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Święta Apolonia – patronka dentystów 
w malarstwie europejskim

Saint Apollonia – patroness of dentistry 
in European works of art

Izabela Stwora1, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2, Marek Kucharzewski3 

S T R E S Z C Z E N I E

Wiedza o życiu św. Apolonii jest niewielka. Wiadomo, że mieszkała 
w Aleksandrii pod koniec III wieku. Była katolicką zakonnicą. Podczas 
pogromu chrześcijan w Aleksandrii torturowano ją, połamano jej szczękę 
i powybijano wszystkie zęby, a następnie spalono na stosie. Jej męczeńska 
śmierć na długo stała się tematem wielu grafi k, obrazów olejnych i rzeźb. 
W pracy autorzy omawiają tylko niektóre obrazy ukazujące świętą.

S Ł O WA  K L U C Z O W E

św. Apolonia, malarstwo

A B S T R AC T

Saint Apollonia was a saint somewhere in the early ages, therefore little is 
known about her life. What we do know, however, is that she was a Cath-
olic nun and lived in Alexandria at the end of the III century. During the 
uprising against the Christians which took place in Alexandria, she had 
her jaw broken as well as her teeth smashed, thereafter, she was burned 
alive. Consequently, the ruthless and extremely painful tortures performed 
on Saint Apollonia quickly became the topic of a number of graphics, 
paintings and sculptures. In the following work the authors discuss only 
a few of the paintings in which Saint Apollonia is depicted.

K E Y  W O R D S

Saint Apollonia, art

VARIA
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Ludzie żyjący w epoce średniowiecza uważali, 
że choroby są wywołane przez ponadnaturalne 
siły nieczyste. Sposobem ich zwalczania były 
najczęściej modły o boską pomoc. Ponieważ 
bezpośrednie zwracanie się do samego Boga 
było grzeszną zuchwałością, dlatego chorzy 
modlili się do świętych Kościoła. Różnorod-
ność intencji, z jakimi chore osoby zwracały 
się do swoich boskich lekarzy, spowodowa-
ła, że niektórym z nich zaczęto przypisywać 
szczególne moce w uzdrawianiu określonego 
typu schorzeń. Nazwano ich patronami po-
szczególnych chorób i dolegliwości. Najczęściej 
miano to zdobywali święci z powodu cierpień 
fi zycznych, jakich sami doznali za życia. Jedną 
z takich osób jest święta Apolonia – patronka 
dentystów oraz osób cierpiących na bóle zę-
bów [1,2,3]. 
Wiedza o życiu św. Apolonii jest niewielka. 
Urodziła się w Aleksandrii w Egipcie pod ko-
niec II w. Była diakonisą Kościoła aleksandryj-
skiego, czyli katolicką zakonnicą, i znaną ze 
świętości kobietą. Pierwszy historyk Kościoła, 
Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej, w swoim 
dziele Historia kościelna (Historia ecclesiastica) 
cytuje list św. Dionizego Aleksandryjskiego, bi-
skupa Aleksandrii, do Fabiusza, biskupa An-
tiochii. Nie wiadomo, czy św. Dionizy sam był 
naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał 
w liście, czy znał je tylko z przekazu innych 
osób. Z tej korespondencji dowiadujemy się 
o męczeństwie Apolonii w czasie prześladowa-
nia chrześcijan w Egipcie, jakie miały miejsce 
za panowania cesarza Decjusza. 
Pod koniec 248 r. lub na początku 249 r. 
w Aleksandrii zaczęły się pogromy wyznaw-
ców nowej wiary. Uprzedzając rozkazy ce-
sarza, niejaki Divinus podburzył tłum ludzi 
przeciwko chrześcijanom. Napadano na ich 
domy, wywlekano siłą z mieszkań, szarpano 
ich ciała, wyłupiano im oczy, zabijano, a do-
bytek grabiono. W takich też okolicznościach 
zginęła św. Apolonia. Była wówczas starszą 
kobietą. Wywleczono ją z domu za włosy, wy-
bito wszystkie zęby, połamano szczękę. Oto 
fragment listu św. Dionizego „Apolonia była 
już podeszła wiekiem, a jednak poganie nie zwa-
żając na to, rzucili się na nią, złamali jej szczękę 
i wybili zęby. Następnie rozszalały żądzą krwi 
dziki tłum rozpalił stos za miastem i zagroził 
świętej, że ją spali żywcem, jeżeli nie będzie 
złorzeczyć Chrystusowi. Na to święta poprosiła 
o chwilę namysłu i, gdy była od ich rąk wol-
na, niespodziewanie sama rzuciła się w ogień” 
[1,2,3,4,5]. 

Św. Apolonia zdobyła się na ten heroiczny akt 
z obawy, by poganie nowymi torturami i po-
wolną śmiercią na stosie nie złamali jej woli. 
Nie była to więc śmierć samobójcza, ale bo-
haterskie oddanie życia za najwyższą wartość 
– wieczne zbawienie. Czyn Apolonii stał się 
dla chrześcijan przykładem stałości w wierze. 
Jej kult bardzo szybko zaczął się rozszerzać 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. 
Ku jej czci wznoszono liczne świątynie. Część 
relikwii świętej przechowywano w nieistnieją-
cym już kościele św. Apolonii w Rzymie, głowę 
w kościele św. Marii na Zatybrzu, ręce w ba-
zylice św. Wawrzyńca za Murami, pozostałe  – 
w kościele jezuitów w Antwerpii i katedrze w 
Kolonii. Jej legenda trwa jako symbol Boskiej 
opieki nad osobami cierpiącymi. 
Zwyczajowo św. Apolonia stała się patronką 
lekarzy dentystów [1]. W XIII w. została wpi-
sana do kalendarza powszechnego, ale papież 
Paweł VI w dniu 14 lutego 1969 r. skreślił ją 
i pozostawił w kalendarzach partykularnych 
[6,7].
Bardzo okrutne i bolesne tortury, jakim zosta-
ła poddana, długo (od średniowiecza po na-
sze stulecie) pozostawały tematem wielu gra-
fi k, obrazów olejnych i rzeźb. W malarstwie 
kościelnym św. Apolonia jest przedstawiana 
najczęściej z obcęgami i zębem, dla przypo-
mnienia, że zmiażdżono jej usta i wybito zęby. 
W ikonografi i znajdujemy też obrazy ukazują-
ce ją podczas tortur. Znane są też jej wizerun-
ki, jako księżniczki bądź królowej, co nawią-
zuje do tradycji głoszącej, że była córką króla. 
Imię Apolonia pochodzi od łacińskiego słowa 
apolinaris, czyli poświęcony Apollinowi. Przy-
pisuje się je osobie szlachetnej, prawdomów-
nej, zdolnej do czynienia dobra drugim [1,2,3, 
4,5].

Fot. 1. Męczeństwo św. Apolonii – obraz namalowany przez Jana 
Fouqueta. 

Photo 1. The martyrdom of Saint Apollonia by John Fouquet. 
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Fot. 2. Św. Apolonia – autor nieznany, obraz datowany na XIV 
wiek.

Photo 2. Saint Apollonia – unknown author, XIV century.

W niniejszej pracy przedstawiono wybrane 
obrazy ukazujące św. Apolonię. Jednym z nich 
jest Męczeństwo św. Apolonii (fot. 1), pędzla 

Jana Fouqueta (XIV w.). Ukazuje on kobietę 
ubraną w białe szaty, przywiązaną do deski. 
Jeden z oprawców ciągnie ją za włosy, dwóch 
sznurem miażdży jej oba podudzia, czwarty 
kleszczami wyrywa zęby.
Inny obraz nieznanego autora, też z XIV w., 
przedstawia św. Apolonię siedzącą na ławce 
(fot. 2). Ta wersja wydaje się najbardziej praw-
dopodobna. Jeden kat trzyma ją za głowę, 
a drugi wybija świętej zęby za pomocą młotka 
i dłuta.
Kolejny obraz nieznanego autora również 
z tego samego okresu, namalowany na drew-
nie, ukazuje św. Apolonię już jako patron-
kę chorych (fot. 3). Widzimy świętą, która 
w jednej ręce trzyma kleszcze z zębem, a drugą 
położyła na jamie ustnej klęczącego przed nią 
chorego.  
Następne dzieło zostało namalowane przez Ro-
giera van der Weydena w 1445 r. Przedstawia 

Fot. 3. Św. Apolonia – obraz nieznanego autora z XIV w.

Photo 3. Saint Apollonia – unknown author, XIV century.

Fot. 4. Św. Apolonia i św. Małgorzata pędzla Rogiera van der Wey-
dena (ok. 1445 r.).

Photo 4. Saint Apollonia and Saint Margaret by Rogier van der 
Weyden (ca. 1445).
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Fot. 5. Męczeństwo św. Apolonii – obraz nieznanego malarza 
z XIV w.

Photo 5. The martyrdom of Saint Apollonia – unknown author, 
XIV century

on dwie święte: Apolonię i Małgorzatę (fot. 4). 
Obraz ten jest częścią tryptyku, którego inny 
fragment poświęcony jest św. Janowi Chrzci-
cielowi i św. Janowi Ewangeliście. Na malo-
widle tym św. Apolonia w ręce trzyma kleszcze 
z zębem. Przedstawione postacie świętych wy-
rażają głębokie uduchowienie.
Z XIV stulecia pochodzi obraz Męczeństwo św. 
Apolonii, nieznanego malarza (fot. 5), ukazują-
ce świętą otoczoną przez katów: jeden wyrywa 
jej zęby kleszczami, drugi trzyma młotek goto-
wy do wybijania zębów, trzeci wlewa do ucha 
kobiety gotujący się olej. 

Caspar de Crayer, przedstawiciel szkoły fl a-
mandzkiej, namalował obraz świętej po 1300 
latach od wydarzeń historycznych, Apolonia 
została na nim ukazana jako wykwintnie 
ubrana dama (fot. 6). Zgodnie z duchem buń-
czucznego, pełnego patosu baroku, malarz wy-
kreował stój wyrafi nowany, bogaty, wykonany 
z ozdobnych drogich tkanin. Świętej towarzy-
szą putta i anioł. Unoszą i pokazują atrybuty 
jej męczeństwa: palmę, wieniec laurowy i po-
łamane szczęki. Najważniejsze narzędzie uży-
te do okaleczenia – kleszcze z zębem, trzyma 
Apolonia. W takim ujęciu męczeństwo jest 
kontrastem w stosunku do spokojnego wyra-
zu twarzy Świętej. To nie jest średniowieczny 
obraz przedstawiający etapy męczeństwa, to 
wizerunek kobiety, która swoim spokojem bu-
dzi zaufanie oraz wiarę w Boga i moc uzdro-
wienia. 

Także obraz słynnego hiszpańskiego malarza 
Francisca Zurbarana ukazuje piękną, młodą 
kobietę. Bohaterka ubrana jest w strój charak-
terystyczny dla ówczesnego dworu hiszpań-
skiego czasów Filipa IV (fot. 7). Jej znakami 
rozpoznawczymi są palma i kleszcze. Urok 
i elegancję świętej podkreślają nie tylko wy-
rafi nowane odzienie, ale również wykwintny 
gest oraz łagodny i spokojny wyraz twarzy. 
Malarz przedstawił ją jako księżniczkę bądź 
królową, co nawiązuje do tradycji głoszącej, 
że była córką króla. Święta trzyma szczypce 
i palmę męczeństwa [8]. Wizerunek ten bardzo 
różni się od wcześniejszych średniowiecznych 
malowanych wyobrażeń św. Apolonii. Dla ma-
larzy średniowiecza najważniejszy był przekaz 
makabrycznych tortur.
Wymienione w pracy obrazy ukazujące mę-
czeństwo św. Apolonii oraz jej portrety pozwa-
lają poznać, jak w ciągu wieków zmieniało 
się podejście malarzy do tego tematu. W śred-
niowieczu przedstawiano ją jako męczennicę, 
której wyrywano zęby, łamano kości czy wle-
wano do ucha rozgrzany olej. W wiekach póź-
niejszych ukazywano ją jako młodą, dostojną, 
dobrze ubraną kobietę, która trzyma w ręce 

Fot. 6. Św. Apolonia, obraz namalowany przez Caspara 
de Crayera.
Photo 6. Saint Apollonia by Caspar de Crayer.
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kleszcze – narzędzie służące do wyrywania 
zębów. 
Z powodu męczeństwa św. Apolonia została 
uznana za patronkę dentystów oraz orędow-
niczkę w przypadku bólu oraz chorób zębów 
i dziąseł.

Ryc. 8. Św. Apolonia obraz nieznanego autora z XVII w.

Photo 8. Saint Apollonia – unknown author, XVII century.

Fot. 7. Św. Apolonia – obraz Francisco de Zurbarana (1636 r.).

Photo 7. Saint Apollonia by Francisco de Zurbaran in 1636.
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