
	  Sacrum w sztuce 	  

Autorzy przedstawień  
Apostoła Narodów opierali się  
na własnej wyobraźni 
oraz na opisie zawartym 
w apokryficznych 
Dziejach Pawła i Tekli. 
Paweł  jest tam opisany 
jako mężczyzna 
niewielkiego wzrostu 
(samo imię  Paulus po łacinie 
oznacza „drobny", „mały"), 
z przerzedzonymi włosami. 

go oraz to, że jest on autorem listów apo-
stolskich. Podkreślają  też  fakt, że Paweł  stu-
diował  Pisma w szkole rabina Gamaliela 
w Jerozolimie (Dz 22,3), co było szczególną  
nobilitacją  w świecie ówczesnych myślicie-
li. Nie da się  ukryć, że dzięki wykształceniu, 
które Szaweł  otrzymał  przed nawróceniem, 
mógł  później już  jako Paweł  „zdobyty przez 
Chrystusa" napisać  pod natchnieniem Boga 
Listy, które weszły w skład kanonu świę-
tych ksiąg. 

Zdarza się, że Apostoł  jest przedstawia-
ny z mieczem, co stanowi aluzję  do jego 
męczeńskiej śmierci. Jako obywatel rzym-
ski, nie mógł  być  ukrzyżowany, ale zgodnie 
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wczesnochrześcijańskiej 
Sposób ukazania św. Pawła 

w ikonografii wczesnochrze-
ścijańskiej zawiera wyraźną  
symbolikę. Wielokrotnie Apo-
stoł  Narodów jest przedsta-
wiany na malowidłach w czer-
wonym płaszczu, z księgą  lub 
mieczem w ręku. Czerwony 
płaszcz wskazuje na bezgra-
niczną  miłość  do Chrystusa, 
gotowość  poświęcenia życia 
w Jego służbie, gotowość  
męczeństwa za wiarę. 

Jako faryzeusz św. Paweł, 
wyróżniał  się  żarliwością  w zachowywaniu 
Prawa (Ga 1,14). Od momentu nawrócenia 
pod Damaszkiem gorliwość  zmieniła jedy-
nie swój przedmiot nie było to już  ślepe 
zachowywanie tradycji przodków, lecz wier-
ne głoszenie Dobrej Nowiny. Bezgraniczna 
miłość  Boga ogarniała go jak płaszcz i do 
takiej miłości wzywał  też  uczniów w zało-
żonych przez siebie gminach chrześcijań-
skich (Kol 3,12-13). 

Księga, zwój pisma albo kartka listu, 
z którymi Apostoł  jest często przedstawiany, 
symbolizują  rangę  Nauczycielskiego Urzę-
du Kościoła oraz nadprzyrodzoną  Mądrość. 
Uwypuklają  jego umiłowanie słowa Boże- 

z prawem został  ścięty mie-
czem. Nie jest znana dokład-
na data męczeństwa św. Paw-
ła, wiadomo, że miało miejsce 
za panowania Nerona. 

Przykładowym przedsta-
wieniem św. Pawła w sztu-
ce wczesnochrześcijańskiej 
jest mozaika znajdująca się  
w kościele św. Zbawiciela na 
Chorze w Istambule. Znaj-
duje się  ona tuż  przy wejściu 
i zobaczyć  można na niej św. 
Piotra trzymającego klucze 
oraz stojącego po prawej stro-
nie św. Pawła. Apostoł  ma 

czarne, przerzedzone włosy i charaktery-
styczny orli nos. Jest w czerwonym płasz-
czu. W lewej ręce trzyma zamkniętą  księ-
gę, natomiast prawa dłoń  została uchwycona 
w szczególnym geście: połączone dwa pal-
ce symbolizują  unię  hipostatyczną  (dwie 
natury Jezusa Chrystusa boską  i ludzką), 
a trzy palce luźno wyprostowane to symbol 
Trójcy Świętej. 

Dwa filary Kościoła 
Św. Paweł  jest obok św. Piotra wiel-

kim głosicielem Ewangelii, dlatego bar-
dzo często można spotkać  malowidła, gdzie 
są  oni przedstawiani razem. Dwaj mężczyź- 
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ni zupełnie różni zarówno pod względem 
mentalnym (św. Piotr był prostym ryba-
kiem, który zaparł  się  swojego Mistrza, 
zaś  św. Paweł  to uczony w Piśmie, Boży 
szaleniec, który nie poddał  się  strachowi 
przed prześladowaniem), jak i fizycznym. 
Dlatego na wspólnych przedstawieniach 
św. Piotra możemy rozpoznać  po złotym 
płaszczu, siwych włosach i brodzie oraz trzy-
manych w ręku kluczach, Paweł  natomiast 
jest zazwyczaj niższy, ma ciemną  i nieco 
dłuższą  brodę  i wysokie czoło. Jego włosy 
okalają  jedynie boki głowy zaś  sama twarz 
jest wyraźnie węższa, szczuplejsza i dłuż-
sza, bardziej pociągła niż  u św. Piotra. Nie-
odłącznym atrybutem św. Pawła jest księ-
ga lub zwój. Obydwaj uosabiają  dwie drogi 
prowadzące do tego samego celu. 

Jak naprawdę  wyglądał? 
Czy jest jednak możliwe odtworzenie 

rzeczywistego wizerunku Pawła Apostoła? 	  
To pytanie zadali sobie naukowcy w Niem-
czech. Okazało się, że do określenia wygl
ądu Apostoła można wykorzystać zdobycze  

 
współczesnej technologii. Otóż  w biurze 
kryminalnym w północnej Westfalii utwo-
rzono szczególny portret pamięciowy, któ-
rego celem nie było odnalezienie poszuki-
wanej osoby, lecz odtworzenie wizerunku 
człowieka żyjącego przed wiekami. Mężczy-
zna z tego zdjęcia przyszedł  na świat pomię-
dzy 7 a 10 rokiem po Chrystusie w Tarsie 
i został  zabity pomiędzy 64 a 67 rokiem po 
Chrystusie. Badania zostały podjęte na proś-
bę  historyka, Michaela Hesemanna z Dus-
seldorfu. Wcześniej na życzenie uczonego 
stworzono podobny portret pamięciowy św. 
Piotra, który został  opublikowany w książ-
ce o pierwszym papieżu (Der erste Papst, 
Archäologen auf der Spur des historischen 
Petrus) wręczonej przez autora Janowi Paw-
łowi II w październiku 2003 na prywatnej 
audiencji w Rzymie. Powodem stworzenia 
portretu pamięciowego Pawła z Tarsu stał  
się  ogłoszony przez papieża Benedykta XVI  
Rok św. Pawła. Już  w kwietniu 2008 Hese-  

 
mann wydał  kolejną  książkę  (Paulus von Tar-  
sus. Archäologen auf den Spuren des 
Völkerapostels). W publikacji został  umieszczony 
portret pamięciowy Pawła z Tarsu. Istnie- 
ją  więc pewne podobieństwa między przed- 
stawieniami na ikonach a tym portretem 
pociągła twarz, ciemne włosy. 

Wiemy, że portrety pamięciowe niekiedy 
odbiegają  od rzeczywistego wyglądu postaci. 
A więc pytanie o faktyczny wygląd św. Paw-
ła pozostaje bez odpowiedzi. Nie umniejsza 
to jednak wszystkich przedstawień  św. Paw-
ła. Cel twórcy ikon, malowideł  czy mozaik 
został  osiągnięty kontemplując wizerunek 
Pawła z Tarsu, widzimy jego życie i misję, 
a w rezultacie przesłanie Dobrej Nowiny,  
której centrum stanowi Jezus Chrystus. 	  

Kościół  Zbawiciela 
na Chorze w Istambule — 
św. Paweł  (mozaika)  
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