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AGNIESZKA WAJROCH
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Mêczeñstwo w. Apolonii z G³uchowa.
P³askorzeba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
The Martyrdom of St. Apollonia from G³uchów.
A Bas-Relief Sculpture from the Gothic Collection of the Archdiocesan Museum in Poznañ
Nic nie ods³ania tak wyranie indywidualnoci artysty jak dzie³o,
w którym musi on zmierzyæ siê z tradycj¹1.

Niewielki, parafialny koció³ek w G³uchowie niedaleko Kociana. Do kruchty prowadzi boczne wejcie. Na lewo przes³oniête szklanymi drzwiami wnêtrze
wi¹tyni pw. w. Katarzyny. Na wprost o³tarz g³ówny. Z lewej strony, tu¿ przy
filarze o³tarz boczny, w klasycystycznej obudowie rzebiona scena Mêczeñstwa
w. Apolonii [il. 1], poni¿ej predella z wyobra¿eniem Upadku Chrystusa pod
krzy¿em [il. 2]. Scena przyci¹ga wzrok blaskiem emanuj¹cym ze z³oconych szat
spoczywaj¹cej na ³awie Apolonii. Barwnie odziane pozosta³e postaci wyró¿niaj¹
siê na tle bia³ego, architektonicznego obramienia, które wizualnie zaw³adnê³o przestrzeni¹ wi¹tyni. O³tarz sk³ania nas, aby w³anie ku niemu zwróciæ spojrzenie,
domaga siê go narracyjnoæ przedstawienia, ekspresyjne gesty postaci, zró¿nicowane typy fizjonomiczne, charakterystyczne szaty i wreszcie sam temat: w. Apolonia. Dzie³o niew¹tpliwie interesuj¹ce, nieprzeciêtne i zagadkowe.
O³tarz wraz z predell¹ znajdowa³ siê w rzeczonym kociele do 1998 r., po
czym przeniesiony zosta³ do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Obecnie
wnêtrze g³uchowskiej wi¹tyni zdobi¹ repliki owych dzie³.
Staj¹c siê czêci¹ muzealnej ekspozycji, obiekty pozbawione zosta³y architektonicznej obudowy. Priorytetem by³o zachowanie ich uk³adu, pierwotnej
³¹cznoci przedstawienia wiêtej i predelli.
P. Skubiszewski, Wit Stwosz i sztuka XV wieku, w: Wokó³ Wita Stwosza. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, red.
D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006, s. 14.
1
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Il. 1. Scena Mêczeñstwa w. Apolonii z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu;
fot. B. Trawczyñski

Il. 2. Predella Upadek Jezusa pod krzy¿em z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu;
fot. B. Trawczyñski
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1. STAN BADAÑ

Podstawê dzisiejszej wiedzy o g³uchowskich zabytkach2 tworz¹ de facto cztery teksty. Zachowuj¹c chronologiê ukazywania siê poszczególnych publikacji,
przywo³aæ nale¿y dzie³o Alfreda Brosiga O³tarze gotyckie wydane w Poznaniu
w 1927 r. Autor analizuje scenê Mêczeñstwa w. Apolonii oraz umieszczon¹
pod ni¹ predellê z przedstawieniem Upadku Jezusa pod krzy¿em. W Sprawozdaniach Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk za lata 1931-1938 ukaza³
siê krótki tekst Szczêsnego Dettloffa O³tarz w. Apolonii w G³uchowie. Zofia
Bia³³owicz-Krygierowa w redagowanym przez Jerzego Topolskiego wydaniu
Dziejów Wielkopolski z 1969 r. wspomina o scenie Mêczeñstwa w. Apolonii
w rozdziale powiêconym rzebie redniowiecznej. W latach siedemdziesi¹tych
XX w. dzie³o nieznanego twórcy sta³o siê tematem pracy seminaryjnej Anny
Szaraty pisanej pod kierunkiem Alicji Kar³owskiej-Kamzowej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca ta stworzy³a
asumpt do napisania przez obie autorki artyku³u opublikowanego w Pamiêtniku
Towarzystwa Mi³oników Ziemi Kociañskiej z lat 1971-1974 pt. Pónogotycka kwatera w G³uchowie. Echo owych rozwa¿añ pojawi³o siê raz jeszcze w tekcie A. Kamzowej Pónogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, og³oszonym w „Studiach Muzealnych z 1977 r. W 20 lat póniej g³uchowskimi dzie³ami zainteresowa³ siê Leszek Wetesko, umieszczaj¹c reprodukcje sceny mêczeñstwa i predelli opatrzone krótkimi notkami w katalogu Maior Polonia Sacra.
Sztuka sakralna w redniowiecznej Polsce. Historia pewnych tematów.
Alfred Brosig podkrela³, ¿e znajduj¹cy siê w owym czasie w kociele g³uchowskim relief poziomem swego wykonania znacznie przewy¿sza  dotychczas
zidentyfikowane  dzie³a warsztatów Wita Stwosza czy jego syna Stanis³awa3.
Zwraca³ on uwagê na mistrzowski sposób opanowania formy, pewnoæ w traktowaniu anatomicznem cia³a, jasnoæ i przejrzystoæ gestykulacji i wyrazu twarzy4.
Badacz stwierdzi³, ¿e w rzebie g³uchowskiej odczuwamy rêkê mistrza
i mimowolnie, nie znaj¹c ¿adnego innego wielkiego artysty z tego czasu, nasuwa
siê nazwisko mistrza Wita, chocia¿by tylko jako inspiratora tej sceny  a mo¿e
jako twórcy podobnej ryciny, która pos³u¿y³a za wzór5. To uargumentowaniu tej
tezy s³u¿¹ przywo³ywane wzory, rzekome inspiracje twórcy przedstawienia g³uchowskiego. Dopatruje siê ich A. Brosig miêdzy innymi w  jego zdaniem zaginionej  istniej¹cej niegdy rycinie przedstawiaj¹cej mêczeñsk¹ mieræ wiêtej
2
Tu i w dalszej czêci pracy pojawiaj¹ce siê okrelenie dzie³a g³uchowskie nie oznacza pierwotnej przynale¿noci obiektów do kocio³a w miejscowoci G³uchowo, lecz podkrela znaczenie
miejsca, w którym zabytki w niewiele zmienionej formie dotrwa³y do dnia dzisiejszego.
3
A. Brosig, O³tarze gotyckie, Poznañ 1927, s. 15.
4
Tam¿e, s. 14.
5
Tam¿e.
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autorstwa Wita Stwosza. Nale¿a³o rzekomo do cyklu przedstawieñ mêczeñstwa
wiêtych i aposto³ów, w którego sk³ad wchodzi³ zachowany sztych z mêczeñstwem w. Katarzyny. Na domniemanej rycinie podobno wzorowa³ siê tak¿e
Dürer w jednej ze scen Apokalipsy, w Mêczeñstwie w. Jana 6.
Brosig dokona³ zwiêz³ego opisu sceny, zaklasyfikowawszy j¹ jako przedstawienie g³ówne niezachowanego, pónogotyckiego o³tarza. Postaci zidentyfikowa³
jako przedstawicieli grupy mieszczan krakowskich (prawdopodobnie pod¹¿aj¹c
tropem Stwoszowskim). Poza postaci¹ wiêtej i jej oprawców wyró¿ni³ wród
przygl¹daj¹cego siê zza przes³ony muru t³umu widzów: szlachcica, kramarza, rycerza i humanistê. Mniej istotny okaza³ siê dla niego problem kompozycji sceny.
Przedstawione w dziele g³uchowskim postaci charakteryzowa³ jako odmienne typy, przede wszystkim fizjonomiczne. Przywo³ywa³ w ich kontekcie naturalistyczne dzie³a Stwosza, wród nich kamienn¹ p³askorzebê ukazuj¹c¹ Pojmanie Chrystusa z 1499 r., znajduj¹c¹ siê w kociele w. Sebalda w Norymberdze,
powsta³y w latach 1501-1506 o³tarz Ukrzy¿owania z Münnerstadt czy nieznacznych rozmiarów p³askorzeby Ró¿añca z kocio³a Mariackiego w Norymberdze. W przypadku wymienionych dzie³ poda³ analogiczne do g³uchowskich rozwi¹zania, takie jak brak statycznego zrównowa¿enia postaci stoj¹cych
na szeroko rozstawionych nogach7 czy uderzaj¹cy realizm wizerunków, oddanych
 mo¿na by rzec  w pe³ni ich fizycznej niedoskona³oci. Z nich to, zdaniem
Brosiga, zapo¿yczy³ rzebiarz typ ¿o³nierza w zbroi i postaci w charakterystycznych turbanach.
Co wa¿ne, a na co nie zawsze zwracano uwagê w póniejszych opracowaniach, Brosig wi¹za³ stylistycznie scenê Mêczeñstwa w. Apolonii z umieszczonym poni¿ej niej reliefem przedstawiaj¹cym Upadek Chrystusa pod krzy¿em. Jako cechê wyró¿niaj¹c¹ postaci z predelli podawa³ nieproporcjonalnie
du¿e g³owy, a ich wzoru równie¿ upatrywa³ w norymberskich dzie³ach Stwosza
z kocio³a Mariackiego: w Pochodzie na Golgotê i Z³o¿eniu do grobu.
Charakter rozwa¿añ badacza w konsekwencji doprowadzi³ do ich krytycznej
oceny. Podj¹³ siê jej, po niespe³na 10 latach, prof. Szczêsny Dettloff8. W wyg³oszonym referacie, którego streszczenie opublikowane zosta³o w Sprawozdaniach
PTPN, S. Dettloff podkrela³ daleko id¹c¹ hipotetycznoæ pogl¹dów Brosiga.
Odrzuci³ jego g³ówn¹ tezê o rzekomym autorstwie b¹d te¿ bezporednim wp³ywie Stwosza na powstanie grupy mieszczan i postaci z predelli. Jako kontrargument dla postulowanych przez Brosiga zale¿noci od realizacji Stwoszowskich
6
Zob. http://www.wikipaintings.org/en/albrecht-durer/the-martyrdom-of-st-john-the-evange
list-1498 [dostêp 14.08.2013].
7
Tam¿e, s. 15.
8
S. Dettloff, O³tarz w. Apolonii w G³uchowie, Sprawozdania Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk z lat 1931-1938. Wydzia³ Nauk o Sztuce, 1936, s. 126-127.
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Il. 3. Pawe³ z Lewoczy Mêczeñstwo w. Jana, kwatera o³tarza g³ównego z kocio³a w. Jakuba w Lewoczy,
1517 r., za: Z. Gyalókay, Pawe³ z Lewoczy. Rzebiarz ze
Spisza, miêdzy Krakowem a Norymberg¹, Kraków 2011

przywo³a³ relief przedstawiaj¹cy scenê Mêczeñstwa w. Jana Ewangelisty
z koloñskiego Kunstgewerbemuseum oraz przyk³ady twórczoci Paw³a z Lewoczy, które podziwiaæ mo¿na w kociele w. Jakuba w Lewoczy (1517) [il. 3].
Grupa postaci przygl¹daj¹cych siê zdarzeniu zosta³a zaczerpniêta, wed³ug
Dettloffa, bezporednio z ryciny Dürera, o której wspomina³ Brosig. Kompozycyjnego pierwowzoru przedstawienia postaci Apolonii i jej oprawców  który do
tej pory nie by³ przedmiotem zainteresowania  upatrywa³ w o³tarzu Peringsdörfów (1486) z norymberskiego Friedenskirche, przypisywanemu warsztatowi
Wolgemuta. Autor jednak nie podda³ przedstawieñ szczegó³owej analizie i poprzesta³ na zdawkowym stwierdzeniu o istnieniu obiektu o podobnych do g³uchowskiego cechach.
Zanegowawszy przypuszczenia Brosiga o rzekomym autorstwie samego
Stwosza, Dettloff przeciwstawi³ Witowi postaæ niezidentyfikowanego jeszcze
rzebiarza, który niew¹tpliwie  jak to okreli³  musia³ zapoznaæ siê z warsztatem norymberskim mistrza. Stworzone przez niego dzie³o nie by³oby jedynie
wiernym odwzorowaniem wczeniejszej realizacji Stwosza, a kompilacj¹ wra¿eñ
artystycznych wyniesionych z Norymbergi9. Autor nie wykluczy³, ¿e po wyjedzie z Norymbergi artysta móg³ pracowaæ w Wielkopolsce.
Dettloff, zwróciwszy uwagê na predellê, zaznaczy³ jedynie, ¿e w porównaniu ze scen¹ g³ówn¹ jest ona dzie³em przeciêtnym. Ca³kowicie wykluczy³ jej rze9

Tam¿e, s. 127.
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komy zwi¹zek z twórczoci¹ Wita. Ponadto autor jako pierwszy stwierdzi³, ¿e
pierwotnym miejscem przeznaczenia obiektów nie by³ koció³ parafialny w G³uchowie, gdy¿ w aktach wizytacji kocio³a wzmianki o nich pojawiaj¹ siê dopiero
oko³o 1831 r. Wyrazi³ przypuszczenie, ¿e dzie³a mog³y zostaæ ofiarowane wi¹tyni po sekularyzacji którego z kocio³ów zakonnych w Kocianie.
Podobne stanowisko zajê³a w swym opracowaniu Zofia Bia³³owicz-Krygierowa, która ograniczy³a siê do przywo³ania wczeniejszych tez Dettloffa10. Zwróci³a przy tym uwagê na gwa³townoæ i brutalnoæ przedstawienia, którego powstanie okreli³a na czas oko³o 1500 r. Stwierdzi³a, ¿e rozwi¹zanie g³uchowskie,
mimo ewidentnych zale¿noci od grafik Dürera czy malarstwa norymberskiego,
niew¹tpliwie na ich tle pozostaje tworem eklektycznym, a wiêc maj¹cym pewn¹
dozê samodzielnych poszukiwañ i innowacyjnych rozwi¹zañ.
Zajmuj¹ce siê zespo³em g³uchowskim na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
A. Kar³owska-Kamzowa i A. Szarata skupi³y siê przede wszystkim na analizie
kompozycyjnej i stylistycznej sceny Mêczeñstwa w. Apolonii11. Predellê z wyobra¿eniem Chrystusa upadaj¹cego pod krzy¿em uzna³y za dzie³o mniej interesuj¹ce i stylistycznie s³absze. Traktuj¹c o nim jedynie marginalnie, podwa¿y³y pierwotny zwi¹zek predelli ze scen¹ mêczeñstwa wiêtej. Podobnie drugorzêdnego
charakteru w ich tekcie nabra³ problem istnienia wzorców ikonograficznych.
Autorki uzna³y  w przeciwieñstwie do tego, co postulowa³ Brosig  ¿e scena znajdowa³a siê pierwotnie w heraldycznie lewej kwaterze bocznej; tym samym
porednio wykluczy³y pierwotny zwi¹zek sceny z reliefem Upadek Chrystusa.
Podstawê pierwszego stwierdzenia stanowi³a analiza kompozycyjna przedstawienia: wskaza³y na asymetrycznoæ, wyranie zaakcentowane przesuniêcie w lew¹
stronê punktu centralnego. Ponadto, przedstawienie zosta³o wizualnie zamkniête z prawej strony postaci¹ stoj¹cego mê¿czyzny w koronie, z lewej strony natomiast  zdaniem Kamzowej i Szaraty  otwiera³o siê ku nieznanej nam scenie
rodkowej, której mia³oby byæ narracyjnym dope³nieniem.
Badaczki podjê³y poszukiwania ród³a specyficznego uk³adu kompozycyjnego kwatery. Podkreli³y przede wszystkim rytmicznoæ zaznaczonych w dziele
linii ukonych, przecinaj¹cych siê w kulminacyjnym punkcie sceny, w obrêbie
g³owy wiêtej. Kamzowa i Szarata zasygnalizowa³y zbie¿noæ z podobnie zgeometryzowanymi dzie³ami z Wielkopolski, z o³tarzami przedstawiaj¹cymi scenê
Wniebowziêcia NMP” ze migla, Zmartwychwstania z Brodnicy czy Narodzenia z poznañskiego kocio³a w. Micha³a.
10
Z. Bia³³owicz-Krygierowa, Rzeba, w: Dzieje Wielkopolski, t. 1, red. J. Topolski, Poznañ
1969, s. 415.
11
A. Kar³owska-Kamzowa, A. Szarata, Pónogotycka kwatera w G³uchowie, Pamiêtnik Towarzystwa Mi³oników Ziemi Kociañskiej, 1971-1974, s. 123-125; A. Kar³owska-Kamzowa, Pónogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, Studia Muzealne XII, Poznañ 1977, s. 23-28.
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Autorki skupi³y sw¹ uwagê na postaciach przygl¹daj¹cych siê wykonywanym
przez oprawców czynnociom. Na wyj¹tkowoæ owej grupy zwraca³ uwagê ju¿
Brosig, podejmuj¹c siê próby wstêpnego jej dookrelenia. Kamzowa i Szarata posz³y o krok dalej, stara³y siê podporz¹dkowaæ postaci widzów nadrzêdnej idei dzie³a. To widzowie s¹ zasadniczym tematem plastycznym dzie³a, obrazowym dokumentem epoki jagielloñskiej12. I tak, prezentuj¹ce dumnie swe fizyczne mankamenty,
postaci sta³y siê reprezentantami uwik³anych w codziennoæ ludzi.
Kwestiê zale¿noci Stwoszowskich zamknê³y autorki w stwierdzeniu, ¿e
twórczoæ norymbersk¹ Stwosza i relief g³uchowski dzieli ogromny dystans poziomu formalnego, z dzie³ami krakowskimi brak bli¿szych analogii13. Elementami, które mo¿na by by³o uznaæ za inspirowane twórczoci¹ mistrza, s¹ m.in. stoj¹ca postaæ brodatego mê¿czyzny w turbanie, która  co zaznaczy³y  nie by³a
rzadkoci¹ tak¿e w innych przedstawieniach gotyckich, podobnie jak wysuniête
na pierwszy plan, rozrzucone narzêdzia czy wymylne uk³ady draperii.
Na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ badaczy Mêczeñstwo w. Apolonii pozostaje dzie³em anonimowym, artefaktem, którego bezporedniego
pierwowzoru ikonograficznego nie uda³o siê wskazaæ. Dzie³a, które Brosig,
Dettloff, Kamzowa czy Krygierowa przywo³uj¹ w swych rozprawach jako analogie kompozycyjne b¹d ikonograficzne, nie zosta³y przez nich poddane analizie. W dookreleniu funkcjonalnego znaczenia reliefu (kwatera, czêæ rodkowa
retabulum) istotne jest rozstrzygniêcie wzajemnej relacji sceny mêczeñstwa
i umieszczonej obecnie pod ni¹ predelli. Doprecyzowania wymaga tak¿e charakterystyka postaci widzów, zza granicy muru czy te¿ parapetu przygl¹daj¹cych siê
czynnociom oprawców. Przewiadczenie bowiem Brosiga o ich mieszczañskim,
krakowskim rodowodzie nie zostaje przez niego w ¿aden sposób uargumentowane. Jest zaledwie tropem ich typologicznej identyfikacji, podobnie¿ zreszt¹ jak
okrelenie grupy przez Kamzow¹ mianem zwyczajnych ludzi, przedstawicieli
epoki jagielloñskiej.
2. MÊCZEÑSTWO W. APOLONII JAKO TEMAT W SZTUCE

Apolonia pochodzi³a z Aleksandrii14. Zgodnie z pierwsz¹ wersj¹ apokryficznych przekazów, sta³a siê ofiar¹ przeladowañ chrzecijan za panowania cesarza
Decjusza. Pogañskie represje na tym terenie mia³y miejsce na prze³omie 248
i 249 r., o czym czytamy u Jakuba de Voragine: Za cesarza Decjusza wielkie prze12
A. Kar³owska-Kamzowa, A. Szarata, Pónogotycka kwatera w G³uchowie, Pamiêtnik Towarzystwa Mi³oników Ziemi Kociañskiej, 1971-1974, s. 124.
13
Tam¿e, s. 124.
14
E. Wbis, Apollonia von Alexandrien, w: Lexicon der Christlichen ikonographie. Ikonographie der heiligen, red. E. v. B. Kirschbaum, Wien 1973, s. 231-232.
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ladowanie sro¿y³o siê w Aleksandrii przeciwko s³ugom Boga. Uprzedzaj¹c rozkazy cesarza, pewien nêdznik, zwany Diwinus, podnieci³ przeciwko chrzecijanom t³um zabobonny, który rozpromieniony przezeñ, spragniony by³ krwi wiernych. Ujêto zrazu kilka wiêtych osób obojga p³ci, z których jednym szarpano
cia³o cz³onek po cz³onku, wy³upiono oczy, okaleczono twarz i nastêpnie wygnano
z miasta; drudzy, których zawleczono przed bóstwa i którzy, ani myl¹c je uczciæ,
obrzucili je obelgami, byli wleczeni przez ulice miasta, z nogami skutymi, póki
cia³a ich nie rozpad³y siê w kawa³y […]. I gdy t³um wciek³y wtargn¹³ w domy
s³ug bo¿ych, Apolonia zosta³a stawiona przed trybuna³em bezecnych15.
Euzebiusz z Cezarei w s³ynnej Historii kocielnej przytacza fragment listu
Dionizego Aleksandryjskiego, w którym scenie torturowania Apolonii powiêca
znaczny ustêp. Pochwycili równie¿ Apoloniê, dziewicê ju¿ sêdziw¹, a wielce naonczas powa¿an¹. Uderzaj¹c j¹ w szczêki, wybili jej wszystkie zêby, a potem
wznieli stos przed miastem i grozili, ¿e j¹ ¿ywcem spal¹, jeli razem z nimi okrzyków wydawaæ nie bêdzie. Ona siê przez krótki czas wymawia³a, a potem gotowa
na ofiarê sama siê w ogieñ rzuci³a i sp³onê³a16. Wed³ug innej legendy Apolonia
by³a królewsk¹ córk¹17. Dowiedziawszy siê jednak o wystêpnej wierze córki, król
skaza³ j¹ na okrutne cierpienia. Chcia³, by pod ich wp³ywem publicznie wyrzek³a siê wiary w chrzecijañskiego Boga. Jej niezachwiana niczym postawa doprowadzi³a króla do wydania rozkazu ciêcia mêczennicy.
Istniej¹ przekazy mówi¹ce o tym, ¿e Apolonia by³a siostr¹ w. Wawrzyñca18.
Uciekaj¹c przed przeladowaniami chrzecijan, przedosta³a siê do Egiptu, w którym pod rz¹dami Decjusza, jak wielu innych wyznawców Boga, ponios³a mêczeñsk¹ mieræ.
E. Wbis zaznacza, ¿e stosunkowo szybko kult w. Apolonii rozpowszechni³
siê w redniowiecznej Europie19. Wród wiernych dominowa³o przekonanie, ¿e
Apolonia by³a królewsk¹ córk¹, któr¹ okrutny ojciec skaza³ na nieludzkie cierpienia i mieræ. Sta³a siê wiêt¹, do której wznoszono mod³y z prob¹ o umierzenie bólu i choroby zêbów, z czasem uznano j¹ za patronkê dentystów.
G³uchowskie Mêczeñstwo w. Apolonii, do tej pory datowane na koniec
XV w., wi¹¿e siê z kultem wiêtej szczególnie rozpowszechnionym w Europie
rodkowej w XV i XVI w.20 Jest przyk³adem oddawania czci bardzo wa¿nej

Jakub de Voragine, Z³ota legenda, t³um. L. Staff, Kraków 2003, s. 115.
H. Fros, F. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych, t. 1, Kraków 1997, s. 247.
17
E. Wbis, Apollonia von Alexandrien, w: Lexicon der Christlichen ikonographie. Ikonographie der heiligen, red. E. v. B. Kirschbaum, Wien 1973, s. 231-232.
18
Tam¿e, s. 231-232.
19
Tam¿e, s. 232.
20
Tam¿e, s. 231.
15
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wiêtej, mêczenniczce, któr¹ pochodz¹ce z tego okresu pontyfika³y krakowskie
okrelaj¹ nawet mianem patronki Królestwa Polskiego 21.
Pojawiaj¹ce siê w sztuce wyobra¿enia w. Apolonii podzieliæ mo¿na na dwie
grupy: przedstawienia wiêtej trzymaj¹cej w rêku jedynie atrybut swego mêczeñstwa (szczypce z wyrwanym zêbem) i narracyjne wyobra¿enia scen torturowania
Apolonii.
wiêta trzymaj¹ca w rêku szczypce ukazywana jest w towarzystwie innych
mêczennic. Tak przedstawiono j¹ w znajduj¹cym siê w poznañskiej katedrze
poliptyku z prze³omu XV/XVI w. pochodz¹cym z Góry l¹skiej, w którym obok
wiêtych Urszuli i Jadwigi, w prawej, dolnej kwaterze umieszczono rzebê w.
Apolonii. Podobnie w malarskim dziele Madonna wród wiêtych Dziewic
Mistrza Legendy w. £ucji z koñca XV w.22, Apolonia jest jedn¹ ze wiêtych
dziewic, które towarzysz¹ Madonnie trzymaj¹cej w swych ramionach Dzieci¹tko. W dziele Rogiera van der Weydena z 1445 r. wiête Apolonia i Ma³gorzata w. Apolonia o zatroskanym wyrazie twarzy, z opuszczon¹ g³ow¹ kieruje
wzrok ku stoj¹cej obok w. Ma³gorzacie, której ukazuje trzymany obcêgami z¹b,
symbol mêczeñstwa23. wiête odziane s¹ we wspó³czesne artycie stroje. Przedstawiono je na tle wnêtrza patrycjuszowskiego domu. Tytu³owa postaæ z obrazu
wiêta Apolonia Ercole deRobertiego, z lat 1470-1473, namalowana zosta³a
w kamiennej aediculi24. Wbrew architektonicznej obudowie, w której j¹ ukazano, nie przedstawiono pomnika mêczennicy, lecz kobietê w obszernej sukni
i bogato drapowanym p³aszczu, którego po³y uchwyci³a praw¹ d³oni¹. Dumna,
wyprostowana postaæ w lewej d³oni  niczym ber³o  dzier¿y obcêgi, a w nich
wyrwany, nadnaturalnej wielkoci z¹b. W rozpowszechnionych ju¿ pod koniec
XV w. drukowanych ¿ywotach wiêtych Apolonia ukazywana jest z obcêgami,
czêsto w koronie, która przys³ugiwa³a jej równie¿ jako królewskiej córce.
Zarówno w rzebiarskich, jak i malarskich wyobra¿eniach w. Apolonia
przedstawiana jest jako m³oda kobieta. Nie przejêto zatem zawartej w pismach
Euzebiusza charakterystyki Apolonii jako kobiety ju¿ sêdziwej, która mimo podesz³ego wieku stawia³a opór torturuj¹cym j¹ katom.
H. Fros, F. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych, t. 1, Kraków 1997, s. 248. Byæ mo¿e, poprzez
fonetyczn¹ zbie¿noæ imienia A-Polonia z nazw¹ Polonia, co w ¿aden sposób nie wi¹za³oby siê
z rzeczywist¹ etymologi¹ imienia wywodz¹cego siê od greckiego boga Apollona. Nie znalaz³am
te¿ postaci historycznej o tym imieniu, której jako wiêtej patronce Królestwo Polskie winne by³oby oddawaæ czeæ, jak choæby mia³o to miejsce w przypadku w. Stanis³awa czy Wojciecha.
22
Zob. http://www.plxc.pl/Kr%C3%B3lewskie_Muzea_Sztuk_Pi%C4%99knych#mediaview
er/Plik:Meister_der_Legende_der_Heiligen_Lucia_002.jpg [dostêp 14.08.2013].
23
Zob. http://www.wikipaintings.org/en/rogier-van-der-weyden/saints-margaret-and-apollonia
[dostêp 14.08.2013].
24
Zob. http://www.backtoclassics.com/gallery/ercolederoberti/griffonipolyptychstapollonia/
[dostêp 14.08.2013].
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Narracyjne wyobra¿enia scen torturowania wiêtej wnosz¹ wiele interesuj¹cych elementów, o których wprost nie wspominano w przekazach hagiograficznych. Tu zdecydowanie dominuj¹ wyobra¿enia malarskie jako odpowiedniejsze
dla przedstawieñ narracyjnych, wieloplanowych. Zdobi¹ca Godzinki z Lisieux iluminacja Mêczeñstwo w. Apolonii25, która powsta³a pomiêdzy 1460 a 1470 r.,
przedstawia salê pa³acu b¹d jego dziedziniec. Podtrzymany zatem zostaje w¹tek uwik³ania w mêczeñstwo wiêtej cesarza, króla. Porodku umieszczono s³up,
do którego przywi¹zano Apoloniê. wiêt¹ flankuj¹ dwie postaci katów. Obydwoje trzymaj¹ w rêku obcêgi, którymi jednoczenie wyrywaj¹ zêby Apolonii. Si³ê,
jak¹ wk³adaj¹ mê¿czyni w wykonywan¹ czynnoæ, potêguje zaparcie siê postaci stop¹ i kolanem o kamienny s³up. Kaci uzbrojeni s¹ w miecze.
Pochodz¹ca najprawdopodobniej z lat 1460-1480 pó³nocnofrancuska iluminacja Mêczeñstwo w. Apolonii przedstawia przywi¹zan¹ do drewnianego tronu Apoloniê (d³onie zwi¹zane ma z ty³u). wiêt¹ otaczaj¹ dwaj oprawcy. Odziany w orientalny strój mê¿czyzna w wysokim nakryciu g³owy przytrzymuje g³owê
Apolonii. Jedn¹ d³oñ trzyma na jej czole, drug¹ ci¹gnie kobietê za w³osy. Drugi
oprawca wielkimi szczypcami wyrywa wiêtej z¹b. Apolonia nie znajduje siê w centrum sceny, lecz jest przesuniêta w lew¹ stronê. Scenie torturowania zza zielonej
balustrady krzewów przygl¹da siê szeciu mê¿czyzn. Wród obserwatorów
wyró¿niæ mo¿na postaæ króla dzier¿¹cego ber³o i piêciu towarzyszy ró¿ni¹cych
siê strojem i nakryciami g³owy.
Bardziej dramatyczne kulisy sceny mêczeñstwa w. Apolonii przedstawia
XV-wieczna iluminacja Jeana Fouqueta Mêczeñstwo w. Apolonii z Godzinek
Etienne Chevaliera26. W centrum umieszczono postaæ Apolonii. W odró¿nieniu
od poprzednich wyobra¿eñ Apolonia le¿y. Jest przywi¹zywana linami do poziomej, lekko uniesionej deski. Postaæ mêczennicy otacza czterech jednakowo odzianych oprawców. Jeden z katów ci¹gnie wiêt¹ za w³osy, drugi obcêgami wyrywa
jej zêby. Tu¿ przy ciele Apolonii stoi król z siwiej¹c¹ ju¿ brod¹. Wyci¹gniêtym
palcem prawej d³oni wskazuje na otwarte usta wiêtej. Za nim, z prawej strony
ukazana zosta³a postaæ sêdziego, zarz¹dcy, który z otwartej ksiêgi odczytuje tekst
skierowany do zgromadzonych widzów. Ponad rozgrywaj¹c¹ siê scen¹ tortur,
w drewnianych lo¿ach zasiadaj¹ postaci ludzkie i diabelskie z rogami i ogonami.
Z prawej strony przedstawienia, tu¿ przy krawêdzi namalowano rozwart¹ paszczê ogromnego zwierza bêd¹c¹ wejciem do otch³ani piekielnych.
Liczba iluminacji, przedstawieñ rzebiarskich czy malarskich podejmuj¹cych
tematykê mêczeñstwa w. Apolonii znacznie przewy¿sza zanalizowane pokrótce
25
Zob. http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2014/02/happy-st-apollonias-da
y.html [dostêp 14.08.2013].
26
Zob. http://www.settemuse.it/pittori_opere_F/fouquet_jean/fouquet_jean_506_the_martyrd
om_of_st_apollonia.jpg [dostêp 14.08.2013].
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przyk³ady. Na potrzeby niniejszej pracy rozwa¿ania ograniczone zosta³y do wyobra¿eñ powsta³ych u schy³ku XV w., a wiêc w okresie zbli¿onym do czasu powstania dzie³a g³uchowskiego. Omówione zosta³y dzie³a najbardziej reprezentatywne. Zauwa¿alna jest prawid³owoæ w komponowaniu przedstawieñ
narracyjnych, w których postaæ w. Apolonii ukazana jest zawsze na pierwszym
planie, choæ nie zawsze w centrum. wiêt¹ otaczaj¹ co najmniej dwaj oprawcy,
napieraj¹cy na ni¹ z dwóch przeciwleg³ych stron. Zazwyczaj jeden z katów przytrzymuje g³owê wiêtej, drugi wyrywa jej zêby. Zawsze akcentuje siê nadmierny
wysi³ek wk³adany przez oprawcê w wykonywan¹ czynnoæ. Bardzo czêsto scenie tortur przygl¹da siê grupa gapiów. Wród nich wyró¿nia siê postaæ brodatego
króla z koron¹ na g³owie, mniej lub bardziej zaanga¿owanego w sam¹ czynnoæ
wyrywania zêbów.
Konstatuj¹c, warto podkreliæ, ¿e sam temat dzie³a g³uchowskiego nie jest
tematem rzadkim w sztuce koñca XV w. Tym, co niew¹tpliwie wyró¿nia rozwi¹zanie g³uchowskie, jest wybranie mêczeñstwa w. Apolonii i uczynienie z niego
sceny g³ównej o³tarza.
W g³uchowskim Mêczeñstwie w. Apolonii artysta znaczn¹ wagê przywi¹za³ do przedstawienia popiersi postaci drugoplanowych, do tej pory traktowanych
jedynie marginalnie. Umiejêtnie wykorzysta³ mowê gestów, anatomiczny naturalizm, zmylne uk³ady cz³onków ludzkiego cia³a. Wprowadzi³ narracjê miêdzy
postaciami drugoplanowymi. Dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom prze³ama³ konwencje, unikn¹³ schematyzacji. Pobudzi³ ciekawoæ widza, skupi³ jego uwagê.
W tym wypadku przedstawienie mêczeñstwa wiêtej sta³o siê pretekstem do podjêcia gry z widzem. Sam uk³ad postaci drugoplanowych otworzy³ przed artyst¹
szereg mo¿liwoci zaanga¿owania widza-wiernego w trwaj¹ce przedstawienie.
3. OPIS OBIEKTU

Scenê z wyobra¿eniem mêczeñstwa wiêtej o wymiarach 116 × 87,5 cm
wykonano w drewnie i pokryto warstw¹ polichromii. Grupa 11 postaci szczelnie
wype³nia ramy prostok¹tnego pola przedstawieniowego [il. 1]. Relief by³ prawdopodobnie nieco szerszy. O jego nieznacznym skróceniu z lewej strony wiadczy zakrzywiona linia boczna, szersza u do³u, oraz odciêcie fragmentu w³osów
obserwatora drugiego planu czy szaty myliciela. Odmienny jest tak¿e sposób opracowania krawêdzi bocznych sceny. Z prawej strony idealnie pokrywa siê
z zagiêciem królewskich szat, które subtelnie je okalaj¹c, nadaj¹ wra¿enie niezwykle miêkkiego, p³ynnego wykoñczenia, co nie znajduje odzwierciedlenia po
stronie lewej.
Rzebiarskie wyobra¿enie umieszczone musia³o byæ w co najmniej dorównuj¹cej mu g³êbokoci¹ 20 cm kwaterze o³tarza. Dodatkowo przytwierdzone do
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niej zosta³o czterema gwodziami osadzonymi w niesymetrycznie rozmieszczonych otworach.
Scena g³uchowska przedstawia moment torturowania Apolonii. wiêt¹ otaczaj¹ dwaj oprawcy, którzy wyrywaj¹ jej zêby. Zgodnie z hagiograficznymi tekstami Apolonia zosta³a skazana na cierpienia b¹d przez swego ojca  króla, b¹d
te¿ wyrok wyda³ sam cesarz Decjusz27. Owym królem lub cesarzem jest wyprostowana postaæ mê¿czyzny w koronie ukazana z prawej strony. Poza postaci¹
w koronie zdarzeniu przygl¹daj¹ siê, niebior¹cy bezporedniego udzia³u w scenie torturowania, widzowie.
Podzia³ przestrzeni wprowadza parapet rozgraniczaj¹cy wyobra¿enie w 2/3
jego wysokoci, podkrelaj¹cy g³êbiê przedstawienia. Ponadto, poszczególne plany ró¿nicuje siê, zmieniaj¹c g³êbokoæ reliefu i stopniowo redukuj¹c fragmenty
ukazywanych widzom postaci, pocz¹wszy od wyobra¿eñ pe³noplastycznych
i pe³nopostaciowych (Apolonia, kaci, król), poprzez czêciowo wybijaj¹ce siê
z t³a pó³postaci, skoñczywszy na reliefowo p³askich popiersiach zwartej, wrêcz
izokefalicznie ujêtej grupy siedmiu postaci drugoplanowych. Wra¿enie g³êbi
wzmocnione zosta³o znacznym k¹tem nachylenia pod³o¿a.
Dramatyzm przedstawienia staje siê wypadkow¹ dynamicznej kompozycji
i relacji miêdzypostaciowych. W dolnej, pierwszoplanowej partii umieszczono
cztery postaci. Przesuniêt¹ ku lewej stronie, siedz¹c¹ na ³awie w. Apoloniê flankuj¹ dwaj oprawcy. wiêta g³owê ma uniesion¹, odchylon¹ w lew¹ stronê. Oczy
ma roztwarte, a spojrzenie kieruje ku górze. Usta s¹ lekko rozchylone. Po g³adkiej, jasnej twarzy sp³ywaj¹ krople malowanej krwi. W tej pozycji utrzymuj¹ j¹
d³onie stoj¹cych obok katów. Osaczaj¹ oni postaæ wiêtej. Uk³ad r¹k obu oprawców akcentuje punkt ich skrzy¿owania, na przeciêciu diagonali przez nie przechodz¹cych, w obrêbie g³owy wiêtej. Punkt ten staje siê centrum kompozycyjnym i tematycznym sceny. Znajduj¹cy siê z prawej strony oprawca lew¹ d³oñ
zaciska na szyi Apolonii, prawa pozostaje w zawieszeniu. Drugi kat obur¹cz
przytrzymuje g³owê wiêtej. Fizjonomia postaci katów i u³o¿enie ich cia³ z trudem zapieraj¹cych siê o krawêd ³awy (I oprawca) czy nierównoæ pod³o¿a
(II oprawca) akcentuje wysi³ek, jaki wk³adaj¹ oni w utrzymanie g³owy Apolonii.
Uwydatniona zostaje skala jej cierpienia. Mimo to wiêta wbrew rozs¹dkowi
z pokor¹ poddaje siê czynnoci wyrywania zêbów. Cia³o Apolonii pozostaje nieporuszone. W ujêtej pod k¹tem sylwetce, zwróconej do widza prawym ramieniem, brak oznak spazmatycznych ruchów. Uwagê natomiast zwracaj¹ z³o¿one
do modlitwy d³onie. To zderzenie wysi³ku wk³adanego w tortury, fizycznego osaczenia wiêtej napieraj¹cymi nañ cia³ami katów i niczym niezm¹conego spokoju
chwili modlitwy, pokornego oddania siê woli Bo¿ej wywo³uje w odbiorcach nie27

Jakub de Voragine, Z³ota legenda, t³um. L. Staff, Kraków 2003, s. 115.
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pokój. Przeciwstawienie ruchu, si³y i stabilnoci, spokoju potêguje wizualny i moralny dysonans. Ponadto, niemniej dramatyczna, tragiczna w swym wyrazie jest
relacja Apolonia  król, ojciec. Postaæ króla znajduje siê na pierwszym planie,
przy prawej krawêdzi sceny. Tematycznie i kompozycyjnie ³¹czy ona oba poziomy przedstawienia. Postaæ króla  dziêki przesuniêciu Apolonii z centrum w lew¹
stronê  staje siê równie wa¿na dla rozgrywaj¹cego siê wydarzenia jak postaæ
wiêtej. On bowiem jest sprawc¹ nieszczêcia swej córki. Sam nie kieruje wzroku ku rozgrywaj¹cej siê scenie torturowania wiêtej. Pozostaje nieporuszony.
Patrzy na widzów. Jedynie gestem wyci¹gniêtej, prawej d³oni wskazuje na Apoloniê i jej oprawców.
Ramiona Apolonii okrywaj¹ d³ugie pasma falowanych w³osów, rzebiarsko
niedopracowane, prosto ciête w swej tylnej czêci. Szal, który zsun¹³ siê z ramion, ods³ania bia³¹, spodni¹ sukniê wiêtej. Jego bogato udrapowane fa³dy przykrywaj¹ tak¿e znaczn¹ czêæ ³awy. Z lewej strony z³ote szaty zostaj¹ naci¹gniête
wspieraj¹cym siê na nich kolanem oprawcy. Z prawej pozostawione s¹ swobodnie w swym nie³adzie. Przys³aniaj¹ niedoskona³oci rzebiarskiego opracowania
krawêdzi ³awy, zbyt krótkiej w swej górnej czêci. Zsuwaj¹cy siê z ³awy szal
wizualnie ³¹czy postaæ wiêtej z pod³o¿em. Jej stopy nie dotykaj¹ ziemi. W po³¹czeniu z fizjonomi¹ Apolonii i z³o¿onymi rêkoma uniesione ponad ziemi¹ stopy
nadaj¹ postaci rys nadnaturalnego, mistycznego prze¿ycia. Nadaj¹ sakralny charakter mêczeñstwu ju¿ w czasie jego trwania.
Apolonia, choæ przy powierzchownym ogl¹dzie postaci schematyczna,
w rzeczywistoci odbiega od typowych przedstawieñ wiêtych niewiast, jest bardziej ludzka ni¿ boska. Jej p³aszcz, mimo ¿e w nienaturalny sposób udrapowany, znajduje poparcie dla swego uk³adu w u³o¿eniu rysuj¹cych siê pod tkanin¹ nóg postaci. Uniesione  niby podmuchem wiatru  fa³dy daj¹ siê logicznie,
anatomicznie wyt³umaczyæ za³o¿eniem tkaniny na kolano. Ca³a lekkoæ, przypominaj¹ca dzie³a Wita Stwosza nieziemskoæ zostaje im odebrana dziêki pozie kata. Znajduj¹cy siê po lewej stronie oprawca (oprawca I) wspart¹ na ³awie
nog¹ dynamicznie naci¹ga i przytwierdza tkaninê do ³awy. Nachalnie tym samym
akcentuje aspekt ziemski rozgrywaj¹cej siê sceny. Stara siê zatrzymaæ materialnoæ przedstawienia, duchowoæ znajduj¹ca odzwierciedlenie w rysach twarzy
jest ju¿ poza jego zasiêgiem. Podobnie przekrzywienie g³owy Apolonii, prawie
¿e prostopadle do korpusu, w sposób wizualnie dos³owny za³amuje dotychczasowe, idealistyczne wyobra¿enie wiêtych.
Naturalistycznie oddano pozosta³e postaci. Oprawca I, znajduj¹cy siê przy
lewej krawêdzi, wyró¿nia siê du¿¹ g³ow¹ pokryt¹ bujnymi lokami. Jest ona odchylona w lew¹ stronê i nieco uniesiona. Swym uk³adem powtarza uk³ad g³owy
wiêtej znajduj¹cej siê na jednej diagonali opadaj¹cej, dodatkowo zaakcentowanej lew¹ rêk¹ II oprawcy. Otwarte oczy skierowane zosta³y ku widzowi. Na
twarzy maluje siê grymas spotêgowany wykrzywionymi, lekko rozchylonymi
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ustami, w których dostrzec mo¿emy rzêdy bia³ych zêbów, oraz opuszczonymi
³ukami brwiowymi. Fizjonomia zatem akcentuje negatywny charakter postaci.
„Oprawca II” stoi na szeroko rozstawionych nogach, po prawej stronie ³awy.
Zwraca siê w stronê wiêtej. Nieco odchylona w prawo g³owa tworzy symetryczny uk³ad z g³ow¹ Apolonii. Fizjonomiê charakteryzuj¹ przede wszystkim niezwykle wydatne usta i koci policzkowe. Obie rêce s¹ uniesione. Uk³ad palców sugeruje, ¿e oprawca pierwotnie trzyma³ w nich narzêdzie, zapewne obcêgi.
Zwraca uwagê sposób opracowania palców obu d³oni. Dba³oæ o precyzjê, szczegó³y znajduje odzwierciedlenie w delikatnym odgiêciu palca lewej d³oni. Uwidoczniony dziêki temu zostaje dysonans pomiêdzy walorami estetycznymi zabiegów
niezwykle subtelnych w swej wymowie a ra¿¹c¹ wrêcz nieporadnoci¹ w oddaniu poprawnego anatomicznie zgiêcia prawej rêki.
Dba³oæ o wierne odtworzenie rzeczywistoci wyra¿a siê w przemylnym
doborze stroju poszczególnych postaci. Dwaj kaci, którzy otaczaj¹ postaæ Apolonii, odziani s¹ w krótkie kaftany typu doublet 28, bardzo czêsto noszone jako
okrycie wierzchnie. Na nogach maj¹ obcis³e, czerwone spodnie siêgaj¹ce do kolan, na ³ydki naci¹gniête rajtuzy. Oprawca II stopê ma obut¹ w tzw. trzewik
szeroki, rzadko spotykany w XV wieku, obuwie bez wydatnego wyd³u¿enia przodów […] spiête na przodzie sprz¹czk¹29, najczêciej noszony przez osoby starsze
i mieszkañców wsi.
Wyprostowany, brodaty król jest postaci¹ najbardziej wyeksponowan¹, przez
co w pe³nej okaza³oci prezentuje swój strój. G³owê króla zdobi ostrok¹tne
nakrycie na pojedynczym, szerokim wa³ku tkaniny. Na ten¿e wa³ek, tu¿ u podstawy ostrok¹ta na³o¿ono ozdobion¹ szpiczastymi kolcami koronê. Lew¹ d³oni¹
uj¹³ on po³y p³aszcza z gronostajowym, wycinanym ko³nierzem. Na szyi zawieszone ma z³ote ³añcuchy. Pierwotnie przytwierdzone by³y do nich znaki herbowe
w³adcy. Król praw¹, rozwart¹ d³oñ uniós³ i ku niej skierowa³ swój wzrok. Tors
przechyli³ w praw¹ stronê, podobnie jak widoczn¹, nieco ugiêt¹ lew¹ nogê. Doæ
nieporadny sposób wprowadzenia wizualnej ³¹cznoci pomiêdzy zanadto wysuniêtym torsem a nog¹ ukryty zosta³ pod draperi¹ p³aszcza. Widoczne s¹ jedynie
ciemne rajtuzy i trzewiki o wyd³u¿onych czubkach, które po 1450 roku wypar³y
zupe³nie dawne spodnie sukienne wyd³u¿one na stopê i opatrzone podeszw¹ skórzan¹30. Usytuowanie prawej stopy pod takim k¹tem, w bliskoci stopy lewej, jest
niepoprawne z anatomicznego punktu widzenia. W rzeczywistoci sylwetka w takiej pozie nie mog³aby utrzymaæ równowagi.

28
Okrelenia przejête za M. Gutkowsk¹, Ubiory w o³tarzu mariackim Stwosza. Na tle zabytków wieku XV. Roczniki Krakowskie 26 (1935), s. 111-126.
29
Tam¿e, s. 119.
30
Tam¿e, s. 114.
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Pod³o¿e, po którym st¹paj¹ postaci pierwszoplanowe, jest nierówne, ma liczne wg³êbienia, którym w pe³ni podporz¹dkowuj¹ siê postaci uk³adem swego cia³a. Prawa, obuta stopa oprawcy II zapiera siê o tak¹ nierównoæ, idealnie do jej
krzywizny dopasowuj¹c k¹t podwiniêcia podeszwy buta. Umieszczone miêdzy
sylwetk¹ II oprawcy a postaci¹ króla narzêdzia: m³otek-pobijak, d³uto i wider, potêguj¹ wra¿enie dynamicznoci przedstawienia. Oddaj¹ z³udn¹ stagnacjê
sceny, jakby czekaj¹c tylko na moment, w którym zsun¹ siê za krawêd o³tarza.
Nierzeczywistym wrêcz spokojem emanuje drugoplanowa postaæ woja.
Usytuowanie jego sylwetki podkrela g³ówn¹ o kompozycyjn¹ przedstawienia,
akcentuje znajduj¹ce siê poni¿ej niego wyobra¿enie wiêtej. Mê¿czyzna z drugiego rzêdu nie bierze bezporedniego udzia³u w zdarzeniu, nie zwraca tak¿e
ku niemu swego spojrzenia. Woja charakteryzuje przede wszystkim miecz,
nastêpnie nakrycie g³owy i pikowany kaftan. Nad wyraz du¿a rêkojeæ wskazuje, ¿e jest to miecz katowski. Obecnoæ woja zapowiada zatem nieuchronnoæ
kolejnego zdarzenia, wydania rozkazu ciêcia Apolonii. Ró¿ny od pierwotnego
jest wygl¹d jego czapki, zapewne wtórnie, np. podczas prac konserwatorskich,
ozdobionej czarnymi cêtkami, dziêki którym zdaje siê, ¿e jest uszyta z futra gronostajów. W obecnej postaci przypomina sarmackie nakrycia g³owy. Jeli jednak
porównamy czapkê g³uchowsk¹ z nakryciem g³owy postaci ze sceny Mêczeñstwa w. Jana Ewangelisty autorstwa Dürera i osoby ukazanej w przedstawieniu
Wielkiej Nierz¹dnicy Babiloñskiej z cyklu Apokalipsa tego¿ artysty 31, zauwa¿ymy, ¿e czepiec mo¿e mieæ z ty³u charakterystyczny ogon. Zatem pozbawiona gronostajowoci czapka staje siê podobna do szlafmycy, ta z kolei przywodzi na myl czapki przybyszów wêgierskich. Spod p³aszcza z naszytymi
galonami i rozciêtymi rêkawami, przypominaj¹cymi kontusz szlachecki, wyzieraj¹ rêkawy pikowanego kaftana ¿o³nierskiego.
Bezsensownoci jakichkolwiek ruchów domylaj¹ siê pozostali obserwatorzy: znu¿ony i pewny kolejnego posuniêcia króla myliciel czy wdaj¹cy siê ze
sob¹ w dyskusjê kramarz i rycerz nie kieruj¹ nawet wzroku ku wiêtej.
Postaæ myliciela przedstawiono z lewej strony, obok woja. Podpiera on
sw¹ g³owê na wspartej o balustradê rêce. Jego strój wyró¿nia siê szerokim p³aszczem swobodnie sp³ywaj¹cym z roz³o¿ystych ramion i specyficznym nakryciem
g³owy  czepkiem. Noszenie czepków jest pozosta³oci¹ mody prze³omu XIII
i XIV w. Czepiec zapinany by³ pod brod¹, wystêpuje w tej formie najczêciej
w malarstwie niemieckim, rzadziej we Francji, gdzie widzimy go u ludzi starych,
wieniaków i pielgrzymów32.
Zob. http://www.albrecht-durer.org/The-Woman-of-Babylon-Seated-upon-a-Beast-with-Seven-Heads-large.html [dostêp 14.08.2013].
32
Tam¿e, s. 120.
31
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Po stronie prawej z postaci¹ woja s¹siaduje kramarz. Mê¿czyzna o pe³niejszych rysach gestykuluje praw¹ d³oni¹, zwraca siê w pó³obrocie ku znajduj¹cemu siê obok rycerzowi. Kramarz odziany jest w szerok¹ koszulê, na ni¹
zarzucon¹ ma  niczym p³aszcz  chustê okrywaj¹c¹ tylko lewe ramiê. Interesuj¹ce jest nakrycie g³owy, czepiec podobny do noszonego przez myliciela, na
który na³o¿ono kapelusz z du¿ym rondem. Kapelusze powszechnie wykonywano z „kosmatego” filcu33. By³y po¿¹dane w czasie podró¿y i polowañ. Czêsto
spotykane wród spo³ecznoci ¿ydowskiej, w konsekwencji sta³y siê jej znakiem
rozpoznawczym. Jeli dodaæ do tego pulchn¹ twarz mê¿czyzny, skojarzenie z kramarzem czy kupcem wydaje siê uzasadnione. Zgodnie ze stwierdzeniem Jacka
Wiesio³owskiego, kramarze nale¿eli do tzw. lower upper. Dla porównania malarze plasowali siê na 16. miejscu lower middle, ciela wraz z murarzem i kowalem nale¿eli do ni¿szej grupy upper lower, ciela zajmowa³ dopiero pozycjê 4034.
Nale¿¹cy do prawie najwy¿szej grupy lower upper kramarz musia³ sw¹ postur¹,
gestem, strojem wysuwaæ siê na pierwszy plan, choæby przypisano mu miejsce
w „drugim szeregu”.
Rycerz zamyka rz¹d postaci planu drugiego. Identyfikacja postaci nie budzi
w¹tpliwoci. Ponadczasowa jest zbroja i he³m z podniesion¹ przy³bic¹. W rêku
najprawdopodobniej trzyma³ lancê  jeli ponownie zasugerowaæ siê grafik¹
Mêczeñstwo w. Jana Ewangelisty Dürera. Charakterystyczny jest sposób oddania fizjonomii rycerza, której obraz zmienia siê w zale¿noci od punktu obserwacji [il. 4]. Spogl¹daj¹c na ni¹ en face, dostrze¿emy idealnie wrêcz zarysowany
profil, im dalej jednak odchodziæ bêdziemy w lew¹ stronê, tym wyraniejszy stanie siê grymas zniekszta³caj¹cy niewidoczn¹ do tej pory, praw¹ czêæ twarzy.
W efekcie owe zniekszta³cenia nadaj¹ postaci rys nieco komiczny, jakby nieodpowiedni do rangi i wartoci, które mia³by sob¹ reprezentowaæ redniowieczny
rycerz. Jest to jedyna z postaci  poza popiersiami trzeciego rzêdu  której d³onie, a tym samym gesty, pozostaj¹ niewidoczne (brak czêci lewej rêki). Je¿eli
zatem za³o¿ylibymy, ¿e widoczna by³a lewa rêka rycerza  o czym wiadczyæ
mo¿e pozostawiony w czêci ramienia drewniany ko³ek, do którego mog³a byæ
ona przytwierdzona  rêka rycerza przekraczaæ musia³a granicê balustrady i spoczywaæ w bliskim s¹siedztwie ramienia samego króla.
Autonomiczn¹ wrêcz grup¹ wydaj¹ siê postaci spogl¹daj¹ce zza grupy drugiego planu. Z racji p³ytkoci reliefu i czêciowego przes³oniêcia owych postaci
przez sylwetki planu drugiego mniejsza jest precyzja ich wykonania. Poczynaj¹c od lewej strony, brodaty mê¿czyzna przedstawiony zosta³ w sto¿kowatym
Tam¿e.
Za: J. Wiesio³owski, Pozycja spo³eczna artysty w polskim miecie redniowiecznym, w: Sztuka i ideologia XV wieku. Materia³y Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, 1-4 grudnia 1976, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 70.
33
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Il. 4. Fragment Mêczeñstwa w. Apolonii z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu; fot. A. Wajroch

nakryciu g³owy na³o¿onym na podwójny wa³ek skrêconej, b³êkitnej tkaniny.
Wygl¹daj¹ca zza woja i kramarza druga postaæ ma na g³owie lejkowaty he³m,
podobny do tego, który zdobi g³owê ¿o³daka w scenie Pojmania Jezusa z o³tarza Stwoszowskiego. Zapewne jest najemnym ¿o³nierzem. Uwagê zwraca tak¿e
jego p³aszcz, pojawiaj¹ce siê od po³owy XV w. okrycie nazywane houppelande
z wysokim ko³nierzem35. Ostatnia postaæ trzeciego szeregu ma na g³owie turban.
Intryguj¹cy rys psychologiczny bohaterów sceny uzupe³niony zostaje naturalistycznym oddaniem szczegó³ów anatomii czy strojów postaci. Cia³o ludzkie
staje siê nie tylko siedzib¹ duszy, ale dusza weñ siê znajduj¹ca wp³ywa na fizyczny wygl¹d cz³owieka. Uczynki, dobre, ale przede wszystkim z³e znajd¹ odbicie
w fizjonomii postaci. W ówczesnych malowid³ach i rzebach charakteryzowano
i typizowano ludzi ze wszystkich stanów spo³ecznych […] przedstawiano w³adców, rycerstwo i duchowieñstwo, najczêciej za odtwarzano fizjonomie mieszczañskie […], co wiêcej, demonstrowano osobników zwyrodnia³ych, morderców,
katów, pacho³ków i nêdznych ¿ebraków w d¹¿eniu do wszechstronnego opisu poM. Gutkowska, Ubiory w o³tarzu mariackim Stwosza. Na tle zabytków wieku XV, Roczniki
Krakowskie 26 (1935), s. 120.
35
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wszedniego, surowego i prawdziwego ¿ycia. Pojawia³y siê postacie o przesadnej
i ekspresyjnej brzydocie, co mo¿na te¿ t³umaczyæ specyficznym, rubasznym poczuciem humoru […] takie w³anie, prawie gigantyczne figury jakiego Miêsopusta, Krzywonosa, Waligóry […] z ³atwoci¹ dostrze¿emy je w grupie postaci
t³umnie zajmuj¹cych przestrzeñ o³tarza Augustiañskiego, tryptyku mistrza Micha³a w Ksi¹¿nicach36 i oczywicie w scenie Mêczeñstwa w. Apolonii. W g³uchowskim o³tarzu, za ka¿dym razem, gdy wierny kierowa³ ku niemu swój wzrok,
ukazywali siê przedstawiciele wiêkszoci stanów, zawodów, nacji i wyznañ.
Mamy chrzecijañsk¹ wiêt¹, wschodniego króla, ¿ydowskiego kramarza, niemieckiego pielgrzyma-myliciela, wêgierskiego woja, rycerza, którego zbroja
w wiêkszoci krajów wygl¹da³a podobnie. Widzimy pacho³ków, byæ mo¿e rzemielników i mê¿czyzn w turbanach 37.
Odmiennym poniek¹d zagadnieniem jest problem budowania narracji pomiêdzy postaciami pierwszo- i drugoplanowymi. Pomimo braku kontaktu wzrokowego nawi¹zuj¹ one wizualny dialog za pomoc¹ gestów, uk³adu d³oni. Gesty
i mimika oddaj¹ stan emocjonalny postaci. Wyci¹gniêta ku górze d³oñ króla
z jednej strony zwraca nasz¹ uwagê na scenê mêczeñstwa wiêtej, z drugiej kieruje nasz wzrok ku górnej partii przedstawienia. Uk³adem swych palców akcentuje znajduj¹c¹ siê ponad ni¹ d³oñ kramarza, która z kolei optycznie ³¹czy siê
z  bêd¹c¹ na jednej, nieco odchylonej w lew¹ stronê diagonali  spoczywaj¹c¹
na rêkojeci miecza d³oni¹ woja. Ta, po³¹czona z pionowym uk³adem miecza,
wymusza na nas koniecznoæ opuszczenia wzroku ku znajduj¹cemu siê ni¿ej
Za T. Dobrowolskim, ¯ycie, twórczoæ i znaczenie spo³eczne artystów polskich i w Polsce
pracuj¹cych w okresie pónego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 28.
37
Dobór strojów to jedyna schematyzacja, której nie uda³o siê unikn¹æ twórcy g³uchowskiej
sceny. Gutkowska wyró¿ni³a trzy grupy ubiorów pojawiaj¹ce siê w ka¿dej scenie religijnej. Grupê
pierwsz¹ zdominowa³y suknie i p³aszcze osób wiêtych zdobione malowniczymi draperiami. Lune tuniki niewiast wiêtych i starszych s¹ poza mod¹ wspó³czesn¹. Okrywaj¹ je p³aszcze pó³koliste,
z³¹czone na piersiach tam¹, p³aszcze uk³adaj¹ce siê w bogate fa³dy (przyp. 28). Pojawiaj¹ce siê
obfite marszczenia i fa³dy zarówno u-, jak i v-kszta³tne unosi³y po³y tkanin ju¿ niespotykanych
w ¿yciu codziennym, bêd¹ce materialnym reliktem czasów minionych. Apolonia  zgodnie z za³o¿eniem Gutkowskiej  przedstawiona zosta³a w bogato drapowanym, z³otym p³aszczu. Postaci
z punktu widzenia rozgrywaj¹cej siê akcji uznawane za mniej wa¿ne przedstawiane by³y w stylowych strojach z epoki, strojach, które tworzy³y autonomiczn¹ drug¹ grupê. Trzeci¹, acz niemniej
liczn¹, grupê strojów stanowi³y ubiory wschodnie. Jednoznacznie okrela³y swego w³aciciela jako
przybysza z odleg³ego kraju. Bardzo czêsto wrogom wiary, katom dawano na pocz¹tku stulecia strój
fantastyczny, od po³owy XV wieku coraz czêciej wzorowany na perskim czy tureckim (przyp. 28).
Co ciekawe, kaci torturuj¹cy wiêt¹ odziani s¹ w stroje zwyk³ych rzemielników. O wykonywanym przez nich zawodzie rzemielnika wiadcz¹ tak¿e porozrzucane narzêdzia. W stroju perskim,
w którym ukazywano oprawców, postaci negatywne, przestawiono postaæ króla  ojca Apolonii
skazuj¹cego w³asn¹ córkê. Stroje wschodnie by³y wed³ug mieszkañców miast europejskich ubiorami zwi¹zanymi z mocami magicznymi.
36

MÊCZEÑSTWO W. APOLONII Z G£UCHOWA

81

wyobra¿eniu mêczeñstwa Apolonii. Uk³ad d³oni owych postaci zaburza wzglêdn¹ statykê przedstawienia. Staje siê ono w swym wyrazie niezwykle dynamiczne, poprzez wra¿enia zaledwie chwilowego zawieszenia akcji, której owe gesty
staj¹ siê sygna³em.
Ponadto, dodatkowym czynnikiem wprowadzaj¹cym podzia³ wewn¹trz grupy
postaci pierwszo- i drugoplanowych jest ich stosunek do widza. Wyró¿niæ mo¿na
dwie grupy. Do pierwszej z nich nale¿eæ bêd¹: myliciel, kramarz, rycerz
i oprawca II. Nie kieruj¹ oni swego wzroku ku odbiorcy, co wa¿ne ku odbiorcy
stoj¹cemu na wprost rozgrywaj¹cej siê sceny, s¹ zajêci dysput¹, rozmylaniem.
Jednak ich nieobecnoæ jest pozorna. Wystarczy bowiem zmieniæ punkt obserwacji i ju¿ nie umkniemy przed bacznym wzrokiem kupca. To na wiernych klêcz¹cych przed o³tarzem kieruje spojrzenie myliciel. Rycerz i oprawca przekornie
prezentuj¹ zdeformowane oblicze oczom widzów zbli¿aj¹cych siê do o³tarza
z lewej strony. W sk³ad drugiej grupy wchodz¹: król, woj, oprawca I oraz popiersia mê¿czyzn trzeciego rzêdu. Wszystkie te postaci patrzeæ mia³y wprost na
wiernych zgromadzonych w nawie. De facto s¹ to postaci najistotniejsze  król,
który skaza³ w³asn¹ córkê na cierpienie, kat, który w bezporedni sposób zadawa³
jej ból, kat ostateczny, który nied³ugo zetnie Apolonii g³owê, i przygl¹daj¹ce siê
wszystkiemu postaci we wschodnich strojach, mieszkañcy zapewne odleg³ej Aleksandrii, którzy brali udzia³ w niechlubnym pogromie chrzecijan. Icie teatralne
rozdzielenie ról i póz potêguj¹ce wizualny niepokój.
Pod os³on¹ treci religijnych przedstawiano normalnych, ¿ywych ludzi i ich
wzajemne stosunki38. Jak okrela to Tadeusz Dobrowolski, uwzglêdniano w tym
wszystkim nerw ¿ycia. Rzebiarz mia³ przedstawiæ ¿ycie, które toczy siê niezale¿nie od nas. Artysta musia³ przedstawiæ ¿ycie, które jest ruchem, gestem, s³owami, rozmow¹ prowadzon¹ przez zwrócone do siebie twarzami postaci kramarza
i rycerza. ¯ycie, które bywa przyk³adne, jak ¿ywot wiêtej, ale i takie, które najzwyczajniej nu¿y wspieraj¹cego siê o parapet myliciela. ¯ycie, które nie zawsze
obchodzi siê z nami sprawiedliwie, ale które zawsze koñczy siê mierci¹.
4. RÓD£A ARTYSTYCZNE SCENY G£UCHOWSKIEJ
4.1. Cechy natury kompozycyjnej i ikonograficznej

Mêczeñstwo w. Apolonii charakteryzuje:
 kompozycja dwudzielna z parapetem rozgraniczaj¹cym przedstawienie
w 2/3 jego wysokoci,
 izokefaliczny uk³ad postaci drugoplanowych,
 wyodrêbnienie sceny dla wyobra¿enia mêczeñstwa,
38
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obecnoæ ojca, króla wydaj¹cego wyrok,
przesuniêcie postaci wiêtej z centrum ku lewej stronie,
skrzy¿owanie diagonali w obrêbie g³owy wiêtej,
wertykalne spiêtrzenie relacji czasowych.

Najwiêcej elementów wspólnych pod wzglêdem kompozycyjnym i ikonograficznym ³¹czy scenê Mêczeñstwa w. Apolonii ze sztychem Mêczeñstwo w.
Jana Ewangelisty z 1498 r. autorstwa Albrechta Dürera. Na rycinie widoczny
jest parapet rozgraniczaj¹cy przedstawienie w 2/3 jego wysokoci. Za parapetem
w uk³adzie izokefalicznym przedstawiono postaci przygl¹daj¹ce siê torturom. Na
pierwszym planie wyodrêbniono scenê, na której rozgrywa siê dramat mêczeñstwa wiêtego. Postaæ w. Jana umieszczona w kotle z rozgrzanym olejem zosta³a przesuniêta z centrum ku prawej stronie. Po lewej stronie widnieje postaæ króla majestatycznie zasiadaj¹cego na tronie i przygl¹daj¹cego siê ca³emu zajciu.
Inny jest uk³ad postaci oprawców. Nie osaczaj¹ oni Jana w stopniu, w jakim
czyni¹ to kaci w. Apolonii. Dwóch oprawców znajduje siê z prawej strony kot³a. Zatem nie tak ciasna ju¿ przestrzeñ pozostaje niedomkniêta przy prawej krawêdzi przedstawienia. Skutkuje to wizualnym uspokojeniem, zmniejszeniem
napiêcia pomiêdzy postaciami pierwszoplanowymi.
W Mêczeñstwie w. Jana Ewangelisty z Kunstgewerbemuseum w Kolonii
zachowany zostaje rozdzia³ sceny w 2/3 jej wysokoci kamiennym parapetem,
dodatkowo za³amuj¹cym siê po bokach, zza którego wygl¹daj¹ popiersia gapiów.
Parapet ten wydziela dla wiêtego i jego oprawców odrêbn¹ przestrzeñ. Na g³ównej osi przedstawienia, ju¿ nie obok wiêtego, lecz za balustrad¹, ponad g³ow¹
w. Jana umieszczono postaæ króla.
Grupa widzów w izokefalicznym uk³adzie za balustrad¹ pojawia siê równie¿ w przypisywanej Stanis³awowi Stwoszowi scenie ciêcia Jana Chrzciciela z retabulum wiêtego Jana Chrzciciela z kocio³a pw. w. Floriana
w Krakowie z ok. 1517 r. Parapet, za którym skryli siê gapie, znajduje siê
znacznie wy¿ej ni¿ w dotychczasowych przedstawieniach. Jest rzeczywistym
balkonem, przede wszystkim zatem elementem architektonicznym, ponadto
zmylnym rozwi¹zaniem kompozycyjnym wprowadzaj¹cym g³êbiê przedstawienia. Najwa¿niejsza scena rozgrywa siê w pomieszczeniu, nad którym wznosi siê owa lo¿a.
Umieszczanie w przedstawieniach parapetu nie jest jedynym sposobem
wprowadzenia do sceny grupy postronnych widzów. W ukoñczonym w 1450 r.
Mêczeñstwie w. Jana, dziele ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
z lewej strony, w tle pojawia siê wyranie oddalona, st³oczona grupka obserwatorów ca³kowicie uniezale¿niona od dzia³ów architektonicznych. Wród nich
prym wiedzie siwobrody król. Otoczona oprawcami postaæ wiêtego namalowana zosta³a bli¿ej prawej krawêdzi przedstawienia.
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Interesuj¹ca pod wieloma wzglêdami jest kompozycja sceny Ostatniej modlitwy Marii z Aggsbach, z czêci rodkowej o³tarza. Scena ta jest jednym
z wczeniejszych dzie³ przypisywanych Witowi Stwoszowi, powsta³ym w latach siedemdziesi¹tych XV w., a wiêc jeszcze przed wyjazdem Stwosza do Krakowa39. Autor Mêczeñstwa w. Apolonii zapoznaæ musia³ siê z dzie³em bezporednio w Aggsbach (Austria). Postaæ klêcz¹cej Marii otacza 10 aposto³ów
(brak Judasza i Tomasza). Wprowadzony zostaje rozdzia³ na dwie czêci. Nie
ma parapetu rozgraniczaj¹cego oba plany  jak w przypadku dzie³a g³uchowskiego. Mamy natomiast ³o¿e, które staje siê wizualn¹ granic¹. Piêciu mê¿czyzn, aposto³ów zape³nia drugi plan. Postaci znajduj¹ce siê dalej spiêtrzone
zosta³y wertykalnie.
Wa¿ne jest miejsce, które zajmuje w ca³ej kompozycji postaæ mê¿czyzny
kieruj¹ca swój wzrok ku niebu. Aposto³ znajduje siê nad postaci¹ Marii  najwa¿niejszej bohaterki rozgrywaj¹cego siê misterium (na g³ównej osi przedstawienia). Zastosowano zatem rozwi¹zanie podobne do g³uchowskiego. W scenie
Mêczeñstwa ponad g³ówn¹ postaci¹ Apolonii pojawia siê postaæ woja.
W przypadku przedstawienia g³uchowskiego jest to uk³ad istotny, wprowadzaj¹cy relacje czasowe. Trzymany przez woja miecz zapowiada rodzaj mierci,
która spotka wiêt¹  ciêcie. Podobne zale¿noci czasowe pojawiaj¹ siê w scenie Ostatniej modlitwy. Aposto³ kieruje swój wzrok ku niebu, przeczuwaj¹c to,
co niebawem ma nast¹piæ, sam¹ mieræ Marii b¹d te¿ póniejsze wniebowziêcie  aposto³ zwracaæ siê mo¿e ku niezachowanemu zwieñczeniu o³tarza, w którym przedstawione mog³o zostaæ wniebowziêcie lub koronacja.
Tryptyk z P³awna, powsta³y najprawdopodobniej po 1511 r.40, jest dzie³em
nie mniej zagadkowym ni¿ Mêczeñstwo w. Apolonii. O tym nieprzeciêtnym
dziele sztuki rzebiarskiej i malarskiej, powsta³ym w Krakowie w pocz¹tku
w. XVI, milcz¹  wedle obecnego stanu naszej wiedzy  wszelkie ród³a […]. Dopiero w r. 1747 krótka notatka archiwalna  akt wizytacji kocio³a  wymieniaj¹c o³tarz w inwentarzu kocielnym, ustala jego obecnoæ w P³awnie41. Charakterystyczne dla dwudzielnego, g³ównego przedstawienia o³tarza jest unikanie
symetrycznego rozmieszczenia postaci. W górnej partii przedstawiono, istotn¹
pod wzglêdem rozwi¹zania kompozycyjnego, scenê zabójstwa biskupa Stanis³awa. Modl¹ca siê przed o³tarzem postaæ wiêtego przesuniêta zosta³a ku lewej
krawêdzi. Z prawej strony nadchodzi grupa oprawców z królem Boles³awem na
czele. Izokefaliczny uk³ad postaci-widzów zachowany zosta³ w kompozycji poszczególnych kwater, m.in. w scenie Kupna wsi, w której u szczytu gotyckie39
L. Schultes, Der Aggsbacher Marientod Und das Frühwerk von Veit Stoss, w: Wokó³ Wita
Stwosza, dz. cyt., s. 61.
40
T. Dobrzeniecki, Tryptyk z P³awna, Kraków 1954, s. 5.
41
Tam¿e, s. 5.
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go sto³u stoi grupa ciekawskich obserwatorów [il. 5]. Granic¹ nie jest balustrada,
lecz kraniec sto³u, za którym uplasowa³y siê postaci.
Kompozycja dzie³ Paw³a z Lewoczy wykazuje wiele elementów wspólnych
ze scen¹ Mêczeñstwa w. Apolonii. W kwaterze Mêczeñstwo w. Jana,
z ukoñczonego w 1517 r. o³tarza g³ównego z kocio³a w. Jakuba w Lewoczy,
flankowanego postaciami dwóch oprawców w. Jana przedstawiono w prawym,
dolnym naro¿niku [il. 3]. Z lewej strony pojawia siê postaæ króla stoj¹cego na
czele grupy gapiów, wyci¹gniêtym palcem lewej d³oni wskazuj¹cego wiernym
postaæ mêczennika. Jest to rozwi¹zanie powszechne, zastosowane tak¿e w scenie
g³uchowskiej. Niebior¹cy bezporedniego udzia³u w torturowaniu Apolonii król
jedynie d³oni¹ wskazuje widzowi kulminacyjny punkt przedstawienia.
Charakterystyczny parapet pojawia siê we wszystkich wyobra¿eniach Rodziny Marii, nie tylko tych pochodz¹cych z Wielkopolski, ale i w dzie³ach l¹skich. W przypadku tzw. Ma³ej Rodziny Marii z Marcinek z pocz¹tku XVI w.
mamy do czynienia z bardzo statycznym upozowaniem postaci [il. 6]. Podkrelono dziêki temu, odmienn¹ od dzie³a g³uchowskiego, funkcjê reprezentacyjn¹

Il. 5. Kupno wsi Piotrawin, fragm. tryptyku
wiêtego Stanis³awa z P³awna, pocz. XVI w.,
za: T. Dobrzeniecki, Tryptyk z P³awna,
Kraków 1954

Il. 6. Ma³a Rodzina Marii, Marcinki,
pocz. XVI w. z Muzeum Archidiecezjalnego
w Poznaniu;
fot. T. Frankowski
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o³tarza. Zachowano izokefaliczny uk³ad postaci mê¿czyzn zza parapetu z t¹ ró¿nic¹, ¿e wprowadza siê ich wewnêtrzny podzia³. Trzej mê¿owie Anny stanowi¹
odrêbn¹ grupê, której ekwiwalentem po prawej stronie staje siê samotna postaæ
w. Józefa. Uk³ad postaci pierwszoplanowych jest w pe³ni symetryczny, podobnie w przypadku Rodziny Marii z Krotoszyna i pentaptyku wiêtej Rodziny
z pracowni Mistrza Wroc³awskiego wiêtej Rodziny.
4.2. Narracyjnoæ przedstawienia

Narracyjnoæ Mêczeñstwa w. Apolonii zwi¹zana jest z:
 wyodrêbnieniem trzech grup postaci: katów i wiêtej, króla, postronnych
obserwatorów,
 osaczeniem postaci wiêtej przez oprawców z dwóch przeciwnych stron,
 relacj¹ miêdzy postaciami drugoplanowymi,
 rol¹ gestów postaci,
 uwzglêdnieniem obecnoci widza.
Zestawienie Mêczeñstwa w. Apolonii ze scenami tortur innych wiêtych
czy samego Chrystusa ma na celu okrelenie charakteru relacji, jakie ³¹cz¹ poszczególne postaci. W przypadku scen mêczeñstwa oprawca przedstawiany jest
w bezporedniej, fizycznej bliskoci ofiary. Mimo rozbudowanej narracji sceny
torturowania czy mierci wiêtej b¹d wiêtego postaæ mêczennika nie nawi¹zuje kontaktu z katem. Odwraca od niego swój wzrok, g³owê kieruje w przeciwn¹
stronê. Pozostaje duchowo nieobecna. Biernie poddaje siê dokonywanym nañ
czynnociom. Takie rozwi¹zania kompozycyjne znajdujemy choæby w przywo³ywanym ju¿ Mêczeñstwie w. Jana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Mêczeñstwie w. Apolonii z kwatery bocznej tryptyku z Heilsbronn
(1498)42, Mêczeñstwie w. Barbary z kwatery o³tarza w. Barbary (1447)43 oraz
Cierniem koronowaniu, bêd¹cym fragmentem Cierpieñ Chrystusa z kocio³a
w. Jakuba w Toruniu (schy³ek XV w.). Postaæ mêczennika ukazana jest w pozycji siedz¹cej (w wypadku scen torturowania) lub w pozycji klêcz¹cej (gdy ma
zostaæ ciêta, jak w Mêczeñstwie w. Katarzyny Wita Stwosza). Postaæ kata
zawsze stoi dumnie wyprostowana. Demonstruje tym sw¹ si³ê i dominacjê. Osacza ofiarê, uniemo¿liwiaj¹c jej jakiekolwiek dzia³anie.
Do postaci wiêtej i dwóch oprawców ograniczono rzebiarskie, reliefowo
p³askie wyobra¿enie Mêczeñstwa w. Apolonii z Heilsbronn, datowane na
1498 r. Kwatera pochodzi z tryptyku powiêconego 11000 Dziewic. wiêta
Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Heilsbronn_M%C3%BCnster_-_11000_JungfrauenAltar_02.jpg [dostêp 14.08.2013].
43
Zob. http://culture.pl/pl/galeria/galeria-oltarz-sw-barbary [dostêp 14.08.2013].
42
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Apolonia pojawia siê zatem w towarzystwie wiêtych dziewic, które odda³y swe
¿ycie za wiarê. Wyj¹tkowoæ wiêtej podkrelona zosta³a powiêceniem jej odrêbnej kwatery. Apoloniê umieszczono w centrum sceny. Siedz¹c¹ na ³awie postaæ mêczennicy otaczaj¹ oprawcy. Kat z prawej strony trzyma g³owê Apolonii.
Stoi w charakterystycznym rozkroku, z wysuniêt¹, zapieraj¹c¹ siê o ³awê praw¹
stop¹. Drugi kat pobijakiem uderza w trzymane obcêgi, którymi wyrywa zêby
wiêtej. Lew¹ nog¹ oprawca zapiera siê o nogê Apolonii, trzymaj¹c stopê na jej
kolanie.
Jeli wzi¹æ pod uwagê jedynie grupê oprawców i torturowan¹ przez nich
wiêt¹, analogii kompozycyjnych szukaæ nale¿a³oby wród licznych przedstawieñ mêczeñstwa wiêtych: Jana i Barbary. Analogicznie do g³uchowskiej grupy
zakomponowana zosta³a datowana na 1447 r. kwatera ze scen¹ Mêczeñstwa w.
Barbary z wroc³awskiego o³tarza tej¿e mêczennicy powiêconego. Siedz¹c¹ na
³awie postaæ Barbary flankuj¹ dwaj oprawcy. Oprawca z lewej strony jedn¹ d³oni¹ trzyma g³owê wiêtej, drug¹ bierze zamach pobijakiem, lewym kolanem przyklêka na ³awie. Drugi oprawca nacina klatkê piersiow¹ Barbary. W tle, tu¿ za
plecami wiêtej ukazano trzeciego oprawcê przytrzymuj¹cego sznury, którymi
spêtano Barbarê. Z prawej strony namalowano postaæ króla, ojca wiêtej, który
podobnie jak w przypadku Apolonii, skaza³ córkê na okrutne cierpienia.
W Mêczeñstwie w. Jana Ewangelisty z Kunstgewerbemuseum w Kolonii
postaci oprawców flankuj¹ wiêtego zanurzonego w kadzi z wrz¹cym olejem.
W p³askorzebach Stwoszowskiego Ró¿añca powsta³ych w latach siedemdziesi¹tych XV w.44 centralnie przedstawiono postaæ Jezusa otoczonego czterema oprawcami. W scenie Biczowania, podobnie jak w Mêczeñstwie w. Apolonii, diagonale bêd¹ce przed³u¿eniem uk³adu r¹k katów przecinaj¹ siê w obrêbie
g³owy Chrystusa, dodatkowo akcentuj¹c postaæ Jezusa i wa¿noæ dokonywanych
nañ czynnoci. Jeszcze dobitniej punkt krzy¿owania siê diagonali zaakcentowany zosta³ w scenie Koronowania cierniem, w której to kierunek ruchu rêki
oprawcy znajduje wizualne przed³u¿enie w trzymanym weñ kiju (podobnie
w datowanej na 1400 r. malowanej kwaterze Poliptyku Grudzi¹dzkiego i pochodz¹cej ze schy³ku XV w. scenie z wyobra¿eniem Koronowania cierniem z kocio³a w. Jakuba w Toruniu). Znajduj¹ca siê przy lewej krawêdzi postaæ oprawcy kolanem zapiera siê o ³awê, podobnie jak czyni to I oprawca w scenie
g³uchowskiej.
Znacz¹c¹ postaci¹ jest król, w³adca, który b¹d to pe³ni funkcjê sêdziego
w Mêczeñstwie w. Jana Ewangelisty Dûrera, b¹d jest tylko jednym z obserwatorów sceny mêczeñstwa (por. il. 3 oraz Mêczeñstwo w. Apolonii, ilumina44
Datowanie obiektu przejête za: L. Stasiak, Wit Stwosz ród³em natchnieñ Albrechta Dürera,
Kraków 1913, s. 54.
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Il. 7. Fragment sceny Poæwiartowania zw³ok, wita królewska, fragm. tryptyku
wiêtego Stanis³awa z P³awna, pocz. XVI w.,
za: T. Dobrzeniecki, Tryptyk z P³awna, Kraków 1954

cja pó³nocnofrankoñska [1460-1480], Mêczeñstwo w. Jana z Muzeum Narodowego w Warszawie [1450], Mêczeñstwo w. Barbary z kwatery o³tarza w.
Barbary [1447]). Czêsto, podobnie jak w dziele g³uchowskim, wyci¹gniêtym palcem b¹d d³oni¹ wskazuje na torturowanego (por. il. 3, Mêczeñstwo w. Jana
Ewangelisty Albrechta Dürera z cyklu Apokalipsa oraz Mêczeñstwo w.
Jana, MNW, 1450 r.).
Grupy postronnych obserwatorów przygl¹daj¹cych siê czynnociom wykonywanym przez oprawców przedstawione zosta³y na rycinach Dürerowskiej
„Apokalipsy”: w Mêczeñstwie 10 tys. chrzecijan i Mêczeñstwie w. Jana
Ewangelisty  z niewielkimi zmianami w pe³ni odpowiadaj¹cemu grupie g³uchowskiej, Mêczeñstwie w. Jana z Kunstgewerbemuseum, Mêczeñstwie w.
Barbary z kwatery o³tarza w. Barbary, pochodz¹cym z 1450 r., Mêczeñstwie
w. Jana z Muzeum Narodowego w Warszawie, ciêciu w. Katarzyny autorstwa Wita Stwosza, w scenach Zabójstwa i Poæwiartowania zw³ok [il. 7]
z tryptyku z P³awna, w przedstawieniu Ukrzy¿owania Tilmana Riemenschneidera, w ciêciu z o³tarza wiêtego Jana Chrzciciela z kocio³a wiêtego Floriana w Krakowie, w znajduj¹cej siê niegdy w kociele Mariackim w Krakowie
scenie Zabójstwa w. Stanis³awa z o³tarza wiêtego Stanis³awa czy w scenach
z o³tarza wiêtego Jakuba autorstwa Paw³a z Lewoczy [il. 3].
We wszystkich tych przedstawieniach  poza ciêciem Jana Chrzciciela 
postaci tzw. drugoplanowe s¹ zhierarchizowane. Na pierwszym miejscu widoczny jest w³adca, zgodnie z legendami, bezporednio odpowiedzialny za los
mêczenników. Zró¿nicowanie pod wzglêdem wa¿noci kolejnych obserwatorów
zale¿ne jest od uk³adu grupy. Jeli w grupie wydzieliæ mo¿na kilka szeregów,
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najwa¿niejsza postaæ znajduje siê na przodzie. Kolejno zza sylwetki króla i sylwetek jego towarzyszy wy³aniaj¹ siê bli¿ej nieokrelone postaci, a zza nich nastêpne,
tak ¿e w przypadku postaci najbardziej oddalonych od rozgrywaj¹cej siê na pierwszym planie sceny mêczeñstwa widoczne pozostaj¹ jedynie g³owy. W przypadku
horyzontalnego rozmieszczenia mê¿czyzn najistotniejsza pod wzglêdem narracji
postaæ przedstawiona zosta³a w centrum grupy. Pod tym wzglêdem wyró¿nia siê
scena g³uchowska. Tu, na drugim planie, najbli¿ej parapetu przedstawiono parzyst¹ liczbê postaci, co uniemo¿liwia wskazanie postaci centralnej, choæ praktycznie
jest ni¹ trzymaj¹cy katowski miecz woj. Jego wa¿noæ dla ca³oci przedstawienia podkrelono umiejscowieniem woja tu¿ nad postaci¹ Apolonii. Po drugie,
akcentowana w wymienionych dzie³ach postaæ króla w Mêczeñstwie w. Apolonii znajduje siê na pierwszym planie, tu¿ obok wiêtej.
Zauwa¿yæ zatem mo¿na wewnêtrzne zró¿nicowanie postaci drugoplanowych,
co znajduje wyraz w odmiennych strojach, w których je wyobra¿ano. Podobnie
jak w przypadku postaci pierwszoplanowych, w obrêbie grupy obserwatorów
wprowadzane s¹ mikronarracje.
Identyczne do g³uchowskich zachowania ukazane zosta³y w Dürerowskim
Mêczeñstwie w. Jana Ewangelisty. Nie ma tu postaci woja, jego miejsce
zaj¹³ mê¿czyzna w wysokim turbanie z w¹sem, zwracaj¹cy g³owê w praw¹ stronê, palcem wskazuj¹cy w. Jana. Poczynaj¹c od lewej strony, o kamienny parapet opiera siê odosobniony, zamylony humanista. Za nim kolejno umieszczeni zostali wspomniany ju¿ mê¿czyzna w turbanie oraz kramarz i rycerz, którzy
prowadz¹ dysputê. Istot¹ budowania narracji jest gestykulacja postaci. Myliciel podpiera g³owê d³oni¹, co podkrela znu¿enie postaci. Wyci¹gniêty palec
mê¿czyzny w turbanie w po³¹czeniu ze zwrotem g³owy w lew¹ stronê sygnalizuje zainteresowanie rozgrywaj¹c¹ siê scen¹. W koñcu, naladuj¹cy d³oni¹ ruch
podbieraka kramarz tematem swej rozmowy z rycerzem uczyniæ móg³ techniczn¹ stronê wykonywanej przez oprawcê czynnoci. Podobnego uzasadnienia
nie znajduje analogiczny gest w scenie Mêczeñstwa w. Apolonii.
Równie¿ w przedstawieniu Mêczeñstwa w. Jana Ewangelisty z koloñskiego Kunstgewerbemuseum, czytaj¹c scenê od lewej strony, zauwa¿yæ mo¿na
znu¿onego mê¿czyznê wspieraj¹cego sw¹ g³owê na d³oni i znajduj¹c¹ siê na
wprost niego, przy parapecie po drugiej stronie, parê prowadz¹c¹ o¿ywion¹ dyskusjê. Na ich tle wyró¿niaj¹ siê dwaj mê¿czyni towarzysz¹cy w³adcy, praktycznie napieraj¹cy na niego swymi cia³ami. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e grupa 10 obserwatorów Mêczeñstwa w. Jana jest liczniejsza od grupy g³uchowskiej.
W malarskim przedstawieniu Mêczeñstwa w. Jana z Muzeum Narodowego w Warszawie jedynie gesty wprowadzaj¹ ³¹cznoæ miêdzy postaci¹ króla
i mê¿czyzny w czerwonej szacie i bia³ym turbanie. Ani zwrot ich cia³, ani wzrok
nie wskazuj¹ na to, ¿e obie postaci ze sob¹ dyskutuj¹. Uchwycone ruchy d³oni
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mê¿czyzn staj¹ siê wyk³adnikiem dysputy, a przynajmniej emocjonalnego zaanga¿owania w czynnoci wykonywane przez oprawców.
Gesty postaci zamkniêtych w o³tarzu mariackim Wita Stwosza s¹ bardzo
zamaszyste. wiêty Piotr za moment odetnie ucho s³udze arcykap³ana, niewiele
ma on w sobie z niewzruszonego oblicza g³uchowskiego woja. O sile ciosu,
który zostanie zadany, nie wiadcz¹ jedynie uniesione wysoko, ponad g³owê rêce,
ale i ca³a sylwetka aposto³a, napiête w ruchu miênie ca³ego cia³a. Uniesiona rêka
rycerza st¹paj¹cego przed Chrystusem znamionuje, ¿e równie¿ on z ca³¹ si³¹ ugodzi Jezusa. Postaci pojawiaj¹ce siê w dziele Stwosza wa¿ne s¹ o tyle, o ile bior¹
czynny udzia³ w rozgrywaj¹cym siê zdarzeniu w myl zasady  im bardziej dzia³asz, tym bardziej jeste. W dziele g³uchowskim  poza postaciami katów  mê¿czyzn nie dookrela czynny udzia³ w akcji, wprost przeciwnie. G³uchowsk¹ postaæ charakteryzuje przede wszystkim jej strój, fizjonomia. Ma przyci¹gn¹æ
uwagê wiernych nie porywczym dzia³aniem, lecz sam¹ sob¹, sw¹ fizycznoci¹.
W scenie Zabójstwa z tryptyku w. Stanis³awa z P³awna dwie postaci znajduj¹ce siê na skraju grupy obserwatorów zwracaj¹ ku sobie spojrzenia, prowadz¹c dysputê. Znacz¹ce gesty nie s¹ konieczne. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jedynie stoj¹cy na czele grupy brodaty mê¿czyzna w turbanie dzier¿¹cy miecz
czeka na znak od w³adcy. Tu¿ zza postaci z mieczem wygl¹da g³owa w wysokim
nakryciu. Wzrok postaci kierowany jest wprost na widzów, odbiorców dzie³a.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e mê¿czyzna nie dostrzega ani rozgrywaj¹cej siê
z boku sceny, ani  co wa¿niejsze  postaci przed nim stoj¹cych.
Za nazbyt ekspresyjn¹ uznaæ mo¿na reakcjê postaci gapiów ze sceny ciêcia Jana Chrzciciela z kocio³a w. Floriana, którzy ju¿ nie tylko d³oñmi, ale
praktycznie ca³ym swym cia³em anga¿uj¹ siê w rozgrywaj¹c¹ siê poni¿ej scenê.
To jedyna grupa w pe³ni zatracaj¹ca siê w tragicznym wydarzeniu.
W kwaterach z o³tarza w. Jakuba z Lewoczy postaci obserwatorów s¹ zgrupowane za królem, praktycznie za nim skryte [il. 3]. Nie podejmuj¹ samodzielnych dzia³añ. Wzrok swój zwracaj¹ w kierunku wskazywanym przez w³adcê
wyci¹gniêtym palcem czy rozwart¹ d³oni¹.
4.3. Naturalizm

Naturalizm w Mêczeñstwie w. Apolonii przejawia siê w:
 werystycznym przedstawieniu tortur,
 indywidualizacji postaci (fizjonomii, ubioru, pozy).
Tym, co skupia na sobie uwagê widza w scenie g³uchowskiej, jest d¹¿enie
do naturalistycznego oddania sceny mêczeñstwa wiêtej. Si³a, z jak¹ postaci katów napieraj¹ na cia³o Apolonii, z jak¹ zapieraj¹ siê stopami o krawêd ³awy,
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rysuj¹ce siê na twarzach oprawców wyczerpanie, podkrelaj¹ skalê zadawanego
cierpienia. Apolonia zostaje unieruchomiona z szeroko rozwartymi ustami, z których sp³ywaj¹ stru¿ki krwi. Widoczne pod ciasno opinaj¹cymi siê na cia³ach katów szatami miênie, wykrzywione rêce, nieforemne, du¿e d³onie i stabilne oparcie, osadzenie postaci na pod³o¿u wzmagaj¹ wra¿enie dominacji. Le¿¹cy u stóp
króla pobijak sugeruje, ¿e czynnoci bêd¹ wzmo¿one, zastosowane zostanie kolejne narzêdzie (b¹d narzêdzia tego ju¿ u¿yto).
Wród omawianych scen z podobnie drastycznym w swej wymowie przedstawieniem mamy do czynienia w Mêczeñstwie w. Apolonii z Heilsbronn oraz
we wroc³awskiej scenie Mêczeñstwa w. Barbary bêd¹cego kwater¹ z o³tarza
w. Barbary (1447). W przypadku kwatery bocznej o³tarza 11000 Dziewic
z Heilsbronn podobny do g³uchowskiego jest rozdzia³ czynnoci wykonywanych
przez katów. Jeden z oprawców trzyma g³owê Apolonii, drugi metalowym prêtem (obcêgami?), w który uderza pobijakiem, usuwa jej zêby (w scenie g³uchowskiej pobijak le¿y na ziemi, nie jest potrzebny oprawcy). Ogrom zadawanego
Apolonii bólu podkrela si³a, jak¹ oprawca wk³ada w wyrywanie zêbów, zaparcie siê nog¹ o cia³o wiêtej. Z roztwartych ust Apolonii s¹czy siê krew. Na namalowanej w latach czterdziestych XV w. kwaterze z wyobra¿eniem Mêczeñstwa w. Barbary ubrany na zielono oprawca nacina obna¿one cia³o wiêtej.
Zaznaczono lady sp³ywaj¹cej krwi. Tu¿ za Barbar¹ przedstawiono postaæ drugiego kata bior¹cego zamach, by za chwilê drewnianym pobijakiem zadaæ ostateczny cios ofierze.
Czterech katów fizycznie znêcaj¹cych siê nad skrêpowan¹ postaci¹ mê¿czyzny ukazanych zosta³o w dwóch kwaterach Stwoszowskiego Ró¿añca, w Biczowaniu i w „Koronowaniu cierniem. W Biczowaniu wymiar zadawanego
bólu zostaje spotêgowany zapieraniem siê jednego z oprawców obut¹ stop¹
o kolano Chrystusa. Równie¿ zamach, jaki bior¹ postaci trzymaj¹ce bicze oraz
drewniane pale, znamionuje si³ê ich nastêpnego ciosu.
Negatywna rola postaci oprawców znajduje odzwierciedlenie w ich fizjonomiach. Wszelkiego rodzaju zniekszta³cenia i uwypuklone b³êdy anatomiczne maj¹
za zadanie wzbudziæ w widzach niechêæ, a nawet strach. Twarze postaci katów ze
sceny Mêczeñstwa w. Apolonii powykrzywiane s¹ w szpetnym grymasie. Podobnie oblicza oprawców Chrystusa z kwater Stwoszowskiego Ró¿añca. Cech¹
rozpoznawcz¹ oprawców w. Barbary jest postêpuj¹ce ³ysienie, pozosta³oci rudych
w³osów jednego z oprawców oraz nienaturalnie wyd³u¿ony, jakby maj¹cy siê
w ka¿dej chwili z³amaæ korpus drugiego. Mocno zapadniête policzki i uwydatnione oczodo³y ma postaæ kata z czerpakiem z ryciny Mêczeñstwo w. Jana
Dürera. Doæ puco³owata twarz kramarza z tego¿ sztychu i charakterystyczne
¿ydowskie nakrycie g³owy wzbudzaj¹ odczucia raczej negatywne.
Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e oprawcy z regu³y odziani s¹ w stroje przynale¿ne ni¿szej klasie spo³ecznej. Przywdziewaj¹ szaty rzemielników lub wienia-
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ków (poza scen¹ zabójstwa w. Stanis³awa, w której oprawc¹ jest sam król). Czêsto s¹ to stroje przemiewcze, podkrelaj¹ce negatywn¹ funkcjê postaci.
W analizowanych scenach mêczeñstwa wystêpuje znaczne zró¿nicowanie
postaci ze wzglêdu na pe³nione funkcje, wyraz i rysy twarzy, budowê anatomiczn¹ czy strój, w który postaæ jest odziana, jedyny i niepowtarzalny  przynajmniej
w obrêbie konkretnej sceny. Jednoczenie postaci, które wród przedstawieñ jednego o³tarza wydawa³y siê zjawiskami jednostkowymi, maj¹ swoje pierwowzory, a tak¿e naladowców w dzie³ach innych autorów.
Nale¿y z ca³¹ moc¹ potwierdziæ podkrelany przez Dettloffa zwi¹zek Mêczeñstwa w. Apolonii z Dürerowskim Mêczeñstwem w. Jana. Przedstawione w sztychu postaci: myliciela, kramarza, rycerza i oddalonego od nich
woja s¹ nie tyle podobne, ile wrêcz s¹ graficznym wzorem postaci g³uchowskich. Niuanse, takie jak brak w¹sów u g³uchowskiego myliciela czy cêtek na
wysokim nakryciu g³owy woja i pozbawienie go katowskiego miecza, ewidentnych zale¿noci nie podwa¿aj¹. Grupa postaci, w sk³ad której wchodz¹: woj,
kramarz i król, pojawia siê tak¿e w sztychach: Wielka Nierz¹dnica Babiloñska czy Mêczeñstwo 10 tys. chrzecijan Dürera. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e postaci te sta³y siê sta³ym elementem graficznym scen Apokalipsy.
Równie¿ rysy jednego z Czterech jedców Apokalipsy przypominaj¹ fizjonomiê oprawcy w. Apolonii.
W pozosta³ych dzie³ach odnaleæ mo¿emy ju¿ nie ca³e grupy postaci, lecz
pojedynczych bohaterów czy charakterystyczne gesty i pozy.
Poszukuj¹c kolejnych, podobnych do g³uchowskiego myliciela postaci,
nale¿a³oby zwróciæ siê ku o³tarzowi z Aggsbach [il. 8]. Stoj¹cy u wezg³owia ³o¿a
aposto³ rêk¹ podpiera sw¹ g³owê. Wydaje siê, ¿e jest tyle zamylony, ile znudzo-

Il. 8. Wit Stwosz?, Aposto³, fragm. Ostatniej modlitwy Marii z kartuzji w Aggsbach, Herzogenburg (Austria), lata 70. XV w.?, za Wokó³ Wita
Stwosza. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie
19-22 maja 2005, red. D. Horzela, A. Organisty,
Kraków 2006
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ny. Zatem nie tylko poz¹, ale i fizjonomi¹ przypomina postaæ g³uchowskiego
myliciela. Ró¿nice pojawiaj¹ siê w detalach. Strój myliciela jest bardziej
wspó³czesny, XV-wieczny. G³owê okrywa czepek. Aposto³ ma na sobie uniwersalny strój popularny tak¿e w latach ¿ycia Jezusa. Postaæ g³uchowska ma d³u¿sz¹ brodê i nie ma w¹sów. Twarz myliciela jest bardziej poci¹g³a i w swym
ogólnym wyrazie bardziej rzeczywista, ludzka, to twarz konkretnego cz³owieka,
wielokrotnie ju¿ dowiadczanego. Znu¿ony aposto³ jest jedyn¹ postaci¹ drugiego planu ukazan¹ do pasa, przez co tym bardziej przypomina pó³postaciowych
obserwatorów g³uchowskich. Ponadto, zarówno aposto³ ze sceny Modlitwy, jak
i myliciel z Mêczeñstwa w. Apolonii zachowuj¹ siê w sposób nieadekwatny do rozgrywaj¹cego siê przed ich oczyma misterium mierci i cierpienia.
Porównanie z tzw. Autoportretem Miko³aja z Lejdy czy dzie³ami Stwosza
 w szczególnoci z grup¹ p³aczków z nagrobka Kazimierza Jagielloñczyka 
powiadcza, ¿e poza, w jakiej przedstawiono myliciela, nie jest rzadkoci¹.
To samo upozowanie postaci nieæ mo¿e ze sob¹ jednak inny ³adunek emocjonalny, co potwierdzaj¹ poni¿sze przyk³ady. P³aczek z boku tumby, zasiadaj¹cy
przy herbie Kujaw, podpiera praw¹ rêk¹ sw¹ g³owê, lew¹ rêkê opuszcza w gecie bezsilnoci, sprawia wra¿enie pi¹cego. W przeciwieñstwie do niego, ostentacyjnie wyra¿a sw¹ rozpacz p³aczek trzymaj¹cy herb Litwy. Lew¹ d³oñ unosi
wysoko, ujmuj¹c siê za g³owê, przes³ania lewe oko. Trzeci p³aczek z lica tumby
lew¹ czêæ twarzy przes³ania d³oni¹, z trudem t³umi¹c p³acz. Pojawiaj¹cy siê na
jednej z ga³êzi drzewa Jessego  w predelli krakowskiego o³tarza mariackiego 
król ukradkiem spoziera przez rozsuniête palce lewej d³oni przes³aniaj¹cej twarz.
Jego fizjonomia oddaje bardziej strach ni¿ znu¿enie. Postaæ mê¿czyzny autorstwa
Miko³aja z Lejdy usta i brodê przes³ania praw¹ d³oni¹. Oddaje siê rozmylaniom,
jest to jedyna w pe³ni autonomiczna postaæ nieuwik³ana w wiêksz¹ scenê narracyjn¹.

Il. 9. Kazanie Jana Chrzciciela, z retabulum wiêtego
Jana Chrzciciela, z kocio³a
pw. w. Floriana w Krakowie,
1517 r., za: T. Dobrzeniecki,
Dzia³alnoæ artystyczna Stanis³awa Stosza w Krakowie.
Biuletyn Historii Sztuki
1949, R. 11, nr ¾
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Il. 10. Fragment Mêczeñstwa w. Apolonii z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu; fot. A. Wajroch

W ukoñczonym najprawdopodobniej w tym samym okresie retabulum Jana
Chrzciciela z kocio³a w. Floriana w Krakowie, w scenie Kazania [il. 9] jeden ze zgromadzonych w tle, za oparciem ³awy wiernych wspiera g³owê na prawej d³oni, zapewne w skupieniu oddaj¹c siê rozmylaniom.
Postaæ woja nie znajduje swej pe³nopostaciowej analogii. Strój z charakterystycznym pikowanym kaftanem i nakryciem g³owy zdradza podobieñstwo
z ubiorem p³aczka z herbem ziemi dobrzyñskiej z nagrobka Kazimierza Jagielloñczyka. Natomiast wyró¿niaj¹ce woja pasma prostych w³osów przypominaj¹ uczesanie kolejnego króla z drzewa Jessego z predelli o³tarza mariackiego Wita
Stwosza.
Co do postaci kramarza nale¿a³oby zwróciæ uwagê na mê¿czyznê pojawiaj¹cego siê na o³tarzu mariackim w scenie Pojmania Jezusa [por. il. 10]. Krêpa
postaæ w charakterystycznym stroju przedstawiona jest z prawej strony rozgrywaj¹cej siê sceny. Nie tyle strój, ile fizjonomia i funkcja, jak¹ pe³ni postaæ  obserwator z drugiego planu  s¹ to¿same z wizerunkiem g³uchowskiego kramarza.
Brodaty król we wschodnim, orientalnym nakryciu g³owy nale¿y do postaci
czêsto pojawiaj¹cych siê w scenach mêczeñstwa pierwszych chrzecijan. Niezwyk³a, lokowana broda w swej formie nawi¹zywaæ mo¿e do sposobu przedstawienia
brody aposto³a Jakuba pojawiaj¹cego siê w scenie g³ównej o³tarza mariackiego, tu¿
przy omdlewaj¹cej Marii. Postaæ króla ze sceny Mêczeñstwa w. Apolonii wyró¿nia ponadto sposób uniesienia p³aszcza, znacznie subtelniejszy ni¿ ten przedstawiony w scenie g³ównej krakowskiego o³tarza na przyk³adzie aposto³a Jana.
Znacznie bardziej interesuj¹ce pod wzglêdem analogii s¹ przyk³ady monumentalnej rzeby Stwoszowskiej: w. Andrzej z kocio³a w. Sebalda w Norymberdze
i w. Roch z SS. Annunziata we Florencji. W obu przypadkach zwraca uwagê ujêcie naro¿nika p³aszcza d³oni¹, jego nieznaczne uniesienie i wysuniêcie jednej nogi,
przez co ods³oniêta zostaje stopa i ³ydka, w przypadku w. Andrzeja  prawej, w.
Rocha  lewej nogi. Sam sposób kszta³towania cz³onków, ich anatomiczna krzywizna i ró¿norodnoæ gatunków obuwia, z równ¹ pieczo³owitoci¹, co w dziele
g³uchowskim, oddane zostaj¹ tak¿e w dzie³ach Stwoszowskich.
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Il. 11. Wit Stwosz (?), Aposto³, fragm. Ostatniej
modlitwy Marii, za Wokó³ Wita Stwosza. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej
w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja
2005, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków
2006

Uwagê zwracaj¹ postaci oprawców w. Apolonii. Podobieñstwo do I oprawcy zauwa¿yæ mo¿na w fizjonomii i uczesaniu aposto³a z o³tarza z Aggsbach,
najbardziej wysuniêtego ku lewej krawêdzi skrzyni, s¹siaduj¹cego ze znu¿onym aposto³em [il. 11]. Mê¿czyzna kieruje wzrok ku uniesionej wysoko prawej
d³oni. Jego pulchna, pe³na twarz z wyranie zarysowanymi polikami, wydatnymi

Il. 12. Fragment Zabójstwa w. Stanis³awa, o³tarz wiêtego Stanis³awa, koció³ Mariacki
w Krakowie, 1504 r., za: T. Dobrzeniecki, Tryptyk z P³awna, Kraków 1954
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ustami i krótkie, krêcone w³osy przywodz¹ na myl postaæ kata Apolonii [il. 1].
Ponadto, nadrzêdnym wyznacznikiem ³¹cz¹cym wszystkie postaci aposto³ów
drugoplanowych ze sceny Ostatniej modlitwy z postaciami obserwatorów
Mêczeñstwa w. Apolonii jest brak zainteresowania rozgrywaj¹c¹ siê na pierwszym planie scen¹. Pierwszy aposto³ odwraca siê w praw¹ stronê, drugi wzrok
utkwi³ na ³o¿u, trzeci spogl¹da w górê.
Analogiczna pod wzglêdem fizjonomii do II oprawcy Apolonii jest postaæ
dwukrotnie pojawiaj¹ca siê w scenach o³tarza wiêtego Stanis³awa z kocio³a
Mariackiego w Krakowie, w Zabójstwie w. Stanis³awa [il. 12] i Wskrzeszeniu rycerza Piotra. Mê¿czyzna okrelany jest jako diakon. Uwagê zwraca postêpuj¹ca ³ysina i wyranie zaznaczone wystaj¹ce koci policzkowe, zmarszczki
mimiczne ci¹gn¹ce siê od nasady nosa oraz charakterystycznie zniekszta³cona,
niesymetryczna twarz.
Analogiê znaleæ mo¿na tak¿e dla upozowania postaci I oprawcy kolanem
zapieraj¹cego siê o krawêd ³awy, na której spoczywa Apolonia [il. 1]. Kaci przyklêkaj¹cy na jedno kolano na blacie ³awy pojawiaj¹ siê m.in.: w kwaterze Ró¿añca autorstwa W. Stwosza  z t¹ ró¿nic¹, ¿e oprawca zapiera siê lew¹, nie
praw¹ nog¹, w scenie Mêczeñstwa w. Barbary z wroc³awskiego o³tarza w.
Barbary, we fragmencie Cierpieñ Chrystusa przedstawiaj¹cym Koronowanie
cierniem z kocio³a w. Jakuba w Toruniu45.
4.4. G³êbia reliefu i przedstawienia

W przypadku sceny Mêczeñstwa w. Apolonii uwagê zwraca:
 zmiana g³êbokoci reliefu (od postaci pe³noplastycznych do ca³kowicie p³askich),
 powi¹zanie g³êbokoci reliefu z redukcj¹ stopnia widocznoci postaci (od
ca³ych postaci poprzez wizerunki do pasa, na popiersiach skoñczywszy),
 nachylenie pod³o¿a i ³awy.
Charakterystyczna dla rozwi¹zania g³uchowskiego jest ró¿na g³êbokoæ reliefu, w którym wykonano figury pierwszo- i drugoplanowe. Ten sam zabieg zastosowany zosta³ tak¿e w datowanych na pocz¹tek XVI w.: retabulum z P³awna [il. 5 i 7],
dzie³ach Tilmana Riemenschneidera, o³tarzu wiêtego Stanis³awa z kocio³a
Mariackiego w Krakowie [il. 12] i Ma³ej Rodzinie Marii” z Marcinek [il. 6].
We wszystkich tych przedstawieniach stopniowe oddalenie postaci akcentowane jest w dwojaki sposób. Po pierwsze, zmienia siê g³êbokoæ reliefu, który
staje siê p³ytszy. Po drugie, postêpuj¹c konsekwentnie, wraz z oddalaniem siê,
45
Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasja_toru%C5%84ska#mediaviewer/Plik:Torun%2C_kos
ciol_sw_Jakuba%2C_Pasja.jpg [dostêp 14.08.2013].
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postaci musz¹ ulec zmniejszeniu. Zmniejsza siê nie tylko skalê, w jakiej je wykonano, ale i stopieñ ich widocznoci. Jest to logiczne nastêpstwo prezentowania
postaci w liczniejszych grupach. Tak, aby gabarytowo najwiêksze postaci pierwszoplanowe nie przes³ania³y postaci tzw. drugiego szeregu, kolejne postaci
umieszcza siê pomiêdzy nimi. Niewidoczne zatem s¹ ich nogi, bardzo czêsto
równie¿ rêce. Rzebienie takich figur ogranicza siê jedynie do stworzenia popiersi, a w rzêdach koñcowych twarzy czy tylko fragmentów nakryæ g³ów.
W scenie Pojmania Jezusa z o³tarza mariackiego, bêd¹cego p³ytkim reliefem, owo zró¿nicowanie co do g³êbokoci i stopnia widocznoci równie¿ zostaje
zachowane. Spomiêdzy postaci krêpego mê¿czyzny, przypominaj¹cego g³uchowskiego kramarza, i postaci rycerza zakutego w zbrojê wy³ania siê niezidentyfikowany mê¿czyzna. W identycznym uk³adzie miêdzy kramarzem a rycerzem
pojawia siê popiersie mê¿czyzny w dziele g³uchowskim [il. 10]. Mielibymy zatem Stwoszowsk¹ wersjê ukazanego w swej pe³ni kramarza, popiersie rycerza i jedynie wyzieraj¹c¹ zza nich g³owê nieokrelonego mê¿czyzny.
Wa¿ny dla przestrzennego kszta³towania przedstawienia rzebiarskiego jest
stopieñ nachylenia pod³o¿a, po którym st¹paj¹ postaci pierwszoplanowe. Jedyn¹
analogiê do dzie³a g³uchowskiego odnaleæ mo¿na w tryptyku z P³awna [il. 5].
Pojawiaj¹ce siê podobne rozwi¹zania w malarstwie i grafice, chocia¿by w Mêczeñstwie w. Barbary z przywo³ywanego ju¿ o³tarza w. Barbary czy w Dürerowskim Mêczeñstwie Jana oraz w Melancholii, wskazywa³yby na ewentualne ród³a w dzie³ach stricte malarskich, graficznych.
Pod wzglêdem ikonograficznym i kompozycyjnym g³uchowskie Mêczeñstwo w. Apolonii ³¹czyæ mo¿na z dzie³ami pochodz¹cymi z po³udniowych Niemiec, z Bawarii. W grafice Dürera Mêczeñstwo w. Jana Ewangelisty (Norymberga) odnaleæ mo¿na nie tyle podobne do g³uchowskiego, ile wrêcz identyczne
z nim rozwi¹zania kompozycyjne czy pojawiaj¹ce siê równie¿ w Mêczeñstwie
w. Apolonii typy fizjonomiczne. Zbie¿ny jest po czêci sam temat przedstawienia  mêczeñstwo za wiarê. Na kwaterze z o³tarza 11000 Dziewic z Heilsbronn
przedstawiono nie tylko  Mêczeñstwo w. Apolonii, ale i postaci oprawców
ukazano w zbli¿onym uk³adzie, z podobnym do g³uchowskiego rozdzia³em przypisanych im funkcji. Co istotne, oba dzie³a datowane s¹ na 1498 r. Podobne do
g³uchowskich postaci (pulchnego kramarza, ³ysiej¹cego oprawcy), przybierane
przez nich charakterystyczne pozy i wzajemny uk³ad, w którym jedne postaci
wy³aniaj¹ siê zza drugich, odnaleæ mo¿na w tryptykach wiêtego Stanis³awa
z P³awna i kocio³a Mariackiego w Krakowie.
Wiêkszoæ przywo³ywanych o³tarzy wykonano w p³askim reliefie. Podobnie
do g³uchowskiego zró¿nicowany pod wzglêdem g³êbokoci relief zastosowano
w dwóch tryptykach, przypisywanym pierwotnie Stanis³awowi Stwoszowi tryptyku wiêtego Stanis³awa z kocio³a Mariackiego w Krakowie i o³tarzu wiê-
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tego Stanis³awa z P³awna. Chêæ wydobycia z p³aszczyzny o³tarzowej szafy postaci pe³noplastycznych przejawia siê, choæ w mniejszym stopniu, u twórcy o³tarza Rodziny Marii z kocio³a parafialnego w Marcinkach. Wszystkie trzy dzie³a datowane s¹ na pierwsze dwudziestolecie XVI w.
Ponadto, pojawiaj¹ce siê w g³uchowskiej scenie Mêczeñstwa w. Apolonii
zindywidualizowane, skarykaturyzowane rysy postaci, ich mimika, znacz¹ce gesty, wprowadzana przez nie narracja nie znajduj¹ rzebiarskich pierwowzorów.
Poszczególne elementy pojawiaj¹ siê chocia¿by w reliefie Mêczeñstwa w. Jana
Ewangelisty z Kolonii czy w o³tarzu wiêtego Stanis³awa z P³awna, jednak
nie w porównywalnym do g³uchowskiego natê¿eniu.
5. KWATERA BOCZNA CZY SCENA G£ÓWNA?

Wiadomo, ¿e koció³ pw. w. Katarzyny w G³uchowie nie by³ docelowym miejscem przeznaczenia sceny Mêczeñstwa w. Apolonii i predelli Upadek pod krzy¿em. Zawieszona na cianie kruchty niewielka tablica informuje, ¿e oba obiekty
pojawi³y siê w kociele dopiero w 1831 r., co znajduje potwierdzenie w aktach wizytacji wi¹tyni. O³tarz przywêdrowa³ do G³uchowa najprawdopodobniej z której z wiêkszych wi¹tyñ, z Poznania, Kociana b¹d z odleg³ego Krakowa46.
Powsta³a przypuszczalnie w pierwszym dwudziestoleciu XVI w. scena Mêczeñstwa w. Apolonii nie mog³a byæ o³tarzem g³ównym wi¹tyni, gdy¿ pierwsze patrocinium w. Apolonii pojawia siê znacznie póniej. Najprawdopodobniej
pe³ni³a wiêc funkcjê o³tarza bocznego b¹d przyfilarowego. O tym, ¿e na pocz¹tku XVI w. jednokwaterowe o³tarze nie by³y rzadkoci¹, wiadczyæ mog¹ chocia¿by zachowane, równie¿ w Wielkopolsce, przedstawienia Rodzin Marii.
Kluczow¹ kwesti¹ s¹ wymiary omawianych retabulów. Nie budzi w¹tpliwoci to,
¿e sceny przedstawiaj¹ce Rodzinê Marii zarówno w okrojonej, jak i rozbudowanej wersji, o podanych w tabeli 1 wymiarach, by³y  zgodnie z tradycj¹ przedstawieniow¹  wyobra¿eniami g³ównymi o³tarzy, nie za kwaterami bocznymi.
Najmniejszym z omawianych by³ o³tarz ze Skarboszewa, kolejno przedstawienie
z Tarnowa, G³uchowa, Prochów, Krotoszyna i Marcinek.
Zgodnie z zaprezentowanymi danymi, wysokoæ i szerokoæ przedstawienia
g³uchowskiego nie odbiega znacznie od wyobra¿eñ z Tarnowa czy Prochów. Je46
W wiekach XVII i XVIII znaczna czêæ gotyckich zabytków zosta³a usuniêta z kocio³ów
jako nieodpowiadaj¹ca duchowi czasu. Dzie³a w ca³oci lub podzielone na pojedyncze kwatery trafia³y do mniejszych, wiejskich parafii. Ich miejsca zajmowa³a sztuka nowa. Barokowy przepych,
biel gipsowych figur, z³oto ornamentów i obrazy w o³tarzach g³ównych chcia³y tworzyæ now¹
tradycjê, oddalaj¹c pamiêæ i wyobra¿enia tradycji redniowiecznej. Ze starcia tego sztuka gotycka nie wysz³a obronn¹ rêk¹. Po dzi dzieñ w odleg³ych koció³kach, na strychach probostw znajdowane siê dzie³a wybitne a zapomniane.
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Tabela 1
Wymiary scen przedstawiaj¹cych Rodzinê Marii z wielkopolskich wi¹tyñ
Krotoszyn

Prochy

Tarnowo

Marcinki

G³uchowo

Skarboszewo

wysokoæ

135 cm

128 cm

115 cm

144 cm

116 cm

80 cm

szerokoæ

113 cm

114 cm

99 cm

104 cm

87,5 cm [?]

78 cm

li zatem obiekty we wspomnianych kocio³ach wielkopolskich okrelane s¹ jednoznacznie jako przedstawienia g³ówne o³tarzy  co nie oznacza, ¿e by³y one
o³tarzami g³ównymi wi¹tyñ  nic nie stoi na przeszkodzie, aby scenê Mêczeñstwa w. Apolonii równie¿ uznaæ za przedstawienie rodkowe wiêkszego retabulum lub te¿  co bardziej prawdopodobne  scenê samodzieln¹. Nale¿a³oby
tak¿e zaznaczyæ w kontekcie zale¿noci po³udniowoniemieckich, ¿e kamienne,
jednokwaterowe o³tarze przyfilarowe znajduj¹ siê m.in. w kociele w. Sebalda
w Norymberdze (scena Upadku pod krzy¿em).
O tym, ¿e nie by³a to kwatera boczna, za czym optowa³y Kar³owska-Kamzowa i Szarata, wiadcz¹ wymiary reliefu i narracyjne ujêcie tematu. Skupienie siê
na postaciach drugoplanowych i umiejêtne operowanie mow¹ gestów wprowadza swoist¹ narracjê przedstawienia. Tak¿e pe³noplastycznoæ rzeb postaci
pierwszoplanowych sugeruje ich wyjcie ku wiernemu znajduj¹cemu siê w znacznej bliskoci o³tarza. Aby widz móg³ doceniæ wizualne walory prezentowanego
mu dzie³a, przedstawienie winno znajdowaæ siê na wysokoci oczu. W przeciwnym razie wszystkie analizowane ju¿ niuanse fizjonomiczne i stylistyczne nie
zosta³yby w³aciwie odebrane. Ponadto, kompozycja przedstawienia, parapet
dziel¹cy przedstawienie na 2/3 wysokoci i popiersia mê¿czyzn wyzieraj¹ce zza
balustrady, jak najbardziej mog¹ byæ rozwi¹zaniami zastosowanymi w scenie
g³ównej o³tarza, czego dowodz¹ wzmiankowane ju¿ reliefy Rodzin Marii.
Analizuj¹c scenê g³ówn¹ o³tarza w. Stanis³awa z P³awna, wnioskowaæ mo¿na, ¿e asymetryczna kompozycja przedstawienia nie mo¿e byæ argumentem za
traktowaniem sceny Mêczeñstwa w. Apolonii jako prawej kwatery bocznej.
Tryptyk z P³awna ukazuje dwie sceny, podobnie jak scena g³uchowska, o asymetrycznej kompozycji bêd¹ce scenami g³ównymi o³tarza.
Po wtóre, umieszczenie poni¿ej Mêczeñstwa w. Apolonii predelli z Upadkiem Jezusa pod krzy¿em staje siê sygna³em funkcji, jak¹ scena mêczeñstwa
mog³aby pe³niæ. Nawet jeli badacze (poza Brosigiem) nie ³¹cz¹ tych dwóch
przedstawieñ, ewidentnie, pod wzglêdem gabarytów, tematyki i po czêci stylistyki, s¹ one ze sob¹ powi¹zane. Scenê ze w. Apoloni¹ oraz rzebiarskie wy-
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obra¿enie Upadku Jezusa pod krzy¿em ³¹czy znacznie wiêcej, ni¿ do tej pory
wskazywano. Na wyró¿nienie zas³uguje niezwykle plastyczny sposób ró¿nicowania fizjonomii poszczególnych postaci w obu przedstawieniach. Poza oczywicie nadrzêdn¹, ideow¹ zbie¿noci¹ tematyczn¹ przedstawieñ zwi¹zanych ze scenami mêczeñstwa zwraca uwagê podobieñstwo dynamicznej kompozycji i sposób
wprowadzenia relacji czasowych.
Oba obiekty powsta³y w zbli¿onym czasie, choæ z pewnoci¹ nie s¹ dzie³em
tego samego artysty. Wyd³u¿ony kszta³t predelli oraz jej wymiary wiadcz¹ o tym,
¿e rzeczywicie wyobra¿enie to, podobnie jak reliefowe przedstawienie z predelli krakowskiego o³tarza Jana Olbrachta (ok. 1500), pierwotnie pe³ni³o funkcjê
predelli o³tarza. Czy o³tarza w. Apolonii? Nie wiadomo. Nic nie wskazuje na to,
¿e nie mog³oby tak byæ. Autorka niniejszego tekstu przyjê³a, ¿e oba dzie³a by³y
ze sob¹ powi¹zane. Jeli nie pierwotnie, to w póniejszym okresie nieznany twórca wykona³ dzie³o przeznaczone do umieszczenia go w predelli o³tarza w. Apolonii. St¹d owe, zbyt silnie wyartyku³owane przez Brosiga zale¿noci stylistyczne. Twórca predelli wzorowa³ siê na postaciach Mêczeñstwa w. Apolonii.
Autor Mêczeñstwa  móg³ wykonaæ scenê, nie przewiduj¹c dla niej predelli.
Tê do³¹czono w nied³ugim czasie, podkrelaj¹c funkcjê dzie³a z g³ównego
przedstawienia o³tarza.
6. PODSUMOWANIE

Stare, XVIII-wieczne powiedzenie niejakiego Buffona brzmia³o styl to cz³owiek […], styl to wyraz umo¿liwiaj¹cy indywidualizacjê, a co za tym idzie identyfikacjê autora, rodowiska, epoki47. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e scena Mêczeñstwa
w. Apolonii na tle zachowanych dzie³ prze³omu XV i XVI w. jest wyj¹tkowa.
Choæ poszczególne elementy przedstawienia, takie jak: kompozycja, plastycznoæ, g³êbia, narracyjnoæ, naturalizm, znajduj¹ analogie w rzebie i grafice
po³udniowoniemieckiej (Mêczeñstwo w. Jana Dürera) oraz dzie³ach pochodz¹cych z Ma³opolski, Wielkopolski, nie mo¿na wskazaæ obiektu, w którym ³¹czy³yby siê one w równym do g³uchowskiego stopniu natê¿enia. Analizuj¹c przywo³ane w poprzednich punktach obiekty, stwierdziæ mo¿na, ¿e Mêczeñstwu w.
Apolonii bli¿ej ni¿ do rodzimych dzie³ XV-wiecznych jest do datowanych na
pocz¹tek XVI w.: retabulum z P³awna, o³tarza wiêtego Stanis³awa z kocio³a
Mariackiego w Krakowie czy Ma³ej Rodziny Marii z Marcinek.
Niezwykle trafne w odniesieniu do sceny g³uchowskiej jest u¿yte przez Dobrzenieckiego sformu³owanie, ¿e istnieje pewna grupa dzie³, które nie mieszcz¹
siê ju¿ w krêgu oddzia³ywañ Stwoszowskich. Czerpi¹c z owego repertuaru mi47
M. Porêbski, Pojêcie stylu w badaniach nad sztuk¹ XIX i XX w., Biuletyn Historii Sztuki
1978, s. 41.
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strzowskich form, pragn¹ kr¹g owych zale¿noci przekraczaæ. Nie bez powodu
tym, co wyró¿nia scenê z G³uchowa, jest w³anie jej eklektycznoæ, umiejêtne
³¹czenie elementów ró¿nych stylów, ich twórcze parafrazowanie.
Budz¹ca zatem wiele w¹tpliwoci co do jej autorstwa i czasu powstania scena Mêczeñstwa w. Apolonii wprowadza sztukê wielkopolsk¹ w renesans,
a byæ mo¿e w³anie wprowadza go do sztuki wielkopolskiej. Znamionuje prze³om w twórczoci rzebiarskiej. Pokazuje nowe mo¿liwoci. Anga¿uje widza.
Ukazuje, ¿e sztuka gotycka nie zostaje wyparta, a jedynie wchodzi w symbiozê
z nowymi trendami, po czêci siê im podporz¹dkowuj¹c, po czêci nieznacznie
je modyfikuj¹c.
Wskazanie konkretnego autora jako twórcy Mêczeñstwa w. Apolonii jest
bardziej skomplikowane. Ewidentne nawi¹zania do dzie³ po³udniowoniemieckich
wiadcz¹, ¿e musia³ on mieæ bezporedni z nimi kontakt. Z drugiej strony powi¹zania z dzie³ami ma³opolskimi, z tryptykiem wiêtego Jana Chrzciciela czy
tryptykiem wiêtego Stanis³awa nakazywa³yby zwróciæ siê ku twórczoci rodzimej. Artysta pozostawaæ móg³ pod wp³ywem rzebiarzy ma³opolskich, których dzie³a pierwotnie przypisywano Stanis³awowi Stwoszowi. Brak jednolitego
kontekstu porównawczego uniemo¿liwia jednak pewn¹ atrybucjê.
Autor dzie³a g³uchowskiego ogólnie okrelany mo¿e byæ jako tzw. Twórca
g³uchowski. Samo dzie³o pozostaje przedstawieniem odosobnionym na tle zachowanych retabulów koñca XV i pocz¹tku XVI w. Niewykluczone, ¿e dalsze
badania poszerz¹ kr¹g wp³ywów Twórcy g³uchowskiego i dookrel¹ g³ówny
obszar jego dzia³alnoci.
SUMMARY
The late-medieval scene depicting the Martyrdom of St. Apollonia has been part of the collections of the Archdiocesan Museum in Poznañ since 1998. Previously this work furnished
the interior of the parish church in G³uchów near Kocian. Viewed against the backdrop of the preserved monuments of art in Greater Poland, the scene remains a unique and puzzling work.
The article presents the hitherto state of research of this object and refers to the fundamental theses
of Brosig, Dettloff, Kamzowa and Bia³³owicz-Krygierowa pertaining to its iconography, composition and possible prototypes. The theme of St. Apollonias martyrdom is discussed as a common
phenomenon in the art of the end of the 15th and the beginning of the 16th century, though rarely
encountered in the rendering represented by the G³uchów sculpture. The author provides a detailed
description of the object and its analysis in terms of iconography, composition, naturalistic elements,
narrativity of the rendering and the depth of bas-relief in which it was executed. A series of characteristics linking the monument from G³uchów with works originating from southern Germany are
indicated, especially its undeniable affinity to a print by Dürer.
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