antoniewicza TJ, list 38, k. 156; por. list XVII, 
w: Listy z zakonu, s. 53. 
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Im więcej serce liczy drogich grobów, tym tęskniej wzdycha do nieba. 
Tak pomału, nieznacznie serce się odrywa od świata, i obumiera w każ-
dej boleści, która je dotknie, w każdej nadziei, która je zawiedzie562. 

Gdy Antoniewicz pisał o przeżywaniu osobistego krzyża, zawsze 
myślał o cierpieniu osoby, do której słowa kierował. Jego ból pozosta-
wał niejako w tle, a rady, którymi dzielił się z adresatem, zapewne od-
nosił także do samego siebie. Czuł się w świecie coraz bardziej osa-
motniony, ale nie opuszczało go przekonanie, że pomimo dotykania 
głębi niewyobrażalnego bólu, człowiek nie może pozwolić, by w jego 
życiu zagościła bezczynność i rozpacz. Śmierć nie ma życia paraliżo-
wać, wręcz przeciwnie – ma uczyć:

[…] aby tego krótkiego życia nieczynnością nie ukracać, ale myślą, 
czynem i  mową pracować na wieczność. O, biedni ci, którzy wiarę 
w Boga i wieczność stracili, dla których grób nie głosem nadziei, ale 
głosem rozpaczy przemawia! Pracujmy, cierpmy, módlmy się z Bo-
giem, w Bogu i dla Boga563.

Przeżywając śmierć bliskich osób, ks. Karol widział również 
w tych bolesnych wydarzeniach działanie Boga, który odrywając ser-
ce człowieka od ziemskich przywiązań, przygotowuje go w ten sposób 
do chwały nieba. Podkreślał, że trudnej sztuki wytrwania w cierpieniu 
nauczyć się można tylko poprzez cierpienie osobiste. Tłumacząc więc 
księżnej Jadwidze zasady Bożego działania w życiu człowieka, pisze:

W szczęściu częstokroć Bóg nas szukać musi, a w smutku to my Boga 
szukamy. […] Tak to im dalej w życie, tym puściej wokoło nas; co chwila 
znika droga sercu istota. Im bliżej szczytu, tym ciernistsza droga, i tak 
do bry Bóg odrywa serce nasze od ziemi, pomału, aby ciągle cierpiało, 
ale w cierpieniu nie złama ło się, ale cierpiąc, cierpieć się nauczyło564.

562 Tenże, List do Ksawery Grocholskiej, listopad 1847, w: Listy z zakonu, list XI, 
s. 29-30; zob. J. Badeni, Ksiądz Karol Antoniewicz, dz. cyt., s. 167.

563 Tamże.
564 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, grudzień 1847, w: Poselstwo 

duchowe ku ludziom, list XVIII, s. 65; zob. list do J. Sapieżyny, 6 listopada 1947, ATJKr, 
rkps 692, notatka III, list V, s. 11.
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W listach Antoniewicz często wplata w tekst modlitwę do Boga, 
wyrażającą głęboką miłość i deklarację wytrwania pod krzyżem jako 
drogę do chwały. Wpisuje się tym samym w  modlitewny nurt epo-
ki romantyzmu, gdyż pisarze i poeci XIX wieku modlitwie poświęcili 
w swych przemyśleniach wiele miejsca. Przeświadczeni byli o koniecz-
ności nieustannego kontaktu z Bogiem. Pełnię tego spotkania uzależ-
niali od stopnia duchowego rozwoju, stąd ustawiczna wówczas troska 
o jakość, sposób i autentyczność modlitwy565. 

Bez wątpienia najwięcej słów skierowanych do Boga zawiera-
ją listy Antoniewicza do księżnej Sapieżyny; jest to zwykle modlitwa 
uwielbienia lub prośby. Często stanowią one też refleksję przypomina-
jącą rachunek sumienia, który może być pomocą dla innych. Przede 
wszystkim jednak modlitwy te wyrażają głęboką miłość ks. Karola do 
Boga i pragnienie pełnienia Jego woli we wszystkim i do końca. Krzyż 
w tych modlitwach zawsze zajmuje miejsce centralne.

Panie, Ty widzisz, żem wiele krzywd od ludzi poniósł, alem nikogo 
dobrowolnie nie skrzywdził, wielem od ludzi ucierpiał, alem nikomu 
nie stał się przyczyną cierpienia! − Jeśli ludzie fałszywie sądzić mnie 
będą, pomnę na sąd, który ludzie wydali na Ciebie; jeśli niewdzięcz-
nością będą mi się odpłacać, pomnę jako ci, którym wszystkoś dobre 
uczynił, wołali: „ukrzyżuj Go!” − jeśli wszelkiego rodzaju boleści pa d- 
ną na mnie, z Tobą zawołam: „Tęskna jest dusza moja aż do śmierci!”. 
Z Tobą modlić się będę w Ogrójcu: „Ojcze! jeśli być może, oddal ten 
kielich ode mnie, ale nie jako chcę, ale jako Ty chcesz”. − A jeśli do 
krzyża mnie przybijesz, zawołam z Tobą; „Boże mój, czemużeś mnie 
opuścił?!”, ale przeciw woli Twojej, z krzyża chociażbym mógł, nie zstą-
pię! − ale chcę wy trwać z Tobą i przy Tobie aż do śmierci, bo Cię ko-
cham, a kto kocha, ten cierpieć musi, odkąd Ty, o mój Jezu, któryś nie-
skończenie ukochał nas, nieskończenieś cierpiał dla nas! Tyś pierwszy 
krzyż poświęcił i pobłogosławił tych wszystkich, którzy krzyża Twego 
i chwały Twojej uczestnikami stać się pragną!566

565 A. Bednarek, Sztuka kaznodziejska…, dz. cyt., s. 134.
566 K. Antoniewicz, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, Lwów, grudzień 1847, 

w: Poselstwo duchowe ku ludziom, list XVIII, s. 67-68.
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Pokora i przyjęcie krzyża prowadzi autora listów do odkrycia, że 
krzyż ten jest najjaśniejszą gwiazdą przewodnią na drodze ludzkiego ży-
cia. Stąd też wiele razy do księżnej, jak i do innych osób, przesyła mod- 
litwy uwielbienia krzyża, którymi pragnął adresata umocnić i wskazać 
mu właściwą drogę życia. Krzyż dany przez Boga jawi się tutaj jako naj-
wyższy gest Bożego wybrania i otrzymuje nowy sens − dzięki zbaw-
czej śmierci Jezusa staje się ołtarzem miłości, o który opierała się Jego 
głowa. Taką rolę spełnia też krzyż w życiu człowieka. W liście, którego 
adresatką jest prawdopodobnie Maria Morawska, widnieje wzruszają-
ca modlitwa – prośba do Jezusa o ten dar:

O, jak piękny jesteś krzyżu Pana i Zbawiciela mego, uświęcony krwią 
Jego. W tobie całą pokładam nadzieję moją. Ty bądź gwiazdą pielgrzym-
stwa mego, ty bądź towarzyszem wędrówki mojej do nieba. Bez krzyża 
mego niegodnym krzyża Twego. Tylko miłością zranione serce w sercu 
Twoim odpocząć może, a jeśli nie jestem godna z wybranymi Twymi być 
do krzyża przybitą, pozwól mi usiąść u stóp jego, aby choć jedna kro-
pla krwi padła na duszę moją, abym zbolałą głowę mogła oprzeć o ten 
ołtarz miłości, na którym spoczywała głowa Twoja cierniami skłuta567. 

Krzyż symbolizujący ołtarz miłości nawiązuje do tradycji Kościo-
ła, w której istniało jednoznaczne przekonanie, że krzyż Chrystusa jest 
prototypem ołtarza. „Ołtarz jest obrazem krzyża, na którym Chrystus 
we własnej osobie się ofiarował”568 – pisał św. Tomasz z Akwinu. Kie-
dy pojmiemy tajemnicę krzyża, zrozumiemy też tajemnicę życia jako 
ukrytą ofiarę miłości, która jest symbolem pełnego oddania się Bogu. 
Dlatego pragnieniem człowieka powinno być życie w cieniu krzyża Je-
zusa, życie będące „ukrzyżowaną miłością”, co w pełni wyraża się po-
przez oddanie Mu do dyspozycji swojej woli: „Jezu mój […], weź to 
serce i zrób z nim, co chcesz” – modli się Karol Antoniewicz. W tajem-
nicy życia i jednocześnie w tajemnicy krzyża jest bowiem ukryta ofiara 
własnej woli i miłości:

567 Tenże, List do M…, ATJKr, rkps 977 − A, Listy ks. Karola Antoniewicza prze-
pisane ręką śp. Maryi z Grocholskich Morawskiej, matki ks. Mariana Morawskiego, k. 16. 

568 Cyt. za: S. Kobielus, Krzyż Chrystusa…, s. 170.
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Tu pod krzyżem Twoim chcę żyć i umierać, kochać i cierpieć, myśleć 
i działać, aby życie moje całe było ukrzyżowaną miłością, aby miłość 
moja krzyżem Twoim poświęconą była. Zrozumiawszy tajemnicę krzy-
ża, zrozumiem tajemnicę życia, która niczym innym nie jest, jak tylko 
ukrytą ofiarą, ofiarą woli własnej, miłości własnej. O Jezu mój, u stóp 
krzyża Twego czynię tę ofiarę − przyjm ją, pobłogosław, poświęć ją, 
weź to serce i zrób z nim, co chcesz w czasie i na wieki. O Jezu, ko-
cham Cię całym sercem moim569. 

Uwielbienie krzyża wyrażone w tej modlitwie zyskuje najgłębszy 
sens, ponieważ dokonuje się z pozycji zranionego cierpieniem człowie-
ka, który nie jest już jedynie adoratorem ukrzyżowanego Jezusa, lecz 
Jego wiernym uczniem i naśladowcą. O tym Antoniewicz wspominał 
w wielu listach, zawsze zachęcając, by krzyż osobisty łączyć z krzyżem 
Jezusa, by jak On kochać, jak On cierpieć i milczeć. Niezastąpionym 
wsparciem w  kroczeniu krzyżową drogą jest według niego bliskość 
z ludźmi, którzy są przyjaciółmi Boga. W Listach w duchu Bożym do 
przyjaciół pisał: 

Bo nie dosyć krzyż dźwigać, ale trzeba z krzyżem iść za Nim [Jezusem]! 
Łączmy więc smutek nasz ze smutkiem Jego. Krzyż nasz z krzyżem Jego. 
Prześladowani, kochajmy, jak On kochał. Zapoznani, a nawet od tych, 
którym gotowi jesteśmy zdrowie i życie wydać, milczmy i błogosław-
my, i módlmy się. Jest to jedną z najzbawienniejszych, najświętszych 
pociech, jakich w czasie pielgrzymstwa naszego doznać możemy − po-
znanie i zbliżenie się do osób, które Bóg kocha i które Boga kochają570. 

Antoniewicz chętnie podejmował problematykę dźwigania krzy-
ża jako nieuniknionego warunku naśladowania Jezusa. Męka Chrystu-
sa jest dla niego wzorem wszystkich cnót, wskazaniem konieczności 
doskonalenia się w  unikaniu grzechu oraz znakiem godności czło-
wieka, wyrażeniem pełni miłości do Boga i ludzi571. Na tej drodze za 
Jezusem ważne jest to, by zachować wiarę, nadzieję i miłość. Podobnie 

569 K. Antoniewicz, List do M…, ATJKr, rkps 977 − A, k. 16.
570 Tenże, List do…, w: Listy w duchu Bożym do przyjaciół, list XI, s. 29. 
571 Por. H. Sławiński, Przepowiadanie Chrystusowego Krzyża, dz. cyt., s. 221-222.
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C. Norwid uważał, że „zasada wszech-harmonii społecznej w Chrze-
ścijaństwie” polega na tym, by iść: „Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, 
ale za Zbawicielem z krzyżem swoim”, tzn. nie mamy zmuszać Jezusa 
do ciągłego naprawiania ludzkich błędów, lecz naśladując Go, winni-
śmy sami powiększać dobro, niosąc własny krzyż572. Wówczas może-
my mówić o prawdziwym uczestnictwie w dziejach świata. 

Wzrok człowieka złamanego cierpieniem powinien być zatem 
skierowany na krzyż Chrystusa. Ksiądz Karol nie wątpił nigdy, że Ten, 
który dopuszcza boleść, obdarza też siłą do dźwigania krzyża. Doświad-
czył tego osobiście, ale widział to również w życiu innych, bliskich mu 
osób. W liście do wujenki − Wandy Bobrowskiej, która doświadczyła 
bólu żałoby, pisał:

W tych ostatnich czasach, o jakżeś się zbliżyła do tego krzyża zbawienia, 
na którym Bóg twój dla ciebie tak okropne ponosił męki; zbliżyłaś się 
do krzyża zbawienia twego, bo pomimo tego, że cię Bóg tak nad wyraz 
ciężką prowadzi drogą, nie utraciłaś jednak wiary, nadziei i miłości573.

Porównywał ją do stojącej pod krzyżem w milczeniu i bez skargi 
Matki Bożej, i zapewniał, że sam Bóg otrze jej święte łzy. Zachęcał do 
modlitwy słowami cierpiącego Jezusa: „Powtarzaj często z Bogiem two-
im − «Smutna jest dusza moja aż do śmierci, Ojcze, jeśli być może, od-
dal ode mnie ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty! Boże, mój 
Boże, czemuś mnie opuścił»”574. Przekonywał, że jej boleść zostanie 
połączona z bólem Ukrzyżowanego, gdyż nie ma cierpienia, którego 
nie doświadczałaby Jego dusza, serce i ciało. On pierwszy przeszedł tę 
drogę krzyżową, która jest również udziałem człowieka, gdy wstępuje 
w ślady krwi Jezusa, męczenników, Maryi oraz świętych niewiast i wy-
znawców. Ta droga prowadzi do nieba575: 

572 A. Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów…, s. 133; zob. C. Norwid, 
Promethidion (motto), w: C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. III, Poematy, Warszawa 1971, s. 431.

573 K. Antoniewicz, List do wujenki Wandy Bobrowskiej, 1847 r., ATJKr, rkps 932 
− A, t. III, k.1-2.

574 Tamże.
575 Por. tamże.
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Idziesz tą drogą, która przez Kalwarię do nieba prowadzi. Kocha cię 
Bóg − jesteś w ręku Jego. […] Kiedy cię Bóg rozpiął na +, przyciśnij 
ten znak + do ust i serca twego, mówiąc: „Niech się dzieje wola Twoja! 
Czyń ze mną, co chcesz, Panie, tylko daj mi siebie samego”576.

Miłości Boga i miłości krzyża w rozumieniu Antoniewicza nie 
można oddzielić, jednej bez drugiej nie da się pojąć. Krzyż przeraża 
tylko tych, którzy nie kochają Boga i Jego przykazań. Przyjmowany zaś 
jest pokornie przez człowieka wówczas, gdy zaczyna on swego Stwór-
cę i Pana kochać i szanować:

Kto kocha Boga, ten kocha krzyż! Kto kocha krzyż, ten kocha Boga! 
I to dwie miłości tak są ściśle połączone, że jednej bez drugiej zrozu-
mieć nie można! Bo jakżeby podobnym było inaczej, abyśmy słabymi 
siłami naszymi, złą żądzą i pragnieniem szczęścia i zabawy i pociechy, 
nie uciekali od wszystkiego, co nam boleść sprawia i nie opierali się 
wszystkiemu, co jest przeciwne naturze naszej? I to samo serce pokąd 
nie kocha ło Boga, wzdrygało się na widok krzyża, i to sa mo serce od-
kąd Boga kochać poczęło, z poko rą ten krzyż przyjmuje577. 

Kolejny raz ks. Karol przypomniał orędzie krzyża, nazywając „dzieć-
mi krzyża” wszystkich ludzi chcących wyruszyć w drogę za Jezusem. Dziec-
kiem krzyża jest również on sam, dlatego za św. Pawłem powtarza, że prag- 
nie, by krzyż Chrystusa był jego jedyną chlubą:

Odkąd Bóg nasz i Pan nasz, i Ojciec nasz i Zbawca nasz z miłości ku 
nam do krzyża był przybity, odtąd i my zo staliśmy dziećmi krzyża, 
abyśmy jako tacy zawo łać mogli z Pawłem św.: „Żyję już nie ja, ale 
żyje we mnie Chrystus!”. „Z Chrystusem jestem przybi ty do krzyża!” 
„A ja, nie daj Boże, abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, 
a ja światu”!578

576 Tamże.
577 Tenże, Do br. Stefanii Konopczyny (Do Pani…o krzyżu), 1849; ATJKr, rkps 932 

− A, t. II, list 38, k. 156-157 (81-82); por. list XVII, w: Listy z zakonu, s. 52.
578 Tamże. 
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Te odważne słowa są owocem głębokiego nawrócenia: „Żyję już 
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus!”. Apostoł nie lęka się krzyża, choć 
wie, że droga z nim nie będzie łatwa. Pamięta, że nawet Jezus upadał 
pod jego ciężarem i prosił Boga o oddalenie kielicha męki i opuszcze-
nia. Miłość do krzyża wyraża się w pokornym przyjęciu tego ciężaru 
i zdania się na wolę Boga. A słowo cichej skargi w nocy cierpienia nie 
świadczy o braku miłości krzyża, lecz skierowane do Boga, wyraża uf-
ność i nadzieję. Pisał o tym Antoniewicz m.in. w liście do baronowej 
Stefanii Konopczyny. Cały list opublikowany został w Listach z zako-
nu i nosi tytuł Do Pani… o krzyżu:

Powiesz: ja Boga nie kocham, bo ja krzyża nie kocham! Bądź spokoj-
ną; i jedno i drugie, miłość Boga i miłość krzy ża jest w sercu twoim, 
nie z twojej zasługi, ale z miłosierdzia Boskiego. Bo na czym zakładasz 
i miłość krzyża i miłość Boga? Czy na tym, aby nie czuć ciężaru jego? 
Ale sam Zbawiciel upadał pod jego ciężarem! Czy na tym, abyś ten 
krzyż dźwigając żadnej nudoty [znużenia] i tęsknoty nie czuła? Ale ten-
że Zbawiciel Pan sam wyrzekł: „Tęskna jest dusza moja aż do śmierci!”. 
Czy na tym, abyś nie prosiła Boga, aby zdjął z ciebie ten ciężar? Ale Bóg-
-Człowiek sam prosił o to Ojca swego: „Ojcze, jeżeli być może, niechaj 
odejdzie ten kielich ode mnie, lecz nie jako ja chcę, ale jako Ty!”. A pytam 
się, czy byś chciała, aby ten ciężki krzyż, przeciw woli Boga, był zdjętym 
z ciebie? Prawda, że nie? Czy przez to uka zujesz, że nie kochasz krzy-
ża, że się czasami uskarżasz przed Bogiem, że cię opuścił? Oto z krzyża 
ten sam głos się odzywa: „Boże, Bo że mój, czemuś mnie opuścił?”579. 

Głęboką refleksję o krzyżu zawarł Antoniewicz również w Liście 
na nowy rok o cierpieniu. Autor zachęcał w nim adresatkę (prawdopo-
dobnie Stefanię Konopczynę), by dziękowała Bogu nie tylko za otrzy-
mane łaski, ale i za boleść, której doznała. W cierpieniu człowieka za-
wsze jest obecny sam Bóg. Pamięć zaś o przeżytym bólu pozostaje wciąż 
żywa, ale nie jest to pamięć jedynie bolesna. Ma ona również swoje ja-
sne, „słodkie” oblicze – świadomość tego, że nie cierpiało się na próżno. 
Ten krzyż był bowiem dany od Boga, który sam pomagał go człowie-
kowi dźwigać:

579 Tamże.
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Ludzie Boga do krzyża przybili i ręka ludzka z krzyża Go zdjęła. Ciebie 
Bóg przybił do krzyża, Jego ręka nie chaj cię z krzyża złoży! I gdzież się 
podział ten ca ły rok, cośmy przeżyli, gdzie te łzy coś wypłakała? Gdzie 
te wszystkie niepokoje, trwogi, obawy? Je dna tylko pamięć pozostała 
− cierpka i  słodka, cierpka, żeś cierpiała, słodka, żeś nie na próżno 
cierpiała. Nosiłaś krzyż, ale to ręka Boska go na ciebie włożyła, nosi-
łaś krzyż, ale nie sama, Bóg był przy tobie, abyś nie upadła pod jego 
ciężarem. Podziękuj więc Bogu za wszystkie łaski, któreś w przeciągu 
roku tego odebrała, za wszystkie pociechy, któreś doznała, choć skąpo, 
i za wszystkie boleści, którymi Bóg tak hojnie cię obdarzył580.

Z kolei w jednym z listów do księżnej Jadwigi, pisanym w Dniu 
Zadusznym, nawiązywał ks. Karol do symboliki tego dnia jako wspo-
mnień radosnych i bolesnych. Zastanawiając się nad tajemnicą śmier-
ci, pytał: „Czemu na groby patrzymy tylko okiem nie duszą, czemu na 
ziemię tylko, a nie na krzyż, który jest na mogile?”581. Nie bronił pły-
nąć łzom żałoby za człowiekiem kochanym, ale mówił, że winny to 
być łzy nadziei i miłości, a nie rozpaczy będącej dowodem braku wia-
ry. Ten dzień pamięci o zmarłych również w jego sercu obudził bole-
sne wspomnienia i błogosławione łzy: 

O, ile to dziś radości w niebie! Ile smutku na ziemi, ile wspomnień 
smutnych i  bolesnych! […] Czemuż dziś mamy się smucić? Kiedy 
to dziś może dusze, któreśmy najwięcej kochali za życia, przyszły do 
radości wiecznej; kiedy to dziś całe niebo się cieszy! Błogosławione 
są łzy, które płyną za umarłym, ale powinny być to łzy nadziei, któ-
rej źródłem jest wiara, a nie łzy rozpaczy. Błogosławione są więc łzy, 
w których jest zbawienie, bo w nich jest wiara, nadzieja, i miłość. Taką 
łzą płakały dziś serca nasze, bo ty i ja mamy drogie skarby w ziemi 
lub raczej drogie skarby w niebie! Mamy za kim się modlić, mamy 
do kogo582.

580 K. Antoniewicz, List do Pani…, [1849 r.], w: Listy z zakonu, list XXXVI, s. 91; 
zob. ATJKr, rkps 492, list 3, s. 18-22; List na nowy rok o cierpieniu. 

581 Tenże, List do księżnej Jadwigi Sapieżyny, 2 listopada 1848; por. list XXIX, 
w: Poselstwo duchowe ku ludziom, s. 98.

582 Tamże, s. 99. 
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O krzyżu Antoniewicz pisał też w listach do dzieci; jeden skie-
rowany jest nawet do kilkumiesięcznego synka Marii Morawskiej Sta-
sia583. Autor był przekonany, że matka, która była bezpośrednią adre-
satką tych słów, przekaże je w przyszłości swojemu synowi. List ten 
zatytułowany Do małego dziecka na imieniny, wyrażał wielką wiarę 
i przekonanie, że znak krzyża zrozumiały jest nie tylko dla ludzi doros- 
łych. Również małe dziecko powinno poznawać jego wartość, dostrze-
gać mądrość i uczyć się z niego czerpać moc w cierpieniu, pociechę 
i pokój serca:

Dziś twoje imieniny! Cóż ubogi, biedny zakonnik ofiarować ci mogę? 
Przyjm ten krucyfiks ode mnie. Matka, (wiem dobrze) zachowa ci go 
z  tą karteczką, przyjm z  nim błogosławieństwo z  najgłębszej duszy 
mojej! Kochaj Boga, kochaj ludzi! Stój mocno w wierze, wiara cię zba-
wi, żyj nadzieją, nadzieja do nieba cię doprowadzi, żyj miłością, a mi-
łość da ci żywot wieczny! A jeśli doznasz smutków i cierpienia, padnij 
przed tym krucyfiksem na kolana i pamiętaj, że w krzyżu zbawienie 
i tylko w tym krzyżu znajdziesz pociechę w smutku, światło w ciem-
nościach ducha, siłę w niemocy, pokój wśród burz tak zewnętrznych, 
jak wewnętrznych! 
Chcieć cierpieć, mieć co cierpieć, umieć cierpieć, oto prawdziwa mą-
drość krzyża, błogosławieństwo. Kto krzyż kocha, ten w krzyżu znaj-
dzie pociechę i szczęście. Kto od krzyża ucieka, ten w szczęściu świa-
ta znajdzie krzyż swój!584

Rozbudowana refleksja ks. Antoniewicza o krzyżu zawarta jest 
również w rozważaniu Droga Chrystusa i droga świata, które znajdu-
je się, w formie listu, w kilku wersjach rękopiśmiennych przepisanych 
przez różnych adresatów. Jest to właściwie wykładnia katechizmo-
wych prawd dotyczących wyboru przez człowieka jednej z dróg ży-
cia − może być to albo droga Chrystusa, albo droga świata. Pierwsza 

583 Stanisław Morawski – syn Marii Morawskiej, ur. 24 VI 1848 roku.
584 K. Antoniewicz, List do dziecka: Stasia Morawskiego (młodszy brat ks. Maria-

na), 13 listopada 1948; zob. ATJKr, rkps 977 − B, Listy. Autografy, w. XIX. Własnoręczne 
listy ks. Karola Antoniewicza, k. 36-37; ATJKr, rkps 977 − A, k. 1-2; por. Do małego dziec-
ka na imieniny, w: Listy z zakonu, list XLV, s. 111.
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− to droga pracy, miłości, pokory, wytrwałości i ufności; druga − to 
droga lenistwa, nienawiści, pychy i zwątpienia. Krzyż jest świadkiem 
i sędzią dokonanych wyborów i przyrzeczeń. Na pamiątkę pięciu ran 
Chrystusa wskazał autor pięć rad, którymi człowiek powinien się kie-
rować: znosić wszystko, unikać tego, co się Bogu nie podoba, ćwiczyć 
się w pokorze, kochać Boga i w Nim się radować585.

Epistolografię Antoniewicza można uznać za gatunek równo-
rzędny z jego twórczością literacką. Wydawca listów – W. Wielogłow-
ski pisał, że nieraz zastanawiał się nad „wyjątkową zdolnością stosowa-
nia zasad niebiańskiego porządku do najmniejszych spraw człowieka 
na ziemi”586, która charakteryzowała listy ks. Karola. Źródło tej zdol-
ności odnalazł w szczególnej łasce od Boga, gdyż jak zauważa −„au-
tor listów, kiedy pisze do ludzi, to myśli o Bogu, kiedy pisze o sobie, to 
myśli o ludziach; sam służy bliźnim, a przez bliźnich Bogu i kochając 
Go w bliźnich, ich też w Bogu kocha”587. Właśnie dzięki bliskim, ludz-
kim relacjom miłości i przyjaźni zaistniała w epoce romantyzmu moż-
liwość powstania fundamentalnych wielkich zespołów epistolarnych. 
Przyjaźń to z pewnością drugie obok miłości uczucie, które cechując 
się istotną siłą inspirującą, zdominowało epistolografię romantyczną 
i zadecydowało w poważnej mierze o jej rozwoju588. W tak rozumia-
ny nurt epistolografii wpisuje się też zatem bogata i dotąd niezliczona 
korespondencja Antoniewicza: zarówno „listy z nieba”, pisane specjal-
nie dla księżnej Jadwigi Sapieżyny, jak i listy do przyjaciół i współbraci. 

Autor wstępu do zbioru listów zawartych w Poselstwie duchowym 
pisał, że zbierał je z początku dla swej własnej nauki i pociechy, dzie-
ląc się jej owocami z przyjaciółmi, „widząc zbawienny wpływ, jaki wy-

585 Por. tenże, Droga Chrystusa i droga świata, „Pokłosie…”, Poznań 1854, s. 13-14; 
por. ATJKr, rkps 735, Autografy ks. Karola Antoniewicza i kopie przez ks. Teofila Baczyń-
skiego TJ wykonane, k. 128-130. Styl pisma wskazuje, że ten utwór przepisany jest ręką 
księżnej Jadwigi Sapieżyny.

586 W.W. [Wielogłowski], Przedmowa wydawcy, dz. cyt., s. III.
587 Tamże.
588 Z. Sudolski, Polski list romantyczny, Warszawa 1997, s. 284.
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wierały te piękne i święte myśli wyrzeczone z takim wdziękiem, pro-
stotą i miłością”589. Zostały te listy wydane „bez układu i wyboru”, ale 
i tak z pewnością „każdy znajdzie w nich żywioł odpowiedni potrze-
bom duszy swojej i za ich pośrednictwem pomnoży się chwała Boska 
na ziemi”590. 

Listy Antoniewicza są ściśle zespolone z doświadczeniami eg-
zystencjalnymi człowieka. Wszystkie refleksje, którymi się dzieli, na-
wiązują do konkretnych życiowych wydarzeń. Wpisują się one w nurt 
literatury stosowanej, będącej literackim odbiciem życia i aktów woli 
człowieka kształtującego formy życia zarówno osobistego, jak i spo-
łecznego591. 

589 B.a., Wstęp do: K. Antoniewicz, Poselstwo duchowe ku ludziom, s. I. Listy te 
zostały zebrane i wydane z inicjatywy Marii Morawskiej.

590 Tamże, s. II.
591 Por. S. Skwarczyńska, Teoria listu, dz. cyt., s. 207.
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ZAKOŃCZENIE 
„KSIĄDZ KAROL OD KRZYŻA”

Serce szlachetne nie szuka drogi
Usłanej tylko kwiatami;
Ono chce cierpieć w służbie miłości,
Spowić się ofiar różami.
I nie nakarmi się do sytości
U żadnej ziemskiej krynicy,
Bo szczęście jego w tej tajemnicy
Którą-m odnalazł w skrytości 1. 
       (św. Jan od Krzyża)

Motyw krzyża ukazany i interpretowany jako uniwersalny znak 
ludzkiego życia w każdym jego wymiarze, jest dla chrześcijan również 
znakiem nadziei i zwycięstwa. Choć kojarzy się z bólem i cierpieniem, 
to jednak ostatecznie, dzięki misterium Golgoty, wiedzie do zmartwych-
wstania2. Jednak „tylko ci […], w których wnętrzu codziennie rozgry-
wa się dramat Golgoty, mogą powiedzieć: „Krzyż stał się nam bramą”3  

1 Święty Jan od Krzyża, doktor Kościoła, Glosa druga (Otra a lo divino), 
w: tenże, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986, s. 82.

2 J. Walkusz, Piórem i słowem. Aktywność literacka polskiego duchowieństwa 
katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach 1848-1939, 
Pelplin 2003, s. 601.

3 Jan Paweł II, Słowo do uczestników historycznego pogrzebu Norwida, Rzym, 
30 czerwca 2001; cyt. za: J.F. Fert, Poezja i publicystyka, Lublin 2010, s. 100.
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− mówił Jan Paweł II do uczestników symbolicznego pogrzebu C. Nor-
wida − najbardziej znanego poety krzyża okresu romantyzmu. Krzyż 
dla niego to znak zbawienia przywracający człowiekowi − „wcielo-
nej sprzeczności” 4 − utraconą harmonię i tylko ten, kto dotknięty jest 
cierpieniem, naznaczony „raną śmierci” i „blizną grzechu” – jak pisał 
w wierszu Nieskończony, dzięki krzyżowi może wejść w jedność z Bo-
giem5. Tak rozumiany krzyż zapowiada rzeczywistość paschalną, staje 
się drogą, życiem i Dobrą Nowiną o zbawieniu:

Człek, wcielona sprzeczność, dział…
Z raną śmierci, co go dwoi, 
Z blizną grzechu – rozłamany −
Ledwo stoi…
Nad nim – droga…

Krzyż, jak waga… przewidziany
Od wszech-sumień wstęp do Boga…6

Warto pamiętać, że w epoce romantyzmu obok C. Norwida to za-
szczytne miano „poety krzyża” zyskał właśnie ks. Karol Antoniewicz. 
Poeta narodził się w nim wówczas, gdy poznał, co znaczy ból nieza-
winionego cierpienia. Jego twórczość jako swoisty „pamiętnik lirycz-
ny”, w którym wiodącym motywem jest znak krzyża i bliskie mu pola 
znaczeniowe − motyw cierpienia, śmierci i  pocieszenia7, może stać 
się wsparciem dla wszystkich ludzi dotkniętych tą bolesną tajemnicą. 
Krzyżem znaczona była jego droga, w krzyżu widział najwyższe urze-
czywistnienie podstawowych prawd chrześcijaństwa i  na krzyżowej 
drodze „zdobył hart ducha” do ofiarnej pracy duszpasterskiej, „któ-
ra współczesnym i potomnym kazała zaliczyć go do wielkich i dobro-

4 C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycz-
nymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 1, Wiersze, Warszawa 1971, s. 202.

5 Zob. W. Pyczek, Motywy pasyjne w liryce…, dz. cyt., s. 325.
6 C. Norwid, Nieskończony, w: tenże, Pisma wszystkie, t. I, Wiersze, dz. cyt., s. 202.
7  F. Ziejka, Karol Bołoz Antoniewicz…, dz. cyt., s. 33.
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czynnych duchów naszego narodu”8. On to ze wzrokiem utkwionym 
w Osobę Ukrzyżowanego modlił się tymi słowami: 

O Jezu mój drogi! O Matko moja Maryjo! W smutnym usposobie-
niu duszy mojej, dźwigam jak ciężar bolesny to życie moje. Nie wiem, 
gdzie mam szukać źródła boleści i tęsknoty mojej; krzyżów, którymi 
miłosierdzie Boże nawiedza mnie, rozróżniać nie zdołam − bo krzyż 
mój, to każda myśl moja − bo krzyż mój, to każde uczucie moje − bo 
krzyż mój, to serce moje − bo krzyż mój, to życie moje!9 

Franciszek Morawski, który znał Karola Antoniewicza osobiście 
i  słuchał jego kazań, dedykował mu piękny poemat opiewający ży-
cie, wielkość i szlachetność męża, ojca i kapłana, który na ruinie swe-
go życiowego szczęścia postawił krzyż zwycięstwa i z krzyżem w ręku, 
w obronie Boga i wiary walczył słowem, które „zarazem przybija – 
i dźwiga”10:

[…] Przy grobie swej mogiły, sześć mogił zarazem
Usypawszy z strat serca − martwym stanął głazem…
Długo pod górą nieszczęść chwiał się niedołężnie,
Gdy nagle − Boże! – krzyknął − i strząsnął ją mężnie. 
Spojrzał na krzyż Chrystusa − w kornej przykląkł cześci.
I drugi na wzór Jego ulał z swych boleści.
O, z jakąż go potęgą w silne schwycił dłonie,
Jakaż jasność kapłańskie oblała mu skronie!
Rzekłbyś, że świat ten brzaskiem wieczności mu dnieje,
Że każdej z ran Chrystusa zdrój się łaski leje,
I aż w górze wśród chóru Archanielskich głosów,

 8 J. Poplatek, Ks. Karol Bołoz Antoniewicz TJ…, dz. cyt., s. 454. W XIX w. 
w Wielkopolsce w licznych domach wisiały ryte w stali portrety Antoniewicza, a pa-
mięć w sercach narodu polskiego przybierała obajwy kultu; zob. W. Chotkowski, Mowa 
w pięćdziesięcioletnią rocznicę…, dz. cyt., ATJKr, rkps 1012 – I, Pisma i notatki ks. Iwo-
na Czeżowskiego o życiu ks. Karola Antoniewicza.

 9  Modlitwa u stóp Krzyża śp. Ks. Karola Antoniewicza, w: K. Antoniewicz, Droga 
krzyżowa, dz. cyt., s. 80.

10 F. Dzierżykraj-Morawski, Ojciec Karol Antoniewicz, w: tenże, Pisma zbioro-
we wierszem i prozą, dz. cyt., s. 262.



372

W wszystkich gwiazdach się radość roziskrza niebiosów,
Patrz! Patrz! już zbrojną krzyżem podniósłszy prawicę,
Rycerskim krokiem w Pańską wstępuje winnicę11. 

Całe życie najbardziej ukochanego misjonarza polskiego ludu 
doskonale też streścił F. Morawski w sześciowierszu, który niezwykle 
trafnie wyraża uznanie dla dokonań poety: 

Z krzyżem w ręku nad polskim górujący ludem,
Starłeś go i podniosłeś słowa Twego cudem.
Krzepiłeś go w niedoli nadzieją i wiarą,
Dla niegoś żył jedynie i dlań padł ofiarą.
Dziś Cię szuka w Twym grobie, przez łzy widzi w niebie,
I modląc się za Tobą, modli i przez Ciebie!12

Taki napis znajduje się na skromnym nagrobnym pomniku An-
toniewicza w obrzańskim kościele, gdzie po raz ostatni rozbrzmiewa-
ły jego natchnione miłością słowa. Godne miejsce wśród kaznodziejów 
zyskał ks. Karol właśnie dzięki apostolskiej gorliwości, czułości serca, po-
etycznemu polotowi i mistyce słowa, a także dzięki żywemu stylowi ka-
zań, w których „znać […] misjonarza, mówiącego z serca do serca”13. Na 
wyżyny wymowy wznosił się „wtenczas, gdy głosi miłosierdzie Boże, ta-
jemnicę krzyża i opiekę Najświętszej Panny”14. Dlatego z uznaniem pisano:

Mamy kaznodziei wielkich myślą, potężnych sercem, np. P. Skargę, Wo-
ronicza, Birkowskiego. Wielki to był kaznodzieja, ale przede wszystkim 
wielki człowiek, jeśli wielkość charakteru mierzymy czystością duszy 
i nieskalanego niczym żywota. Był największym kaznodzieją i misjo-
narzem polskim w XIX wieku15.

11 Tamże, s. 260-261.
12 F. Dzierżykraj-Morawski, Księdzu Antoniewiczowi, w: Pisma zbiorowe wier-

szem i prozą, dz. cyt., s. 276. 
13 J. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. II, Kaznodzie-

je polscy, Kraków 1896, s. 320-322.
14 Tamże, s. 322.
15 E.X., Kazania o. Karola Antoniewicza TJ, ATJKr, rkps 1161 (wycinek pra- 

sowy), k. 42.
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Świadomie przyjęte założenia dydaktyczne – jak uważa M. Jasiń-
ska − i chęć oddziaływania na szeroki krąg odbiorców ograniczały na-
tomiast możliwości literackie autora16. Antoniewicz nie miał ambicji, by 
zapisać się na kartach historii jako wielki poeta, nie stworzył żadnego 
programu literackiego ani żadnej szkoły. I nie miał też uczniów, którzy 
chcieliby go naśladować. Choć jego biografia z lat młodości była typo-
wa dla poety romantycznego, jednak wszystko, co stało się treścią jego 
życia dojrzałego, okazało się tak odmienne od dokonań rówieśników, że 
nawet nie próbowano włączyć go do obrazu epoki17. 

Poprzez abstrakcyjny sposób myślenia i realistyczne obrazowanie, 
wyrażał Antoniewicz swą tęsknotę za bliskością z Bogiem. Pisał o tym 
w sposób bardzo prosty, przystępny dla każdego, bez wyszukanych środ-
ków stylistycznych. Jego utwory najdosłowniej trafiły również „pod 
strzechy”, najpełniej więc w ten sposób zrealizował również marzenia 
romantyków. Tworzył przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień 
żyli sprawami wiary i byli „dziećmi krzyża”. 

Krzyż w jego życiu jest wartością fundamentalną, najczęstszym 
motywem tematycznym, jest światłem i drogą. I on wypełnia całą prze-
strzeń twórczości poety. „Krzyż to szczęście i chwała nasza na ziemi”18 
− pisał w jednym z listów. I dodawał, że dla tych, którzy kochają, krzyż 
nie jest hańbą, lecz ozdobą, jest boleścią, ale i radością, jest nadzieją 
i miłością19. W poezji ks. Karola znajdujemy te same myśli, które cha-
rakteryzują twórczość największych mistyków w dziejach świata; przyj-
muje on również pewne cechy ich sposobu wypowiedzi. Wielokrotnie 
daje świadectwo głębokiej znajomości doktryny św. Teresy z Ávili. Bez 
wątpienia wiele jego wierszy i refleksji jest echem jej przemyśleń za-
wartych np. w poemacie W tym Krzyżu jest nasze życie:

16 M. Jasińska-Wojtkowska, E. Oleszczak, Antoniewicz Bołoz Karol SJ, w: Ency-
klopedia katolicka, t. I, dz. cyt., kol. 670.

17 W. Smaszcz, Pod krzyżem miłość krzyża nie ostygnie. O poezji ks. Karola Anto-
niewicza, „Czas Miłosierdzia” 12 (1999); http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/arch21/
art/sm2.htm.

18 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., motto listu (wiersza) L, s. 96. 
19 Por. tamże.



374

Krzyż, odkąd na nim swe ciało
 złożył Zbawiciel,
Najwyższą stał się nam chwałą
 i stał zaszczytem
W cierpieniu jest nasze życie
 dar pocieszenia;
to droga, która najrychlej 
 wiedzie do nieba20.

Jak potwierdzają biografowie, dewizą życia, której Antoniewicz 
wierny pozostał do końca, były właśnie słowa św. Teresy od Jezusa: „Daj 
mi śmierć lub daj mi miłość, o nieskończona miłości, bo biedne ser-
ce bez miłości żyć nie umie”21. Odwoływał się także do teologii krzyża 
św. Jana od Krzyża, który swą mistykę oparł nie tyle na męce i śmier-
ci krzyżowej Jezusa, ile wskazał na jej charakter oblubieńczy, drogę do 
zjednoczenia z Bogiem. Sięgał też do pism św. Ignacego Loyoli, dla 
którego Jezus Ukrzyżowany i poniżony jest równocześnie zmartwych-
wstałym i zwycięskim22.

Stanisław Koźmian pisał, parafrazując słowa św. Pawła, że Anto-
niewicz umiał być wszystkim dla wszystkich. Umiał płakać z płaczący-
mi, umiał radość uświęcać szczęśliwych. Kochał Boga i kochał ludzi, 
„a tym więcej i tym lepiej kochał, że sam wiele przecierpiał, wiele doznał 
goryczy. […] Miłość płynęła tam z ofiary bólów własnych, co jej szcze-
gólne namaszczenie, niezwykłą dostojność dawało”23. Dziecięcą miło-
ścią kochał Matkę Bożą, śpiewając Chwalcie łąki umajone, a „w krzy-
żu rozmiłowany, o krzyżu mówił, o krzyżu pisał, w krzyż wpatrywał 
się przy ofierze Mszy Świętej”, tak że „jemu przypadałoby najwłaści-
wiej miano − od Krzyża”24. Tę samą myśl powtórzył I. Polkowski kilka 
lat po śmierci poety:

20 Święta Teresa od Jezusa, Poezje, dz. cyt., s. 115-117.
21 Zob. M. Inglot, Karol Antoniewicz, Kraków 2001, s. 76.
22 S. Urbański, Wprowadzenie, do: Duchowość krzyża, dz. cyt., s. 9-10.
23 J. Koźmian, Wspomnienia pośmiertne…, dz. cyt., s. 221-237.
24 Tamże.



375

O krzyżu najwięcej mówi, o krzyżu najwięcej pisze, w krzyż wzrok 
swój topi, w sercu i na sercu go nosi, w krzyżu żyje tylko. Toteż słusz-
nie nazwano go ksiądz Karol od Krzyża, bo i jakżeż mu nie dać tego za-
szczytnego miana, kiedy krzyż Chrystusów wszystkim był dla niego25.

Feliks Koneczny, znany polski historiozof, uważał Antoniewicza za 
najwybitniejszego w tamtych czasach „kapłana z opinią świętości” i wy-
rażał nadzieję, że „nadejdzie dzień, w którym będzie liturgicznie zaliczo-
ny do świętych w dziejach Polski. […] Któż jeśli nie on?”26. Ksiądz Karol 
wskazał, jak goić rany, wskazywać niebo, „jak być samemu prawdzi-
wym aniołem, prowadzącym przez boleść do Boga27. Warto więc dziś 
przypomnieć dzieło poety, który zawsze opowiadał się po stronie wiary, 
piękna, dobra i prawdy. Jego słowo nadal jest żywe, więc służyć może 
ludziom, którym serce pękło. W literaturze polskiej pod tym wzglę-
dem jego twórczość zapewne należy do wyjątkowych28. 

Trzeba również zwrócić uwagę na nieprzemijającą wartość osoby 
i dzieła tego zapomnianego dziś nieco dziewiętnastowiecznego poety 
widziane w perspektywie krzyża. I mieć nadzieję, że jego utwory wejdą 
na stałe do kanonu lektury ludzi, którzy poszukują prawdziwych war-
tości i chcą „wierzyć nie tylko rozumem, ale i sercem”29. 

Do Matki Bożej Bolesnej ks. Karol zwracał się z prośbą: „O jedno 
tylko w pokorze Cię proszę,/ daj dobrze cierpieć, jeśli cierpieć muszę”30. 
Sam doświadczony cierpieniem potrafił zaakceptować je z godnością 
oraz z chrześcijańską pokorą i ufnością. Dlatego publikacja ta dedyko-
wana jest ludziom dotkniętym krzyżem jako symbolem niezawinione-
go cierpienia − największą Tajemnicą w życiu człowieka.

25 I. Polkowski, Wspomnienie o życiu i pismach…, dz. cyt., s. 37.
26 F. Koneczny, Święci w dziejach Narodu Polskiego, Miejsce Piastowe 1937-1939, 

s. 578.
27 J. Badeni, Do czytelnika, w: Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., s. 5.
28 Por. W. Smaszcz, „Ucz nas kochać, choć w cierpieniu”, dz. cyt., s. 136.
29 K. Antoniewicz, Poselstwo Aniołka…, dz. cyt., list X, s. 26.
30 Tamże, list XLVII (Modlitwa do Maryi Matki Boleściwej), s. 92.
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Herb własny rodu Bołoz Antoniewiczów 
nadany został z predykatem Bołoz oraz z pierwszym stopniem 

szlachectwa  (Edler von) w Galicji, 23 września 1789 r., 
przez cesarza Józefa II  braciom: Jakubowi (1726-1796) 

i ks. Dominikowi Antoniewiczom
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Skwarzawa – obecnie wieś w rejonie złoczowskim obwodu lwowskie-
go, po II wojnie światowej została odłączona od Polski i włączona do Ukrainy. 
Skwarzawę nabył pod koniec XVIII w. Jakub Bołoz Antoniewicz. W początkach 
XIX stulecia zarówno Stara, jak Nowa Skwarzawa należały do jego syna Józefa 
Bołoz Antoniewicza i Józefy z Nikorowiczów, rodziców Karola Antoniewicza. 
Zachował się tam piękny klasycystyczny dwór wzniesiony w 1807 r. przez 
Józefa Antoniewicza. Od strony miasteczka Glińska wiodła do dworu aleja mo-
drzewiowa. Park otaczający go ze wszystkich stron, założony u stóp góry Ho-
raj, nie był zbyt rozległy, ale pełen sędziwych drzew. Wiek niektórych dębów 
obliczano na kilkaset lat. W epoce romantyzmu, w dalekim zakątku ogrodu 
ktoś umieścił kamień z napisem mówiącym, że poświęcony jest przyjaźni.

Obecnie w odnowionym dworze mieszczą się urzędy wiejskie.
W pobliżu rośnie kilka sędziwych dębów – pozostałość dawnego parku. 

(Por. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. VII, 
Wrocław–Warszawa 1995). 

Widok dworu Antoniewiczów 
od strony ogrodu, wg lit. P. Pillera, I poł. XIX w. 
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Skwarzawa Nowa – dwór Bołoz Antoniewiczów

Karol Bołoz Antoniewicz Ks. Karol Antoniewicz SJ
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Kościół pw. NMP i św. Jakuba Apostoła i klasztor pocysterski  w Obrze, 
obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej 

Sarkofag  ks. Karola Antoniewicza SJ w podziemiach 
 kościoła św. Jakuba w Obrze
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Epitafium ku czci ks. K. Antoniewicza SJ w kościele w Obrze, 
z napisem w języku łacińskim, zawierającym dane z jego życia, 

oraz z wierszem Franciszka Morawskiego:

Z Krzyżem w ręku, nad Polski górujący ludem, 
Starłeś go i podniosłeś słowa Twego Cudem, 
Krzepiłeś go w niedoli, nadzieją i wiarą, 
Dla niegoś żył jedynie, i dlań padł ofiarą − 
Dziś Cię szuka w Twym grobie, przez łzy widzi w Niebie, 
I modląc się za Tobą, modli i przez Ciebie. 

(F. Dzierżykraj-Morawski, Księdzu Antoniewiczowi, w: Pisma zbiorowe 
wierszem i prozą, przedm. S. Tarnowski, t. I-II, Poznań 1882, s. 276).
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Moja droga wśród cierni,
Moja prawda wśród ciemności,
Moje życie wśród śmierci,
Odważnie duszo moja!
Ale w niebie rozkosze,
Ale w niebie światłość,
Ale w niebie nieśmiertelność.
Jeszcze kroków kilka…

JAM JEST DROGA 
 I PRAWDA I ŻYWOT 

(JAN 14,6)

Obrazek ks. Antoniewicza SJ 
z jego ostatnich misji

W obrazku tym wielka pociecha i prawda, i przedmiot rozmyślania na 
cały bieg życia; bo droga krzyżowa treścią chrześcijańskiego żywota. Chrystus 
przez krzyż nas odkupił, Maryja pod krzyżem porodziła nas Bogu; przez krzyż 
więc tylko i pod krzyżem myśmy Chrystusowi bracia i syny Maryji.

 Na szczycie krzyżowej góry czekają nas Jezus i Maryja z wieńcami 
zwycięstwa. Zrazu ciężka nam i przykra droga; ale w miarę przybliżania się 
do krzyża Chrystusowego, krzyż nasz zda się nam lekkim, i już nie my go 
dźwigamy, ale on nas dźwiga; a tak, drogę rozpoczętą w płaczu, kończymy 
w weselu. Widzimy na tym obrazku ludzi pod górę idących: zgięci, złamani, 
chwiejącym się postępują krokiem; pod ciężarem krzyża upadają, lecz znowu 
powstają; bo kto krzyż dźwiga, tego krzyż podźwignie. 

Widzimy tychże samych ludzi bliskich wierzchołka góry; już nie idą, ale 
biegną, już krzyż nie na barkach, ale w ręku ich, zda się, że ich unosi, zda się, 
że się na znak zwycięstwa i wiecznego pokoju, w palmową zmienił gałązkę. 
Wpatrując się w Chrystusa Ukrzyżowanego, już nie patrzą wstecz. U stóp 
góry krzyżowej, na tym padole płaczu i nędzy wszelkiej zostawili ciemnotę 
rozumu, niesforność woli, zatwardziałość serca; a w miarę jak się do szczytu 
góry zbliżają, wzmaga się jasność w rozumie, tęgość w woli, a miłość w sercu! 
Zostawili za sobą świat od Boga wyklęty, a do błogosławionego zbliżyli się  
nieba. Jeszcze kroków kilka, jeszcze łez kilka, a krzyżowa skończy się już 
droga, a u jej końca zacznie się już niebo, które się nigdy nie skończy!

Opis obrazka według ks. Karola Antoniewicza SJ
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 Modlitwa do Pana Jezusa
W ręce Twoje, Panie, oddaję życie i zdrowie moje,

oddaję to wszystko, co mam i czym jestem.
Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie wtrącił,

oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojej nie powstała woli.
Oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach

czczej i rozbujałej wyobraźni.
Oddaję prace moje, abyś Ty je na zasługę poświęcił,

oddaję serce moje, aby nic oprócz Ciebie,
a w Tobie wszystko kochało.

Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną,
bo nic bez Ciebie, a wszystko z Tobą uczynić mogę.

Zadasz ranę sercu? − Niechaj ta rana wysławia imię Twoje!
Wyciśniesz gorzką łzę oku?

– Niechaj ta łza opowiada miłosierdzie Twoje!
Zagoisz tę ranę, otrzesz tę łzę? − Niechaj wtenczas dusza moja

w radości i pokoju rozgłasza litość Twoją!
Panie!, za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam:

i życie i śmierć darem jest Twoim!
Włożysz krzyż na mnie? − Przyjmę go w pokorze.

Pójdę z nim ślad w ślad za Tobą,
pójdę ubogi za ubogim Chrystusem −
prześladowany za prześladowanym,

spotwarzony za spotwarzonym.
Ubiczowany złością świata do Ciebie się przygarnę,

a powtarzając modlitwę Twoją w Ogrójcu:
„Nie jako ja chcę, ale Ty”, 

i te słowa, coś mnie ich sam nauczył:
„Bądź wola Twoja”,

mam nadzieję w miłosierdziu Twoim,
że przyjmiesz tę zupełną ofiarę, którą czynię z siebie

i dasz mi łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą
zawołam do Ciebie:

„W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mojego!”.
Amen.
                                        (ks. Karol Antoniewicz SJ)

Tekst modlitwy ks. Karol Antoniewicz SJ napisał w Dzień Zaduszny 1850 r. (zob. 
też oddzielny druk pt. Modlitwa do Pana Jezusa, wyd. Leszno 1850, s. 3. Modlitwa 
ta znajduje się również w Książce do nabożeństwa o. Karola Antoniewicza SJ (dzieło 
pośmiertne zebrane z pism Autora), Kraków 1883, s. 304-305.
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CO JEST KRzYŻ?
Jest to dwojaka wola, z których jedna drugą krzyżuje: wola Boska 

i wola na sza. Wola Boska jasna, pewna, prosto z nieba zstępuje i do nieba 
dąży. Wo la nasza ciemna, błędna i namiętna, zawsze ukośna, wolę Boską 
przecina. Złączmy tylko wolę naszą z wolą Boską, zamknijmy wolę naszą 
w woli Boga, a ustaną niepokoje duszy naszej; boleści łzy nie ustaną, ale 
zniknie krzyż.

Wola Boska
Abyśmy byli szczęśliwymi na wieki.
Abyśmy my ślą, sercem, du szą do nieba dą żyli.
Abyśmy łza mi wypłaciwszy się z długów na szych, krótką boleścią wie-

czne okupili szczęście.
Abyśmy w pokorze i cichości, milczeniu odpra wili pielgrzymkę 

życia naszego.
Abyśmy wzgar dzili światem, a kochali P. Boga, wzgardzili sobą, a ko-

chali bliźnich.
Wola nasza
Ugania za doczesnym szczęściem.
Myślą, ser cem, duszą lgnie do ziemi.
Boi się łez, gotowa dla kró tkiej radości
poddać się wie cznym bole ściom.
Szuka chwały i szczęścia, chcąc drogą szeroką tra fić do nieba. 
Ucieka od Bo ga, a wkorzenia się w świat, ko cha tylko siebie, a gardzi 

bliźnim. Nie mówmy: krzyż nasz za ciężki, krzyż nasz niezasłużony, krzyż 
ten do zbawienia mego niepotrzebny, krzyża inni nie mają. Ale kiedy okrop-
nie boli? Krzyż jest zasługą. Czy wolno płakać?

Bóg zna siły nasze. Mniej zawsze cierpimy, niżliśmy zasłużyli. Jezus 
i Maryja ciężar krzyża dźwigali. Czy nam żal, że nas Bóg więcej kocha? Dla-
tego krzyż. Krzyż nieba zapłatą. Jezus nigdy łez nie potępiał, Zbawiciel je 
poświęcił swymi łzami: Błogosławieni, którzy płaczą. Lecz biada tym, któ-
rzy się śmieją, to jest, którzy płaczą z Jezusem, którzy się śmieją ze światem.

Wola nasza

W
ola

Boska
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Czy wolno prosić o oddalenie krzyża?
Zbawiciel sam o to prosił: Ojcze, jeśli być może, oddal ten kielich ode 

mnie!
Czy wolno w pokorze i poddaniu, jak dziecko wobec ojca, użalać 

się przed Bogiem?
Zbawiciel wołał na krzyżu: Boże! Boże mój, czemuś mnie opuścił!
Czy lęk i bojaźń na widok krzyża Boga obraża?
Zbawiciel krwawym potem na widok męki swojej się zalał!
Czy smutek jest grzechem?
Zbawiciel wołał w boleści swojej: smutna jest dusza moja aż do śmierci!
Czy wolno na krzyżu próżnować?
Zbawiciel na krzyżu zbawił dobrego łotra, zbawmy przynajmniej 

duszę naszą i tych, których Pan Bóg nam powierzył. Z krzyża pocie-
szał Matkę i ucz nia, upadając pod krzyżem, litował się nad niewiasta mi 
Jerozolimy, na krzyżu modlił się za nieprzyjaciół, oto nasz przy kład. 

Czy wolno krzyż z siebie zrzucić na innych?
Zbawiciel sam doniósł krzyż do szczytu góry bo leści.
Cóż czynić, gdy pod krzyża upa damy ciężarem?
Kto krzyż za Jezusem niesie, chociaż z Jezusem upadnie,
z Jezu sem powstanie.
Czyż nie dość cierpieć?
Nie;  trzeba cierpiąc kochać, trzeba cierpiąc pracować.
Cierpieć bez miłości jest cierpieniem świata.
Miłość bez cierpienia jest miłością świata.
Kto cierpi dla Nieba, Niebo osiągnie.
Kto cierpi dla świata, Niebo utraci.
Gdy wola nasza stanie się raz wolą Boską i krzyż nasz stanie się krzy-

żem Boskim, wtenczas nie my krzyż, ale krzyż nas dźwigać będzie.
Cóż nam pomoże, że wszystko we dle naszej pójdzie woli? Cóż nam 

za szkodzi, że wszystko przeciw naszej wypadnie woli? Byle wola Boska na 
nas i wszystkich, których kochamy, spełniła się: bo wola Boska jest, aby ś- 
my wszyscy, w jednym połączeniu, na wieki szczęśliwymi byli. Czy sen 
wesoły, czy smutny, byle przebudzenie szczęściem było.

A życie – to sen. Bóg z nami!

Na podstawie listu ks. K. Antoniewicza SJ w korespondencji księżnej
J. Sapieżyny do syna Adama (Muzeum Narodowe w Krakowie).
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TESTAMEnT z KRzYŻA
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 

Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 

którego miłował, rzekł do Matki: 
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27).

APOSTOLSTWO MODLITWY
„Uczniowie Krzyża Świętego” im. Ks. Karola Antoniewicza SJ 

przy Kapelanii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Animator Apostolstwa: s. Bożena Leszczyńska OCV
e-mail: b.leszczynska@op.pl

zadania Apostolstwa Modlitwy
ułożone są według słów wypowiedzianych

przez Jezusa Ukrzyżowanego.
Te krótkie mowy są fundamentem medytacji o Męce Pańskiej.

1. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34) 
 Modlitwa o łaskę wybaczenia sobie i innym.

2. Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23, 43).
Modlitwa o uproszenie Miłosierdzia Bożego.

3. Niewiasto, oto syn Twój; oto Matka twoja (J 19, 26-27).
 Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej.

4. Eloi, Eloi, lema sabachthani?  
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”  (Mk 15, 34).

 Modlitwa o umiejętność niesienia pomocy w cierpieniu.
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5. Pragnę (J 19, 28).
 Modlitwa o rozbudzenie miłości 
do najświętszego Sakramentu.

6. Wykonało się! (J 19, 30).
 Modlitwa o łaskę wypełnienia woli Bożej.

7. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46).
 Modlitwa o życie i śmierć w jedności z Bogiem.
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Modlitwa 
za duszę śp. Karola Antoniewicza SJ  

O najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! Najwyższa miłości nasza! Który 
dopuszczając stratę, wzbogacasz − raniąc boleścią, uzdrawiasz − napełnia-
jąc żałobą, wieczną radość zabezpieczasz, prosimy Ciebie przez tę nieobjętą 
miłość tak płonącą w Krzyżu, w ranach, w śmierci i we wszystkich poświę-
ceniach Twoich, skłoń Twe Serce ku najpokorniejszym modlitwom naszym, 
a sługę Twego Karola, przez którego tak nam święcie objawiłeś moc tejże mi-
łości, racz ozdobić wieńcem sprawiedliwych i w królestwie Twoim, dla które-
go wśród nas  tak żarliwie pracował; racz mu dać cząstkę wybranych!

Uczyń go Panie patronem naszym, aby nam u Ciebie wyprosił prawdziwą 
pokutę za grzechy, najszczerszą chęć poprawy i najgorętszą miłość poświęce-
nia, który żyjesz i królujesz w jedności z Ojcem i z Duchem Świętym  na wieki 
wieków. Amen

+ dnia 14 listopada w Obrze

Książka do nabożeństwa o. Karola Antoniewicza SJ 
(dzieło pośmiertne zebrane z pism Autora), Kraków 1883, s. 475-476.
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ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

I. ARCHIWUM PROWINCJI POLSKI POŁUDNIOWEJ
 TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO W KRAKOWIE (ATJKr)

1. ATJKr, rkps 975, Różne pisma i wiersze częściowo już drukowane:
 ● Ogłoszenie o zupełnem wydaniu pism śp. Ks. Karola Antoniewicza, 
  k. 54-55; druk.
 ● Henryk Folsztyński, Część literacko-artystyczna. Kilka szczegółów 
  z życia ks. Karola Antoniewicza, druk nr 90.

2. ATJKr, rkps 1012 – I, Pisma i notatki ks. Iwona Czeżowskiego o życiu  
 ks. Karola Antoniewicza, które posłużyły ks. Badeniemu za materiał 
 do napisania dzieła „Ksiądz Karol Antoniewicz”: 
 ● Rozkład czasu codzienny śp. Zofii Antoniewiczowej, k. 71-73.
 ●  Żywot wielkiego męczennika, Wielebnego Jędrzeja Boboli, Towarzystwa  
  Jezuso wego, kapłana (przeł. z łac. K. Antoniewicz), k. 94-96.
 ● Krucyfiks po śp. Ks. Antoniewiczu (opis C. Lisowski, 18 grudnia 1886),  
  k. 405-406.

3. ATJKr, rkps 1101 – I (rękopis współoprawny)
 ●  W. Chotkowski, Mowa w pięćdziesięcioletnią rocznicę śmierci  
  śp. Ks. Karola Antoniewicza T.J., powiedziana w kościele św. Bar- 
  bary w Krakowie, 14 listopada 1902 r., Lwów 1902.
 ● B.a., Ks. Karol Antoniewicz. Krótkie wspomnienie życia i prac w półwie- 
  kową rocznicę jego zgonu, Kraków 1902.

4. ATJKr, rkps 1161, Badeni Jan; Materiały do jego działalności literackiej  
 z lat 1888-1898 oraz wiadomości dotyczące prowincji Galicyjskiej TJ:
 ● Bibliografia i wiadomości literackie, „Przegląd Katolicki”, Warszawa  
  1896, kwiecień, nr 18, s. 287, k. 153 (wycinek prasowy).
 ● E. X., Kazania o. Karola Antoniewicza TJ, wyd. J. Badeni, 2 tomy: 
  I − s. 474, II – s. 371, „Przegląd”, Lwów, 8 X 1890, k. 41-42 (wycinek  
  prasowy).
 ●  B.a., Polski misyonarz − poeta. Kazania ks. K. Antoniewicza TJ, zebrał  
  ks. Jan Badeni TJ, cztery tomy, Kraków 1893, „Przegląd”, Lwów, 
  1 X 1993, nr 224; k. 20-22 (wycinek prasowy).
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 Antoniewicza (cz. I). Różne notatki do napisania Żywota Wb. Ojca 
 Karola Antoniewicza SJ (cz. II):
 ● Notatki z listów o. K. Antoniewicza do księżnej Leonowej Sapieżyny  
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 ● Notatka Uwagi o stylu o. Karola, s. 13-14 (cz. II).
 ● Notatka Od księżnej Leonowej, s. 2 (cz. II).
 6. ATJKr, rkps 811, Karola Antoniewicza pamiętnik i zapiski od roku 1830  
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 7. ATJKr, rkps 932 – D, t. I, Zbiór nauk katechizmowych wykładanych  
 przez ks. K. Antoniewicza TJ w kościele w Nowym Sączu 1844-1845.
 8. ATJKr, rkps 932 – A, Kopie listów ks. Karola Antoniewicza TJ, t. II 
 i t. III.
 9. ATJKr, rkps 932 – C, Exorta domowa księdza Antoniewicza, w: Różne  
 pisma i druki ks. Karola Antoniewicza, t. I, k. 140-145 .
10. ATJKr, rkps 977 – A, Listy ks. Karola Antoniewicza przepisane ręką 
 śp. Maryi z Grocholskich Morawskiej, matki ks. Mariana Morawskiego.
11. ATJKr, rkps 977 – G, Wspomnienia życia zakonnego [rękopis własno- 
 ręczny K. Antoniewicza], k. 169-193.
12. ATJKr, rkps 492, Listy ks. Karola Antoniewicza TJ przepisane przez 
 Marię Morawską z Grocholskich, matkę o. Mariana Morawskiego TJ.
13. ATJKr, rkps 4360, Listy autografy z lat 1848-1849 [Karol Antoniewicz].
14. ATJKr, rkps 951, Sprawozdanie z Misyj z roku 1846 pisane przez ojca  
 Józefa Perkowskiego i in. (opis misji przeprowadzonych prze 
 z ks. K. Antoniewicza).
15. ATJKr, rkps 932 – C, t. I, Różne pisma i druki ks. Karola Antoniewicza: 
 ● Co to jest krzyż?, k. 19-22, (broszura: druk W. Miłkowski, Kraków  
  1903).
 ● O powołaniu kobiety, list IV, k. 24-31; list V, k. 32-36.
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 ● Pisma Antoniewicza znalezione w pośmiertnych papierach x. Załę- 
  skiego, k. 48-56.
 ● Rozmowa o zmroku wieczor nym, k. 101-106.
 ● Wezwanie do przedruku „Matki świętych Polski”, druk, k. 93-96.
16. ATJKr, rkps 997 – G, Różne pisma − wiek XIX:
 ● Do życia Ojca Karola Antoniewicza; Uzdrowienie 7-letniej Anielci  
  Kalm Podolskiej za wezwaniem jego przyczyny. 
17. ATJKr, rkps 684, Listy ks. Karola Antoniewicza TJ przepisane ręką 
 Marii Morawskiej, matki o. Mariana Morawskiego TJ.
18. ATJKr, rkps 4516, Korespondencja archiwalna z lat 1984-1885.
19. ATJKr, rkps 1081, Materiały do Bibliografii Prowincji Galicyjskiej 
 Towarzystwa Jezusowego:
 ●  Karol Antoniewicz TJ od roku1824-1878. 
20. ATJKr, rkps 977 – B, Listy. Autografy ks. Karola Antoniewicza. 
21. ATJKr, rkps 932 – B, t. II, Różne pisma ks. Karola Antoniewicza TJ 
 treści ascetycznej i religijnej.
22. ATJKr, rkps 932 – B, t. III, Różne pisma ks. Karola Antoniewicza TJ  
 zebrane przez ks. Polkowskiego.
23. ATJKr, rkps 932 – B, t. IV, Pisma o. Karola Antoniewicza: 
 ●  Przemowa przy żałobnym nabożeństwie za duszę Juliusza Słowac- 
  kiego, k. 117-119.
 ●  Nauki na Trzech Króli, k. 101-104.
 ●  Przygotowanie do Bożego Narodzenia, k. 33-36.
 ●  Kazania, k. 139-141.
23. ATJKr, rkps 932 – B, t. VII, Różne pisma o. Karola Antoniewicza prze- 
 pisane przez Marię Grocholską, matkę o. Mariana Morawskiego TJ.
24. ATJKr, 698, Druki ulotne.
25. ATJKr, rkps 879 – II, Korespondencja dotycząca Misyj oo. Jezuitów  
 prowincji Galicyjskiej z lat 1852-1885.
26. ATJKr, rkps 735, Autografy ks. Karola Antoniewicza i kopie przez 
 ks. Teofila Baczyńskiego TJ wykonane: 
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 ●  Droga Chrystusa i droga świata, k. 128-130.
 ●  Słowa Antoniewicza (udzielone przez M. Ksawerę Czartoryską – 
  karmelitankę bosą), k. 126.

II. MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE (MNK) 
 ARCHIWUM SAPIEHÓW Z KRASICZYNA 

1. MNK, rkps 1149, Listy księcia Leona Sapiehy do matki Anny, l. 1820- 
 -1859 + niedatowane, teczka 3, k. 87-134.
2. MNK, rkps 1170, Jadwiga z Hr. Zamoyskich księżna Sapieżyna do syna  
 Adama, księcia Sapiehy, teczka 4, l. 1850-1853.
3. MNK, rkps 1170, Listy od matki Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny, 
  teczka 62, l. 1838-1848 i teczka 63, l. 1847-1849. 
4. MNK, rkps 1170, K. Antoniewicz, Wspomnienie cichego domku. 
 Władysławówka, 4 lipca 1849, teczka 6, list 57.
5. MNK, rkps 1180, teczka 2, Listy od rodziców Leona i Jadwigi oraz 
 brata Adama,  l. 1842-1856.
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 6. B.a., Rozmaite publikacye ks. Karola Antoniewicza, „Przegląd Poznański” 
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11. Badeni J., Od wydawcy, w: Poezje ks. Karola Antoniewicza TJ, t. I, 
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16. Drzymała K., Ks. Karol Antoniewicz TJ, „Homo Dei”, 1 (1958), s. 21-27.
17. Dziedzic S., Karol Bołoz Antoniewicz, w: Historia Literatury Polskiej,  
 t. V, Romantyzm, cz. II, red. A. Skoczek, Kraków 2003, s. 299-304.
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wieku, wybór i oprac. tenże, Niepokalanów 1988, s. 1-7.
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na, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 
1983, s. 263-300. 
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tura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, red. M. Dernałowicz, 
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ska, Kraków 2001.

25. Jasińska M., Poezja poromantyczna, w: Matka Boska w poezji pol-
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