
PASZENDA SJjERZY

RYCINY PRZEDSTAWIAJĄCE ANNĘ OMIECIŃSKĄ

Z artykułu s. Małgorzaty Borkowskiej 1 dowiedziałem się o istnie
niu ryciny przedstawiającej Annę Omiecińską. Rycina ta znajduje się 
w klasztorze brygidek w Uden w Holandii i jest wklejona na pier
wszej stronie książeczki, zawierającej rękopiśmienny żywot tejże An
ny. W tekście żywotu jest mowa o tym, że Anna „po śmierci, dnia 4 
stycznia 1732 r. ukazała się swemu spowiednikowi: nie we śnie, ale 
otwarcie, w wielkiej jasności, jakby wymalowana, w zakonnym habi
cie- który to wizerunek przez dwa anioły był podtrzymywany. Na gło
wie miała czarny welon i wianek z róż cudnej piękności, a wok 
tego obrazu napisane były słowa «Anna Omiecińską róża cierpli
wości, na ziemi nowicjuszka św. Brygidy, w niebie profeska, patron
ka czystości» 2. Tekst ten „wyjaśnia wszystkie szczegóły obrazka, oka
zują się one nie dekoracją, ale ilustracją wizji spowiednika .

Powyższa wiadomość przypomniała mi, ze juz przed wielu laty w 
Archiwum Jezuitów w Krakowie (posiadającym fotokopie i mikrofil
my z Centralnego Archiwum Jezuitów w Rzymie) napotkałe 
domość o namalowaniu podobizny Anny Omiecińskiej przez jej spo
wiednika Był nim Paweł Giżycki TJ, sławny architekt, twórca koś
cioła i kolegium jezuitów w Krzemieńcu 4. W jego nekrologu rapi- 
sano, że był on cenionym i poszukiwanym kierownikiem “ w y ^  
Był także spowiednikiem Anny Omiecinskiej która ukazała mu się 
po swej śmierci, a on tę wizję nie tylko opisał słowam, ale także 
namalował kolorami na papierze i objaśnił dwoma napisami .

' ¡ “ s. M. Bor kows ka  OSB, Wokół f f l ° £ QAnny ° miecińskie>'
„Nasza Przeszłość” (dalej cyt. NP) t. 74:1990, s. 257 27 .

2 Tamże, s. 261.
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W kronice jezuitów krzemienieckich w 1740 r. zanotowano wizyt» 
biskupa łuckiego Franciszka Antoniego Kobielskiego, który poświęci 
kamień węgielny kościoła (budowanego już dziesięć lat) i przy te: 
okazji zainteresował się Anną Omiecińską. Prywatnie odwiedził jej 
grób, przeczytał świadectwa o cudownych uzdrowieniach za jej przy. 
czyną i kazał je wpisać do specjalnej księgi. Nadto zatwierdził ma
lowane i rytowane podobizny Służebnicy Bożej i pozwolił je nadal 
malować i rytować. Jeden obrazek zabrał ze sobą, aby go pokazać 
królowi 6.

Z zestawienia tych wiadomości jasno wynika, że Paweł Giżycki na
malował kolorami na papierze obrazek Anny, który potem powiela
no w kopiach malowanych i sztychowanych. Należy się spodziewać, 
że puszczono w obieg wiele egzemplarzy. Jednym z nich jest rycina 
z Uden. O trzech znalazłem wzmianki w publikacjach. Rastawiecki 
wymienia rycinę z napisem: V. Anna de Omiecińskie..., i z sygnaturą: 
A. H. scul. C. Cremenecii, nie podał jednak, gdzie ona się znajduje 
i nie można jej obecnie zidentyfikować 7. Inna rycina jest wymienio
na i reprodukowana w książce o wrocławskich rytownikach Stracho- 
wskich, a znajduje się w zbiorach Staatliche Museen w Berlinie 8. 
Jeszcze inna jest wspomniana w drukowanym katalogu zbioru rycin 
Emeryka Czapskiego 9. Kwerenda, rozesłana przeze mnie do kilku
nastu polskich muzeów i bibliotek, ujawniła sześć rycin: cztery w 
Muzeum Narodowym w Krakowie, jedną w Bibliotece Jagiellońskiej 
i jedną w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (Zbiór Królewski).

Wszystkie ryciny mają zbliżone wymiary około 7 x 12 cm (różnice 
do kilku mm). Trzy z nich mają sygnaturę A. H. (Andrzej Hołota z 
Krzemieńca), na jednej jest podpis B. Strachowskiego z Wrocławia, 
dwie pozostałe mają obcięte brzegi, dlatego brak sygnatury. Rycina z 
Uden ma podpis artysty: I. Eweraert fec. Col. (w Kolonii). Na żad
nej z nich nie ma daty. Każda odbita jest z innej płyty. Jedynie 
ryciny Strachowskiego z Krakowa i Berlina są identyczne. Dwie ryci
ny A. Hołoty (il. 3^f) są bardzo do siebie podobne, ale różnią się w 
drobnych szczegółach: cieniowanie ramki górnej i tła herbów, roz-

6 ARSI Pol. 60 k. 62: „Effigies huius Famulae Dei pictas et sculptas pro- 
bavit, et de novo pingendas ac sculpendas permisit; unumque prototypon huius 
Famulae Dei secum assumpsit deferendum Sacrae Regiae Maiestati.

7 E. Ras t awiecki ,  Słownik rytowników polskich, Poznań 1886.
8 A  W i ę c e k ,  Strachowscy. Z dziejów ilustratorstwa śląskiego XVIII wie . 

Wrocław 1960 s. 46, il. 77 (w podpisie mylnie A  Oświęcimska).
9 Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości WJ~L 

rze Emeryka Hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków 1901 s. ¿i

Rycina w klasztorze brygidek w Uden (Holandia). Wymiary. 69x1 
mm. Podpis: I. Eweraert fec. Col.
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mieszczenie liter i dzielenie wyrazów. Są więc odbite z różnych płyt 
choć bardzo podobnych.

Wszystkie iyciny przedstawiają zakonnicę ujętą frontalnie, ze skrzy, 
żowanymi rękami. Różnią się tylko drobnymi szczegółami w samej 
postaci, za to każda ma inaczej skomponowaną ramkę, do której 
włączono dwie tarcze z herbami Junosza i Radwan, oraz napis ła
ciński. Biorąc pod uwagę wszystkie różnice (zwłaszcza ramki i napi
su) można stwierdzić ewolucję, polegającą na upraszczaniu, czyli od
rzucaniu pewnych elementów rysunku i w inskrypcji.

Najwięcej elementów zawiera rycina z Uden. (il. 1) Dwa aniołki, 
siedzące na postumencie, podtrzymują obraz w owalnej ramie z na
pisem w otoku. Na górze rama ozdobiona jest liściem, na dole owa
lu umieszczone są dwa kartusze herbowe pod wspólną koroną. Dłuż
szy napis umieszczony jest na cokole.

Na rycinie z Biblioteki Jagiellońskiej (il. 2) nie ma już aniołków, 
oba herby mieszczą się w jednym kartuszu, na górze zamiast liścia 
jest mały obrazek, przedstawiający Ukrzyżowanie, który występuje na 
wszystkich dalszych rycinach, ale na każdej ma inną ramkę. Jeszcze 
na dwóch rycinach (il. 6-7) jest owal, ale już bez otoku. Z  powodu 
obcięcia papieru nie wiadomo, jak była ozdobiona część górna.

Na pozostałych rycinach zmienia się kompozycja. Nie ma już owa
lu ani postumentu. A. Hołota (il. 3-4) umieszcza zakonnicę w ram
ce prostokątnej, ozdobionej u góry i u dołu, pod ramą daje prawie 
prostokątną tablicę z inskrypcją, a kartusze herbowe w dolnych na
rożnikach ryciny. B. Strachowski (il. 5) daje ramę prostokątną, zam
kniętą od góry lukiem, na którym leżą girlandy kwiatowe, poniżej 
obrazu umieszcza owalny kartusz z inskrypcją w bogatej ramie, a 
obok — lecz nieco wyżej — kartusze herbowe. Podobnie rozmiesz
czone są kartusze na dwóch anonimowych rycinach (il. 6-7). Na os
tatniej herb Junosza (baranek) jest odwrócony.

Sama postać Anny na dwóch pierwszych rycinach pokazana jest w 
trzech czwartych wysokości, na dalszych tylko do połowy, ucięta tuż 
pod klamrą paska. Jedynie na pierwszej rycinie widzimy wianek z 
róż na głowie. Na dalszych już go nie powtórzono.

Hołota rysuje welon twardą linią, na jednej rycinie z prymitywnie 
zaznaczoną fałdą, na dalszych już bez żadnej fałdy. Dlatego welon 
robi wrażenie raczej metalowego hełmu niż tkaniny. Również fałdy 
habitu i rękawów Hołota rysuje dość nieudolnie. Natomiast u Stra- 
chowskiego welon i habit układają się w miękkie fałdy.

TWarz na rycinie z Uden może uchodzić za młodą, nawet dzie
cinną. Hołota rysuje twarz szeroką, okrągłą, jak u starszej kobiety-

[6]

Rycina w Muzeum Narodowym w Krakowie, inw. III ryc. 19865. Wy
wary: 69x121 mm. Podpis: A. H. scul. C. Fot. Tadeusz Szklarczy .
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Natomiast Strachowski pokazuje szczupłą twarz kobiety młodej ale 
dorosłej. Na wszystkich poza pierwszą oczy narysowane są w sposób 
schematyczny. Hołota daje czarne kropki powyżej kącików ust, na 
dwóch ostatnich rycinach kropki zamieniły się w brodawki. Nie dają 
ich tylko Eweraert i Strachowski.

Ręce są skrzyżowane na piersiach, ale na pięciu rycinach lewa rę
ka jest na wierzchu, na dwóch — prawa na wierzchu (il. 5-6). Uk
ład palców nie jest jednakowy. Hołota pokazuje złączone dwa palce 
skrajne u lewej ręki, a dwa środkowe u prawej, na pozostałych ryci
nach złączone są środkowe palce obu rąk. Na wszystkich rycinach 
widać pierścionek na palcu prawej ręki, tylko u Strachowskiego na 
palcu lewej ręki.

Rycina 6 jest bardzo podobna do 5, choć nieco mniej starannie 
wykonana. Inny jest krój liter, inny rysunek baranka w herbie. Może 
jest to naśladownictwo ryciny Strachowskiego.

Rycina 7 wykazuje pewne cechy Hołoty (szeroka twarz, twardy we
lon) i pewne Strachowskiego (układ palców, szeroko rozstawione do
lne końce welonu). Zupełnie odmiennie i dość prymitywnie naryso
wane są kartusze, a całkiem niedbale korony. Zapewne wykonał ją 
jeszcze inny rytownik.

Wyraźne są różnice w inskrypcji. Składa się ona z czterech części: 
pierwsza przedstawia osobę, druga daje informację o niej, trzecia mó
wi o śmierci, a czwarta o pogrzebie. Najobszerniejszy jest napis na 
rycinie z Uden. Pierwsza część, umieszczona w otoku, brzmi: ANNA 
OMIECIŃSKA, ROSA PATIENTIAE, IN TERRIS NOVTIA [!] S. 
BIRGITTAE, IN COELIS PROFESSA, PATRONA CASTITATIS. Na 
drugiej rycinie napis ten mocno skrócono: V. ANNA DE OMIE- 
CINSKIE, SANCTAE BRIGITTAE NOVITIA. W dalszych tycinach 
umieszczono ten tekst w dolnym kartuszu jako początek dalszej in
skrypcji, skracając tylko SANCTAE na S.

Druga część inskrypcji na pierwszej rycinie informuje o obrazie: 
„Imago et inscriptio V. serva Dei, prout ab Angelis suo Confessario 
fuit exhibita”. (Obraz i napis czcigodnej sługi Bożej, tak jak był po
kazany przez aniołów jej spowiednikowi). Na drugiej rycinie pomi
nięto tę informację, a za to dano informację o samej osobie: „Raris 
naturae et gratiae donis, mundi contemptu et studio perfectionis, ac 
solidae virtutis conspicua, mérito”. W dalszych i to skrócono i P0' 
prawiono: „Praecipuis naturae et gratiae donis, ac solidae virtutis 
conspicua mérito”.

Napis mówiący o śmierci na pierwszej rycinie brzmi „Obiit 
ravii in Yolhynia com [!] sanctitatis opinione A° 1731 aetatis sua®

Rycina w Muzeum Narodowym w Krakowie, inw. IIIl ^ C]
miary: 76x127 mm. Podpis: B. Strachowsky sc. Wratisl. Fot. Tadeusz
Szklarczyk.
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23”. Na dalszych opuszczono Wołyń, a sprecyzowano daty: „Obiit 
Kokorovii cum sanctitatis opinione Anno Domini 1731, 10 Dec. Ae- 
tat. suae 23 inchoato”.

O pogrzebie napisano na pierwszej rycinie: „ac Cremeneci sepulta 
in templo PP. Soc. Iesu incorrupta manet cum suavissimo odore”. 
W dalszych opuszczono ostatnią informację o zachowaniu ciała, a 
dano datę pogrzebu: 13 Decemb.

Takie zmiany nie mogły być wprowadzone przez rytownika przy 
kopiowaniu cudzej ryciny, lecz przez osobę dobrze znającą fakty. Za
pewne kolejne warianty ustalał ktoś w Krzemieńcu, może sam Giżycki.

Na rycinie z Uden jest kilka błędów literowych: Novtia zamiast 
Novitia, Birgittae zamiast Brigittae, serva zamiast servae, Kokoravii 
zamiast Kokorovii, com zamiast cum. Hołota stale pisze z małej li
tery nazwę miejscowości: kokorovii.

Rycina z Uden i w rysunku, i w inskrypcji jest najbardziej zbliżo
na do pierwszego obrazka, namalowanego przez P. Giżyckiego, a zna
nego tylko z opisu. Dla porównania podaję pełny tekst inskrypcji w 
oryginalnym brzmieniu 10. W otoku: „Anna de Omiecińskie, patien- 
tiae rosa, S. Brigittae in terris novitia, in coelis Professa, continen- 
tiae Patrona”. Napis u dołu: „Tklem se, cum omnibus hic contentis, 
etiam titulis, de verbo ad verbum transumptis, visendam praebuit 
suo confessori [!] 4. ianuarii A. D. 1732. Adiecitque rogata se coe- 
los ante septimanam, hoc est 28 decembris 1731 ingressam, postqu- 
am vixerit 10 decembris 1731 Kokorovii et sepulta fuerit 13 decem
bris Cremeneci in Tfemplo Societatis Jesu, ac in participationem me- 
ritorum a sanctimonialibus S. Brigittae, quod efflictim desiderabat, 
Luceoriae 15 decembris recepta fuerit, ac in earum habitu sepulta 
de expressa sua volúntate, probante id Coenobio. Nata est A. D. 
1709, 5 7bris, baptizata Brodiis. Multis probata tribulationibus, ex- 
tincta est ardente febri et lethargo, anno aetatis suae 23 inchoato”.

Tfen pierwszy obraz Giżyckiego miał na celu utrwalenie wizji, dla
tego otrzymał tak obszerne objaśnienie. Nie wiadomo, jaką techniką 
był wykonany, zanotowano tylko, że kolorami na papierze. Wyobra
żam sobie, że był nieco większy niż ryciny i może inaczej skompono
wany. Dłuższa inskrypcja zajmowała więcej miejsca. Może też anio
łowie podtrzymujący obraz mieli postać dorosłych ludzi. Kronika mówi 
w liczbie mnogiej o malowanych obrazach, zatem było ich więcej- 
Przypuszczam, że Giżycki wykonywał mniejsze obrazki, może rysunki

10 Oryginał w ARSI Pol. 89 s. 150. Przekład polski NP t. 76:1991, s- 340- 
341. W Oryginale jest oczywisty błąd przepisywacza: confessori zamiast confes- 
sario.

[10]

|
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podkolorowane, aby je przesłać przede wszystkim brygidkom, a może 
także jezuitom w innych miastach, oraz innym zainteresowanym oso- 
bom. Prawdopodobnie jeden z tych odręcznych rysunków był wzorem 
dla ryciny Eweraerta w Kolonii. Nie wiemy, czy wykonał ją na zlece 
nie jezuitów czy brygidek, bo oba te zakony miały swoje klasztory w 
Kolonii u . 7 T

Rycina Eweraerta ma jeszcze charakter informujący o wizji, należy 
więc do pierwszego rzutu rysunków. Następne ryciny, o uproszczonej 
kompozycji i skróconej inskrypcji, pomijają wizję, a propagują kult 
świętej mniszki, dlatego uważam je za późniejsze. Do drugiego rzutu 
zaliczyłbym rycinę Hołoty (il. 2), jeszcze z napisem w otoku. Wresz
cie trzeci rzut, jeszcze bardziej uproszczony i bardziej eksponujący 
portret Anny, uważam za najpóźniejszy. Może po wizycie biskupa 
Kobielskiego i zezwoleniu na rozpowszechnianie rycin, Giżycki wy
konał rysunek trzeciego typu i poszukał lepszego artysty. Właśnie w 
tym czasie B. Strachowski we Wrocławiu wykonał rycinę dla jezuitów 
kaliskich, wydrukowaną w książce W. Bystrzonowskiego SJ w Kaliszu 
1741 r'. 12 Być może l3 dr°g4> za pośrednictwem jezuitów kaliskich, 
Giżycki przesłał do Wrocławia zamówienie na rycinę wraz ze swym 
odręcznym rysunkiem. Strachowski mógł dodać od siebie ozdobną 
ramkę, jak to miał w zwyczaju 13.

Dotychczas były znane ryciny wykonane według rysunków Giżyc- 
kiego, podpisane: P. Giżycki invenit, delineavit 14. Obecnie można 
dodać do nich dalsze ryciny, wprawdzie nie podpisane, ale niewątpli
wie jego autorstwa. Uważam, że przynajmniej cztery z omówionych 
rycin (il. 1, 2, 3, 5) zostały wykonane na podstawie rysunków Giżyc
kiego. Rycina Hołoty (il. 4) jest wyraźnie repliką poprzedniej (il. 3). 
Autorzy dwóch pozostałych rycin mogli posłużyć się wcześniejszymi 
rycinami. Tak więc przynajmniej trzej rytownicy (Eweraert, Hołota, 
Strachowski) otrzymali rysunek autorski Giżyckiego. Oczywiście nie

[12]

11 Giżycki miał okazję przesłać rysunek do Kolonii przez ks. Jana Radomiń- 
skiego SJ, który w 1733 r. jechał z Poznania do Francji, by objąć stanowisko 
kapelana Katarzyny Leszczyńskiej po zmarłym 4 XI 1732 ks. Janie Witkowskim 
SJ.

12 W. B y s t r z o n o w s k i SJ, Honor Najświętszej Maryi historycznie wyrażo
ny..., Kalisz 1741. 1

13 A  Więcek,  d z  cyt., s. 32: „Dokładnie sporządzone przerysy obrazów
lub figur wkomponowywali z kolei Strachowscy w przemiłe, ozdobne, najeżę»* 
ciej rokokowe obramowania lub kartusze, nadając przez to całej rycinie korzy
stniejszy i bardziej przyjemny dla oka wygląd”. S f l

14 Wymienione w Polskim słowniku biograficznym, t. 8 s. 25 oraz w Słowniku 
jezuitów artystów, s. 116.
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Rycina w Muzeum Narodowym w Krakowie, inw III ryc 20041. Wy
miary: 77X112 mm. Brzegi obcięte, brak podpisu. Fot. Tadeusz Szklar- 
czyk.
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ten sam, bo zapewne Giżycki narysował ich wiele. Z  upływem lat 
przypuszczalnie rysował Annę coraz bardziej schematycznie, co by tłu. 
maczyło spore różnice twarzy, powiększone jeszcze przez rytowników 
Osobiście byłbym skłonny uważać twarz na rycinie Eweraerta za nai- 
bardziej „portretową” i najwcześniej narysowaną.

Giżycki jest znany (za życia i obecnie) jako sławny architekt i 
dekorator. Jednak głównym jego zajęciem było kierownictwo ducho
we w konfesjonale. Na marginesie tych prac zajmował się także ry
sowaniem. I ten aspekt jego działalności pragnę przypomnieć z okazji 
trzechsetnej rocznicy jego urodzin.


