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Z Galilei do Santiago 
de Compostela
Święty Jakub Apostoł nie należał 
do ludzi sukcesu. Żyjący w XIII wie-
ku dominikanin Jakub de Voragine,  
autor Złotej legendy, wspomina, że 
uczeń Chrystusa najpierw głosił  
Ewangelię w Judei i w Samarii, póź-
niej udał się do Hiszpanii, gdzie 
jednak niewiele osiągnął i pozyskał 
zaledwie dziewięciu uczniów. Stam-
tąd powrócił do Palestyny, zabiera-
jąc ze sobą siedmiu spośród nich, 
a dwóch pozostawił w Hiszpanii, 
aby tam nauczali. Mistrz Jan Beleth – 
wspomniany przez średniowieczne-
go hagiografa – jest mniej optymi-
styczny i pisze, że Święty nawrócił 
tylko jednego człowieka na Półwy-
spie Iberyjskim. Niewielki był więc 
efekt ewangelizacyjnego zaangażo-
wania św. Jakuba, więc pewnie ani on 
sam, ani Jego uczniowie nie mogliby 
się spodziewać, że po wielu wiekach 
tysiące ludzi będzie pielgrzymować 
do jego grobu i odzyskiwać sens ży-
cia na ścieżkach Camino. Okazało się, 
że Nauczyciel z Nazaretu jeszcze 
raz miał rację, mówiąc do swoich 
uczniów: Jeżeli ziarno pszenicy wpadł-

szy w ziemię nie obumrze, zostanie 

tylko samo, ale jeżeli obumrze, przy-

nosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje 

życie, traci je, a kto nienawidzi swe-

go życia na tym świecie, zachowa je 

na życie wieczne. A kto by chciał Mi  

służyć, niech idzie na Mną, a gdzie 

Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A je-

śli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec  
(J 12,24-26).

Curriculum vitae 

Wśród apostołów było dwóch Jaku-
bów, dla odróżnienia nazywanych 
Większym i Mniejszym albo też 
Starszym i Młodszym. Rozróżnie-
nie to wprowadził św. Marek (Mk 
15,40). Jakub Większy, bohater 
naszych rozważań, to ten, który  
jest wymieniany w spisie apostołów  

wcześniej – był powołany przez  
Jezusa, razem ze swym bratem  
Janem, jako jeden z Jego pierwszych 
uczniów (Mt 4,21-22). Ewangelie  
wspominają o Jakubie Starszym 
w 18 miejscach, co łącznie obejmuje 
31 wierszy. W porównaniu do in-
nych Apostołów jest to bardzo dużo.
Jakub i jego brat Jan byli synami  
Zebedeusza i Salome, która nale- 
żała do najwierniejszych towarzy-
szek Chrystusa. Obaj byli rybakami  
i mieszkali nad Jeziorem Galilejskim.  
Nie ma pewności, skąd pocho-
dzili, być może z Betsaidy. Jakub 
zaliczał się do grona najbliższych 
uczniów Jezusa, którzy byli świad-
kami wskrzeszenia córki Jaira, prze-
mienienia oraz modlitwy w Ogrójcu. 
Gwałtowne usposobienie Jakuba  
i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich 

„Boanerges” – synami gromu, gdyż 
chcieli, aby piorun spadł na pewne 

miasto w Samarii, które nie przyję-
ło Jezusa i Jego uczniów. Jakub był 
też wśród tych, którzy pytali Jezusa  
na osobności, kiedy będzie koniec 
świata. Był również świadkiem dru-
giego cudownego połowu ryb, kie-
dy Chrystus ustanowił Piotra głową 
i pasterzem Kościoła.
Święty Łukasz odnotowuje w Dzie-
jach Apostolskich jego męczeńską 
śmierć poprzez ścięcie w więzie-
niu w Jerozolimie w 43 lub 44 
roku, za panowania króla Heroda  
Agryppy, wnuka Heroda Wielkiego.  
Euzebiusz z Cezarei, historyk Ko-
ścioła (264-340), pisze, że Jakub 
ucałował swojego kata, który głę-
boko poruszony tym gestem, sam 
wyznał Chrystusa i również poniósł 
śmierć męczeńską. Jakub był pierw-
szym wśród apostołów, a drugim 
po Szczepanie, męczennikiem ro-
dzącego się Kościoła. 

Santiago de Compostela
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Nieudana ucieczka

W średniowieczu powstała legenda  
głosząca, że Jakub zaraz po zesła-
niu Ducha Świętego udał się do Hisz-
panii, gdzie nauczał w rzymskim 
mieście Caesaraugusta (dzisiejsza  
Saragossa). Jego starania odniosły 
jednak marny skutek. Przed po-
wrotem do Jerozolimy powstrzy-
mało go objawienie się Maryi,  
które miało miejsce, gdy Ta jeszcze  
żyła na ziemi i mieszkała w Jero- 
zolimie. W nocy 2 stycznia 40 roku  
Jakub spotkał się z garstką swoich 
uczniów poza murami miasta, na  
prawym brzegu rzeki Ebro, pla-
nując natychmiastowy powrót do  
Palestyny. Właśnie wtedy – jak 
mówi tradycja – na niebie pojawiła  
się niezwykła jasność i ukazali  
się aniołowie niosący kolumnę  
(hiszp. el pilar), na której obja-
wiła się Matka Boża. Aniołowie  
postawili kolumnę na ziemi,  
a Maryja zachęciła apostoła do  
pozostania na półwyspie i konty-
nuowania misji. W miejscu, gdzie 
stała kolumna, Jakub wybudował  
małą kaplicę, którą nazwano Santa  

Capilla (obecnie znajduje się ona we  
wspaniałej, barokowej świątyni).  
Kolumna jest zrobiona z jaspisu  

i okryta srebrną blachą. Stoi na niej  
38-centymetrowa figura Matki  
Bożej z Dzieciątkiem. Kolumna ta  
symbolizuje stałość wiary, której 
ziarno w Hiszpanii jako pierwszy 
rzucił św. Jakub.

Wędrówka ciała

Po męczeńskiej śmierci św. Jakuba  
w Jerozolimie siedmiu jego  
uczniów przewiozło ciało męczen- 
nika drogą morską do Hiszpanii,  
do miejscowości, która dziś nazywa  
się Padrón. Nazwa miasta pocho-
dzi od hiszpańskiego słowa oznacza-
jącego głaz, kamień. W tamtejszym 
bowiem kościele dedykowanym 
apostołowi (Santiago) znajduje się 

umieszczony pod ołtarzem kamień 
z wyraźnym wyżłobieniem, do któ-
rego miała przycumować łódź wio-
ząca ciało św. Jakuba. Stamtąd 
przewieziono je i pochowano na gó-
rze Libredón, gdzie obecnie wznosi  
się katedra ku czci świętego (Santia-
go de Compostela). To właśnie na 
tym wzniesieniu w 813 roku pustel- 
nik imieniem Pelagiusz (Pelayo)  
otrzymał nadprzyrodzone obja- 
wienie, dzięki któremu odkrył za-
pomniany sarkofag św. Jakuba.  
Lokalny biskup Teodomir po-
twierdził autentyczność odkrycia  
szczątków apostoła Jakuba oraz  
jego uczniów Atanazego i Teodora. 
Następnie król Alfons II Cnotliwy 
(760-842), władca Asturii, nakazał 
w tym miejscu budowę kościoła, 
wokół którego powstała z czasem 
osada o nazwie Campus Stellae – Pole 
Gwiazdy. 
Nie wszyscy jednak naukowcy 
i znawcy tematu entuzjastycznie  
podchodzą do idei pochowania  
św. Jakuba w hiszpańskiej Gali-
cji, podważając autentyczność po-
chówku apostoła w Composteli.  
Wątpliwości budzi fakt, iż w kro- 
nikach nie ma wcześniejszych 
wzmianek o istnieniu grobu św.  
Jakuba niż te z IX wieku. Jak 
ma się nadprzyrodzona iluminacja  
mnicha Pelayo i jego świadectwo  
do braku jakichkolwiek źródeł hi-
storycznych mówiących o pocho-
waniu apostoła na górze Libredón? 
Czy Santiago de Compostela jest 
miejscem pochówku ucznia Jezusa, 
czy tylko ucieleśnioną legendą za-
mkniętą we wspaniałej świątyni?

Hiszpan, Polak –  
dwa bratanki. 
Odkrycia w grobie

Badania naukowe profesora Enrique 
Alarcóna z Uniwersytetu Navarry  
w Pampelunie i ks. prof. Piotra  
Roszaka z Uniwersytetu Mikołaja  
Kopernika w Toruniu rzucają cie-
kawe światło na zagadnienie au-
tentyczności relikwii św. Jakuba  
w Santiago de Compostela. Na-
ukowcy wskazują na fakty świad-
czące o autentyczności pochówku  
św. Jakuba w tym miejscu. Są to:  
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wielowiekowa pamięć i oddawanie 
czci świętemu apostołowi. Argu-
mentem potwierdzającym obecność 
św. Jakuba w Composteli są także  
liczne, wczesnochrześcijańskie gro- 
bowce ułożone w stronę jego mau-
zoleum, których liczba wydaje się 
zbyt wielka jak na tak małą miej-
scowość. Kolejnym dowodem mogą  
być liczne kościoły w okolicy pod  
wezwaniem świętego oraz staro- 
żytne inskrypcje znalezione w gro- 
bie w katedrze w Santiago de  
Compostela.
Pod dzisiejszą katedrą w Santiago de 
Compostela znajduje się wczesno- 
chrześcijański cmentarz z grobow-
cami datowanymi na okres między 
II a VI wiekiem. W miejscu, gdzie 
znajduje się grób apostoła, hiszpań-
sko-polski zespół naukowców za po-
mocą nowoczesnej kamery odnalazł 
liczne napisy w języku łacińskim, 
greckim i hebrajskim. Inskrypcje  
te zostały najprawdopodobniej wy-
konane podczas pochówku Atii  
Modesty, chrześcijanki zmarłej w II  
wieku. Obok liter alfa i omega, 
nawiązujących do osoby Jezusa 
Chrystusa, znaleźli oni także napis 
 „Maryja” oraz „Jakub” w języku he-
brajskim. Ekipa naukowców zwró- 
ciła także uwagę na znaną już wcze-
śniej grecką inskrypcje „Athanasios 
Martyr”. Profesorowie wskazują 
na pewne modyfikacje w napisie, 
z którego można odczytać ukryty 
zapis hebrajski imienia „Jakob”. Na-
tomiast imię „Atanazy” – zapisane 
w skrótowej formie „Atanas” –  zna-
czy „nieśmiertelny”, zaś „martyr”  
to męczennik, ale również świadek.  
Jak podkreślają badacze, cały napis 
można odczytać jako: „Nieśmier-
telny świadek Jakub”. Wczesno- 
chrześcijańska inskrypcja stanowiła  
niezrozumiałą zagadkę dla rzymskich  
pogan, nie znających klucza do jej  
rozszyfrowania, a równocześnie  
ochronę tego bezcennego dla  
chrześcijan skarbu przed zakusa-
mi muzułmanów, którzy rozpo-
częli w VIII wieku swoją ekspansję 
na półwyspie.
Krypta pod głównym ołtarzem 
w katedrze jest wyjątkowym za-
bytkiem chrześcijańskiej archeolo-
gii, gdyż była jednym z pierwszych 

Hiszpańskie powiedzonka 
i przemyślenia o Camino:

• Europa se hizo peregrinando  

a Compostela (Goethe).

Europa zrodziła się w pielgrzymce 
do Composteli.

• Santiago no es el final del Camino, 

si no el principio (Paulo Coelho).

Santiago de Compostela nie jest koń-
cem „Drogi”, lecz jej początkiem.

• Los peregrinos tienen muchas 

posadas y pocas amistades (Fernan-

do de Rojas).

Pielgrzymi mają dużo noclegów, ale 
niewielu przyjaciół.

• Caminos hacen amigos.

Wspólne drogi czynią przyjaciół.

• El buen vino resucita al peregrino.

Dobre wino przywraca życie pielgrzy-
mowi.

• Un peregrino sin buen humor, es 

como un mundo sin color.

Pielgrzym bez humoru jest jak świat 
bez koloru.

• El turista exige, el peregrino agra-

dece.

Turysta wymaga, pielgrzym jest 
za wszystko wdzięczny.

• Peregrinar es rezar con los pies.

Pielgrzymowanie jest modlitwą nóg.

• El Camino no se anda, se vive.

Na Camino się nie idzie, nim się żyje.

• El milagro del Camino está en que 

convierte en mágicas las cosas nor-

males.

Największym cudem Camino jest to, że 
rzeczy zwykłe zamienia w magiczne.

• El camino empieza en la puerta de 

tu casa.

Camino rozpoczyna się w drzwiach 
twojego domu.

miejsc na Półwyspie Iberyjskim, 
gdzie oddawano, już w II wieku, 
cześć Maryi i świętemu Jakubowi. 
Odkrycie naukowców przesunę-
ło z IX na I wiek początek kultu apo-
stoła w Galicji.

Najdłuższa ulica Europy

Santiago de Compostela, obok Je-
rozolimy i Rzymu, było najważniej-
szym miejscem pielgrzymkowym 
w świecie chrześcijańskim, zwłasz-
cza w okolicach liturgicznego wspo-
mnienia świętego, czyli 25 lipca. 
Rok Święty Jakubowy obchodzony 
jest zawsze wówczas, gdy dzień św. 
Jakuba przypada w niedzielę. Ostat-
nio obchodzono go w 2010 roku, 
kolejny zaś w obecnym, 2021 roku. 
Compostela przeżywała swój rene-
sans i szczyt pielgrzymek w epoce 
średniowiecza, zwłaszcza w XIV 
wieku. Wówczas do grobu świę-
tego apostoła udawały się rzesze 
ludzi różnych stanów i profesji. 
U grobu Męczennika modlili się: 
św. Franciszek z Asyżu, św. Brygida  
Szwedzka, św. Ignacy Loyola  
czy też Jakub Sobieski, ojciec kró-
la Jana III Sobieskiego. W okre-
sie reformacji, wojen religijnych 
i rewolucji francuskiej ruch piel-
grzymi osłabł. W Roku Świętym 
ogłoszonym na 25 lipca 1867 r. 
do katedry w Santiago de Compo-
stela dotarło zaledwie czterdzie-
stu pielgrzymów.
Ponowne odkrycie sanktuarium  
w hiszpańskiej Galicji było następ- 
stwem pierwszej pielgrzymki papie- 
ża Jana Pawła II do grobu  
apostoła Jakuba, która miała miej-
sce 9 listopada 1982 roku. Wy-
głoszony przez niego tzw. „Akt 
Europejski” był zaproszeniem do  
ożywienia chrześcijańskiej trady-
cji pielgrzymowania do Compo-
steli. Papież nawoływał wówczas: 
Ja, biskup Rzymu i pasterz Kościo-

ła powszechnego, z Santiago kieruję 

do ciebie, stara Europo, wołanie pełne 

miłości: „Odnajdź siebie samą! Bądź 

sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij 

życie w swoje korzenie. Tchnij ży-

cie w te autentyczne wartości, które 

sprawiały, że twoje dzieje były pełne 

chwały, a twoja obecność na innych 
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kontynentach dobroczynna. Odbuduj 

swoją jedność duchową”. Od tego cza-
su nastąpił przyspieszony rozwój 
szlaków Camino. Drogi hiszpań-
ska i francuska zostały uznane 
przez UNESCO za Światowe Dzie-
dzictwo Kulturowe. Powstają nowe 
oznaczenia z charakterystyczną 
muszlą oraz rozwija się infrastruk-
tura pielgrzymkowa. Dzięki tym ini-
cjatywom „Droga świętego Jakuba” 
jest obecnie najdłuższym oznako-
wanym, chrześcijańskim szlakiem 
pielgrzymkowym, a niemal cały 
kontynent jest opleciony siecią dróg, 
prowadzących do sanktuarium świę-
tego apostoła w Hiszpanii. W 2019 
roku do grobu Jakuba przybyło po-
nad 347 tys. osób. W samym mieście 
pielgrzymi mogą otrzymać specjal-
ny dokument – certyfikat (composte-

la) potwierdzający przejście szlaku, 
jednak wcześniej pątnicy muszą 
za pomocą pieczątek w paszporcie 
pielgrzyma (credencial) potwierdzić, 
że przeszli pieszo co najmniej 100 
ostatnich kilometrów lub przeje-
chali na rowerze ostatnich 200 kilo-
metrów.
W Polsce istnieją liczne szlaki  
św. Jakuba, liczące w sumie 5 ty-
sięcy kilometrów, w tym trzy głó- 
wne: Via Baltica, Camino Polaco oraz  
Via Regia, która jest najdłuższa  
i wynosi 957 kilometrów. Przez  
Trójmiasto przechodzi „Pomorski  
Szlak św. Jakuba”. Cała „Pomorska  
Droga” ma długość 1133,6 km 
i biegnie od Kretyngi na Litwie 
do Rostocku w Niemczech. Zosta-
ła ona oficjalnie zainaugurowana  
podczas V Jarmarku Jakubowego  
w Szczecinie 28 lipca 2013 roku. 
Gdańsk znajduje się na liczącym  
ponad 326 km fragmencie szlaku.

Poznaj samego siebie

„Camino de Santiago” jest wyją- 
tkową drogą, prowadzącą nie tyl-
ko do sanktuarium św. Jakuba  
w Hiszpanii, ale przede wszyst-
kim do serca człowieka, w głąb 
siebie. Jest ona wznoszeniem ser-
ca do Boga poprzez odkrywanie 
duchowej i kulturalnej spuścizny 
chrześcijańskiej Europy. Jest drogą  
do korzeni, na których została  

ks. dr Adam Jeszka,  absolwent  

Uniwersytetu Navarry w Pampelunie, 

wykładowca filozofii, kapelan  

Pomorskiej Drogi św. Jakuba

Minisłowniczek pielgrzyma
Albergue – schronisko, w którym jest  
do dyspozycji łóżko oraz dostęp do  
kuchni i łazienki, zwykle za niewielką 
opłatą kilku euro. 

Buen Camino! – „Dobrej drogi!” –  
pozdrowienie kierowane do pielgrzy- 
mów wyruszających na szlak. W Hisz-
panii najczęściej mówi się po prostu  
Hola (czyt. ola) – Cześć. 

Concha del peregrino – muszla piel-
grzyma lub muszla św. Jakuba, między-
narodowy symbol pielgrzymów, którzy 
noszą ją na ubraniach, plecakach, rowe-
rach, a także zawieszoną na szyi. Tym 
symbolem oznakowane są kamienie 
i tablice na szlaku, wskazujące drogę 
pielgrzymom. Muszla swoim kształ-
tem przypomina otwartą dłoń, będąc 
także symbolem otwartości na dobre 
uczynki. Papież Benedykt XVI w swo-
im herbie umieścił muszlę jako symbol 
pielgrzymującego ludu Bożego.

Cabo Finisterre – Przylądek Finisterre,  
najbardziej wysunięty na zachód punkt 
Hiszpanii (łac. finis terrae – koniec 
ziemi), uznawany niegdyś za koniec  
świata. Tradycyjnie ostatni etap piel-
grzymki do Santiago. Dawniej piel-
grzymi przychodzili na wybrzeże, palili  
ubrania, w których maszerowali przez  
wiele tygodni i kąpali się w oceanie (sym- 
boliczne oczyszczenie), a na pamiątkę 
zabierali ze sobą muszlę na dowód, że 
odbyli drogę.

Camino de Santiago – Droga św. 
Jakuba, szlak prowadzący do sanktu-
arium w Compostela. 

Compostela – certyfikat potwierdza-
jący odbycie drogi św. Jakuba. Otrzy-
manie „composteli” możliwe jest po  
przebyciu przynajmniej 100 km pieszo  
lub 200 km na rowerze.

Credential del Peregrino – Paszport 
Pielgrzyma, niewielki zeszyt, w którym 
podczas całej drogi zbieramy stemple  
w oznaczonych punktach: barach, 
sklepach, schroniskach etc., poświad-
czające pobyt w kolejnych miejscach 
na Camino. 

Santiago de Compostela – miasto  
w północno-zachodniej Hiszpanii, w re- 
gionie Galicja. „Santiago” po polsku zna- 
czy św. Jakub, a „Compostela” (z łac. 
Campus stellae) – pole gwiazdy, która  
miała wskazać mnichowi Pelagiuszowi  
miejsce pochówku świętego. Tu znaj-
duje się barokowa katedra z grobem  
św. Jakuba Większego.  

ukształtowana tożsamość kontynen-
tu. W pielgrzymowaniu do grobu  
św. Jakuba nie do końca chodzi  
o geograficzny cel, ale przede wszy- 
stkim o doświadczenie duchowej  
przemiany, która dokonuje się 
z każdym przebytym kilometrem. 
Oderwanie się od monotonii co- 
dziennego rytmu życia pozwala  
spojrzeć na siebie i swoją egzy-
stencję z innej perspektywy. Pod-
czas drogi człowiek ma możliwość, 
konfrontując się ze swoimi my-
ślami i napotkanymi ludźmi, od-
naleźć prawdę o sobie samym, 
doświadczyć namacalnie działają- 
cego i przychodzącego wciąż na  
nowo Boga. Pielgrzymka to odpo-
wiedź na wewnętrzny głos, który 
wzywa do odnalezienia sensu wła- 
snego życia, jego celowości. Nie  
jest więc ona turystycznym  
wałęsaniem się po Europie, pozna-
waniem nowych zakątków i przy-
smaków regionalnej kuchni.

„Camino” jest otwarciem się na to, 
co nieznane i co jest zupełni inne 
niż dotychczasowe przyzwyczajenia. 
Zakłada pewną formę poświęcenia, 
wyrzeczenia się tego, co było na wy-
ciągnięcie ręki, aby w ten sposób 
odkryć, że do osiągnięcia szczęścia  
potrzebujemy naprawdę niewiele.

Buen Camino!

Camino de Santiago – nie tylko droga.  

Historia i współczesność Szlaku  

św. Jakuba, red. P. Roszak, Toruń 
2012. 
T. Bielecki, P. Roszak, U progu  

Camino, Toruń 2012.
F. Mróz, Ł. Mróz, Droga św. Jakuba  

w Polsce – powrót do średniowiecz-

nej tradycji pielgrzymowania, [w:] 
Krajobraz sakralny, red. J. Partyka, 
Lwów 2014, s. 119-134.
Dziedzictwo religijne i kulturowe  

Drogi św. Jakuba, red. Piotr Roszak, 
F. Mróz, Ł. Mróz, Kraków 2017.


