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Błogosławieni czystego serca, bowiem oni ujrzą Boga. 
Błogosławieni, którzy strzegą czystym swe ciało, bo staną się świątynią Boga. 

Błogosławieni wstrzemięźliwi, bo do nich przemówi Bóg. 
Błogosławieni, którzy wyrzekli się tego świata, bo będą się podobali Bogu. 

Błogosławieni ci, którzy mają żony jakoby ich nie mieli,  
bo oni posiądą Boga w dziedzictwo. 

Błogosławieni, którzy boją się Boga, bo oni staną się zwiastunami Boga. 
Błogosławieni, którzy drżą wobec słów Boga, bo oni zostaną pocieszeni. 

Błogosławieni, którzy przyjęli mądrość Jezusa Chrystusa,  
bo oni zostaną nazwani synami Najwyższego. 

Błogosławieni, ci którzy strzegą chrztu,  
bo oni znajdują spoczynek u Ojca i Syna. 

Błogosławieni, którzy osiągnęli poznanie Jezusa Chrystusa,  
bo oni pozostaną w świetle. 

Błogosławieni, którzy z miłości Boga odeszli od kształtów tego świata,  
bo oni będą sądzili aniołów i będą błogosławieni po prawicy Ojca.  

Błogosławieni miłosierni, bo i oni doznają miłosierdzia,  
a gdy ujrzą dzień sądu nie będzie on dla nich gorzkim. 

Błogosławione ciała dziewic,  
bo będą się Bogu podobały i nie stracą nagrody za swą czystość,  

bo Słowo Ojca stanie się dla nich sprawcą zbawienia w dniu 
jego Syna i osiągną odpoczynek na wieki wieków. 

Gdy tak przemawiał Paweł […] pewna dziewica, Tekla, córka Theoklei […] 
usiadłszy przy oknie domu słuchała dniem i nocą nauki o czystości głoszonej 

przez Pawła i nie odchodziła od okna, ale trwała w wierze przepełniona 
radością1.

Podejmując pracę nad ikoną zawsze koncentruję swoje myśli na świętej postaci, 
o której przyjdzie mi napisać obrazową opowieść zawierającą choć niewielki 
przekaz związany z jej miejscem w chrześcijaństwie oraz z miejscem, w którym 
znajdzie się sam wizerunek. 

Przedstawienia Świętych Tekli i Stefana na diakońskich wrotach w cerkwi pw. 
św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu są świadectwem znaczenia roli pierwszych 
świętych męczenników w historii zbawienia. Równoważne postawienie na 
wrotach dwóch wizerunków – diakona i diakonisy – niewątpliwie oddaje bardzo 
ważną myśl: „Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” [Ga 3,28]. Okazuje się, że temat równouprawnienia, 

1 Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 44(4–6), 1991. s. 119–
120, <https://doi.org/10.21906/rbl.995> [10.10.2020].
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tak istotny we współczesnym dyskursie społecznym, nie jest czymś nowym, ale 
obecnym od wieków. Równouprawnienia pojmowanego nie w sensie parytetu, ale 
w sensie równej godności osoby mężczyzny i kobiety2. Święta Tekla i Święty Stefan 
to postaci szczególne – pierwsza męczennica i pierwszy męczennik. Oboje gorliwi 
wyznawcy Chrystusa, gotowi oddać swoje życie za prawdę. O ile poświęcenie 
Stefana i jego męczeńska śmierć są niezaprzeczalne, o tyle Tekla i jej męczeństwo, 
które nie dokonało się w sposób fizyczny, nie jest sprawą tak oczywistą3.

Dzieje Pawła i Tekli –  
dzieło hagiograficzne, którego bohaterką jest kobieta

Losy świętej Tekli opisane są na kartach Dziejów Pawła [DzPw], które spisano 
w II i III w. i przynależą do pięciu wielkich apokryficznych dziejów apostolskich 
świętych: Piotra, Pawła, Jana, Andrzeja i Tomasza. Wyjątkowa historyczna wartość 
dzieła wiąże się z jego stosunkowo późnym odkryciem na przełomie XIX i XX 
stulecia. Bardzo istotny pozostaje również fakt, że istnienie Dziejów Pawła, jeszcze 
zanim dokonano ich odkrycia, potwierdzał Tertulian († ok. 220) i Orygenes 
(† 254)4. Dzieje Pawła spisane zostały na papirusach w dwóch językach: koptyjskim 
i greckim. Odnalezione przez badaczy części Dziejów Pawła znajdują się w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu5, Biblioteki Uniwersyteckiej w Hamburgu6 
oraz w Bibliotece Bodmera w Cologny. Po raz pierwszy zostały opublikowane na 
kartach Acta Apostolorum Apocrypha w 1891 roku7. Dzieje Pawła podzielone są na 
czternaście epizodów. Epizody III i IV rozgrywające się w Ikonium i w Antiochii 
Pizydyjskiej uznano za teksty apokryficzne i nazwano Dziejami Pawła i Tekli 
[DzPwTk]. Zrelacjonowane w nich wydarzenia są na wskroś zdumiewające pod 
względem cudownych epizodów, ale przede wszystkim ze względu na rolę Tekli 

2 O. Tomasz Maria Dąbek OSB, Biblia o godności i powołaniu kobiety, Kraków 2012, s. 5–6.
3 Gotowość na śmierć w imię Chrystusa jest podstawą uznania męczeństwa.
4 Tertulian około roku 200 pisze o kapłanie skarconym za opisy dotyczące roli Tekli. W spo-

łeczności chrześcijan przedstawiona została jako apostołka nauki Chrystusowej, która dokonała aktu 
samoochrzczenia, Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 118. 

5 C. Schmidt odkrył pierwsze fragmenty Dziejów Pawła na koptyjskich papirusach z Achmim 
datowanych na V–VI wiek, Apokryfy Nowego Testamentu, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 
418. Odkryte pośród papirusów z Heidelbergu Dzieje Pawła w wersji koptyjskiej, wskazują, że Dzieje 
Pawła i Tekli były pierwotnie ich częścią, E. J. Goodspeed, The Book of Thekla, „The American Journal 
of Semitic Languages and Literatures”, 17, nr 2 (Jan., 1901), s. 65–95, wersja elektroniczna: <www.
jstor.org/stable/527784> [16.10.2020].

6 Zakupiony przez Bibliotekę w Hamburgu papirus zawierał tekst grecki.
7 Acta Petri, Acta Pauli, Acta Petri et Pauli, Acta Pauli Et Theclae, Acta Thaddaei, red. R. A. Lipsius, 

Lipsk 1891; <https://archive.org/details/bub_gb_G4ydpWeFpdEC/page/n7/mode/2up> [21.09.2020]
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wśród chrześcijan. Dzieje Tekli i Pawła stały się fundamentem powstających we 
wczesnochrześcijańskim świecie historii hagiograficznych8, a mnie osobiście dały 
podstawę do rozważań ikonograficznych.

Święta Tekla – postać historyczna

Choć niektórzy badacze uważają, że teza o historyczności postaci Świętej 
Tekli nie jest do końca uprawniona, to ks. Eugeniusz Dąbrowski, wybitny biblista, 
opisując niepokoje społeczne relacjonowane w Dziejach Apostolskich [Dz 14,1-5], 
stwierdził, iż „Nie jest wykluczone, że jednym z powodów takiego rozwoju wydarzeń 
(zamieszek w Ikonium) było nawrócenie młodej mieszkanki Ikonium imieniem 
Tekla, co omawia obszerniej apokryf pt. Dzieje Pawła, napisany w latach 160–170 
po Chrystusie przez anonimowego autora, właśnie z Antiochii Pizydyjskiej”9.

Przesłanką dowodzącą osadzenia postaci świętej Tekli w realiach historycznych, 
jest wymieniona w Dziejach Pawła i Tekli postać królowej Tryfeny, krewnej cesarza 
Kaludiusza, która straciła córkę Flakonillę i zaopiekowała się skazaną na śmierć 
Teklą10.

O faktycznym istnieniu Świętej Tekli świadczą przede wszystkim pisma Ojców 
Kościoła z IV i V wieku11. Z tego okresu pochodzi również najstarsze zachowane 
przedstawienie, interpretowane niekiedy jako wizerunek świętej, znajdujące się 
w rzymskich katakumbach nazwanych od jej imienia. Katakumby Tekli powstały 
w IV wieku w miejscu pochowania świętej, choć okoliczności śmierci nie dają 
całkowitej pewności, co do miejsca jej spoczynku. W rozdziale IV Dziejów Pawła 
i Tekli opisany został powrót Tekli do Ikonium, jej rozmowa z matką, a następnie 

8 „Najstarsze apokryficzne dzieje apostolskie powstają w drugiej połowie II w. i bardzo szybko 
się rozwijają – okres ich rozwoju odpowiada okresowi upadku romansu starożytnego. Apokryficz-
ne dzieje apostolskie zawierają, obok własnych elementów, schrystianizowane elementy typowe dla 
romansu starożytnego, a więc pewien związek tych utworów pozostaje niewątpliwy. Należy więc so-
bie postawić pytanie, czy apokryficzne dzieje apostolskie przypadkiem nie stanowią chrześcijańskiej 
przeciwwagi dla romansu, tak popularnego w szerokich kręgach, który jednak przebiły elementem 
cudowności i od którego przejęły czytelników, stając się równocześnie elementem propagandy nowej 
religii”, M. Starowieyski, Kulturotwórcza rola apokryfów „Warszawskie Studia Teologiczne” (numer 
specjalny) 2017, 12–24, s. 22.

9 Pismo Święte Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie, wstęp, tłum. z oryginału, koment., red. 
E. Dąbrowski, t. 5, Poznań 1961, s. 349.

10 M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 123–125.
11 O świętej Tekli pisali: św. Atanazy († 373), św. Grzegorz z Nazjanzu († ok. 390), św. Grzegorz 

z Nyssy († ok. 394), św. Ambroży († 397), św. Jan Chryzostom († 407), św. Hieronim († 419), 
św. Augustyn († 430), za: Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 118.
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udanie się do Seleucji Izauryjskiej12 i śmierć [DzPwTk 17–18 (42–43)]. Natomiast 
dodatek do Dziejów Pawła i Tekli wskazuje Rzym jako miejsce „zaśnięcia pięknym 
snem” świętej, gdzie pochowano ją „dwa lub trzy stadia od grobu Pawła”, przy Via 
Ostiense, nieopodal wzniesionej z czasem bazyliki Świętego Pawła za Murami. 
Niewątpliwie kult grobu Tekli był rozpowszechniony w Rzymie. W katakumbach 
znajduje się fresk przedstawiający szlachetnie urodzoną kobietę w bogatym 
rzymskim stroju w otoczeniu innych postaci. Niektórzy interpretują postać kobiety 
jako Świętą Teklę, lecz prawdopodobnie jest to przedstawienie arystokratki żyjącej 
w drugiej połowie IV wieku. 

Il. 2. Freski w katakumbach św. Tekli w Rzymie, IV w.

W katakumbach Świętej Tekli w 2008 roku podczas prac renowacyjnych od-
kryto datowane na ostatnie lata IV lub na początek następnego wieku przedstawie-
nie apostoła Pawła. Wizerunek świętego został ujęty w popiersiu, zamknięty w zło-
tym clipeusie – fresk ten jest najstarszą ikoną Pawła, zgodną z opisami fizjonomii 
świętego zawartymi w Dziejach Pawła i Tekli, które miały niewątpliwie wpływ na 
ikonografię apostoła13.

12 Prowadziła tam pustelnicze życie w szałasie za miastem, nauczała i nawracała na wiarę w Chry-
stusa. Zwano ją uzdrowicielką ze względu na dar leczenia. Kiedy prześladowcy chcieli ją skrzywdzić, 
jak głosi legenda rozstąpiła się przed nią skała i dała jej schronienie zamykając się po jej wejściu. Za 
miejsce tego wydarzenia uznawano grotę Meriamlik, gdzie urządzono podziemną bazylikę. Z miejsca, 
gdzie Tekla weszła w skałę, wypływa uzdrawiające źródło. (W tym epizodzie widoczna jest swoista 
paralela między losami św. Tekli i św. Barbary.), D. Piekarz, Tekla – współpracownica Pawła Apostoła. 
Na pograniczu historii i legendy, „Vox Patrum” 22 (2002), t. 42–43, s. 444. Dodatek do Dziejów Pawła 
i Tekli mówi o tym, że kobieta wchodząc w skałę zeszła pod ziemię i wyszła w Rzymie. Tam nie zastała 
już Pawła pośród żywych, Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, t. 2, cz. 2, red. M. Starowieyski, 
Kraków 2017, s. 432–433. 

13 G. Ravasi, Il laser svela gli apostoli, „L’Osservatore Romano” 23 czerwca 2010, <www.vatican.
va/news_services/or/or_quo/cultura/2010/142q04a1.html > [17.09.2020].
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Kobiety w nowej roli – chrześcijaństwo drogą do wolności

Dzieje Pawła i Tekli unaoczniają zwyczaje i tradycyjne role społeczne funk-
cjonujące w II wieku. Środowisko kobiet nakreślone zostało w sposób pokazujący 
zwyczaje panujące pod prawami rzymskimi, ale w zetknięciu z novum chrześcijań-
skiego pojmowania świata. Nauczanie Pawła o zachowaniu dziewictwa może przy-
wodzić na myśl gnostyckie tendencje enkratystyczne14, jednak nie jest ono spójne 
z wierzeniami tej sekty. Najbardziej jednak zaskakuje wielość postaci kobiecych, 
wymienionych w dziejach, pełniących funkcje apostolskie. Już na kartach Ewange-
lii kobiety wraz z uczniami podążają za Chrystusem. Kim zatem są kobiety w spo-
łecznościach wczesnochrześcijańskich? Tylko słuchaczkami, czy może uczennica-
mi? Jaką rolę pełnią kobiety, które stają przy Chrystusowym krzyżu i jako pierwsze 
są świadkami Jego zmartwychwstania15. To właśnie droga nauczania jest dla nich 
wyjściem ponad panujące tendencje i oczekiwania. Orygenes wymienia dziewice, 
wdowy, prorokinie i diakonisy – kobiety godne pełnić funkcje w Kościele16. Ten 
wątek rozwija historia Tekli. Czy można nazwać emancypantkami kobiety, które 
przyjęły aktywne role w środowiskach chrześcijańskich? Gdyby spojrzeć na ich 
osoby tylko z perspektywy społecznej, to niewątpliwie tak, ale w istocie wyszły one 

14 Enkratyci – sekty gnostyckie funkcjonujące około połowy II wieku charakteryzujące się 
wstrzemięźliwością skrajną ascezą, wstrzemięźliwością od małżeństwa, prokreacji, spożywania wina 
i mięsa. Twórcą sekty był Tacjan Syryjczyk. Według niego, człowiek złożony jest z ciała i dwóch rodza-
jów ducha: duszy i ducha będącego obrazem i podobieństwem Boga. Tacjan głosił potępienie pierw-
szego człowieka, nie uznawał w całości Pisma Świętego, odrzucił m.in. Listy św. Pawła oraz Dzieje 
Apostolskie, por. D. Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I–III 
wieku, Kraków 2017, s. 184–191.

15 Kobiety szły za Chrystusem z apostołami [Mk 15,40–41; Mt 27,55; Łk 8,1–3], to Maria Mag-
dalena jako pierwsza ujrzała Go zmartwychwstałego [J 20,11–18], świadkami zmartwychwstania były 
również inne kobiety [Mt 27,55n., 61; 28,1–10]. Rola kobiet w otoczeniu Jezusa była większa, a przede 
wszystkim inna niż w ówcześnie panujących normach społecznych.

16 Ks. M. Szram, Udział wiernych świeckich w funkcjach współcześnie zastrzeżonych kapłanom 
urzędowym oraz w strukturach instytucjonalnych Kościoła w ujęciu Orygenesa, „Vox Patrum” 22 
(2002), t. 42–43, s. 145–146.

Il. 3 Święty Paweł, fresk w katakumbach  
św. Tekli, IV w. 
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ponad ziemską naturę rzeczy „wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie” [Ga 3,28]. 

Nie tylko Tekla była aktywną głosicielką nauki Chrystusa17. W Pierwszym 
Liście do Rzymian wymienione zostało wiele kobiet służących Kościołowi w jego 
wczesnym okresie:

Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją 
w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, 
w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, 
a także i mnie samego18. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie 
Jezusie, Pryskę i Akwilę, […] Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów 
dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa [w Wulgacie podane było 
imię żeńskie – Junia19], moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się 
wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. […] 
Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną 
Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. Pozdrówcie wybranego w Panu 
Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, 
Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie Filologa 
i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są razem 
z nimi. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym! Pozdrawiają 
was wszystkie Kościoły Chrystusa [1 Rz 16,1–16].

17 W Cesarstwie Rzymskim kobiety były podporządkowane mężczyznom. Najpierw ojcom, 
a później mężom. Prawo rzymskie przewidywało, że kobieta między 20 a 50 rokiem życia powin-
na być mężatką. Na przełomie II i III wieku kobiety miały już większe swobody. Małżeństwo było 
zawierane za ich zgodą. Opiekunami kobiet i ich reprezentantami przed prawem byli mężczyźni. 
Wielką zatem nowością była perspektywa uczestniczenia w życiu społecznym w zupełnie innej roli. 
Kobiety we wspólnotach chrześcijańskich pełniły funkcje związane z nauczaniem, jak również czyn-
nie prowadziły działalność misyjną [Dz 16,14–15; 18,2–18; Flp 4,2n; Rz 16,1–16], służyły jako dia-
konisy [Rz 16,1], a wdowy mogły prowadzić życie konsekrowane [1 Tm 5,3–16]. Wydaje się, że we 
wczesnochrześcijańskim okresie posługa kobiet, w tym wdów, obejmowała zasadniczo większe niźli 
współcześnie zadania: „przygotowywały do chrztu dorosłe kobiety, namaszczały je przed i po jego 
przyjęciu; przyjmowały uroczyście neofitki; opiekowały się nimi i katechizowały, starając się, aby wio-
dły życie zgodne z Ewangelią; […] dbały, aby panował porządek podczas liturgii […]; udzielały eu-
charystii kobietom czy małym dzieciom; sprawowały opiekę nad chorymi kobietami, niekiedy nawet 
namaszczając je; […] przewodniczyły modlitwie liturgicznej Kościoła, czytając w żeńskich wspólno-
tach Ewangelię pod nieobecność prezbitera czy diakona; spełniały funkcję doradcy samego biskupa”, 
B. Degórski OSPPE, Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele, „Vox Patrum” 22 
(2002), t. 42–43, s. 317.

18 Orygenes komentuje słowa św. Pawła następująco: „Powyższy fragment poucza równocześnie 
w dwóch sprawach: po pierwsze, że, jak wspomnieliśmy, istnieją w Kościele kobiety-diakonisy; po 
drugie, że do diakonatu powinny przystępować kobiety, które nie tylko wspierały wiele osób, ale swo-
imi uczynkami zasłużyły na pochwałę Apostoła”, za: Ks. M. Szram, op. cit., s. 147.

19 W przekładzie interlinearnym: „Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków i moich 
współwięźniów, którzy są znani i cenieni pośród wysłanników, którzy też już przede mną [byli] 
w Pomazańcu”, por. <https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/6/chapter/16/verse/7/
param/1/version/TR> [3.11.2020]
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Dzieje Apostolskie, Dzieje Pawła i Tekli i List Pawła do Rzymian pokazują nie 
tylko chrześcijan, ale i chrześcijanki pełniące ważne funkcje w budowaniu wspól-
noty. Jest to sytuacja będąca w opozycji do Listów Pawła, w których odnajduje-
my napomnienia skierowane do kobiet lub potwierdzenie ich podporządkowania 
mężczyźnie zgodnym z patriarchalną strukturą społeczną owych czasów. Niektórzy 
badacze poddają w wątpliwość autorstwo wszystkich listów przypisywanych Paw-
łowi20. Na kartach Ewangelii również jest zapisane świadectwo działalności kobiet: 

Wymienionym z imienia Marii Magdalenie, Marii i Salome, w otoczeniu licznej 
anonimowej grupy („wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy” 
[Mk 15,41]), towarzyszą czasowniki akoloutheo i diakoneo. Niewiasty te nie 
stanowią więc zaplecza logistycznego misji Jezusa, tylko raczej kobiecy zespół 
ewangelizacyjny. W końcu były z Nim pod krzyżem i przy pustym grobie. Mogą 
dawać świadectwo21.

Z tej perspektywy postać świętej Tekli wydaje się ucieleśnieniem tego, co wcze-
sne chrześcijaństwo dało kobiecie. Doświadczenia pierwszych wieków były konty-
nuowane. W Rzymie będącym ważnym ośrodkiem świata starożytnego, w drugiej 
połowie IV wieku niektóre kobiety wybierały zgoła inną od tradycyjnie pojmo-
wanej drogę życia. Tę społeczność – „żeński klub inteligencji chrześcijańskiej na 
rzymskim Awentynie w IV wieku” – analizuje Alicja Stępniewska, dowodząc na 
podstawie Listów Świętego Hieronima, że w środowisku kobiecym organizowane 
były spotkania służące studiowaniu słów Pisma Świętego i doskonaleniu się w cno-
tach ewangelicznych. Co więcej, kobiety wbrew rzymskim obyczajom wybierały 
życie w celibacie. Na chrześcijańskim Wschodzie już wcześniej rozwijało się życie 
ascetyczno-intelektualne będące podstawą monastycyzmu22.

Ikonograficzne przesłanki w sposobie przedstawiania Świętej Tekli

Najstarszy zachowany fresk z wizerunkiem świętej znajduje się w grocie św. 
Pawła usytuowanej we wzniesieniu Bülbül Dag na południe starożytnego Efezu23. 

20 Z. Radzik, Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół, Kraków 2018, s. 15.
21 Ibidem, s. 53.
22 A. Stępniewska, Żeński klub inteligencji chrześcijańskiej na rzymskim Awentynie w IV wieku, 

„Vox Patrum” 22 (2002), t. 42–43, s. 261–277.
23 Grota św. Pawła ma kształt korytarza o szerokości około 2 m i długości 15 m zakończonego 

nieco szerszym pomieszczeniem. Została odkryta przez współczesnych archeologów w 1995 roku. 
Stanowiła miejsce kultu od czasu wczesnochrześcijańskich aż do XIX wieku. Zdobią ją inskrypcje, 
przedstawienia świętych i tematy chrześcijańskie datowane od IV do XII–XIII wieku. W końcu lat 90. 
XX w. dr Renate Pillinger z Uniwersytetu Wiedeńskiego odkryła wczesny fresk na zachodniej ścianie 
korytarza przedstawiający apostoła Pawła. Fresk powstał w końcu V lub na początku VI w. n.e., por. 
<www.bibleplaces.com/blog/2013/04/the-grotto-of-saint-paul-in-ephesus/> [20.10.2020].
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Odwzorowany został tutaj epizod z Dziejów Pawła i Tekli po przybyciu apostoła do 
Ikonium (współcześnie Konya w Turcji):

Gdy tak przemawiał Paweł po środku zgromadzenia, które miało miejsce w domu 
Onezyfora, pewna dziewica, Tekla, córka Theoklei zaręczona z mężem imieniem 
Thamyris, usiadłszy przy oknie domu słuchała dniem i nocą nauki o czystości 
głoszonej przez Pawła i nie odchodziła od okna, ale trwała w wierze przepeł-
niona radością. A co więcej, gdy widziała liczne niewiasty i dziewice wchodzące 
do Pawła, zapragnęła i ona stać się godna tego, by stanąć przed obliczem Pawła 
i słuchać słowa o Chrystusie; nie widziała, jak dotąd, rysów jego twarzy, lecz 
słyszała jedynie jego głos24.

Il. 4. Fresk przedstawiający jeden z epizodów w Dziejach Pawła i Tekli,  
grota św. Pawła w Efezie, k. V w. – pocz. VI w.

Fresk przedstawia świętego Pawła siedzącego z księgą na kolanach, z prawą 
dłonią wzniesioną w geście oratorskim w kierunku domu, w którym widoczne jest 
oblicze zasłuchanej Tekli. Po drugiej stronie apostoła widać sylwetkę kobiecą, rów-
nież z dłonią uniesioną w geście przemowy. To Teoklea, matka Tekli, która być 
może zwraca się do córki zapisanymi w dziejach słowami: „Dziecko, czemu tak 
siedzisz wpatrzona w dół i odrętwiała nic nie odpowiadasz?”25 Postać świętej Tekli 
ukazana jest tak, jak opisują ją Dzieje Pawła – to piękna młoda dziewczyna, której 
uroda przyczyniła się niejednokrotnie do opresji, w jakie popadała. Ubiór Teoklei 

24 Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 120.
25 Ibidem.
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pozwala przypuszczać, że podobny strój przysługiwał jej córce, z tą tylko różnicą, 
że dziewczyna nie była matroną26. Ten sposób przedstawienia pozostaje najstar-
szym źródłem ikonografii świętej, zanim ukształtuje się wzorzec przedstawiania 
świętej Tekli rozpowszechniony w ikonografii chrześcijańskiego Wschodu, spój-
ny z XI-wiecznym freskiem z soboru Zbawiciela w Czernihowie: z okrytą głową, 
w skromnym stroju, z krzyżem i księgą Ewangelii w dłoniach.

Il. 5. Św. Tekla wsłuchująca się w nauczanie św. Pawła z domowego zacisza,  
fragment fresku w grocie św. Pawła, k. V w. – pocz.VI w.

Najstarszy wizerunek uświadamia, kim była Tekla, a jej losy pokazują, jaką rolę 
dawało kobiecie żyjącej w społeczeństwie patriarchalnym chrześcijaństwo. To męż-
czyźni byli zazwyczaj głównymi bohaterami ówczesnych przekazów historycznych. 
W tym świetle Dzieje Pawła i Tekli spisane w II i III wieku, w oparciu o żywe jeszcze 
przekazy, wskazują nową drogę – chrześcijaństwo zaoferowało kobiecie podmioto-
wość27. 

26 W III wieku n.e. strój kobiet stanowiła dalmatica, czyli zdobiona wytworna suknia. Wierzch-
nim okryciem kobiety był płaszcz palla – prostokątny lub kwadratowy szal złożony wzdłuż i spięty 
na ramionach zapinkami, czasem narzucony także na głowę. Kobiety nosiły biżuterię: kolczyki, bran-
solety, diademy, A. Rydzak, Moda w starożytnym Rzymie, por. <www.archeologica.byethost3.com/
joomla/prace/star/rydzak_a_moda_w_rzymie.pdf?i=1> [19.10.2020].

27 L. H. Cohick, A. B. Hughes, Thecla: Christian Female Protomartyr and Virgin of the Church, [w:] 
Christian Women in the Patristic World Their Influence, Authority, and Legacy in the Second through 
Fifth Centuries, Baker Academic, USA 2017, s. 1–25, <https://books.google.pl/books?id=0tDlDQA-
AQBAJ&pg=PT61&dq=Mothers+of+the+Church:+The+Witness+of+Early+Christian+Wo-
men&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkyJuzm8nnAhU18aYKHWNQDsAQ6AEIWzAF#v=onepa-
ge&q=Mothers%20of%20the%20Church%3A%20The%20Witness%20of%20Early%20Christian%20
Women&f=false> [4.11.2020].
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Il. 8. Przedstawienie św. Tekli, fresk w soborze Zbawiciela w Czernihowie, XI w.

Il. 6. Szkic kolorystyczny do ikony św. Tekli  
[pastel na papierze, E. Zalewska].

Il. 7. Fragment fresku przedstawiającego Teokleę, 
matkę Tekli.
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Tekla staje się gorliwą słuchaczką przybyłego do Ikonium apostoła. Nie tylko 
ona jest poruszona, wiele kobiet w mieście inspirują jego słowa. Wybierając dzie-
wictwo, można było wyjść poza ramy ówczesnego systemu społecznego, w którym 
kobieta zawsze przynależała do jakiegoś mężczyzny: ojca, męża, opiekuna. Paweł 
zostaje oskarżony przez Tamyrisa, odrzuconego przez Teklę narzeczonego, o pod-
burzanie: „«Zdemoralizowałeś miasto Ikonium, a także moją narzeczoną tak, że 
mnie już nie chce: chodźmy do prokonsula Kasteliosa!» A cały lud wołał: «Wyrzu-
cić czarownika, zdemoralizował nam wszystkie nasze żony!»”28. Paweł zostaje wtrą-
cony do więzienia. Tekla odwiedza go. Przekupuje straże, oddając cenne zapinki 
podtrzymujące pallę:

Tekla zaś w nocy zdjęła naramienniki i dała je odźwiernemu, a ten otworzył 
jej bramę, i udała się do więzienia; tam dała strażnikowi więziennemu srebrne 
zwierciadło, weszła do Pawła i usiadłszy u jego stóp słuchała, jak mówił o wiel-
kich dziełach Bożych. Paweł zaś nie lękał się zupełnie, ale zachowywał się ze 
śmiałością Bożą; jej zaś wiara wzrastała, całowała jego więzy29.

 Nauczanie Pawła sprawiło, że Chrystus staje się w życiu Tekli najważniejszy. 
Przyłapana na odwiedzaniu Pawła zostaje postawiona przed trybunałem. Zadano 
jej pytanie:

„Dlaczego nie chcesz wyjść za mąż za Thamyrisa wedle prawa, jakim rządzimy 
się w Ikonium?” Ona jednak stała wpatrzona w Pawła. Gdy więc ona nie odpo-
wiadała, zawołała Theoklea, jej matka: „Spal bezwstydnicę, spal tę, co odrzuca 
narzeczonego, pośrodku teatru, aby odstraszyć wszystkie kobiety, które słuchały 
jego nauk!”30

Pod wpływem nauczania Pawła Tekla odrzuca drogę małżeństwa, by całe ży-
cie pozostać bogobojną dziewicą. Bycie oblubienicą Chrystusa dało jej największą 
dozwoloną kobiecie w tamtym świecie wolność. Losy Tekli stały się natchnieniem 
dla innych świętych bądź też dla spisujących hagiograficzne legendy dotyczące ko-
lejnych świętych dziewic31. Zaczyna się szereg cudownych wydarzeń. Święta zostaje 
wielokrotnie ocalona od śmierci. Paweł modli się o wybawienie Tekli, kiedy zostaje 
ona postawiona na stosie. Dziewica rozkłada ramiona na kształt krzyża i nadcho-
dzi deszcz, który gasi płomienie. Ocaloną Teklę wygnano z miasta. Na drodze do 
Dane spotyka Pawła i rodzinę Onezyfora. Paweł i Tekla udają się do Antiochii Pi-

28 Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 121.
29 Ibidem, s. 122.
30 Ibidem.
31 C. Bonner, The Trial of Saint Eugenia, “The American Journal of Philology”, t. 41, nr 3 (1920), 

s. 253–264, <www.jstor.org/stable/289010> [17.10.2020].
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zydyjskiej, a Onezyfor wraca do Ikonium. Uroda Tekli znów staje się powodem 
prześladowania. Możny obywatel Antiochii, chcący zdobyć Teklę, zostaje przez nią 
odtrącony i ośmieszony. Znowu wyrokiem trybunału zostaje skazana na śmierć, na 
pożarcie przez dzikie zwierzęta. Za Teklą ujęły się kobiety, nawet Tryfena, krewna 
cesarza, pragnie jej ocalenia. Niestety, głos kobiet nie odnosi skutku. Tekla zostaje 
wprowadzona na arenę przed dzikie bestie. Z wyciągniętymi rękoma modli się gor-
liwie, a zwierzęta zaczynają wzajemnie się rozszarpywać. 

Il. 9. Święta Tekla i dzikie bestie, płaskorzeźba w kamieniu wapiennym,  
wys. x śr.: 9,53 x 64,77 cm, V w., Egipt, zbiory Nelson-Atkins Museum of Art  

w Kansas City, USA. Koptyjska płaskorzeźba przedstawia jeden z cudów  
z żywota św. Tekli. Święta skazana na pożarcie przez dzikie zwierzęta.  

Scena przedstawia walkę lwicy broniącej Tekli przed lwem.  
Gorliwie modlącą się świętą chronią aniołowie.

Kobieta dokonuje aktu samoochrzczenia w dole wypełnionym wodą: 

„Teraz nadszedł czas mojego obmycia”. I rzuciła się doń, mówiąc: „W imię Jezusa 
Chrystusa chrzczę się w godzinie ostatecznej”. Gdy to ujrzały kobiety i cały tłum, 
wybuchnęli płaczem, wołając: „Nie rzucaj się do wody!” I nawet prokonsul 
zapłakał, że taką piękność pożrą foki. Ona jednak rzuciła się do wody w imię 
Jezusa Chrystusa, a foki ujrzały tylko światło błyskawicy i wypłynęły martwe. 
Otaczała ją bowiem taka chmura ognia, że ani zwierzęta nie mogły się jej 
dotknąć, ani nie można było dojrzeć jej nagości32.

32 Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 124–125.
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Duch Święty objawił się w ognistym obłoku i Tekla otrzymała charyzmat 
udzielenia sakramentu33.

Kolejne spotkanie Tekli z Pawłem miało miejsce w Mirze, wtedy otrzymała od 
Pawła misję apostolską:

I znalazła Pawła jak przepowiadał słowo Boże i stanęła przy nim. A on zdumiał 
się na jej widok i na widok tłumu, który był koło niej, zastanawiając się, czy ją 
nie dotknie znowu jakaś próba. Ona to spostrzegła i rzekła doń: „Wzięłam kąpiel, 
Pawle. Ten bowiem, który cię wspomagał w głoszeniu Ewangelii, Ten sam mnie 
wspomagał w (chrzcielnym) obmyciu się”. Paweł wziął ją za rękę i zaprowadził 
do domu Hermiasza i słuchał o wszystkim, co jej się przydarzyło i wielce się 
zdumiał, a ci, którzy słuchali, byli zbudowani i modlili się za Tryfenę. I powstała 
Tekla, i rzekła do Pawła: „Udam się do Ikonium!” A Paweł rzekł: „Idź i pouczaj 
słowa Bożego!34 

W obydwu znanych wersjach zakończenia żywota Tekla umiera śmiercią 
naturalną – „zasypia w Panu”. Dlatego przydomek pierwszej męczennicy wiąże 
się nie tyle z jej tragiczną śmiercią, ile z nieustannymi opresjami, którym była 
poddawana i z których wychodziła zwycięsko. I dlatego nie krzyż męczeństwa, 
a raczej palma, której pierwotna symbolika ma znamiona eschatologiczne, 
przychodzi na myśl jako atrybut przynależny świętej. Gałązki palmowe w Biblii 
były metaforą wszystkiego, co wzniosłe i szlachetne.

Ikonograficzna esencja wydarzeń opisanych w Dziejach Pawła i Tekli pozwala 
przedstawiać świętą jako młodą, piękną kobietę przynależącą do społeczności 
cesarstwa rzymskiego w szatach stosownych do jej stanu – w dalmatyce i palli 
spiętej naramiennikami, z diademem we włosach i, według panującego obyczaju, 
w ślubnym cynobrowym welonie, który przywdziała dla Chrystusa – On bowiem był 
jej jedynym Oblubieńcem; z symbolem Ducha Świętego w płomienistym kolorze, 
gdyż dokonała aktu samoochrzczenia; z dłonią uniesioną w geście nauczania 
i z rotulusem pisma opieczętowanego symbolem krzyża, a także z gałązką palmy 
obok jej postaci.

33 Znamy wiele przykładów objawień Boga w Trójcy Jedynego w postaci płomieni lub ognistych 
obłoków, np. nadanie apostołom charyzmatu ksenolalii [Dz 2,1–4], objawienie Mojżeszowi w krzewie 
gorejącym [Wj 3,1–7] czy ludowi wybranemu podczas zawarcia Przymierza na Synaju [Wj 19,17–18] 
i wiele innych.

34 Ks. M. Starowieyski, Dzieje Pawła i Tekli…, s. 125–126.
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Il. 10. Pierwsza męczennica, św. Tekla [fragment ikony],  
deska, tempera, ikona z wrót diakońskich ikonostasu cerkwi parafii prawosławnej 

pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu, E. Zalewska.
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SUMMARY  

Ewa Zalewska  
Saint Thecla – the Iconographic Pattern of this Female Saint  

and Her Role in the History of Christianity

Key words: Saint Thecla, The first female martyr, Saint Thecla equal to the Apostles, 
the iconography of Saint Thecla, the role of women in the history of Christianity

The article concentrate on several aspects related to the person of Saint 
Thecla. One of the most important issues is the presentation of Thecla as 
historical figure and her role – a female Saint equal to the apostles – in the 
history of Christianity. Another aspect of the considerations is the searching 
for this saint woman iconography based on the analysis of the oldest surviving 
examples in comparison with the content of the hagiographic “Acts of Paul 
and Thecla”, which were written in the 2nd and 3rd centuries after Christ. 
The considerations were used in the development of an iconographic pattern, 
which contains historiographic premises of presenting the first martyr Saint 
Thecla on the Deacon’s Doors into the orthodox church of Saint Nicholas the 
Wonderworker in Topilec village.



Il. 11. Pierwsza męczennica, św. Tekla, deska, tempera, ikona z wrót diakońskich 
ikonostasu cerkwi parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu,  

E. Zalewska. 


