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Wstęp

W XV wieku Girolamo Savonarola, dominikański kaznodzieja z klasztoru 
św. Marcina we Florencji, nawiązując do Biblii, omówił m.in. chrześcijańskie 
strefy dobra i zła, otaczające człowieka. Podzielił je na strefę rajską (niebiańską) 
i piekielną oraz strefę pośrednią, ludzką, poddaną władzy śmierci. W sferze ludz-
kiej, ziemskiej dobro płynące ze sfery niebiańskiej — od Boga — miesza się ze 
sferą piekielną. Wolną wolą człowieka zaś jest wybór drogi, która poprowadzi go 
ku zbawieniu — wiecznej szczęśliwości — lub potępieniu w piekielnych czelu-
ściach. Obraz ten, choć zwerbalizowany dopiero w XV wieku, funkcjonował od 
początku rozwoju religii chrześcijańskiej. Podobne wymiary ma on też w innych 
religiach. Kościół od samego początku starał się wskazać pierwszą drogę, któ-
ra po godnym życiu na Ziemi, prowadziła do sfery rajskiej każdego, kto prze-
strzegał zasad nakreślonych przez Boga, a głoszonych przez Kościół. Realizacja 
wskazanych zasad miała różne wymiary. Różnymi zatem drogami i sposobami 
człowiek starał się zasłużyć na zbawienie wieczne. 

W chrześcijaństwie życie religijne nie ograniczało się i nie ogranicza wyłącz-
nie do form i obrzędów ściśle liturgicznych. Obok nich zawsze istniało wiele ćwi-
czeń i form pobożności, które funkcjonowały obok oficjalnej liturgii, stanowiąc 
jej przedłużenie, rozwinięcie, przygotowanie czy pogłębienie [Kopeć 2003: 25]. 
Naczelnym celem było szukanie bezpośredniego kontaktu z Bogiem, który mógł 
być realizowany m.in. za pośrednictwem zhierarchizowanego kultu. W kulcie 
tym szczególną rolę odgrywali święci. 

W panteonie Kościoła powszechnego na jednym z pierwszych miejsc wśród 
uznanych przez Kościół świętych znajdował się i znajduje święty Jakub Apo-
stoł, zwany Większym lub Starszym. Był on synem Zebedeusza i Marii Salome 
(Mt 4,21; Mk 1,19–20; Łk 5,10), bratem Jana Apostoła Ewangelisty (Mt 10,1–3; 
Mk 3,16–19; Łk 6,12–16 i nn.), a wg niektórych — prawdopodobnie kuzynem 
Jezusa. Pochodził z Galilei, przypuszczalnie z Betsaidy. Należał do najważniej-
szych współpracowników Chrystusa jako jeden z Kolegium Dwunastu. 

Jego żywot, znany z lakonicznych wzmianek w Biblii, przez wieki obrósł 
wieloma legendami. Ich siła przekazu, uświęcona wiarą i tradycją, związała go 
z miejscowością, która od jego imienia została nazwana Santiago de Compostela. 
Tam, jak się przyjmuje, znajduje się miejsce jego wiecznego spoczynku. To i inne 
realia spowodowały, że przynajmniej od IX wieku Santiago stało się szczególnym 



miejscem kultu i peregrynacji wiernych chrześcijańskiej Europy, w którym szu-
kali i szukają oni za wstawiennictwem świętego łaski u Boga.

Badania nad peregrynacjami i kultem św. Jakuba Apostoła były przedmio-
tem wielu studiów i rozpraw w historiografii europejskiej przynajmniej już 
od XIX wieku. Do wzmożenia kultu tego świętego, a jednocześnie poszerze-
nia kwestionariusza badań, przyczyniło się orędzie Jana Pawła II wygłoszone 
w 1982 roku. Od tego czasu uwidaczniało się też coraz większe zainteresowanie 
tą problematyką naukowców na ziemiach polskich. W krótkim czasie powstało 
wiele opracowań naukowych, popularnonaukowych a jednocześnie publicystycz-
nych, w których starano się podejmować różne problemy badawcze odnoszące 
się do św. Jakuba i peregrynacji do jego „grobu”.

Niezależnie od badań naukowych zarówno w Europie, jak i na ziemiach 
polskich rozpoczęto tworzenie szlaku kulturowego — Drogi Świętego Jaku-
ba. Jego celem, jak w przypadku innych szlaków kulturowych, miało być i jest 
łączenie narodów i krajów europejskich w kultywowaniu i pogłębianiu wiedzy 
o wspólnych korzeniach naszej wspólnej, europejskiej, chrześcijańskiej tożsa-
mości kulturowej.

Tom, który oddajemy do rąk czytelnika wpisuje się w nurt dotychczasowych 
badań. Jego treść podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej publikujemy szkice 
historyczne poświęcone wybranym aspektom peregrynacji do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostela w czasach historycznych i współcześnie (K. Kuśnie-
rek, A. Jackowski, I. Sołjan, F. Mróz). Tu także pierwszy raz szerzej prezentujemy 
w historiografii jeden z bardzo cennych zabytków — atrybut św. Jakuba i jego 
pielgrzymów, tj. kapelusz pielgrzymi, który przechowywany jest w Muzeum 
Etnograficznym w Poznaniu (J. Minksztym). W drugiej części tomu omawiane są 
wybrane zagadnienia dotyczące kultu św. Jakuba w kontekście jego patrociniów 
w wielkopolskiej części archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej (A.M. Wyrwa) 
oraz w kulturze ludowej (M. Romanow-Kujawa).

*
Mamy nadzieję, że rozważania zawarte w tej pracy przyczynią się do dalszych 
refleksji nad prezentowaną problematyką, a polskim i zagranicznym pielgrzy-
mom i turystom pozwolą zawitać na Ostrów Lednicki, gdzie najstarsze mate-
rialne ślady peregrynacji łączą teraźniejszość z przeszłością.

Andrzej M. Wyrwa
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Karolina Kuśnierek
 

Święty Jakub (Santiago) i księga jakubowa

Było dwóch apostołów tego imienia: Jakub zwany Większym (lub Starszym), syn 
Zebedeusza i Salome, brat św. Jana Ewangelisty, oraz Jakub zwany Mniejszym — 
syn Alfeusza (z grecka mianowany Kleofasem vel Klopasem), który przez wcze-
snych chrześcijan darzony był wielką estymą jako pierwszy biskup Jerozolimy 
oraz inicjator Soboru Jerozolimskiego (zob. Dz 15 — Tak zwany Sobór Jerozolim
ski). Autorytet Jakuba Mniejszego w młodym, dopiero formującym się Kościele 
był m.in. powodem, dla którego przypisywano mu autorstwo jednej z apokryficz-
nych ewangelii opisujących dzieciństwo Jezusa, nazwanej Protoewangelią Jaku
ba, w rzeczywistości powstałej w drugiej połowie II stulecia, napisanej po grecku 
i zachowanej w najstarszej kopii z następnego — III wieku. Nieznany twórca owej 
Protoewangelii — posługując się dla jej uwiarygodnienia imieniem znanej postaci 
rzekomego autora — stworzył typowy p s e u d o e p i g r a f, kłamliwie atrybuowa-
ne dzieło, jakich sporo powstawało i pretendowało — zwłaszcza w okresach przed 
ostatecznym ustaleniem kanonu biblijnego — do godności nowotestamentowych 
ksiąg kanonicznych (np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa, Ewangelia Piotra)1. 

Poza pseudoepigrafami (także starotestamentowymi, bardzo odległej pro-
weniencji, jak np. Apokalipsa Mojżesza, Testament Abrahama), krążyła również 
ogromna liczba pism (w których skład zresztą pseudoepigrafy wchodziły) roz-
maicie jeszcze tytułowanych, skupionych tematycznie wokół różnych, najczęściej 
pominiętych w Piśmie Świętym wątków. Były to niedopowiedziane („niedokoń-
czone”) motywy i luki fabularne (np. dzieje Adama i Ewy po wygnaniu z raju, 
a przed narodzinami ich pierwszego potomka — Kaina; genealogia i dzieciń-
stwo Maryi, Matki Jezusa; historia Poncjusza Piłata po wydaniu skazującego 
wyroku na Chrystusa etc.). Ogół tych pism obejmowano wspólną, nadrzędną, 
greckiego pochodzenia nazwą a p o k r y f y, która oznaczała dzieła niepewnego 

1 Autorka składa serdeczne podziękowania za cenną pomoc oraz merytoryczne wska-
zówki prof. zw. dr hab. Marii Adamczyk z UAM, współautorce m.in. zbioru Adamczyk, 
Rzepka, Wydra [1996; dodruk: 2008].
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pochodzenia, ukryte, tajemne, niejasne, wątpliwe — niezasługujące zatem na 
aprobatę nauczycielskiego urzędu Kościoła (Magisterium Ecclesiae) ani na włą-
czenie w obręb kanonu ksiąg biblijnych (zatwierdzonego ostatecznie, po wielo-
wiekowych sporach, na Soborze Trydenckim obradującym w latach 1545–1563). 

Pierwotne, najstarsze judeochrześcijańskie apokryfy nie zawsze były katego-
rycznie odrzucane przez autorytety kościelne. Niekiedy je tolerowano, tu przy-
kładem może być św. Hieronim, jako pożyteczne, bo najprawdopodobniej uwia-
rygodnione tradycją i relacjami świadków z czasów apostolskich. Poetyka owych 
utworów podlegała później różnym przemianom. Odbiegając stopniowo od 
maniery naśladownictwa pierwowzorów biblijnych (to jest od swoistej stylizacji 
na wzory gatunkowe np. apokalips, ewangelii, dziejów, listów apostolskich etc.), 
zaczęła zmierzać w kierunku l e g e n d  — ujęć literackich nacechowanych swobo-
dą fikcji i przerostem opisów rozmaitych cudowności. Formy tego typu były znacz-
nie później ganione przez potrydencki XVII-wieczny ruch kontrreformacyjny.

Legendy (od łac. legere — czytać — a więc swego rodzaju czytanki) osiągnęły 
apogeum popularności w XIII stuleciu. Warto wymienić choćby ich zbiory spo-
rządzone przez np. Jana z Mailly (Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum — 
1243), Bartłomieja z Trydentu (Liber epilogorum in gesta sanctorum — 1245–1246), 
a nade wszystko Jakuba de Voragine (Legenda aurea — ok 1258). 

Ta właśnie Złota legenda mieści pośród wielu innych biografii także Legendę 
na dzień św. Jakuba Starszego apostoła [Złota legenda 1955: 341–348]. Wpraw-
dzie w polskojęzycznej wersji przedrukowana została ze skrótami, jednak dostar-
cza odbiorcom wielu frapujących informacji o apostole, jego życiu oraz czynach 
po wniebowstąpieniu Pana.

Dotykamy tu ściśle apokryficznego fundamentu fabularnych dopełnień 
zaspokajających poznawczy głód wiernych w kwestiach dalszych losów znanych 
postaci, o których — jak o Jakubie Starszym — wzmianki w źródłach kano-
nicznych (w ewangeliach synoptycznych św. Mateusza, Marka i Łukasza oraz 
w Dziejach Apostolskich) są nader skąpe. W każdym razie fragment Dziejów 
Apostolskich relacjonujący egzekucję św. Jakuba (poszerzony w Złotej legendzie 
o fantastyczny biogram apostoła) brzmi lakonicznie: „W tym także czasie Herod 
[Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego — K.K.] zaczął prześladować nie-
których członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana…” (Dz 12,1–22). 

2 Cytaty z Pisma Świętego za Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, wyd. IV, 
Poznań 1996.
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W Złotej legendzie — zgodnie z duchem legendarno-apokryficznej narracji — 
opisane są natomiast szczegółowo sceny, gdy z rozkazu Heroda prowadzono 
Jakuba na ścięcie i gdy skazaniec, podczas swej ostatniej drogi uzdrowił para-
lityka oraz nawrócił swego przyszłego kata Josiasa, z którym potem wspólnie 
został stracony. „Święty Jakub — dodaje autor, kompilator Złotej legendy — został 
ścięty 25 marca w dniu Zwiastowania Pańskiego. 25 lipca ciało jego przeniesione 
zostało do Komposteli, a pochowane dopiero 30 grudnia, ponieważ budowa jego 
grobu trwała aż do grudnia. Kościół jednak uznał za najodpowiedniejsze, aby 
święto jego obchodzone było powszechnie 25 lipca” [Złota legenda 1955: 346]. 

Oczywiście Jakub de Voragine, który skompilował, spisał i zredagował 
żywoty zamieszczone w swym zbiorze, korzystał ze znacznie wcześniej-
szych pozakanonicznych przekazów o życiu św. Jakuba i innych apostołów, 
spisywanych już od II stulecia, a rozpowszechnianych głównie w wersjach 
greckich oraz łacińskich. Krążyły przecież relacje tzw. Pseudo-Abdiasza 
[zob.  Dwunastu 1995; Starowieyski 1995: 39–96]. Także — by ograniczyć się 
tylko do niewielu wybranych przykładów — były w obiegu (odwołujące się do 
tradycji i poprzedników) informacje takich autorytetów i uczonych, jak Kle-
mens Aleksandryjski (ok. 150 – ok. 215) czy Euzebiusz z Cezarei w Palestynie 
(ok. 270 – ok. 340) — znakomity autor 10-tomowej Historii Kościoła (Historia 
Ecclesiae). Ponadto Jakub z Voragine powołał się wyraźnie na Jana Beletha 
(zm. 1182), zwanego Magistrem, świetnego autora głośnej w średniowieczu 
księgi o liturgice (Rationale divinorum officiorum), „który tę translację [do 
Komposteli] dokładnie opisał”. Twórca Złotej legendy dodał też bezpośrednio 
po tym, iż tenże Jan Beleth „opowiada, że po ścięciu Jakuba uczniowie jego 
[gdzie indziej wymieniani jako Atanazy i Teodorus — K.K.] z obawy przed 
Żydami porwali jego ciało, umieścili je na okręcie i sami wsiedli, nie kierowali 
wszakże okrętem, tylko powierzyli kierunek owej pogrzebowej drogi Boskiej 
Opatrzności. Anioł Boży zaś doprowadził ich do Galicji w królestwie Lupy. Tak 
nazywała się pewna królowa w Hiszpanii, a imię to [oznaczające wilczycę bądź 
kobietę lekkich obyczajów — K.K.] odpowiadało zupełnie jej postępowaniu…” 
[Złota legenda 1955: 346]. W istocie, kolejne perypetie transportujących cia-
ło św. Jakuba uczniów — prześladowanych, ściganych, więzionych, wreszcie 
cudownie uwolnionych i w końcu bez sprzeciwu (już wówczas nawróconych) 
wrogów składających ciało świętego w kościele (dawnym pałacu królowej 
Lupy) — jako żywo przypominają pasjonującą powieść awanturniczą pełną 
nieprawdopodobnych zdarzeń: „Żadna jednak mądrość [tu także w znacze-
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niu: przewrotność, chytrość ludzka — K.K.] nie zdoła nic dokonać przeciw 
woli Bożej”; taką to kategoryczną sentencją kwituje te pobożne horrenda świą-
tobliwy dominikanin — twórca Złotej legendy.

Nie od rzeczy (ze względu na zamieszczony w niniejszej książce fragment 
przekładu z Liber Sancti Jacobi [lub Iacobi]) będzie przytoczenie jeszcze w tym 
miejscu co bardziej „smakowitych” rewelacji Jakuba de Voragine (m.in. za Janem 
Belethem). Dotyczą one części akcji dziejącej się w Hiszpanii, tuż po wylądowa-
niu u jej wybrzeży [w innych relacjach: na przylądku Finisterre, to jest „końcu 
świata”, czyli we współczesnej miejscowości Padrón — K.K.] okrętu z ciałem 
apostoła: 

Otóż — powiada narrator — uczniowie Jakuba wynieśli jego ciało z okrętu i położyli 
je na wielkim kamieniu. Wtedy kamień roztopił się pod ciałem jak wosk i w cudowny 
sposób utworzył rodzaj sarkofagu. 

Znak ten jednak nie wystarczył, by od razu uzyskać miejsce na grób apo-
stoła męczennika, którego ciało wędrowało niemal jak od Annasza do Kajfasza. 
Lupa bowiem 

złośliwie skierowała ich [uczniów] do pewnego męża znanego z okrucieństwa, czy 
też, jak inni mówią, do króla Hiszpanii, aby uzyskali jego zgodę. Ten zaś pochwy-
cił ich i zamknął w więzieniu. Gdy jednak ucztował, anioł Boży otworzył więzienie 
i pozwolił im odejść swobodnie. Na wieść o tym król natychmiast wysłał za nimi 
żołnierzy, aby ich pochwycili. Gdy jednak żołnierze, ścigając ich weszli na most, ten 
załamał się i wszyscy utonęli w rzece. Król usłyszawszy o tym poczuł skruchę, a może 
przestraszył się o siebie i o swoich — za czym wysłał znów posłów za uczniami Jakuba 
z prośbą, aby wrócili, a otrzymają wszystko, czego będą chcieli. Wrócili więc i całą 
ludność tego miasta nawrócili na wiarę chrześcijańską. 

Notabene udało im się więc to, czego za swego życia nie zdołał uczynić 
św. Jakub, który pierwej, jak podaje autor Złotej legendy: 

Po wniebowstąpieniu Pana nauczał […] wiary w Judei i Samarii, później zaś udał się 
do Hiszpanii, gdzie również głosił słowo Boże. Gdy jednak niewiele mógł tam osią-
gnąć i pozyskał sobie zaledwie dziewięciu uczniów, powrócił do Judei […] Mistrz Jan 
Beleth zaś powiada, że Jakub nawrócił tam tylko jednego człowieka! 
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Wracając do udanej misji uczniów nieżyjącego apostoła, narrator mnoży 
cudowne motywy i dodaje, że na wieść o takim sukcesie 

Lupa bardzo się zasmuciła; gdy zaś uczniowie […] oznajmili jej o zgodzie króla 
powiedziała im: „Weźcie woły moje, które są tam na górze, zaprzęgnijcie je do wozu 
i przywieźcie ciało waszego pana. Możecie zbudować grób tak, jak chcecie”. Mówiła 
zaś to kierowana wilczą złośliwością, ponieważ wiedziała, że woły te są nieujarzmio-
nymi dzikimi bykami. Sądziła więc, że nie dadzą się spętać ani zaprząc, a jeśli nawet 
uczniowie je zaprzęgną, to one, pędząc tu i tam, wywrócą wóz, wyrzucą z niego 
ciało, a ich samych pozabijają […] Uczniowie, nie przeczuwając podstępu, weszli 
na ową górę i tam, ujrzawszy jakiegoś smoka ziejącego ogniem i rzucającego się na 
nich, zasłonili się krzyżem i sprawili, że pękł na pół [oczywiście smok, nie krzyż — 
K.K.]. Gdy zaś przeżegnali woły, te stały się łagodne jak baranki. Wtedy uczniowie 
zaprzęgli je do wozu i złożyli na nim ciało św. Jakuba wraz z kamieniem, na któ-
rym leżało. Woły zaś nie kierowane niczyją ręką, zawiozły ciało wprost na środek 
pałacu Lupy. Widząc to królowa uwierzyła i stała się chrześcijanką. Następnie dała 
uczniom wszystko, o co prosili, a pałac swój oddała na kościół św. Jakuba i hojnie 
go wyposażyła. 

Może był to zaczątek dzisiejszego sanktuarium św.  Jakuba (Santiago) 
w miejscu zwanym (za sprawą innej legendarnej opowieści) „polem gwiazd” 
bądź „gwiezdnym polem”, czyli Campus Stellae, a więc Compostela — najważ-
niejszym w średniowieczu, prócz Jerozolimy i Rzymu, centrum pielgrzym-
kowym słynącym licznymi cudami. Według jeszcze innych podań ciało 
świętego apostoła, tuż po męczeńskiej śmierci w Jerozolimie, przeniesiono 
około 70 roku na Synaj, gdzie wzniesiono poświęcony mu klasztor (teraz 
klasztor św. Katarzyny). Dopiero w VIII bądź IX stuleciu relikwie Jakubowe 
przewieziono do Galicji. Grób apostoła odszukał wówczas pewien świąto-
bliwy pustelnik o imieniu Pelagiusz czy (raczej!) któryś z jego wielkich kon-
kurentów do tego odkrycia — król Alfons II, biskup Teodomir, a najpewniej 
Karol Wielki. Relikwie zaś umieszczono w miejscu nazywanym wówczas 
Liberum Donum, potem przemianowanym na Santiago, albo/i Compostela, 
gdzie dziś wznosi się (mieszcząca srebrny sarkofag z relikwiarzem) impo-
nująca katedra, której budowę (przebiegającą w wielu fazach) zainicjowano 
w roku 1075.
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Papież Kalikst — relacjonuje Jakub de Voragine — opowiada, że pewien mąż, imie-
niem Bernard, z diecezji Modeńskiej, został uwięziony i przebywał skuty w głębokiej 
wieży. Nieustannie wzywał jednak św. Jakuba. Wówczas Jakub ukazał mu się i rzekł: 
Pójdź ze mną do Galicji, a potem, zerwawszy jego łańcuchy, znikł. Wtedy Bernard, 
mając łańcuchy zawieszone na szyi, wszedł na szczyt wieży i skoczył stamtąd, nie 
ponosząc żadnej szkody na ciele, chociaż wieża ta miała 60 łokci wysokości [Złota 
legenda 1995: 348]. 

Jakub de Voragine, XIII-wieczny dominikański hagiograf, przywołując świa-
dectwo papieża Kaliksta, musiał dysponować wiedzą (przynajmniej) o spisie 
(relacjonowanych przez wielu, w tym uznanych za szczególnie autorytatywnych 
świadków) cudów apostoła pomieszczonych w słynnym Kodeksie Kalikstyńskim 
(Codex Calixtinus), zwanym inaczej Liber Sancti Jacobi (lub Iacobi). Podając 
miano papieża (Kalikst), nie uznał też za konieczne poinformować, że chodzi 
o papieża Kaliksta II, którego pontyfikat przypadł na lata 1119–1124 i zaznaczył 
się trwale w dziejach Kościoła nie tylko kultywowaniem tradycji i kultury hagio-
graficznej, lecz także spektakularnymi osiągnięciami, takimi jak sfinalizowanie 
pierwszej fazy walki Cesarstwa z Papiestwem przez zawarcie z Henrykiem V 
konkordatu wormackiego (zwanego inaczej paktem kalikstyńskim), zatwier-
dzonego w 1123 roku na I Soborze Laterańskim.

Funkcjonujący obocznie z Liber Sancti Jacobi tytuł Codex Calixtinus, sugeru-
jący autorstwo papieża Kaliksta II, jest oczywiście tylko poszlaką fałszywej atry-
bucji dzieła, słabą sugestią jego pseudoepigraficznego mianowania. Owszem, rola 
znakomitego papieża była i  jest nie do przecenienia, jednakże tylko w zakresie 
mecenatu i  inicjatywy. On to bowiem (z czym zgadza się większość współcze-
snych badaczy) najprawdopodobniej zlecił spisanie wszelkich  — związanych 
z kultem św. Jakuba — materiałów. Ich obszerny, prymarny, pięcioczłonowy, ręko-
piśmienny, łacińskojęzyczny zbiór — collatio documentorum — uzyskał postać 
pięknie zdobionego, ilustrowanego kodeksu (tj. księgi, w pierwotnej formie zło-
żonej z wielu — umieszczonych jedna na drugiej — tzw. składek, zespolonych 
ze sobą u grzbietu). Pięć części, tzw. ksiąg (Libri) kodeksu poprzedza — zgodnie 
z normami poetyki średniowiecznej — List papieża Kaliksta II, zwany też Epistola 
Papae Calixti II. Zajmuje on dwie pierwsze karty owego pięcioczłonowego, liczą-
cego 213 kart (a z dodatkiem później dodanych dwóch apendyksów — łącznie 
kart 225!) foliału spisanego dwustronnie (recto i verso) na pergaminowych kar-
tach o wymiarach 295 × 214 mm, w kolumnach zawierających 34 linijki na stronie.
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Wspomniany, czterostronicowy (na dwóch kartach: folio 1–2v.) list papieski 
najpewniej przydany został dla zwiększenia autorytetu i wagi tego zbioru — „ad 
maiorem auctoritatem ei collationi”. Wprawdzie w nauce raczej nie jest trakto-
wany jako „epistola manu papae scripta”, a więc własnoręczna epistoła papieska, 
ale bezsprzecznie uwyraźnia trop pseudoepigraficzny, wzmacniając sugestię 
rzekomego autorstwa Kaliksta II — quasi-twórcy Kodeksu Kalikstyńskiego. Nie-
wątpliwie kodeks ten powstał w XII stuleciu, jednak już po śmierci Kaliksta II, 
tj. po roku 1124. Datacja składających się nań manuskryptów powstających suk-
cesywnie, waha się między latami 1139/1140, najwcześniej: między 1133 — to jest 
od czasu odnotowania w księdze drugiej ostatnich z serii znanych ówcześnie 
cudów dokonanych za pośrednictwem św. Jakuba — a rokiem 1173, kiedy ręko-
pisy z Liber Sancti Jacobi z Santiago de Compostela skopiował mnich Arnaldo 
de Monte (?) z klasztoru Świętej Maryi w Ripoll, w Katalonii. Kopia ta, zwana 
powszechnie Ripoll, pozbawiona ilustracji, przechowywana jest obecnie w Bar-
celonie. Właśnie rok 1173 uznany jest przez uczonych za termin, po którym nie 
mógł powstać (terminus non post quem) pierwotny kodeks, zapisany i złożony 
ręką kogoś, kogo określa się mianem: Scriptor I — twórca i kompilator dzieła. 
Obecnie kodeks umiejscawia się chronologicznie około 1150 roku, a przechowy-
wany jest w Archiwum Katedry w Santiago de Compostela.

Od najwcześniejszego etapu stanu badań przeważa przekonanie, że owe 
dokumenty napisał i w księgi złożył najpewniej (verisimiliter) francuski mnich 
Aimery (Aymeric, Aimerico) Picaud de Parthenay le Vieux (zlatynizowana for-
ma jego miana to Aimericus Picaudus). Pochodził on z okręgu Poitou i wiódł 
pobożny żywot monastyczny w słynnym opactwie benedyktyńskim w Cluny 
walczącym o reformę Kościoła i poprawę jego obyczajów oraz kultury inte-
lektualnej. Za Aimericusem mogą przemawiać następujące fakty: 1: w otwie-
rającym kodeks liście (pseudo) Kaliksta II, jest m.in. zwrot do ówczesnego 
(niewymienionego z imienia) opata z Cluny; paralela dat naprowadzać może 
przypuszczalnie na opata Piotra zwanego Czcigodnym (Venerabilis), autora 
traktatu De miraculis (znanego też Jakubowi de Voragine), żyjącego w latach 
około 1090–1156, z którym Kalikst II utrzymywał kontakty; 2: nieomal pewność 
angielskich naukowców w kwestii atrybucji ostatniej, piątej księgi kodeksu, zwa-
nej popularnie przewodnikiem pielgrzyma(-ów), przypisywanej Aimericusowi; 
3: uznanie go również za autora jednego z pomieszczonych w zbiorze hymnów; 
wreszcie — 4: dodany później do głównego korpusu kodeksu drugi apendyks, 
zawierający na karcie 221 falsyfikowany list papieża Innocentego II (1130–1143), 
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w którym Aimericus Picaudus wymieniony jest jako ofiarodawca księgi katedrze 
w Santiago.

Bezcenny ten dar zawierał — poprzedzone papieską pseudo-Kalikstyńską 
epistołą — rękopiśmienne zapisy następujących materiałów: 1: tekstów litur-
gicznych i paraliturgicznych; 2: opisów cudów zdziałanych za wstawiennictwem 
świętego apostoła oraz 3: translacji, to jest przeniesienia zwłok św. Jakuba do Gali-
cji. Trzy te części, czyli: Anthologia liturgica, De miraculis sancti Iacobi, wreszcie 
Liber de translatione, są dopełnione jeszcze dwiema, łącznie składającymi się 
na pięcioczłonowy korpus łacińskojęzycznego kodeksu. Księga czwarta nastę-
pująca po wspomnianym wyżej opisie translacji jest właściwie opowiadaniem 
quasi-historycznym o tytule Historia Caroli Magni et Rotholandi, skupionym na 
dziełach wojennych Karola Wielkiego (i jego rycerza Rolanda) — prezentowa-
nego jako oswobodziciel Hiszpanii spod jarzma niewiernych Saracenów, a tym 
samym jako wspaniały benefaktor pobożnych katolików pielgrzymujących do 
Santiago de Compostela. Ostatnia, piąta księga: Iter pro peregrinis ad Compostel
lam — stanowi klasyczny wręcz przykład tzw. periegezy (z gr. periegetes), rodzaju 
przewodnika krajoznawczego służącego pątnikom3. 

Właśnie ta ostatnia, piąta księga zaliczana, jako się rzekło, do piśmienniczego 
gatunku periegezy — swego rodzaju oprowadzenia4 — uznawana jest za jeden 
z najpiękniejszych wczesnośredniowiecznych zabytków literatury podróżniczej. 
Aimericus Picaudus, jej autor, prezentuje się tam jako troskliwy przewodnik 
pielgrzymów i świetny (wedle ówczesnych kryteriów) znawca przedmiotu, który 
swą wiarygodność potwierdza w krótkiej deklaracji wstępnej. Iter pro peregri
nis ad Compostellam składa się z jedenastu różnej objętości rozdziałów spisa-
nych na kartach 192–213 (f. 192–213v.) Kodeksu Kalikstyńskiego. W rozdziałach 
tych opisane są najważniejsze cztery szlaki (drogi) wiodące do Santiago i ich 
poszczególne etapy oraz znajdujące się tamże regiony i miasta, wraz z umiesz-
czonymi przy trasach trzema hospicjami. Autor nie szczędzi też informacji 
o mieszkańcach mijanych krain, o stanie dróg, o przeszkodach w postaci rzek 
i ich przebywaniu. 

3 Syntetyczny opis treści Kodeksu patrz m.in. Bremer 2007: 162–163, tamże inne 
omówienia, legendy; patrz też Wyrwa 2007a; 2009 [tu obszerna literatura przedmiotu]; 
por. też zamieszczone w niniejszym tomie tłumaczenie K. Kuśnierek rozdziału 7, księgi V.

4 Zob. cytowane wyżej prace A.M. Wyrwy.



Ryc. 1. Codex Calixtinus, Prolog, strona 1
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W rozdziale ósmym — jednym z najświetniejszych — periegeta Aimericus zdaje 
też relacje z odwiedzonych po drodze świątyń i opisuje przechowywane w nich 
święte relikwie. Wreszcie — w dwóch ostatnich rozdziałach — poucza pielgrzy-
mów o stosownych rytualnych zachowaniach obowiązujących w Santiago — świę-
tym miejscu, do którego właśnie zdołali przybyć. Opis samej katedry (wraz z kapli-
cą relikwiarzową) jako cudu architektonicznego i sakralnego godnie finalizuje 
całą tę periegetyczną księgę (w której nadto mieści się jeszcze najstarszy z euro-
pejskich zapis polifoniczny. Notabene jest on niezależny od dwudziestu dwóch 
kompozycji wielogłosowych odnotowanych w pierwszym z tzw. apendyksów: 
f. 214–219v., dołożonych później do pięcioczłonowego Kodeksu Kalikstyńskiego).

Inicjująca cały kodeks, najdłuższa ze wszystkich (karty 2v.–139) księga 
pierwsza, zwana Anthologia liturgica, jest — w odróżnieniu od pozostałych 
czterech — zasadniczo anarracyjna. Mieści w sobie niezmiernie bogatą kolek-
cję antyfon, hymnów, pieśni, kazań związanych z kultem św. Jakuba Starszego 
i obchodami jego dwóch dorocznych świąt: 25 lipca (w dniu męczeńskiej śmierci 
Apostoła) i 30 grudnia (w dniu translacji — przeniesienia jego szczątków z Judei 
do Hiszpanii). Wspaniałe teksty liturgiczne, które kompilator (czy tylko Aime-
ricus ?) odnotował, przypisywane są wielkim uczonym i twórcom, takim jak 
np. Venantius Fortunatus, biskup Poitiers (VI w.), Fulbert z Chartres (XI w.), 
a także papież Kalikst II.

Żywioł narracyjny pojawia się od księgi drugiej i dominuje do końca dzieła, 
to jest do słynnej periegezy. Liber II: De miraculis sancti Iacobi (f. 139v.–155v.) 
kompiluje opis dwudziestu dwóch cudów dokonanych (w okresie apogeum 
pielgrzymek, w latach 1080–1133/1140) dzięki orędownictwu św. Jakuba. Podob-
no autorem osiemnastu z tych opisów miał być sam Kalikst II. Polski przekład 
fragmentów tej księgi zawdzięczamy obecnie Marcinowi Błaszkowskiemu, któ-
ry informuje też o przekazaniu facsimile kodeksu przez Katedrę w Santiago de 
Compostela dominikanom krakowskim w 2000 roku [Błaszkowski 2004].

Translatio corporis sancti Iacobi ad Compostellam — przeniesienie ciała 
św. Jakuba do Composteli — stanowi treść księgi trzeciej: Liber de translatione 
(f. 156–162v.). Przywołane w niej są aż dwie wersje translatio oraz świadectwa 
dwóch papieży: Kaliksta II i znacznie odeń odległego w czasie Leona (chodzi 
o Leona III, świętego; pontyfikat w latach 795–817), związanego z Karolem 
Wielkim. To Leonowi przypadł zaszczyt koronacji Karola Wielkiego na cesarza 
(25 grudnia 800 roku). Ideą trzeciej księgi jest więc przede wszystkim zaakcento-
wanie czci dla świętego apostoła i jego gloryfikacja, niewolna jednak od konotacji 



politycznych w sferze przypisywanych Karolingom zasług w rozszerzaniu kultu 
św. Jakuba. A choć świadectwo Leona III, Epistola Leonis episcopi, uznana jest 
przez uczonych za pseudoświadectwo sporządzone zapewne w XI stuleciu, to 
przecież — w ramach dzieła — okazuje swą przydatność i koresponduje z cen-
tralnymi motywami następnej, czwartej księgi Kodeksu, dotyczącej wojennych 
działań Karola Wielkiego przeciw niewiernym; działań wyraźnie inspirowanych 
przez św. Jakuba Starszego, Apostoła.

Księga czwarta, zatytułowana Historia Caroli [Karoli] Magni et Rotholandi 
(f. 163–191) zawierająca odwołania do Roczników Królestwa Franków, uwiarygod-
niona jest przez tzw. Historia Turpini, w rzeczywistości pseudohistorię Turpina, 
przedstawionego jako arcybiskup z Reims, zarazem rycerz wiernie towarzyszący 
Karolowi Wielkiemu w Hiszpanii. (Notabene piękny portret szlachetnego Tur-
pina zaprezentowany został w znanym arcydziele literackim: Pieśń o Rolandzie).

Wyżej omówiona przedostatnia księga (przed już przedstawioną wcześniej 
piątą — periegetyczną) uwyraźnia wielorodzajowy (wielogatunkowy czy nawet: 
wielokategorialny) charakter całego Kodeksu Kalikstyńskiego. Będąc niewątpli-
wie tworem niejednorodnym — heterogenicznym — jest on jednocześnie dzie-
łem, któremu cechę systemowości nadaje temat wyznaczony centralną postacią 
św. Jakuba Starszego, Apostoła — uznanego za patrona Hiszpanii.

Ten arcyzabytek piśmiennictwa, jakim szczyci się cała kultura europejska, 
dopiero w XIX stuleciu doczekał się swego pierwszego łacińskojęzycznego wyda-
nia. Editio princeps (z manuskryptu będącego w posiadaniu Archiwum Katedry 
w Santiago de Compostela) ukazało się w roku 1882 i było dokonaniem uczo-
nego jezuity, ojca Fidela Fita (członka Akademii Królewskiej w Madrycie) oraz 
profesora Juliana Vinsona.

Przekłady w językach narodowych (wśród których, niestety, brak polskie-
go!) — w doskonałych wydaniach krytycznych — pojawiły się znacznie później. 
Należy tu koniecznie wskazać trzy wydania: Williama Melczera [1993], Bernarda 
Gicquela [2003] oraz Juana J. Moraleja i Maríi José Garcii Blanco [Liber  Sancti 
Iacobi 2004].



Saint James (Santiago) and the Codex Calixtinus — 
the Book of Saint James

Summary

The article presents a valuable 12th century Latin text called Codex Calixtinus or Liber 
Sancti Iacobi. The text consists of manuscripts written and compiled by a French monk, 
Aymeric (Aimerico) Picaud, connected with the Benedictine abbey of Cluny, and whose 
compilation was probably ordered by Pope Callixtus II. The first part, a collection of five 
compilations collatio documentorum was written on 213 sheets, on both sides, and describes 
the legendary life of St. James the Apostle who, as the legend goes, in his lifetime travelled 
as a missionary to Spain, and after his death as a martyr in Jerusalem was buried by his 
disciples in the Spanish land in Galicia in a place now called Santiago de Compostella.

The book to which two appendices were added later was edited as late as the 19th cen-
tury and to date has been translated into several languages.

The information included in this article (apart from the data concerning the circum-
stances concerning the creation of the Codex, problems with its attribution and data 
verification) presents first of all the apocryphal and legendary corpus of the book, its 
composition, heterogeneous character and content which includes: the first book, Antho
logia liturgica (Book of the Liturgies)—a collection of liturgical pieces meant to serve 
the cult of St. James or Santiago; the second book, De miraculis sancti Iacobi (Book of 
the Miracles)—a collection of twenty two miracles of St. James; the third book, Liber de 
translatione corporis sancti Jacobi ad Compostellam (Transfer of the Body to Santiago)—
devoted to the glorification of St. James’s cult and containing the narration of the transla-
tion of the saintly relics from Jerusalem to Spain; the fourth book Historia Caroli Magni 
et Rotholandi (The History of Charlemagne and Roland)—of a historiographical character 
narrating the exploits of Charlemagne in the Iberian Peninsula and his contribution to 
the propagation of the cult of St. James; and the fifth and last book Iter pro peregrinis ad 
Compostellam (A Guide for the Traveller)—which is one of the most precious medieval 
documents of the voyages and was meant to serve as a guide to the pilgrims following 
the dangerous path to Santiago.



Ryc. 2. Codex Calixtinus. Księga I, rozdział 1, strona 4r.
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Liber Sancti Jacobi vel Codex Calixtinus 
Księga św. Jakuba albo Kodeks Kalikstyński

Księga V, rozdział 7

O ziemiach, które znajdują się na drodze do Santiago i ludziach je 

zamieszkujących5

Podążając do Santiago, drogą przez Tuluzę, po przekroczeniu rzeki Garonny, 
napotykamy najpierw ziemie Gaskonii, a następnie, po przejściu przez Somport, 
ziemie Aragonii, a potem Nawarry, aż do mostu Arga6 i dalej.

Idąc drogą przez Port de Cize, za Turones [Tours], znajdujemy ziemie Pic-
tavis [Poitiers], żyzne, miłe i obfitujące w dobra wszelakie. Ich mieszkańcy są 
silni i wojowniczy, bardzo zręczni w posługiwaniu się łukiem, strzałami i dzi-
dami, dzielni w walkach, szybcy w wyścigach, schludni w ubraniu, szlachetnych 
rysów, biegli w mowie, hojni w darach, szczodrzy dla gości. Dalej znajduje się 
kraina Saintes [tellus Sanctonensium], a jeszcze dalej, za ujściem rzeki Garonny, 
są ziemie Burdeos, zasobne w dobre wino i ryby; ale język tuziemców jest pro-
stacki. Mieszkańców Saintes uważa się za nieokrzesanych także ze względu na 
ich mowę, choć przewyższają ich jeszcze swym prostactwem ci z Bordoleses. 
Ziemia tam jest niemal opustoszała, mało na niej wsi, rola płaska i piaszczysta, 
a choć obfituje w miód, proso i świnie, to przecie brak tam chleba, wina, mię-
sa, ryb, takoż rzek i źródeł. Jeśli przez przypadek przebywasz tę ziemię latem, 
to chroń swoją twarz przed ogromnymi muchami, które pospolicie zowią osami 
bądź bąkami, albowiem ogromna ich tam obfitość. A gdy uważnie patrzeć nie 
będziesz, kiedy stąpasz w piasku, jaki z morza pochodzi, natychmiast zapadniesz 
się po same kolana.

Po przejściu zatem tego kraju, dochodzimy do Gaskonii, ziemi pełnej białego 
chleba i wybornego czerwonego wina, pełnej lasów, łąk, rzek i krystalicznych 

5 Z wersji hiszpańskojęzycznej w przekładzie prof. Abelarda Moraleja, Casimira 
Torresa i Julia Feo (wyd. Xunta de Galicia 2004) przetłumaczyła Karolina Kuśnierek.

6 Hiszpańskie słowo puerta, etymologicznie można wywieść od wyrazu portus ozna-
czającego port lub od portare — nosić.
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źródeł. Gaskończycy są lekkoduchami, szybkimi w słowach, gadatliwymi, żarto-
bliwymi, rubasznymi, rozmiłowanymi w jedzeniu i piciu. Nie przywiązują wagi 
do odzieży ni ozdób, są źle odziani, ale wyćwiczeni w wojaczce, a i wyróżniający 
się gościnnością wobec biednych. Gaskończycy nie zwykli jadać przy stołach, 
a siedząc wokół ogniska i pijąc z jednego pucharka, ucztują powoli. Ubierają 
się niedbale, a i sypiają byle jak i niechlujnie, legając wszyscy razem na kilku 
siennikach — służący ze swym panem i panią. Na końcu tego kraju, podążając 
drogą do Santiago, napotykamy dwie rzeki, które płyną nieopodal miejscowości 
San Juan de Sorde; jedna po prawej, a druga po lewej stronie owej drogi. A żad-
nej z tych rzek przejść nie sposób bez łodzi. A przewoźnicy na nich potępieni 
niechybnie zostaną, albowiem — chociaż rzeki te są wąskie — pobierają oni od 
każdego człowieka, czy to biednego, czy też bogatego, którego na drugą stro-
nę przeprawiają, jedną monetę, za konia zaś cztery. A wymuszają zapłatę siłą 
i groźbą. A że łódki ich są małe, z pnia jednego drzewa robione, przeto konie 
się na nich nie mieszczą; jeśliś już jednak na takową łódkę wsiadł, uważaj, żebyś 
nie wpadł przez przypadek do wody. Najlepiej uczynisz, chwytając swego konia 
za uzdę i trzymając go za sobą, poza łódką, w wodzie. Dlatego wsiadaj na nią 
z małą liczbą towarzyszy, bo jeśli zbytnio będzie obciążona, niebezpieczne to być 
może. Zdarza się też często, że przewoźnicy zabierają — po uprzednim pobra-
niu od nich opłaty — tak wielu pielgrzymów, iż łódka się przewraca, a pątnicy 
toną w rzece. Cieszą się z tego złośliwie niegodziwi przewoźnicy, rabując mienie 
należące do nieboszczyków.

Dalej, już koło Port de Cize, znajduje się kraj Basków, którego wybrzeże roz-
ciąga się na północ do miasta Bajonna. Język tam barbarzyński, a ziemia pełna 
lasów i gór, uboga w chleb, wina i jakiekolwiek pożywienie dla ciała, prócz obfi-
tości jabłek, cydru i mleka. Wiedzieć należy, że w tej to ziemi, niedaleko Port de 
Cize, zarówno w miejscowości zwanej Ostabar, jak i w Saint-Jean- i Saint- Michel- 
-Pied-de-Port natknąć się można na niebezpiecznych i samowolnych pobor-
ców myta, którzy potępieni niech będą! Wychodzą oni na drogę i bezprawnie 
wymuszają siłą od pielgrzymów opłaty. A jeśliby który pątnik odmówił żądanej 
zapłaty, to obiją go, przeszukają akuratnie i gwałtem rabując opłatę, obraźliwy-
mi słowy jeszcze go obrzucą.

Są nieokrzesani, a i ziemia, którą zamieszkują jest ugorowata, lesista i bar-
barzyńska. Dzikość twarzy tubylców i ochrypły ich język zastraszyć mogą serce 
tego, kto ich zobaczy. A chociaż zgodnie z prawem myto pobierać mogą jedynie 
od kupców, zdzierają je także z pielgrzymów i wszystkich innych podróżujących. 
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Wolno im zwykle żądać czterech monet lub sześciu od jakiejkolwiek rzeczy; 
pobierają jednak osiem lub dwanaście, co jest dwakroć więcej. Dlatego też rozka-
zujemy i upominamy króla Aragonii i pozostałych władców, którzy odbierają od 
owych poborców myta pieniądze w ramach trybutów to jest: Rajmunda de Solis 
y Viviano de Agramonte oraz wicehrabiego z San Miguel i wszystkich ich potom-
ków, razem z wymienionymi wcześniej przewoźnikami oraz Arnalda de Guinia 
wraz z potomkami oraz wszystkich panów wymienionych rzek, że bezprawnie 
otrzymują pieniądze od owych przewoźników. Upominamy także wszystkich 
kapłanów, którzy ich spowiadają i udzielają komunii, a też odprawiają święte 
obrzędy lubo przyjmują ich w kościołach, żeby owi zdziercy zostali ekskomu-
nikowani nie tylko w siedzibach episkopalnych swoich własnych ziem, a nadto 
zmuszeni byli, tak aby usłyszeli to pielgrzymi w katedrze Santiago, odbyć długą 
i publiczną pokutę, dopokąd nie wyrażą skruchy i nie zmniejszą swoich trybu-
tów. A jeśli jakikolwiek prałat, który z miłosierdzia lub z chęci zysku, chciałby 
im występki odpuścić, to anatemą objęty będzie! A owi poborcy niechaj wiedzą, 
że mogą przecie pobierać pewne opłaty od pielgrzymów, jak również wymienie-
ni już przewoźnicy jednego obola za przewiezienie dwóch osób, jeśli są bogaci, 
i za ich konia jedną monetę; ale od biednych nic. Powinni też mieć duże łódki, 
na których wygodnie pomieścić się mogą i ludzie, i konie.

Jest w kraju Basków, na drodze do Santiago, góra wysoka, która zwie się Port 
de Cize, już to ze względu na to, że jest ona bramą do Hiszpanii, już to dlatego, 
że przez ową górę przenoszono rzeczy potrzebne z jednych krajów do innych; 
a wznosi się owa góra na wysokość ośmiu mil i zejście z niej jest równie długie. 
A wydaje się tak wysoką, jakby sięgała nieba. Temu, kto się na nią wspina zda 
się, że ręką może dotknąć nieba. Z jej szczytu można zobaczyć morze brytyjskie 
i zachodnie7 oraz ziemie trzech krajów to jest: Kastylii, Aragonii i Francji. Na tym 
samym szczycie znajduje się miejsce zwane Krzyżem Karola Wielkiego (la Cruz 
de Carlomagno), bo tam z pomocą toporów, dzid i motyk oraz innych narzędzi 
otworzył drogę Karol Wielki, kierując się dawno temu do Hiszpanii razem ze 
swym wojskiem. I pokłonił się tam zwrócony w kierunku Galicji i wzniósł swoje 
modły do Boga i do Santiago. Z tego też powodu przyklękają tamże pielgrzy-
mi i modlą się, patrząc w kierunku Santiago i zostawiając na tej drodze krzyże, 

7 Mowa tutaj zapewne o morzu francuskiej Bretanii, a określenie „morze zachodnie” 
odnosi się do Zatoki Biskajskiej.
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których znaleźć tam można tysiące. Dlatego uważa się to miejsce za pierwsze 
na szlaku wędrówki, w którym wznosi się modły do Santiago.

Na tym samym miejscu, zanim rozkwitło na ziemiach hiszpańskich chrze-
ścijaństwo, bezbożni mieszkańcy Nawarry i Baskowie nie tylko rabowali piel-
grzymów udających się do Santiago, ale także dosiadali jak osłów, a na koniec 
mordowali. Obok góry Port de Cize, w kierunku na północ, jest dolina, zwana 
Valcarlos, w której rozbiły swój obóz wojska samego Karola Wielkiego, wtedy, 
kiedy jego wojownicy polegli w Roncesvalles. Przechodziło przez nią także wielu 
pielgrzymów idących do Santiago, którym ciężko było wspinać się na górę. Dalej, 
przy zejściu z góry znajduje się szpital i kościół. Jest tam też skała, którą wielki 
bohater Roland przeciął trzema cięciami z góry na dół. Jeszcze dalej znajduje 
się Roncesvalles, miejsce, gdzie rozegrała się wielka bitwa, w której król Marsyl, 
Roland i Oliwier i pozostałych czterdzieści tysięcy wojowników chrześcijańskich 
i saraceńskich śmierć poniosło.

Za tą doliną znajduje się Nawarra, ziemia uważana za szczęśliwą ze wzglę-
du na obfitość chleba, wina, mleka i bydła. Mieszkańcy Nawarry i Baskowie są 
bardzo do siebie podobni, co do rodzajów gustów w jedzeniu i ubiorze. Łączy 
ich także podobny język. Jednakże Baskowie mają nieco jaśniejszą skórę od tych 
pierwszych. Noszą nadto czarne, krótkie szaty tylko do kolan, podobnie jak 
Szkoci i używają butów, które zwą abarcas (łapcie), zrobionych z niewyprawio-
nej skóry wraz z włosiem, przywiązanych do stóp za pomocą rzemieni, chronią-
cych jedynie podeszwy, reszta stopy pozostaje odkryta. Okrywają się kapotami 
z czarnej wełny, długimi do łokci i wykończonymi obszyciem, które nazywają 
sayas. Jedzą i piją niczym świnie. I tak cała rodzina mieszkająca w jednym domu, 
zarówno służący, jak i pan, zarówno służąca, jak i pani, jadają całe pożywienie 
wymieszane razem w jednej misie, a nie używają łyżek, tylko jedzą rękoma i piją 
z jednego naczynia. Gdybyś ich widział jedzących, za psy lub świnie raczej wziąć 
byś ich mógł. Albo gdybyś usłyszał jak mówią, albowiem mowa ich przypomina 
raczej szczekanie psów, jako że ich język jest całkiem barbarzyński. Boga nazy-
wają urcia, Matkę Bożą andrea Maria, na chleb mówią orgui, na wino ardum, 
na mięso aragui, na ryby araign, na dom echea, na pana domu iaona, na panią 
domu andrea, na kościół elicera, na prezbiterium belaterra tzn. piękna ziemia, na 
pszenicę gari, na wodę uric, na króla ereguia, a na Santiago iaona domne Iacue.

Jest to lud barbarzyński, odmienny od wszystkich pozostałych zarówno 
w zwyczajach, jak i sposobie bycia, pełen niegodziwości, o ciemnym kolorze 
skóry, a twarze ich niecne, zdeprawowane, złośliwe, perfidne, fałszywe, lubieżne, 
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opite, pełne gwałtowności wszelkiej, dzikie, prostackie, nikczemne i potępio-
ne, bezbożne i surowe, okrutne i kłótliwe, wszelkiej szlachetności pozbawione, 
a skłonnością do niecnot wszelkich i niegodziwości podobne w podłości swojej 
do twarzy getów i saracenów. Wrogowie naszego galickiego kraju we wszyst-
kim! Za marny pieniądz zabije taki (mieszkaniec Nawarry czy Bask), jeśli może, 
Francuza. W niektórych prowincjach, szczególnie w okolicy Biskajów i Alvy, 
parzą się bezwstydnie, bez okrycia żadnego, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
pokazując swoje przyrodzenie, kopulując takoż. Także w tym celu wykorzystu-
ją zwierzęta i dlatego mówi się, że wieszają kłódkę na zadku mulicy lub kobyły, 
aby nikt dostępu do niej nie miał jak tylko on. Całuje taki lubieżnie zarówno 
srom kobiety, jak i mulicy. Z tego też powodu winni być oni potępiani przez 
wszystkich, którzy za cnotliwych i mądrych się uważają. Niewątpliwie, uchodzą 
za sprawnych w walce na otwartym polu, choć słabych w zdobywaniu zamków; 
sprawiedliwych w płaceniu dziesięciny i pilnych w składaniu ofiar. A wiedzieć 
należy, że każdego dnia, idąc do kościoła, składają Bogu ofiarę z chleba, wina lub 
pszenicy, albo innego pożywienia. Za każdym razem kiedy Bask albo Nawarczyk 
wyrusza w drogę, zawiesza na szyi róg, tak jak to czynią myśliwi, a w rękach 
niesie, jak to jest w zwyczaju, dwie lub trzy dzidy, które nazywają tu azconas. 
Wchodząc i wychodząc z domu, gwiżdżą jak kania. A kiedy chowają się w kry-
jówkach w miejscach odosobnionych i pustych, aby stamtąd napadać i rabować, 
zwołują swoich towarzyszy po cichu, naśladując sowę, lub wyją tak jak wilcy.

Powiada się, że pochodzą od Szkotów, bo są im podobni w swoich zwycza-
jach i wyglądzie. Legenda głosi, że Juliusz Cezar wysłał do Hiszpanii, w celu jej 
podbicia, trzy nacje, które nie chciały mu płacić trybutów, a byli to: Numidowie, 
Szkoci i Kornwalowie z rozkazem, aby podrzynali gardło wszystkim mężczy-
znom, oszczędzając życie jedynie kobietom. A dotarłszy przez morze do tego 
wybrzeża, po zniszczeniu swych łodzi, ogniem i mieczem spustoszyli te ziemie 
od Barcelony do Saragossy i od Bajonny aż do Montes de Oca. Nie mogli dalej 
przekroczyć tej linii, bo zjednoczone siły Kastylijczyków pobiły ich i wyrzuciły ze 
swoich terytoriów. Uciekając, dotarli więc aż do gór u wybrzeży, które rozciągają 
się między Najerą, Pamploną i Bajonną to jest aż do wybrzeży w okolicy Biskajów 
i Alvy, gdzie osiedli i zbudowali wiele fortec. Zabili wszystkich mężczyzn, a ich 
kobiety zniewolili i spłodzili z nimi synów, których przez pamięć na te wyda-
rzenia nazwano navarros. A to dlatego, że Navarro znaczy tyle co no verdade
ro (nieprawdziwy), to jest poczęty z nieprawego łoża lub z nieprawych ojców. 
Przypisuje się im też przejęcie nazwy navarros pierwotnie od miasta Naddvader, 



które jest na ziemiach, z jakich tutaj przybyli. Miasto to, w dawnych czasach, 
przywrócił do Boga swoim nauczaniem apostoł i ewangelista — św.  Mateusz.

Dalej za tymi ziemiami, po przejściu Montes de Oca, w kierunku Burgos, 
rozciągają się krainy Hiszpanów, to jest Kastylia i Campos. Ziemie te pełne są 
bogactw, obfitują w złoto i srebro, sukna i wielce silne konie, bogate są w chleb, 
wino, mięso, ryby, mleko i miód. Nie ma tam jednak drzew, za to pełno w nich 
ludzi złych a niebezpiecznych. Dalej, po przejściu ziem Leonu i portów w górach 
Irago oraz góry Cebreiro, docieramy do ziem galicyjskich. Obfitość tu lasów, rzek, 
łąk i sadów, wspaniałych owoców i źródeł czystych; mało zaś tutaj miast, wsi czy 
pól uprawnych. Ziemia ta uboga jest w chleb pszenny i wino, dużo natomiast 
chleba żytniego i cydru, bydła i koni, mleka i miodu, i ryb morskich wszelakich, 
wielkich i małych. Kraina bogata w złoto i srebro, w sukna i skóry i inne bogac-
twa a przede wszystkim w skarby po saracenach. Galicyjczycy szybciej niż inne 
bardziej zacofane ludy hiszpańskie dostosowują się do naszych galijskich zwy-
czajów, ale są popędliwi a i swarliwi wielce.
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Antoni Jackowski, Izabela Sołjan
 

Droga świętego Jakuba jako element 
kształtowania świadomości geograficznej 
mieszkańców Europy do końca XVI wieku

Szlak świętego Jakuba pojawił się w średniowieczu i przetrwał właściwie bez 
większych zmian do dzisiaj. Przebiegał on i przebiega nadal niemal przez całą 
Europę, kończąc się przy grobie świętego w Santiago de Compostela, miejscowo-
ści położonej w hiszpańskiej Galicji. Droga jakubowa stanowi swoisty fenomen 
religijny, społeczny i kulturowy, ale też geograficzny. Przemieszczające się tym 
szlakiem od co najmniej X wieku tłumy pielgrzymów, obok spełniania praktyk 
religijnych (często nakazywanych jako pokuta za ciężkie grzechy), miały możli-
wość poznawania nowych krajów, regionów czy miejscowości, a także ludzi i ich 
obyczajów. Udział w tych masowych jak na owe czasy migracjach religijnych, 
jak też dotarcie do celu wędrówki, czyli do grobu św. Jakuba, w jakimś sensie 
nobilitowały pielgrzyma, nadając mu coś w rodzaju statusu Europejczyka. Euro-
pejczykiem stawała się osoba, która przemierzając szlak pielgrzymkowy, „na 
własne oczy” widziała dalekie kraje i nieznane miasta. Przed epoką Wielkich 
Odkryć Geograficznych wędrówka szlakiem świętego Jakuba poszerzała zatem 
horyzont geograficzny naszych przodków, którego zasięg przesunął się z najbliż-
szej okolicy nad Ocean Atlantycki do przylądku Finisterre (Fisterra, łac. finis 
terrae — koniec ziemi). Dla ścisłości dodajmy, że podobną rolę spełniały również 
szlaki pielgrzymkowe do Ziemi Świętej i Rzymu, ale wędrówki nimi nigdy nie 
miały tak masowego charakteru. Zdarzały się przypadki, że pielgrzymi łączyli 
wędrówki do tych trzech świętych miejsc chrześcijaństwa, co powodowało, że 
nieraz przez lata przebywali poza swoim domem. 

Powracający pielgrzymi wieszali na drzwiach swoich domostw muszlę, 
symbol odbytej wędrówki. Osoby takie cieszyły się dużym autorytetem współ-
mieszkańców. O tej pozycji społecznej decydował nie tylko fakt odbycia 
liczącej setki kilometrów wędrówki, ale także poznanie świata, a więc posia-
danie szerszej perspektywy na widzenie różnych spraw, nieraz bardzo żywot-
nych dla danej społeczności lokalnej. Inaczej to ujmując, takimi lokalnymi 
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Ryc. 1. Finisterre. Widok na ocean Atlantycki z przylądka

autorytetami stawały się osoby, które dzięki swej podróży osiągnęły znacz-
nie wyższy od przeciętnego poziom wiedzy ogólnej, obejmującej również 
świadomość geograficzną. 

Do Composteli prowadziło wiele szlaków pielgrzymkowych przecinających 
niemal całą średniowieczną Europę. Niektóre z tych dróg nawiązywały do przebie-
gu głównych traktów handlowych lub istniejącej sieci drogowej (np. we Francji). 
Wędrowali nimi przede wszystkim pątnicy z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, 
Anglii i oczywiście z samej Hiszpanii (tzw. „droga świętego Jakuba” — magnum 
iter Sancti Jacobi). Za rzeczywistego twórcę tego szlaku uważa się Sancho III Wiel-
kiego (zm. 1035), króla Nawarry, wielkiego opiekuna pielgrzymów zdążających 
do Composteli. Szlak ten określano jako najpiękniejszą drogę świata. Ze wzglę-
du na ówczesny poziom świadomości geograficznej przeciętnego mieszkańca 
Europy w swych wyobrażeniach wierni lokowali Compostelę na krańcu świata, 
gdzie słońce co dzień umiera. Należy pamiętać, że już od czasów rzymskich ska-
listy przylądek w pobliżu późniejszej Composteli nosił nazwę Finis Terrae. Owo 
skaliste wybrzeże Galicji do dziś nazywa się przylądkiem Finisterre. Wielu śre-
dniowiecznych pielgrzymów pozostawało w okolicy Composteli w oczekiwaniu 
na śmierć. Na całym kontynencie opowiadano o licznych cudownych wydarze-
niach mających się dziać za sprawą świętego Jakuba [Chélini, Branthomme 
1996; Jackowski, Sołjan 2000; Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka 1999]. 
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Ryc. 2. Pątnicy na Finisterre palący swe ubrania

Zapewne już na początku X wieku sława kultu świętego apostoła prze-
kroczyła granice Hiszpanii. W kolejnych stuleciach notowano coraz więcej 
pielgrzymów przybywających ze wszystkich stron kontynentu. Do grobu 
świętego ściągali królowie, rycerze, kupcy, duchowni, chłopi, żebracy. Spo-
tykano pielgrzymów chorych, których wieziono lub niesiono. Wędrówka do 
Composteli trwała zazwyczaj kilka miesięcy, często przekraczając rok. Droga 
była męcząca, a pielgrzym narażony był na wiele niebezpieczeństw. Znaczną 
część pątników stanowili pokutnicy. Stąd wędrowców do Composteli uważa-
no za prawdziwych pielgrzymów. Potwierdza to w sposób jednoznaczny Dan-
te Alighieri [1960]. W swym pamiętniku Nowe życie (Vita Nova) (1292–1294, 
wyd. 1576) pisał: „[t]rzeba […] wiedzieć, że trojakim mianem zwą się oso-
by odbywające podróż w służbie Najwyższego: palmiarzami, o  ile jadą za 
morze, tam gdzie nieraz dobywają palmę męczeńską; pielgrzymami ci, co idą 
do klasztoru w Galicji, gdyż grób świętego Jakuba znajduje się dalej od jego 
ojczyzny niż grób każdego innego apostoła; zwą się romianami ci, którzy idą 
do Rzymu”. W innym miejscu ten wybitny włoski poeta pisze: „pielgrzym 
może być rozumiany w sposób dwojaki, szerszy i ściślejszy. Szerszy, ile że 
pielgrzymem jest każdy przebywający poza swoją ojczyzną; w znaczeniu ściś-
lejszym, pielgrzymem jest ten, co podróżuje ku klasztorowi Świętego Jakuba 
i stamtąd powraca”.
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Pielgrzymki do grobu św. Jakuba rozpoczęły się już w IX wieku, ale ich 
nasilenie rozpoczęło się w X stuleciu. Około 930 roku pojawił się w Composteli 
pierwszy cudzoziemiec, którym był niemiecki duchowny [Manikowska 2008]. 
Około połowy tego stulecia do grobu św. Jakuba przybyła pierwsza pielgrzym-
ka francuska [Olędzka-Frybesowa 1997]. W XII wieku sława Composteli 
przyćmiła Rzym. W tym samym okresie aktem papieskim miejsce to uznano 
za jeden z trzech najważniejszych ośrodków dla chrześcijan (obok Jerozolimy 
i Rzymu). W 1122 roku (wg niektórych źródeł w roku 1119) papież Kalikst II 
nadał Composteli prawo do Roku Jubileuszowego. Obchodzono go, gdy dzień 
świętego Jakuba (25 lipca) przypadał w niedzielę. Papież Aleksander III w bulli 
Regis Aeterni z 1179 roku uczynił ten przywilej wieczystym. Ostatnie takie jubi-
leusze przypadły w latach: 1999, 2004 i 2010. W 1478 roku papież Sykstus IV 
uznał pielgrzymkę do Composteli za równoważną z pielgrzymką do Jerozolimy 
[Oursel 1978; Péricard-Méa 2000; Knapiński 2002]. 

W średniowieczu rejestrowano w Santiago de Compostela do 500 tys. pąt-
ników rocznie. Można przypuszczać, że dla części tych osób chęć dotarcia do 
grobu św. Jakuba stanowiła jedynie pretekst do podjęcia wyprawy umożliwiającej 
również poznanie krajów europejskich położonych poza szlakiem [Skowron 
1997]. Wśród pielgrzymów znaczący odsetek stanowili przedstawiciele miesz-
czaństwa. Przykładem może być wędrówka wrocławianina Piotra Rindfleischa, 
który podjął taką peregrynację pod koniec 1506 roku [Manikowska 2002b; 
2008]. Z drugiej strony licznie wędrowali też ubodzy mieszkańcy Europy. Umoż-
liwiały to darmowe noclegi i wyżywienie. 

Ważnym wydarzeniem w rozwoju pielgrzymek do Composteli było opraco-
wanie Księgi świętego Jakuba — Liber Sancti Jacobi zwanej też często Kodeksem 
Kalikstyńskim (Codex Calixtinus). Powstała ona na polecenie papieża Kaliksta II 
zapewne około 1140 roku, a więc już po jego śmierci (1124). Miała zawierać wszel-
kie uregulowania związane z kultem św. Jakuba. Autorem dzieła był prawdopo-
dobnie francuski mnich z Poitou, Aymeric Picaud. Piąta część księgi stanowi 
swego rodzaju przewodnik turystyczny do Composteli, który umożliwia niemal 
wierne odtworzenie tych szlaków. Zawarty w tym dziele opis dróg prowadzących 
do świętego Jakuba (z wyszczególnieniem istniejącej infrastruktury) jest o tyle 
ważny dla dzisiejszego pielgrzyma, że niemal wszystkie szlaki funkcjonują do 
czasów nam współczesnych [Bourdarias, Wasielewski 1996]1.

1 Patrz też artykuł K. Kuśnierek w niniejszym tomie.
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Ryc. 3. Mapa dróg do Santiago de Compostela, Carte des Chemins de S. Jacques de Compostelle 
1648. Camino Francés de Santiago de Compostela

Wymieńmy zatem te główne szlaki:

Via Turonensis. Szlak zaczynał się w Tours. Łączył się on ze szlakiem z Paryża 
oraz z drogą Niederstrasse, prowadzącą z Polski przez Niemcy i Belgię.
Via Lemovicensis. Szlak ten zaczynał się w Vézelay.
Via Podensis (Droga Owerniacka). Szlak rozpoczynał się w Le-Puy-en-Velay.
Via Tolosana. Szlak zaczynał się w Arles. Docierała tu droga pielgrzymkowa.
Oberstrasse. Prowadziła z Einsiedeln w Szwajcarii. Tu także szlaki prowadzące 
z Półwyspu Bałkańskiego i z Włoch. 

Droga świętego Jakuba (Camino del Santiago), Wielka Droga (Camino Grande) 
lub Droga Francuzów (Camino Francés). Najważniejszy odcinek szlaku świętego 
Jakuba. Po przekroczeniu Pirenejów drogi francuskie wkraczały na teren księstwa 
Nawarry jako dwa szlaki: tzw. droga aragońska prowadząca przez przełęcz Samport 
oraz droga nawarryjska biegnąca przez przełęcz Roncevalles. Oba szlaki łączyły się 
w Puente la Reina, gdzie zaczynała się swego rodzaju właściwa droga św. Jakuba. 
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Droga Pierwotna (Camino Primitivo). Najstarsza droga do Composteli, zaczy-
nająca się w Oviedo.

Droga Angielska. Droga morska, którą przybywali pielgrzymi z Wysp Bry-
tyjskich, krajów nadbałtyckich (m.in. z Polski), ze Skandynawii i Niderlandów. 
Głównym portem docelowym była La Coruña.

Via de la Plata (Droga Srebrna). Wiodła z Andaluzji, zaczynała się w Sewilli 
i Kordobie.

Droga Portugalska. Zaczynała się w Lizbonie. Obok mieszkańców Portuga-
lii korzystali z niej również Hiszpanie i Włosi, niektórzy z nich przybywali tu 
drogą morską.

W ostatnich latach podejmowane są kroki w kierunku rekonstrukcji Cami
no de la Costa, biegnącej wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii przez kraj 
Basków, Kantabrię i Asturię. 

Zasięg międzynarodowy miały przede wszystkim drogi lądowe (niemiecka 
i francuska) oraz szlak morski (angielski), które na terenie Hiszpanii łączyły się 
ze szlakami wewnętrznymi. We Francji np. najważniejsze szlaki (camino fran
cés) zaczynały się w Paryżu (zbiegały się tu szlaki morskie z Anglii i część nie-
mieckich), Vézelay, Clermont, Le Puy-en-Velay (dochodziło tu kilka szlaków 
niemieckich i ze Szwajcarii) czy w Saint Gilles (węzeł dla szlaków niemieckich 
i włoskich). 

Historycy do najciekawszych zaliczają szlaki rozpoczynające się we Francji: 
w Tours, Le Puy, Vézelay i Arles.

W Tours, mieście św. Marcina, rozpoczynali pielgrzymkę mieszkańcy północ-
nej Francji oraz Niderlandów, Niemiec a także Polski, którzy szlakiem zwanym 
Niederstrasse docierali najpierw do Paryża. Polacy wyruszali przede wszystkim 
z czterech miast: Gdańska, Torunia, Wrocławia i Krakowa. W Marburgu wkra-
czali na Niederstrasse, która przez Kolonię, Akwizgran, Maastricht, Amiens 
wiodła do stolicy Francji, a dalej do Tours. Stąd szlak ten, zwany via turonensis, 
prowadził przez Poitiers, Bordeaux i Dax, dochodząc do miejscowości Ostabat 
i dalej do przełęczy Roncesvalles.

Szlak zaczynający się w Vézelay — via lemovicensis — miał dwa warianty, 
przebiegając przez Bourges lub Nevers. Pielgrzymi udawali się stąd do Saint-Léo-
nard-de-Noblat, a następnie do Périgueux, La Réole, Ostabat i dalej do przełęczy 
Roncesvalles. Do Ostabat dochodził kolejny szlak, via podensis, prowadząca z Le 
Puy-en-Velay. Szlak ten był użytkowany przede wszystkim przez mieszkańców Alza-
cji i Burgundii, a także przez pielgrzymów ze Szwajcarii i południowych Niemiec.
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Wreszcie ostatni z omawianych szlaków — via tolosana — prowadził przez 
tereny południowej Francji. Zaczynał się w Arles i biegł przez Tuluzę do Pau 
w Pirenejach i dalej do przełęczy Somport. Korzystali z niego zwłaszcza miesz-
kańcy południa Francji oraz pielgrzymi z Włoch i Półwyspu Bałkańskiego. 
Na szlaku tym spotykano też pątników z Niemiec i Szwajcarii, którzy docierali 
do Arles drogą prowadzącą z Einsiedeln przez Genewę, Chambéry, Montélimar 
(Oberstrasse). 

Pireneje pokonywano, wędrując dwiema przełęczami: szlaki via turonensis, 
via lemovicensis i via podensis biegły przez przełęcz Roncesvalles (1057 m n.p.m.) 
do Pampeluny. Ostatni szlak, via tolosana, prowadził przez przełęcz Samport 
(1632 m n.p.m.), dochodząc do miasta Jaca. Po drugiej stronie Pirenejów szla-
ki francuskie łączyły się w miejscowości Puente la Reina. Od tego też miejsca 
aż do Composteli prowadził jeden główny szlak zwany Drogą Świętego Jakuba 
(Camino del Santiago), Wielką Drogą (Camino Grande) lub Drogą Francuzów 
(Camino Francés).

Do Composteli prowadziły też szlaki biegnące z innych stron kontynen-
tu europejskiego. Historycy podkreślają, że jeszcze przed wykształceniem się 
głównego szlaku św. Jakuba do sanktuarium prowadziły w Hiszpanii dwie drogi, 
wykorzystywane w okresie od IX do XII wieku. Były to: Droga Północna (Asturia, 
Galicja) i Droga Pierwotna (Camino Primitivo lub Fonsagrada), pierwsza, którą 
wędrowali pielgrzymi z Oviedo. Prawdopodobnie tą drogą podążał do Com-
posteli Alfons II, król Asturii. Droga ta funkcjonowała mniej więcej do połowy 
X wieku, kiedy wykształcił się już szlak francuski. Pielgrzymi korzystali też ze 
szlaków morskich: szlaku Arousa (lub rzeki Ulla) i szlaku angielskiego. O ile 
pierwszy z nich nawiązywał przede wszystkim do hipotetycznego szlaku prze-
wiezienia ciała św. Jakuba z Jerozolimy do Galicji, o tyle szlak angielski cieszył 
się dużą popularnością wśród średniowiecznych pielgrzymów. Byli to zwłaszcza 
mieszkańcy regionów nadbałtyckich (w tym też Polacy), Skandynawii, Wysp 
Brytyjskich i Niderlandów. Służył zapewne od XI wieku. Pielgrzymi z Anglii 
wyruszali na ogół z małych portów wzdłuż wschodnich i południowych wybrze-
ży, a następnie doliną Sommy przez Amiens lub przez Hawr i Rouen kierowali 
się do Paryża, a następnie do Tours. Popularność Drogi Angielskiej wzrosła po 
wojnie stuletniej (1337–1453). Głównym portem dla pielgrzymów do Composteli 
stała się wówczas La Coruña, obok której funkcjonowało wiele małych portów.

Dwie drogi prowadziły do Composteli z południa. Pierwsza to tzw. Droga 
Srebrna, Via de la Plata, która wiodła z Andaluzji. Zaczynała się w Sewilli i Kor-
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dobie i wiodła przez Meridę, Salamankę, Zamorę, Léon i Orense. W tej ostatniej 
miejscowości dołączał do niej szlak z Portugalii. Droga ta zyskała na znaczeniu 
dopiero od XVI wieku, kiedy Arabowie zostali już usunięci z południa Hiszpanii.

Z południa prowadziła też Droga Portugalska, która zaczynała się prawdo-
podobnie w Lizbonie. Korzystali z niej zarówno Portugalczycy, jak też Hiszpanie 
i Włosi. Szlak ten miał wiele wariantów. Jeden prowadził przez miejscowości 
Sintra, Mafra, Obidos, Alcobaca i Batalha. Drugi wariant wiódł wzdłuż rzeki 
Tag przez Santarem. Oba szlaki łączyły się w Coimbrze. Dalej droga prowadzi-
ła do Porto. Tu ponownie się rozdzielała. Droga północno-zachodnia biegła 
wzdłuż wybrzeża atlantyckiego przez Viana do Castelo, droga północna wiod-
ła przez Barcelos, a tzw. Droga Lima przez Bragę i Ponte de Lima. Najchętniej 
korzystano z tego ostatniego szlaku, jako że Bragę uznawano za religijną stolicę 
Portugalii. Na ostatnim odcinku wszystkie drogi łączyły się nad rzeką Minho, 
którą biegnie granica między Portugalią a Hiszpanią. Wędrując przez graniczne 
miejscowości Valença i Tui, docierano do Pontevedry, a stamtąd przez Padrón 
do Composteli.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że po przybyciu do Composteli pielgrzymi 
odbywali jeszcze krótką wędrówkę na cypel Finisterre, do legendarnego krańca 
świata. Przypomnijmy, że w średniowieczu bardzo często pojawiały się pogłoski 
o rychłym końcu świata, stąd wielu pielgrzymów pragnęło dotrzeć do owego 
końca ziemi. Droga ta, licząca około 100 km od Composteli, zwana była Dro-
gą Finisterre lub Drogą Uzupełniającą. Panowało powszechne przekonanie, że 
widoczna z Finisterre linia horyzontu była linią dzielącą życie i śmierć, granicą 
pomiędzy strachem a bezpieczeństwem.

Na terenach, przez które biegły drogi pielgrzymkowe, tworzono placówki 
wyspecjalizowane w obsłudze pątników: obiekty noclegowe (hostales, fondas), 
kantory wymiany pieniędzy i towarów, punkty handlowe, szpitale. Zmarłych 
w drodze pielgrzymów chowano na specjalnie wydzielonych cmentarzach loka-
lizowanych przy hospicjach. Powstawały kościoły, na ogół o dużych rozmiarach, 
które miały pomieścić tysiące przechodzących pielgrzymów (tzw. kościoły piel-
grzymkowe). Wzdłuż szlaków zlokalizowane były liczne opactwa, w których 
mogli się zatrzymywać pątnicy, korzystając z noclegu i wyżywienia. Znajdujące 
się na trasie klasztory przeznaczały część pomieszczeń dla pątników. Bezpie-
czeństwa pielgrzymów strzegły załogi rozmieszczonych wzdłuż szlaku zamków. 
Historycy są zgodni, że szlak świętego Jakuba był szlakiem rozwoju kultury 
i architektury romańskiej. Wykształcił się również specjalny typ miejscowo-
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ści położonych na drodze świętego Jakuba, o charakterystycznym układzie 
(np. Puente la Reina). 

Sława, jaką cieszył się grób św. Jakuba sprawiła, że na szlaku pielgrzymkowym 
do Composteli nie mogło zabraknąć Polaków. O tym, że tacy pątnicy wędrowali 
po ziemiach polskich, świadczą choćby odkrycia archeologiczne znaków piel-
grzymich, dokonywane w różnych częściach kraju. 

Polacy korzystali na ogół z dróg lądowych: niemieckiej i francuskiej (wariant 
południowy). Szlak ten wiódł wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego do Per-
pignan, a stamtąd przez Barcelonę i Tarragone docierał do Kastylii oraz Galicji 
i kończył się w Composteli. Do sporadycznych należały pielgrzymki odbywane 
drogą morską z Gdańska. Wędrówki pątników polskich trwały przez całe śre-
dniowiecze do końca XVII wieku, potem ich natężenie zmalało. 

Kim byli nasi pielgrzymi? Czy wędrowali dobrowolnie, czy podróż ta wyni-
kała z  innych przyczyn? Przypomnijmy, że wśród pątników wyruszających 
do Composteli z różnych zakątków Europy sporą grupę stanowili pielgrzymi 
odbywający podróż jako pokutę nakazaną na spowiedzi. Pielgrzymka ta była 
uznawana przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce za jedną z najważniejszych 
praktyk religijnych. 

A więc co wiemy o pielgrzymach Polakach? Niestety niewiele. Źródła archi-
walne pozwalają odtworzyć tylko kilkadziesiąt nazwisk, które z różnych przyczyn 
zarejestrowano w dokumentach hiszpańskich. Inni, anonimowi pielgrzymi polscy 
zapewne nie bardzo różnili się od pątników będących w drodze. Do pierwszych 
należał niewątpliwie Jakub Czatan, który został odnotowany pod datą 15 kwiet-
nia 1379 roku. Jeden z kolejnych glejtów otrzymał inny znany pielgrzym, Paweł 
z Radzanowa. Od 1375 roku związany był on ze środowiskiem dworskim księcia 
Janusza I Starszego, w latach 1376–1388 został chorążym warszawskim. Z póź-
niejszych podróżnych wymieńmy jeszcze Jana Dantyszka (1523), Piotra Opaliń-
skiego (1586 lub 1587), Jerzego i Stanisława Radziwiłłów. Radziwiłłowie przybyli 
do grobu św. Jakuba w pierwszym tygodniu marca 1579 roku. Przypuszczalnie 
Pireneje przekroczyli około 20 stycznia i przez Barcelonę, Saragossę, Madryt 
i Valladolid dotarli do Composteli. Część szlaku pokonywali zapewne pieszo. 
Do dziś zachował się dokument potwierdzający odbycie spowiedzi i przyjęcie 
komunii św. w sanktuarium. Interesującą relację o wędrówce do Composteli 
w 1595 roku pozostawił Anonim, niezidentyfikowany pamiętnikarz, którym 
według niektórych historyków mógł być Fryderyk Szembek (1575–1644), jezuita 
i teolog. Podążał on do grobu św. Jakuba mniej więcej tą samą trasą, którą poko-
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nywali wcześniej Radziwiłłowie. Ryszard Skowron [1997] wspomina ogółem 
o 61 Polakach, którzy w XVI wieku podróżowali po Hiszpanii. Przynajmniej 
część z nich dotarła do grobu św. Jakuba2.

Pielgrzymi rozpoczynali swoją wędrówkę na ogół dopiero po otrzymaniu spe-
cjalnego glejtu wydawanego przez kancelarię króla aragońskiego. Zwracając się 
do króla o glejt, pielgrzymi zazwyczaj prosili go, aby wziął ich w opiekę i udzielił 
poparcia dla spokojnego dotarcia do celu. W zależności od trasy i skali trudno-
ści jej pokonywania ważność glejtów obejmowała różne okresy, od miesiąca do 
kilku miesięcy. Glejty wystawione w Hiszpanii obejmowały nie tylko samego 
rycerza — odbiorcę dokumentu — ale także jego orszak składający się z ośmiu 
osób. Pielgrzymi św. Jakuba cieszyli się dużym szacunkiem i poważaniem. Nale-
ży też przypuszczać, że udział polskich rycerzy w pielgrzymkach do Composteli 
stwarzał możliwości spotkań z rycerstwem przybywającym tam z całej Europy.

Miejsce Santiago de Compostela w świadomości mieszkańców średnio-
wiecznej Europy znalazło też swoje odbicie w działaniach podejmowanych 
przez Hiszpanów na podbijanych terenach kontynentu amerykańskiego. Kon-
kretnie przejawiało się to w terminologii związanej z miejscowościami, którym 
osadnicy nadawali nazwy nawiązujące do miejsca grobu św. Jakuba [Santiago 
e  América 1993]. Do końca XVI wieku 29 miejscowości na terenie Ameryki 
Łacińskiej posiadało w swej nazwie elementy nawiązujące do Santiago de Com-
postela. Pierwszą była Azua de Compostela, założona w 1504 roku na terenie 
dzisiejszej Republiki Dominikany. Najbardziej znane osiedla to Santiago del Este-
ro (Argentyna), utworzone w 1550 roku przez Juana Ineza del Prado, Santiago 
(Chile), ufundowane w 1541 przez Pedra de Valdivia, Santiago de Cuba (Kuba), 
założone między 1511 a 1516 roku przez Diega Velázqueza de Cuellar, Santiago de 
Compostela (Meksyk), ufundowane w 1540 przez Cristobala de Oñate. Później na 
terenie obu Ameryk pojawiło się kilkaset miejscowości posiadających w nazwie 
Santiago (najczęściej) lub Compostela (rzadziej).W herbach takich osad, nie-
kiedy przekształcających się z czasem w wielkie miasta, można odnaleźć wiele 
elementów nawiązujących do oryginału hiszpańskiego.

Przeprowadzone rozważania zaledwie dotykają problemu wpływu wędrówek 
do Composteli na rozwój świadomości geograficznej mieszkańców średnio-
wiecznej Europy. To niezwykle interesujące zagadnienie wymaga szczegółowych 

2 Na temat pątników z ziem polskich do Santiago de Compostela patrz też m.in. opra-
cowania: Wiesiołowski 2002; Wyrwa 2009.



studiów, jakie mamy nadzieję zostaną podjęte w nieodległej przyszłości. Wyda-
je się, że badania takie nie powinny się jednak ograniczyć wyłącznie do Drogi 
Świętego Jakuba, powinny bowiem zmierzać do wskazania roli wszystkich piel-
grzymek w procesie rozwoju horyzontu geograficznego mieszkańców różnych 
części świata. W badaniach z zakresu historii geografii, jak też szeroko pojętego 
kulturoznawstwa, zagadnienia te nie stanowiły jak dotąd przedmiotu bardziej 
szczegółowych rozważań. Chcielibyśmy tym artykułem zainspirować badaczy 
do głębszej refleksji nad tą pasjonującą problematyką. 



The Way of Saint James as an Element 
of the Geographical Consciousness Development 
of the Europeans till the End of the 16th Century

Summary

The Way of St. James was formed in the Middle Ages and has survived, basically with no 
greater changes, to the present day. It ran—and it still does—through almost all over the 
Europe, coming to an end in Santiago de Compostela in Galicia, Spain.

Pilgrimages to the grave of St. James the Apostle started as early as in the 9th century, 
but their intensification took place in the 10th–12th centuries. In the 12th century, on the 
strenght of the papal act, Santiago de Compostela was proclaimed one of the three most 
important Christian shrines (next to Jerusalem and Rome). 

Numerous pilgrimage routes led to Compostela, and those routes encompassed almost 
the whole of Europe. Mostly, they attracted pilgrims from France, Germany, Italy, the 
Netherlands, England, and obviously Spain or Portugal. The most famous was so called 
St. James’s Way—magnum iter Sancti Jacobi. The route was described as the most beau-
tiful route of the world. Given the then intellectual level of an average European as far 
as the geographical consciousness was concerned, the worshippers in their imagination 
located Compostela ”at the end of the world”, where ”the sun dies every day”. 
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Joanna Minksztym
 

Trud i chwała. O kapeluszu pielgrzymim 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu

Sin dolor, no hay gloria.
Nie ma chwały bez trudu.

Powiedzenie hiszpańskie

Give me my scallop shell of quiet;
My staff of faith to walk upon;
My scrip of joy, immortal diet;
My bottle of salvation;
My gown of glory, hope’s true gage
And then I’ll take my pilgrimage.

The Passionate Man’s Pilgrimage
Sir Walter Raleigh (1552–1618)

Kasi i Mirce — Towarzyszkom trudu i chwały

W zbiorach Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Pozna-
niu (ME MNP), znajduje się kapelusz pielgrzyma do Santiago de Composte-
la (ryc. 1, nr inwentarzowy MNP Eu 5689). Warto podkreślić, że jest to jeden 
z dwóch znanych w Europie zabytków tego typu. Drugi, znajdujący się w zbio-
rach Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, datowany jest z dużą 
dokładnością na 1571 rok, gdyż — jak wiadomo z zachowanych źródeł — należał 
do miejscowego notabla, Stephana Prauna III, który w tymże roku odbył piel-
grzymkę do Santiago [por. Pilgerhut br.]. 

Niniejszy tekst to poszerzenie i kontynuacja opracowania, które ukazało się 
przed kilku laty na temat tego wyjątkowego — na skalę co najmniej europej-
ską — zabytku z kolekcji poznańskiej [Minksztym 2010]. 
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Ryc. 1. Kapelusz pielgrzymi ze zbiorów Muzeum Etnograficznego MNP

Historia zabytku

Kapelusz pielgrzymi znajduje się w kolekcji Działu Tkanin i Ubiorów Ludowych 
ME MNP od 29 grudnia 1980 roku, kiedy to został przekazany wraz z wieloma 
innymi eksponatami przez Instytut Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Przedmioty te pochodziły z Muzeum Etnograficznego zało-
żonego przy Instytucie Etnografii Uniwersytetu Poznańskiego w celach dydak-
tycznych na początku lat 30. XX wieku, rozbudowanego w latach 1934–1935 oraz 
po II wojnie światowej (głównie w latach 1945–1948), a ostatecznie formalnie 
zlikwidowanego w 1980 roku [Wróblewski 1969: 129; Bednarski, Fabiś 2009]. 
Wraz z eksponatami przekazano także całą dotyczącą ich dokumentację. Wynika 
z niej, że kapelusz pielgrzymi zapisano w inwentarzu Muzeum (sporządzonym 
najprawdopodobniej dopiero bezpośrednio po II wojnie światowej) na samym 
początku, nadając mu pierwszy numer inwentarzowy, z adnotacją, że pochodzi 
„z dawnych zbiorów Muz. Inst. Etn. U.P. z r. 1939”1. Podczas przeprowadza-
nia wywiadów uzyskano informację, że kapelusz najprawdopodobniej został 
przywieziony przez prof. Eugeniusza Frankowskiego z Hiszpanii i podarowany 

1 Informacja pochodzi z zachowanej karty katalogu kartkowego Muzeum, obecnie 
w archiwum Muzeum Etnograficznego MNP w Poznaniu.
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Muzeum w latach 1935–1936. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu informa-
cja ta jest wiarygodna. Znakomity badacz biografii i spuścizny Profesora Fran-
kowskiego, prof. Ryszard Tomicki, podaje ją w wątpliwość2. Jak wiadomo, prof. 
Frankowski przebywał w Hiszpanii w latach 1914–1920, a potem, po dłuższej 
przerwie wracał kilkakrotnie. O ile rzeczywiście przywiózł kapelusz, mógł to 
zrobić kiedykolwiek. Wiadomo jednak, że bezpośrednio po zakończeniu II wojny 
światowej prof. Frankowski traktował go jak swoją własność, zjawiając się czasem 
na zajęciach ze studentami w długiej czarnej pelerynie i tymże kapeluszu na gło-
wie3. Dalszych informacji na ten temat można by szukać w archiwum prof. Fran-
kowskiego, przechowywanym obecnie w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie. Niestety znajdują się w nim jedynie materiały z okresu po II wojnie 
światowej, gdyż prawie cała zawartość przedwojennego archiwum prof. Fran-
kowskiego uległa zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego. Przedwojenne 
notatki nie zachowały się także ani w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, ani w archiwum Instytutu Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej UAM w Poznaniu.

Opis zabytku

Kapelusz wykonano z czarnego, grubego filcu wełnianego i podszyto czarną 
podszewką z jedwabiu naturalnego. Wszystkie ściegi wykonane są ręcznie nić-
mi bawełnianymi, a podszewka ma splot satynowy (ryc. 2) z nici mocno skrę-
conych w kierunku „S”4. Płaskie rondo o szerokości 9 cm jest z przodu kapelu-
sza nieznacznie uniesione do góry i otacza lekko stożkową główkę o wysokości 
14,5 cm i obwodzie 63 cm. Średnica całości kapelusza wynosi 36,5 cm, a obwód 
ronda 113 cm. Kapelusz jest bogato zdobiony muszlami (Pecten jacobaeus bicolor 
Chmn., rząd Filibranchia oraz Pecten [Vola] maximus L., rząd  Eulamellibranchia),  

2 Korespondencja z prof. R. Tomickim; w archiwum autorki.
3 Wywiad z uczennicą prof. Frankowskiego i późniejszym wieloletnim pracownikiem 

Muzeum Etnograficznego MNP dr Zofią Grodecką (w archiwum autorki).
4 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Annę Michnikowską w Labora-

torium Badań Technologiczno-Konserwatorskich MNP w 2006 roku; w dokumentacji 
obiektu.
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Ryc. 2. Wnętrze główki kapelusza, widoczna podszewka i jej zakończenie

toczonymi kościanymi laseczkami (bordoncillos/bordones)5 imitującymi kije 
pielgrzymie i tykwy na wodę oraz trzema rzeźbionymi i barwionymi na czar-
no elementami drewnianymi, naśladującymi wykonywane zazwyczaj z gagatu 
(hiszp. azabache) figurki św. Jakuba Większego. Wszystkie elementy ozdobne 
kapelusza przyszyte zostały do filcu czarnymi bawełnianymi nićmi. Tego typu 
akcesoria są typowe dla Santiago de Compostela i używano ich od średniowie-
cza do końca XVIII wieku do zdobienia różnych elementów ubiorów i przed-
miotów pielgrzymich. 

Układ zdobień na kapeluszu:

I. Główka — część górna 
1. Pośrodku główki naszyto imitację azabache — barwioną na czarno okrągłą, 

drewnianą płaskorzeźbę o średnicy 3,5 cm przedstawiającą jeźdźca na galo-
pującym koniu (ryc. 3). Cechy wizerunku (kapelusz pielgrzymi,  powiewający 
płaszcz, rozwiany w pędzie koński ogon) wskazują na to, że jest to postać

5 Obydwie nazwy stosowane są wymiennie.
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Ryc. 3. Plakietka (imitacja azabache) z główki kapelusza: św. Jakub Pogromca Maurów

św. Jakuba Pogromcy Maurów (Matamoros). Jednakże, inaczej niż w naj-
częściej spotykanych przedstawieniach Matamoros (także tym z kapelusza 
norymberskiego), jeździec ukazany został z obiema rękoma trzymającymi 
wodze, a nie z jedną wzniesioną ku górze i dzierżącą miecz.

2. Wokół płaskorzeźby naszyto naprzemiennie 27 małych (dł. 1,3 cm) (najpraw-
dopodobniej symbolizujących tykwy pielgrzymie) i 27 średnich (dł. 3,2 cm) 
kościanych laseczek (bordoncillos/bordones) tworzących rozetę. Rozeta — 
tak jak i kolejne koncentrycznie ułożone ozdoby — jest najprawdopodob-
niej symbolicznym nawiązaniem do nazwy „pole gwiazd” (campus stellae), 
od którego wywodzona jest nazwa miejscowości i sanktuarium św. Jakuba 
Większego [Llompart 1961: 5].

3. Pas z 28 średnich i umieszczonych pomiędzy nimi 26 małych bordones, uło-
żonych w formie zygzaka. 

II. Główka — część boczna
1. Z trzech stron główki kapelusza naszyto symetrycznie trzy imitacje azaba

ches — barwione na czarno figurki drewniane o wys. 6,5 cm, przedstawiają-
ce św. Jakuba Większego w kapeluszu i płaszczu pielgrzymim ozdobionych 
muszlami oraz z kijem pielgrzymkowym w ręce (ryc. 4). Pomiędzy figurkami 
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Ryc. 4. Figurka (imitacja azabache) św.  Jakuba Większego 
z  bocznej części główki kapelusza oraz laseczki kościane 
(bordoncillos/bordones)

naszyto siedem największych (dł. 9 cm) kościanych laseczek, a pomiędzy nimi 
sześć dużych (dł. 6,4 cm). Dodatkowo nad każdą z figurek umieszczono po 
dwie małe bordones, a pod każdą z nich umieszczono po jednym elemencie 
kościanym (o dł. 2,3 cm) w kształcie tykwy. 

2. Wokół bocznej części główki kapelusza, na wysokości głowy figurek roz-
mieszczono symetrycznie siedem małych (śr. 1,7–2,3 cm) muszelek Pecten 
jacobaeus bicolor Chmn.

III. Rondo — część wierzchnia
1. Jedna duża (śr. 9 cm) muszla Pecten (Vola) maximus L., którą naszyto z przo-

du ronda.
2. Dwie średnie (śr. 5,4 i 5,7 cm) muszle Pecten (Vola) maximus L. umieszczono 

z boku i z tyłu ronda. 
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3. Dwie małe (śr. 2,3 cm) muszelki Pecten jacobaeus bicolor Chmn. przyszyto 
po bokach dużej muszli.

4. Pomiędzy muszlami naszyto 38 średnich laseczek kościanych tworzących 
wokół ronda dwa równoległe zygzaki stykające się wierzchołkami. W ugię-
ciach zygzaków umieszczono 44 małe laseczki (tykwy).

IV. Rondo — część spodnia
1. Dwie figury „X” w przedniej części ronda utworzone każda z czterech śred-

nich laseczek kościanych.
2. Jedna niewielka (śr. 2,7 cm) muszelka Pecten jacobaeus bicolor Chmn. przy-

szyta z boku ronda.

V. Braki 
Brakuje jednej drewnianej figurki św. Jakuba (azabache), najprawdopodob-
niej jednej średniej muszli Pecten (Vola) maximus L., co najmniej jednej małej 
muszelki Pecten jacobaeus bicolor Chmn. oraz trudnej do precyzyjnego określe-
nia liczby elementów kościanych (bordoncillos/bordones). 

Ważniejsze uszkodzenia: brak połowy jednej z dużych laseczek, a  jedna 
z figurek nie ma kija pielgrzymiego.

Datowanie zabytku

Do tej pory nie udało się ustalić dokładnego datowania kapelusza. W pierw-
szej zachowanej dokumentacji muzealnej (kartka katalogu Muzeum Instytutu 
Etnografii U.P.) określono go (częściowo błędnie) jako „Kapelusz pielgrzyma 
do Ziemi Świętej […] typowy dla XVI w.”6. W księdze inwentarzowej Muzeum 
Etnograficznego MNP zaniechano datowania, a w karcie inwentarzowej wpisa-
no „XVIII (?) w.”. 

Na wiek XVII wskazują katalogi wystaw [patrz Santiago de Compostela 
1985; Wallfahrt 1994]. Na późniejszej z tych dwóch wystaw, zorganizowanej 
w Pöllau, kapelusz przed umieszczeniem na ekspozycji poddano oględzinom spe-
cjalistów zajmujących się problematyką pielgrzymek w dawnej Europie. Wysyłając 

6 Por. przyp. 1.
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notę do katalogu wystawy w Essen [Transit Brügge–Novgorod 1997], zacho-
wałam podany w karcie inwentarzowej obiektu „wiek XVIII (?)”. Jednak organi-
zatorzy zdecydowali się zmienić datowanie na XVII wiek. Podobnie stało się przy 
okazji ostatniej publikacji w katalogu towarzyszącym wystawie prezentowanej 
tego lata w Museo Centro Gaiás w Santiago de Compostela [The Way 2015: 258].

Biorąc pod uwagę niezwykłe pod względem wielkości i formy podobień-
stwo kapelusza poznańskiego do egzemplarza z Norymbergi, trudno oprzeć się 
pokusie przyjęcia drugiej połowy XVI wieku jako czasu powstania eksponatu. 
Takie datowanie zdaje się też sugerować opinia specjalistów z Museo das Pere-
grinacións w Santiago de Compostela, wydana jednakże jedynie na podstawie 
przesłanego im zdjęcia zabytku7. Zwracają oni jednak w swej opinii uwagę na 
brak odpowiedniego, ściśle analogicznego materiału porównawczego w kolek-
cjach muzealnych i prywatnych.

Z kolei przeprowadzone w 2007 roku w Poznańskim Laboratorium Radio-
węglowym badania C-14 próbki filcu pobranego z kapelusza sugerują raczej 
przełom XVII/XVIII wieku lub (nawet z większą dozą prawdopodobieństwa) 
okres 1800–19308. Na to ostatnie datowanie wskazywałby także bardzo dobry stan 
zachowania obiektu, znacznie odbiegający od kondycji XVI-wiecznego kapelu-
sza z Muzeum w Norymberdze, który — jak wiemy — od chwili powrotu jego 
właściciela z pielgrzymki w 1571 roku przechowywany był w dobrych warun-
kach rodzinnego skarbca, a od 1875 roku w warunkach muzealnych9. Pomimo 
to jednak filc, z którego go wykonano, uległ znacznej degradacji. 

Natomiast badania materiałów użytych do uszycia kapelusza poznańskiego 
wykonane w Laboratorium Chemicznym Muzeum Narodowego w Poznaniu 
w 2006 roku wykluczyły jakiekolwiek domieszki syntetyczne, co byłoby rzad-
kością w stosunku do nici stosowanych powszechnie na początku XX wieku. 
Także wszystkie szwy (nawet w podszewce kapelusza) wykonano ręcznie, co 
sugerowałoby, że powstały raczej przed 1880 rokiem, od kiedy to w powszech-
nym użyciu były już maszyny do szycia.

Być może należałoby przyjąć, że sama tkanina (filc) jest znacznie młodsza 
niż umieszczone na niej ozdoby i została wymieniona na nową po zniszcze-
niu oryginalnego filcu, a wszystkie ozdoby przeszyto. Muszle nie poddają się 

7 Por. dokumentacja obiektu.
8 W dokumentacji obiektu.
9 Por. Pilgerhut br.; korespondencja ze stycznia 2007 roku z dr Juttą Zander-Seidel 

z Muzeum w Norymberdze; w dokumentacji obiektu.
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datowaniu metodą C-14, natomiast, tak jak kościane laseczki i drewno, prze-
trwać mogą znacznie dłużej niż tkanina. Wiadomo, że kościane laseczki zaczę-
to produkować w Santiago i okolicach około XIV wieku [Otero 1998: 119], 
a ostatnie warsztaty trudniące się tą sztuką przestały funkcjonować w końcu 
XVIII wieku10. A więc bordones nie mogły powstać później. Ich forma także 
stanowi zagadkę. W zbiorach muzealnych zachowało się dotąd zaledwie kilka 
takich laseczek, jednak o formie znacznie prostszej niż ta znana z kapelusza11. 
Taka też prostsza forma pojedynczej, równomiernie poszerzającej się „szpili” 
zakończonej pojedynczą lub podwójną gałką znana jest z licznych przedsta-
wień kapelusza św. Jakuba w sztuce zarówno XVI, jak i późniejszych wieków12. 
Stosunkowo rozbudowana forma „szpili” z wieloma gałkami i asymetryczny-
mi pogrubieniami jej trzonu występująca w kapeluszu poznańskim z jednej 
strony wskazuje — zdaniem José Suáreza Otera13 — na chronologicznie póź-
niejszy wyrób, z drugiej znajduje jednak dokładny odpowiednik w laseczkach 
z kapelusza norymberskiego oraz na obrazie Pietera Bruegla Starszego Triumf 
Śmierci z 1562 roku, omówionym w dalszej części niniejszego artykułu. 

Natomiast zestawy samych figurek z gagatu przedstawiających św. Jakuba 
lub postacie innych świętych odszukać można w różnych muzeach europej-
skich. Największe kolekcje posiadają Museo de Valencia de Don Juan w Madry-
cie, Muzeum w Pontevedra, British Museum oraz muzea w Palermo i Cagliari 
[ Llompart 1961: 327]. Być może są to pozostałości po innych istniejących pier-
wotnie kapeluszach, których tkanina uległa zniszczeniu. 

Różnice pomiędzy kapeluszem norymberskim a poznańskim

Po dokładniejszej analizie wyraźne stają się — pomimo faktycznego podobień-
stwa — różnice pomiędzy kapeluszem poznańskim a norymberskim dotyczą-
ce zarówno samej tkaniny, jak i większości elementów zdobniczych. O ile ten 

10 Informacja uzyskana od dra José Suáreza Otera, historyka i archeologa prowa-
dzącego przez wiele lat badania w katedrze w Santiago de Compostela, współpracownika 
Museo das Peregrinacións, któremu dziękuję za życzliwą konsultację; w archiwum autorki.

11 W trakcie badań archeologicznych w katedrze w Santiago de Compostela znale-
ziono laseczkę kościaną datowaną na XV wiek — informacja od dra José Suáreza Otera.

12 Por. liczne eksponaty m.in. w Museo das Peregrinacións w Santiago de Compostela.
13 W archiwum autorki.
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pierwszy — jak już wspomniano — charakteryzuje doskonały stan filcu, z jakiego 
został sporządzony, o tyle w drugim ubytki i uszkodzenia materiału wynikające 
z upływu czasu są ewidentne. Oba kapelusze różnią się też nieco kształtem, przy 
czym norymberski cechuje nieco wyższa główka i charakterystycznie podwinięte 
rondo przypominające kapelusze znane z przedstawień XVI- i XVII-wiecznych, 
a poznański ma niższą główkę i kształt typowy dla okresu późniejszego. Ponadto 
figurki i plakietka z przedstawieniem św. Jakuba wykonane zostały w pierwszym 
z nich z gagatu (azabache), a w drugim z drewna. Te pierwsze charakteryzują się 
znacznie większym dopracowaniem i finezją, szczególnie pod względem tech-
nicznym. Poza zdobinami występującymi w obu kapeluszach (wyżej wymienio-
ne muszle, bordones i figurki świętego) kapelusz norymberski jest dodatkowo 
przybrany niewielkimi muszelkami należącymi do gatunków Triton nodiferus, 
Massa reticulata i incrassata [Llompart 1961: 325] oraz gagatowymi, niewiel-
kimi wyobrażeniami muszli św. Jakuba umieszczonymi poniżej i pomiędzy 
figurkami Apostoła. Ozdób tych brakuje w kapeluszu poznańskim. Co także 
interesujące, bordones w kapeluszu poznańskim są znacznie bardziej jednolite 
w kształcie i długości — w ramach poszczególnych grup są one nieomal iden-
tyczne. Wykonano i dobrano je z niezwykłą dokładnością i precyzją. Natomiast 
laseczki z kapelusza norymberskiego wykazują o wiele większe zróżnicowanie 
pomiędzy sobą, zarówno jeśli chodzi o długość, jak i detale kształtu. I choć uło-
żenie ich jest prawie takie samo jak w kapeluszu poznańskim, to jednak obrys 
poszczególnych „figur”, zachwiany jest przez nierówną długość, grubość i kształt 
tworzących je bordones.

Przedstawienia kapelusza pielgrzymiego w sztuce

Kapelusz z muszlami był tak jednoznacznym symbolem pielgrzyma, że pojawia 
się w tej roli jako cockle hat nawet w Hamlecie Williama Szekspira14. Jako nie-
odłączny atrybut pielgrzyma bądź samego św. Jakuba był na przestrzeni wie-
ków często ukazywany w różnorakich wizerunkach o charakterze religijnym. 
Jednak w znakomitej większości tych przedstawień jest on zdobiony zaledwie 

14 „How should I your true love know / From another one? / By his cockle hat and 
staff / And his sandal shoon”, Akt 4, Scena 5.
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jedną muszlą i kilkoma bordoncillos/bordones. Czasem spotkać można kape-
lusze zdobione kilkoma muszlami i kościanymi laseczkami. Twierdzenie to 
odnosi się zarówno do malarstwa, jak i rzeźby, zarówno do sztuki „wysokiej”, 
jak i nieprofesjonalnej15. Z licznymi przykładami takich przedstawień można się 
zapoznać na ekspozycji Museo Das Peregrinacións w Santiago de Compostela, 
w jego magazynach16 oraz w innych zbiorach europejskich, gdyż ikonografia 
św. Jakuba Starszego oraz pielgrzymów do jego grobu jest stosunkowo obfita. 
Założyć więc należy, że kapelusz przeciętnego pielgrzyma zdobiony był znacz-
nie skromniej niż kapelusze poznański czy norymberski. Charakter tych, często 
pojedynczych, zdobień wskazuje przede wszystkim na ich funkcję symboliczną 
(ochronną), która omówiona zostanie w dalszej części niniejszej pracy. Inaczej 
zdaje się w przypadku kapeluszy poznańskiego i norymberskiego, których ozdo-
by oprócz funkcji ochronnych z pewnością miały rolę prestiżową, zaświadczając 
swą obfitością o zamożności, a wręcz bogactwie, noszących je osób17. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Museo Das Peregrinaciόns w San-
tiago de Compostela kapelusze pielgrzymie zdobiono dopiero po ukończeniu 
pielgrzymki jako widomy znak „przebytych trudów i osiągniętej chwały”. Tirso 
de Molina w swej komedii La romera de Santiago wystawionej po raz pierw-
szy w Madrycie około roku 1622 zamieszcza wersy zdające się potwierdzać, że 
zamożni pielgrzymi nabywali te ozdoby, aby w czasie drogi powrotnej mogły 
świadczyć o celu i charakterze odbytej podróży [Llompart 1961: 324–325]. Jed-
na z bohaterek utworu wyznaje bowiem, że udaje się do Santiago, a wracając, 
będzie głosiła: 

swoje oddanie muszelkami
„wenus” i świętymi Jakubami
z gagatu i kości słoniowej,
które, jak to jest w zwyczaju, niosę
na kapeluszu i pelerynce.

15 Por. liczne przedstawienia w katalogu The Way 2015, passim.
16 Dziękuję Bieito Pérezowi Outeiriño, Dyrektorowi Museo Das Peregrinacións za 

wielką życzliwość oraz możliwość zapoznania się ze zbiorami magazynowymi.
17 Korespondencja z Isabel Pesquera Vaquero z Museo Das Peregrinaciόns; w doku-

mentacji obiektu.
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Potwierdza to także informacja zawarta w pracy G.J. de Osmy [1916: 104], 
o sześciu mieszkańcach Sewilli, którzy kupili sobie 15 figurek św. Jakuba z gagatu 
oraz 180 laseczek kościanych i małych tykiewek. Jeśli podzielić te liczby na użyt-
kowników, to okazuje się, że każdy z nich ozdobił swój ubiór pielgrzymi dwie-
ma–trzema figurkami i 30 laseczkami, co daje znacznie skromniejszy wystrój 
kapelusza niż znane nam z przykładów poznańskiego i norymberskiego. Ponie-
waż z wielu źródeł wynika, że pielgrzymi niemieccy byli zazwyczaj bogaci, a na 
pewno świetnie sytuowany był Stephan Praun, więc zasadne staje się założenie, 
że tak bogato zdobione kapelusze jak okazy norymberski i poznański należa-
ły do rzadkości. Szczególnie popularne mogły być właśnie wśród zamożnych 
pielgrzymów niemieckich, którzy od końca XV do początków XVII wieku licz-
nie przybywali do Santiago18. Po powrocie z pielgrzymki przechowywane były 
jako cenna pamiątka w domach prywatnych i sanktuariach, o czym świadczą na 
terenie Katalonii badania Moséna José Gudiola [1927: 119], a na terenie Niemiec 
zespół Stephana Prauna z Muzeum w Norymberdze. 

Jak dotąd udało się odszukać jedynie trzy obrazy ukazujące kapelusz piel-
grzymi zdobiony równie obficie, jak poznański i norymberski. Pierwszy z tych 
wizerunków wiąże się bezpośrednio z zabytkiem norymberskim, gdyż ukazu-
je samego Stephana Prauna w jego stroju pielgrzymim i kapelusz jest na nim 
wyraźnie widoczny. Zastanawia tylko, dlaczego założony jest on nieprawidłowo, 
tzn. z rondem podwiniętym i zdobiącą go dużą muszlą nad lewym uchem portre-
towanej postaci. Być może lokalny malarz, którego nazwisko pozostaje nieznane, 
nie wiedział, jak należy prawidłowo nosić kapelusz, a bohater przedstawienia nie 
przekazał mu tej informacji — wskazywałoby to na możliwość wykonania tego 
wizerunku już pośmiertnie, co zresztą sugeruje również tekst towarzyszący obra-
zowi na stronie internetowej muzeum norymberskiego [Stephan III Praun br.].

Poza tym jedynym artystą, który ukazał kapelusz podobnie bogato zdobiony 
jest Pieter Bruegel Starszy. Najdokładniejsze przedstawienie zawarł w obrazie 
Triumf Śmierci z 1562 roku, gdzie zdobiony muszlami i kościanymi laseczkami 
kapelusz stanowi jeden z atrybutów (poza płaszczem, długim kijem i tykwą na 
wodę) umierającego pielgrzyma [Bruegel 1562]. Obecnie obraz znajduje się 
w Muzeum Prado w Madrycie. W nieco późniejszej pracy Bruegla zatytuło-
wanej Kazanie św. Jana Chrzciciela i pochodzącej z 1566 roku także widoczny 

18 Korespondencja z Isabel Pesquera Vaquero z Museo Das Peregrinaciόns; w doku-
mentacji obiektu.
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jest pielgrzym z bogato zdobionym kapeluszem na głowie19. Obraz znajduje 
się obecnie w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Co zastanawia jednak, 
to fakt, że kapelusz jest tu założony odwrotnie — tyłem do przodu. Jak wiemy 
z pewnością na podstawie licznych wyobrażeń plastycznych pielgrzymów do 
Santiago de Compostela i wizerunków samego św. Jakuba Starszego, kapelusz 
zakładany był tak, że podgięte do góry rondo znajdowało się nad czołem noszącej 
go osoby. Ikonografia ta znana była z pewnością artyście. Dlaczego więc przed-
stawił odmienny wizerunek tego detalu? Co ciekawe z kolei na jednej z kopii 
tego obrazu (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) wykonanej 
na początku XVII wieku przez syna artysty Pietera Bruegla Młodszego (1564/ 
65–1637/38) kapelusz pozbawiony został jakichkolwiek ozdób, choć widoczny 
na pierwszym planie pielgrzym nadal okryty jest pelerynką pielgrzymią ozdo-
bioną muszlami, a w ręku trzyma charakterystyczny kij pielgrzymi — dokładnie 
tak jak w oryginale20.

Symbolika kapelusza pielgrzymiego i jego ozdób

Istotnym przekazem symbolicznym jest już sam kolor kapelusza. W paramenty-
ce chrześcijańskiej ubiór w czarnym kolorze występuje jako emblemat skruchy 
i pokuty. W średniowieczu znaczenie to poszerzyło się jeszcze o pokorę, skrom-
ność i pogardę dla doczesnego świata [Kopaliński 1990: 53].

Praktyka naszywania na elementy stroju pielgrzymiego różnorakich znaków 
świadczących bądź o celu odbywanej właśnie pielgrzymki, bądź o fakcie jej ukoń-
czenia, jest bardzo stara i powszechnie udokumentowana [Peregrinationes 
1995: passim; Pilgrim’s Hat 2006; Pilgrim’s Equipment br.]. Znaki pielgrzymie 
stanowiły też na ogół ołowiane lub cynowe plakietki przedstawiające symbole 
charakterystyczne dla danego sanktuarium. Przypisywano im w średniowieczu 
szczególną moc ochronną, a nawet uzdrowicielską [Skrok 1995: 12] Pielgrzymi 
do Rzymu, tzw. romero, nosili oznaki bądź plakietki ze znakiem kluczy, udają-
cy się do Jerozolimy oznaczali swój ubiór miniaturowym wizerunkiem krzyża 

19 Dziękuję pani Katarzynie Szurkowskiej za zwrócenie uwagi na to przedstawienie.
20 Dziękuję pani Katarzynie Szurkowskiej za zwrócenie uwagi na obraz ze zbiorów 

krakowskich.
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lub palmy i stąd wzięła się ich potoczna nazwa palmero. Natomiast symbolem 
peregrino pragnących odwiedzić grób św. Jakuba w Santiago de Compostela były 
muszle [Peregrinationes 1995: 321].

Muszla
Najważniejszą z nich była z pewnością muszla św. Jakuba (Pecten maximus L.), 
należąca do jednej z odmian oceanicznego małża, przegrzebka. Czasem uży-
wano też innych muszli, jak widzimy to na kapeluszu norymberskim. Muszle 
te były masowo zbierane na północnych wybrzeżach Hiszpanii, dostarczane do 
Composteli [Skrok 1995: 12] i uważane za swego rodzaju znak ochronny przed 
mocami nieczystymi i złymi ludźmi. Pierwotnie związane wyłącznie z sanktu-
arium w Composteli i użytkowane przez dawnych pielgrzymów w sposób prak-
tyczny jako czarki do wody, z czasem stały się uniwersalnym symbolem podróży 
[Kopaliński 1990: 240], szczególnie tej, która wiodła do miejsc świętych. Od 
tego momentu zaczynają być mocowane w widocznym miejscu pielgrzymiego 
odzienia — na płaszczu, pelerynie, kapeluszu, przy torbie lub lasce pielgrzymiej. 
Ich zadaniem było w jednoznaczny sposób odróżnianie pielgrzymów od innych 
wędrowców, co miało im zapewnić darmowy nocleg i strawę w napotykanych na 
drodze klasztorach i parafiach, pomoc w hospicjach, a czasem mogło też uchro-
nić od napadu rabunkowego [Peregrinationes 1995: 322].

Sama symbolika muszli św. Jakuba jest bardzo zróżnicowana. Swobodne prze-
suwanie się jej w wodach morskich odzwierciedlać miało wędrówkę, a zbiegające 
się promieniście „żeberka” — ukazywać różne drogi poszczególnych pielgrzymów 
docierających do sanktuarium z różnych stron świata. Uważano też, że musz-
la ta symbolizuje dobroczynność, gdyż oczekiwano, że każdy poproszony o to 
człowiek podzieli się z biednym pielgrzymem ilością jedzenia mieszczącą się we 
wnętrzu muszli używanej jako miseczka jałmużnika. Poza tym muszla łączyła się 
w chrześcijaństwie (i do dziś czasem łączy) z ceremonią chrztu, kiedy to na wzór 
św. Jana Chrzciciela kapłan polewa głowę neokatechumena wodą zaczerpniętą 
muszlą. Chrzest ma moc oczyszczającą i łączy się z symbolicznym narodzeniem 
nowego człowieka. Podobny cel stawiano przed pielgrzymami, uznając piel-
grzymkę za rytuał oczyszczający. Co najmniej dwie legendy o św. Jakubie wiążą 
się z muszlami. Jedna z nich mówi o tym, że gdy łódź z ciałem świętego dotarła 
do brzegów Hiszpanii, cała była pokryta muszlami i dlatego muszle te zaczęto 
kojarzyć z jego postacią; druga opowiada o cudzie dokonanym przez św. Jaku-
ba — w nadprzyrodzony sposób miał on uratować młodego mężczyznę, który 
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wpadł do oceanu i przebywał na dnie tak długo, że małże pokryły jego ciało. Na 
rozkaz świętego topielec miał się wynurzyć z wody zdrów i cały, pokryty jednak 
muszlami [Newell 2013, Wyrwa 2015].

Azabaches
Figurki świętych (głównie św. Jakuba, ale także św. św. Sebastiana, Antoniego 
Padewskiego, Franciszka, Andrzeja, św. św. Magdaleny, Klary i Scholastyki), figur-
ki Matki Bożej (Pieta i Niepokalana) oraz inne niewielkie przedmioty ozdobne 
(muszle, krzyżyki, dłonie z układem palców w tzw. „figę”) wykonywane z gaga-
tu (hiszp. azabache) pełniły rolę talizmanów i także nazywane były azabaches. 
Produkowano je od wieków w Santiago de Compostela oraz najbliższej okolicy 
na potrzeby pielgrzymów. Figurka taka widoczna jest też na kapeluszu pielgrzy-
ma z obrazu Pietera Bruegla Starszego Kazanie św. Jana Chrzciciela. Azabaches 
można kupić w Santiago także i dziś, a o ich znaczeniu dowodzi fakt, że jeden 
z głównych dawniej placów targowych nieopodal katedry noszący miano Plaza 
del Paraiso określano potocznie jako „Azabacheria” a sąsiedni plac nazwano 
„Plaza de la Azabacheria” („placem gagatowym”). Tuż obok znajduje się obecnie 
Muzeum Gagatu (Museo del Azabaches).

Wyroby z gagatu były zawsze dość drogie, tak jest i obecnie. Gagat (ang. jet, 
hiszp. azabache) to bitumiczna odmiana węgla brunatnego o zbitej, jednorod-
nej budowie [Maślankiewicz 1982: 281]. Znany był już w starożytności, a jego 
nazwa pochodzi od rzymskiej nazwy miasta i rzeki Gagas w starożytnej Licji 
(dzisiejsza Turcja), gdzie po raz pierwszy znaleziono gagat (gr. lithos gagates — 
kamień z Gagas) [Krzywobłocka, Krzywobłocka 1983: 17]. Gagat to substan-
cja nieprzezroczysta o głębokiej czarnej barwie, palna i wykazująca właściwości 
elektrostatyczne, dlatego często nazywana „czarnym bursztynem”. Jest on lekki, 
miękki, kruchy, łatwy do ręcznej obróbki i polerowania, co sprawiło, że od daw-
na stosowany był do wyrobu biżuterii. Występuje głównie w Anglii, ale również 
w Hiszpanii, w górach Asturii, stąd w Santiago na dużą skalę rozwinęła się pro-
dukcja dewocjonaliów z użyciem gagatu, będąca specjalnością tego regionu. 
Uważano je za amulety przeciwko siłom nieczystym i urokom [Llompart 1961: 
przypis 15]. Także dym z gagatu odpędzać miał jadowite węże, a posypywanie 
sproszkowanym gagatem rozgrzanej do czerwoności siekiery zapewniało spełnie-
nie życzeń. Uważano, że eliksir z gagatu gotowanego w winie uśmierza ból zębów, 
a połączony z miękkim woskiem jako maść leczy choroby skóry [Antoszewski 
2003; Azabache br.]. Miał też pomagać w atakach padaczki i ułatwiać poród 
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[Krzywobłocka, Krzywobłocka 1983: 18]. Biorąc pod uwagę te wszystkie 
wierzenia, trudno dziwić się, że gagat był tak popularny w Santiago — jego moc 
odstraszania złych duchów, wzmocniona dotykającą sacrum formą i miejscem 
powstania wyrobu, była bezcenna na pielgrzymich drogach. 

Przykładem wykorzystania gagatu i powiększenia jego mocy przez wyobra-
żenie postaci świętego są zarówno figurki, jak i plakietka w kapeluszu norym-
berskim. Kapelusz poznański przyozdobiony jest nieomal identycznie, tylko 
kosztowny gagat zastąpiony został tańszą imitacją wykonaną w drewnie. Naj-
widoczniej pierwotny jego właściciel nie był aż tak bogaty jak członek możnej 
rodziny norymberskiej Praunów. Szczególnie interesująca jest w obu przypadkach 
okrągła plakietka wieńcząca oba kapelusze wizerunkiem św. Jakuba Pogromcy 
Maurów. Wyobrażenie to wiąże się z legendą o cudownym pojawieniu się świę-
tego w czasie bitwy pod Clavijo (23 maja 844), która uważana jest za symboliczny 
początek rekonkwisty. Zgodnie z niezwykle popularną legendą szalę zwycięstwa 
przechylił wtedy tajemniczy jeździec na białym koniu, z czerwonym krzyżem na 
tarczy i płaszczu oraz mieczem w dłoni, który zaatakował muzułmanów, prze-
obrażając ich nieuniknione, jak się zdawało, zwycięstwo w całkowitą klęskę, 
a następnie zniknął. Hiszpanie uznali, że był to św. Jakub, do którego modlili się 
o pomoc przed bitwą. Odtąd zyskał on przydomek Pogromcy Maurów (Mata
moros). Samo przedstawienie świętego na koniu łączy się z symboliką tego zwie-
rzęcia w sztuce chrześcijańskiej, w której znamionuje ono odwagę, szlachectwo, 
władzę, pobożność, natchnioną wiarę, a także triumfy duchowe [Kopaliński 
1990: 158], postać jeźdźca zaś symbolizuje okiełzanie dzikiej siły [Oester-
reicher-Mollwo 1992: 59]. Zgodnie z symboliką chrześcijańską pędzący koń 
przypomina też o szybkości, z jaką życie ludzkie zmierza do ostatecznego celu 
[Lurker 1989: 92], wskazuje na nosiciela wiary i światła [Janicka-Krzywda 
1993: 188], co w sposób oczywisty łączy się z postacią pielgrzyma.

Laseczki z kości (bordoncillos/bordones)
Pielgrzymi kij był atrybutem pomagającym w długim marszu. Przydawał się 
także (i jest tak do dziś) do obrony przed dzikimi zwierzętami czy napastliwymi 
psami. Zazwyczaj wykonany był z drewna i wzmocniony metalowymi okuciami. 
Z kolei tykwy były na spalonych słońcem płaskowyżach Hiszpanii użytecznym 
pojemnikiem na wodę, którą zawsze należało mieć przy sobie [Pilgrim’s Equip-
ment br.]. Oba te przedmioty, stanowiące część ekwipunku pielgrzyma, wyobra-
żone są na kapeluszach pielgrzymich w postaci toczonych kościanych laseczek 
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lub miniaturek tykw (bordoncillos/bordones). W literaturze przedmiotu i poezji 
hiszpańskiej często spotykamy informację, że wykonywano je z kości słoniowej. 
Zgodnie jednak z ustaleniami zajmującego się tym zagadnieniem G.J. de Osmy 
wszystkie znane prace wytoczono z kości innych zwierząt [Osma 1916, cyt. za 
Llompart 1961]. Być może ta powszechna idealizacja związana była z popular-
nym znaczeniem kości słoniowej, która ze względu na swą białą barwę i nie-
zmienną gładkość symbolizowała czystość, cnotę, izolowanie się od spraw ogółu, 
stałość, a także roztropność i umiarkowanie [Oesterreicher-Mollwo 1992: 69]. 
Słonia uznawano za pogromcę węża i smoka (szatana) [Kopaliński 1990: 386], co 
stanowiło idealne odniesienie do pielgrzymki, którą — jak wspominałam — trak-
towano często jako rytuał oczyszczenia. Nie bez znaczenia była też bardzo wyso-
ka zawsze cena kości słoniowej. Laseczki wykonane z tak kosztownego surowca 
znacząco podnosiły prestiż społeczny osoby noszącej zdobiony nimi kapelusz.

Publikacje

Kapelusz pielgrzymi z kolekcji poznańskiej nie został do tej pory szerzej opra-
cowany. Poniżej cytowane pozycje zawierają jedynie bardzo zwięzłe noty 
katalogowe oraz pojedyncze zdjęcia. Wyjątek stanowią artykuł A.M. Wyrwy 
(por. pkt 5 poniżej) oraz tekst autorki z 2010 roku (por. pkt 9), które zawierają 
więcej szczegółowych informacji.

1. Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen, katalog wystawy, 
Centrum Voor Kunst en Cultur, Gent, 1985, s. 277, Nr 126.

2. Wallfahrt. Wege zur Kraft, katalog wystawy, Kulturabteilung des Amtes der 
Steiermärkischen Landesregierung, Graz 1994, s. 305, 10/12.

3. Transit Brügge–Novgorod. Eine Straβe durch die europäische Geschichte, kata-
log wystawy, Ruhrlandmuseums Essen, 1997, s. 342, IV/169.

4. José Suárez Otero, Peregrinación e comercio: artesanía medieval Compo
stelá en Europa; Peregrinación y comercio: artesanía medieval Compostela
na en Europa [w:] Pratería e acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos 
litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. IX–XX); Platería 
y azabache en Santiago de Compostela. Objetos litúrgicos y devocionales para 
el rito sacro y la peregrinación (ss. IX–XX), rozdz. III, Instituto de Desen-
volvemento Comunitario de Galicia, Santiago de Compostela, 1998, s. 109, 
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gdzie zreprodukowano zdjęcie kapelusza ze zbiorów poznańskich z katalo-
gu „Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen” (por. pkt 1. 
powyżej) i przypisano je błędnie do kapelusza z Muzeum w Norymberdze.

5. Andrzej M. Wyrwa, „Ad limina apostolorum”. Patron pielgrzymów — św. Jakub 
Starszy, apostoł i pielgrzymki do jego „grobu” w Santiago de Compostela. Szkice 
do problemu, „Studia Periegetica”, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej 
Szkoły Turystyki i Zarządzania, z. 1, Historia i współczesne aspekty turystyki, 
red. A.M. Wyrwa, M.G. Nowak, Poznań 2007, s. 17, ryc. 21, 22.

6. Andrzej M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł i ślady pielgrzymowania pątników 
z ziem polskich do jego „grobu” w Santiago de Compostela [w:] Mnisi i pielgrzy
mi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy, red. M. Brzostowicz, 
H. Mizerska, J. Wrzesiński, Poznań–Ląd 2007, s. 61–102, kapelusz, s. 85–86. 

7. Andrzej M. Wyrwa, Stan i potrzeby badań nad średniowiecznymi podróżami 
z ziem polskich do „grobu” św. Jakuba Apostoła [w:] Drogi św. Jakuba w Polsce. 
Stan badań i organizacja, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Kraków 
2008, s. 27–44, kapelusz s. 41–42. 

8. Andrzej M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne śla
dy peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica–Poznań 
2009, ryc. 12. 

9. Joanna Minksztym, Znak pielgrzymki. Kapelusz pielgrzyma do Santiago de 
Compostela ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu — stan badań 
[w:] Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu 
św. Jakuba, red. A.M. Wyrwa, Lednica 2010, s. 45–54.

10. Joanna Minksztym, nota katalogowa w: 3. Sächsische Landesausstellung Via 
regia. 800 Jahre Bewegung und Begegnung (Via regia. 800 lat na wspólnej dro
dze. III Saksońska wystawa krajowa), Görlitz 2011, katalog wystawy (w wersji 
językowej polskiej i niemieckiej), red. R. Enke, B. Probst, S. Verlag, Dresden 
2011, s. 199, ilustr. 4/29.

11. Joanna Minksztym, nota katalogowa w: Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etno
graficznych w Poznaniu, katalog wystawy, red. A. Skibińska, Poznań 2012, 
s. 142–143, ilustr. 143.

12. Joanna Minksztym, nota katalogowa w: The Way (The Origin)/Caminho (AOri
gem), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 2015, s. 258–260, ilustr. 3/14.

13. Andrzej M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady 
peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, wyd. II, zmienione 
i poszerzone, Lednica 2015, ryc. 12.
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Wystawy

Kapelusz pielgrzymi ze zbiorów ME MNP został „odkryty” dla muzealnictwa 
w wyniku kwerendy przeprowadzanej przez Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli 
w Krakowie w związku z wystawą (por. pkt 1 poniżej) „Santiago de Compostela — 
1000 lat pielgrzymowania europejskiego” prezentowaną w 1985 roku w Opactwie 
św. Piotra w Gandawie, w ramach odbywającego się w Belgii Międzynarodowego 
Festiwalu Kultury „Europalia”. W 1985 roku Europalia poświęcone były Hiszpanii. 
Organizatorzy zwrócili się do Muzeum krakowskiego z prośbą o przeprowadze-
nie w Polsce kwerendy do tej wystawy. Muzeum pośredniczyło też w wysłaniu 
wybranych obiektów. Od tej pory kapelusz sporo podróżował i wystawiany 
był na wielu ekspozycjach. Obecnie znajduje się na wystawie stałej Muzeum 
Etnograficznego MNP i możliwość jego wypożyczania uległa znacznemu 
ograniczeniu.

1. „Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen”, Centrum Voor 
Kunst en Cultur, Abbaye Saint-Pièrre-Grand, Gandawa, 29 IX–22 XII 1985.

2. „Wallfahrt. Wege zur Kraft”, Pöllau, Austria, 30 IV–30 X 1994.
3. „Transit Brügge–Novgorod. Eine Straβe durch die europäische Geschichte”, 

Ruhrlandmuseums Essen, 21 V–27 IX 1997.
4. „Niezwykłość”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 17 XI 

1998–31 I 1999.
5. „Homo viator, czyli pielgrzymie szlaki, święte miejsca”, Muzeum im. St. Fische- 

ra w Bochni, 19 XII 2002–28 II 2003.
6. „Dary cenne i bezcenne. Ukryte na strychu”, Muzeum Etnograficzne, Oddział 

Muzeum Narodowego w Poznaniu, 27 VI 2004–30 IX 2005.
7. „Szlaki, z których zrodziła się Europa. Pielgrzymowanie do Santiago de Com-

postela i jego obraz w sztuce”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 20 XII 2004–
20 II 2005.

8. „Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków. Od Góry Św. Anny po Santiago de Com-
postela”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 8 XII 2010–27 II 2011.

9 3. Sächsische Landesausstellung. Via regia. 800 Jahre Bewegung und Bege-
gnung (Via regia. 800 lat na wspólnej drodze. III Saksońska wystawa krajowa), 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kaisertrutz Görlitz, 21 V–31 X 2011. 

10. „Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu”, od 7 IX 2012 — 
wystawa stała.



11. „Camiño. A Orixe /The Way. The Origin”, Cidade da Cultura de Galicia, 
Museo Centro Gaiás, Santiago de Compostela, 13 III–13 IX 2015.
Praca niniejsza, stanowiąca istotne poszerzenie (dotyczące głównie funkcji, 

symboliki i odniesień w sztuce) dotychczasowych publikacji na temat kapelu-
sza z kolekcji Muzeum Etnograficznego MNP nie wyczerpuje jednak tematu. 
Aby ostatecznie rozwiązać zagadkę powstania i formy tego zabytku, konieczne 
są szeroko zakrojone kwerendy muzealne i biblioteczne w instytucjach polskich 
oraz europejskich, a także badania historyczne, archiwalne i laboratoryjne. Być 
może udałoby się wtedy ustalić dokładniej datowanie i proweniencję tego nie-
zwykłego przedmiotu. 



Hardship and Glory. The Hat of a Pilgrim 
from the Collection of the Ethnographic Museum 
in Poznań 

Summary

The collection of the Ethnographic Museum, a branch of the National Museum in Poznań, 
can boast of the hat of a pilgrim to Santiago de Compostela (inventory number: MNP Eu 
5689). Although the hat in many respects is an interesting and mysterious object, it has 
not had due attention paid to it so far. It is one of only two antique artefacts of its kind 
known in Europe. The second one, being a part of the Germanisches Nationalmuseum’s 
collection in Nuremberg, was dated to the year 1571. 

The article is a continuation of work published in 2010 and discusses further this 
antique item, considering mainly the rich symbolism of the hat. Themes such as its rep-
resentation in European art and the differences and similarities between the two known 
hats are also explored. 

The provenance of this exhibit piece is uncertain. It is associated with the famous 
ethnologist professor Eugeniusz Frankowski and his research conducted in Spain in the 
first half of the 20th century. It is also extremely difficult to date this object. Its formal 
features (such as size, rich ornament of shells, bone sticks called bordoncillos/bordones 
and wooden figurines imitating the azabaches) as well as its similarity to the specimen 
from Nuremberg would indicate the end of the 16th century. Such dating is inconsistent, 
however, with the results of the radiocarbon dating method (C 14), which suggest the 
turn of the 17th century or the period between 1800 and the 1930s. The latter dating is 
also confirmed by the very good condition of the object. By contrast, the fact that all the 
elements of the hat were made entirely from natural materials would move the time of 
its origin to the 19th century at least. However, some of its elements such as bordoncillos/
bordones ceased to be made at the end of the 18th century, so they have to be older. May-
be they were taken from an older hat and sewn upon this very one.

The pilgrim’s hat has been exhibited for many times both in Polish museums and 
abroad when the projects dealing with the history of the pilgrimages in Europe were 
carried out. The notes and photographs dedicated to this extraordinary antique artefact 
have been published in several exhibition catalogues, to be reckoned with in the litera-
ture of the field.
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Franciszek Mróz
 

Droga św. Jakuba w Polsce — geneza i rozwój — 
w 10. rocznicę otwarcia pierwszego odcinka 
szlaku jakubowego1

Wstęp

Santiago de Compostela wyróżnia przede wszystkim to, że od zamierzchłych cza-
sów jest metą dla pielgrzymów, którzy swymi krokami wyznaczyli drogę mającą 
w swej nazwie imię Apostoła. Do jego grobu przybywają narody z przeróżnych stron 
Europy, aby odnowić i umocnić swą wiarę. Droga ta obsiana jest wieloma dowoda-
mi gorącej wiary, pokuty, gościnności, a także pamiątkami kultury i sztuki, które 
to w sposób wyrazisty mówią nam o duchowych korzeniach Starego Kontynentu 
[Orędzie 2010]. 

Słowa te skierował papież Benedykt XVI do ks. abpa Juliána Barrio Bar-
rio — metropolity Santiago de Compostela, władz i mieszkańców miasta, a tak-
że pielgrzymów na całym świecie w Orędziu z okazji inauguracji Roku Świętego 
w Santiago de Compostela. Podkreślają one rangę i rolę, jaką pełni od ponad 
1000 lat Droga św. Jakuba. Camino de Santiago to obecnie najbardziej znany 
chrześcijański szlak pielgrzymkowy, nazywany „najpiękniejszą drogą świata”, 
„głównym traktem Europy” oraz „drogą pokory, przemiany i nawrócenia”. 
W ostatnim dwudziestoleciu szlak ten przeżywa imponujący rozwój. W 2014 roku 
237 886 osób [Oficina 2014; Galicia 2015] reprezentujących 165 narodowo-
ści otrzymało tzw. Compostelkę, tj. dokument potwierdzający odbycie piel-
grzymki do grobu św. Jakuba — przejścia pieszo ostatnich 100 km Camino 

1 W artykule wykorzystano informacje zdobyte w ramach międzynarodowego gran-
tu „Harmonia” pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneuty-
ki wiary”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2013/10/M/HS1/ 
00548.
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de Santiago do sanktuarium św. Jakuba lub przejechania ich konno bądź na 
rowerze (200 km).

W 2003 roku europejska sieć Camino de Santiago dotarła do granicy nie-
miecko-polskiej w Görlitz/Zgorzelcu. W następnym roku osoby z Polski piel-
grzymujące do Composteli zaprezentowały na forum internetowym porta-
lu „Polskiego Klubu Camino de Santiago” plan wytyczenia Drogi św. Jakuba 
w naszym kraju. Projekt zakładał oznakowanie Drogi Polskiej (Camino Polaco), 
której trasa prowadziłaby z Ogrodnik przez Olsztyn, Toruń, Gniezno, Poznań 
do granicy polsko-niemieckiej w Słubicach. Prace nad wytyczeniem i oznako-
waniem pierwszego odcinka tego szlaku trwały jednak kolejne dwa lata. Nie-
zależnie od projektu związanego z Camino Polaco wśród caminowiczów i czci-
cieli św. Jakuba na ziemi głogowskiej i na Dolnym Śląsku powstała koncepcja 
oznakowania tzw. Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba. Projekt ten został zrealizo-
wany w latach 2004–2005 i 24 lipca 2005 roku w Jakubowie oraz w Zgorzel-
cu uroczyście otwarto pierwszy polski odcinek szlaku jakubowego. Zapewne 
nikt wówczas nie spodziewał się, że w ciągu kolejnych lat nastąpi tak ogromny 
rozwój sieci Camino de Santiago, a zarazem renesans kultu św. Jakuba w Pol-
sce. Długość 30 oznakowanych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce wyniosła 
1 listopada 2015 roku ponad 5 845 km (ryc. 1). Obecnie polskie odcinki Cami
no de Santiago tworzą sieć najdłuższego szlaku zarówno pielgrzymkowego, jak 
i kulturowego. Polska sieć Drogi św. Jakuba włączona w europejską sieć szla-
ków jakubowych łączy granice Polski z: Litwą (Droga Polska — Camino Polaco), 
Ukrainą (Droga św. Jakuba Via Regia), Słowacją (Beskidzka Droga św. Jakuba), 
Republiką Czeską (Beskidzka Droga św. Jakuba, Kłodzka Droga św. Jakuba, Nyska 
Droga św. Jakuba i Żytawska Droga św. Jakuba), Niemcami (Dolnośląska Droga 
św. Jakuba, Droga św. Jakuba Via Regia, Lubuska Droga św. Jakuba i Pomorska 
Droga św. Jakuba) oraz z Rosją — Obwodem Kaliningradzkim (Pomorska Droga 
św. Jakuba) (ryc. 1).

W niniejszym opracowaniu dokonano krótkiej prezentacji genezy i rozwoju 
wszystkich 30 odcinków Drogi św. Jakuba w wybranych regionach Polski, a także 
oceniono prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem w ostatnich dziesięciu 
lat polskiej sieci Camino de Santiago. 



Ryc. 1. Drogi św.  Jakuba Apostoła Starszego w  Polsce (stan na 
1 listopada 2015) 



68

Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim

Na powstanie pierwszych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce główny wpływ 
miały pielgrzymki Polaków do grobu św. Jakuba, ponowny rozwój kultu Apostoła 
w wielu parafiach pod jego wezwaniem, powstanie Bractw św. Jakuba i stowa-
rzyszeń miłośników Drogi św. Jakuba, a także oznakowania odcinków Camino 
de Santiago na terenie wschodnich Niemiec.

Pierwszym odtworzonym w Polsce odcinkiem Camino de Santiago jest 
 Dolnośląska Droga św. Jakuba [Ceglińska i in. 2006a]. Droga prowadzi z Gło-
gowa, przez Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec i Lubań 
do Zgorzelca, a jej długość wynosi 164 km. W 2007 roku wzdłuż Drogi Dolno
śląskiej, lecz w kierunku przeciwnym — ze Zgorzelca do Jakubowa — został 
wytyczony „Szlak pielgrzymkowy do Jakubowa”. Przedłużeniem Dolnośląskiej 
Drogi św. Jakuba w kierunku południowym jest otwarta 16 maja 2008 roku Droga 
Żytawska. Trasa tego odcinka szlaku jakubowego prowadzi ze Zgorzelca przez 
Zittau (Żytawę) i Starą Boleslav do Pragi (ok. 190 km).

Dolnośląska Droga św. Jakuba powstała z  inicjatywy Bractwa św. Jakuba 
Apostoła w Jakubowie, utworzonego 13 czerwca 2004 roku [Hass 2008: 98]. 
Jednym z celów stowarzyszenia było wytyczenie, opieka i nadzór nad szlakiem 
pielgrzymkowym prowadzącym do kościoła w Jakubowie [Karaś 2005: 40]. 
W listopadzie 2004 roku Bractwo św. Jakuba i działająca w Janicach koło Jeleniej 
Góry Fundacja Wioski Franciszkańskiej nawiązały kontakty z niemieckim sto-
warzyszeniem Ökumenischer Pilgerweg z Erfurtu, które w roku 2003 wytyczyło 
i oznakowało Ekumeniczny Szlak Pątniczy (Ökumenischer Pilgerweg) z Görlitz 
do Vacha. Szlak ten rozpoczyna się przy Moście Staromiejskim w Zgorzelcu/
Görlitz. Tym samym Polska uzyskała dostęp do sieci Dróg św. Jakuba w Europie 
Zachodniej [Mendyk, Mróz 2009: 78].

W prace nad wytyczeniem Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba obok wspomniane-
go Bractwa św. Jakuba w Jakubowie i Fundacji Wioski Franciszkańskiej włączyły 
się także: głogowski Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Ziemi Głogow-
skiej, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego oraz lokalne samorządy i parafie. 
Uwieńczeniem tych prac było uroczyste otwarcie pierwszego polskiego odcinka 
Camino de Santiago łączącego Jakubów ze Zgorzelcem. Uroczystości odbyły się 
24 lipca 2005 roku w Jakubowie oraz w Zgorzelcu, gdzie na Moście Staromiej-
skim dokonano symbolicznego włączenia polskiego odcinka Drogi św. Jakuba 
do europejskiej sieci dróg jakubowych [Hass 2008: 100].
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Głównym ośrodkiem kultu św. Jakuba na Dolnośląskiej Drodze św. Jakuba 
jest zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie (diece-
zja zielonogórsko-gorzowska). Według miejscowej tradycji świątynia powsta-
ła już w roku 991 przy dawnym trakcie z Wielkopolski na Łużyce [Hass 2008: 
100]. W czerwcu 2005 roku do kościoła uroczyście wprowadzono przywiezione 
z Rzymu relikwie św. Jakuba Starszego Apostoła. Dwa lata później, 20 czerw-
ca 2007 roku, ks. bp Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji zielonogórsko- 
-gorzowskiej, podpisał dekret podnoszący kościół św. Jakuba w Jakubowie do 
rangi Diecezjalnego Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba.

Duże zasługi w oznakowaniu kolejnych odcinków Dróg św. Jakuba w Polsce, 
a szczególnie w regionie Dolnego Śląska należy przypisać Emilowi Mendyko-
wi — podróżnikowi, przewodnikowi i prezesowi zarejestrowanego 28 stycznia 
2010 roku Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Jego zapał 
i kolejne inicjatywy wokół idei odtworzenia i oznakowania polskich odcinków 
Camino de Santiago zgromadziły grupę osób w różnych zakątkach kraju. Owo-
cem tych działań na Dolnym Śląsku było otwarcie 6 października 2006 roku 
we Wrocławiu pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia, prowadzącej 
z Brzegu przez Oławę, Wrocław, Środę Śląską, Prochowice, Legnicę, Złotoryję, 
Lwówek Śląski, Lubań do Zgorzelca (235 km). W uroczystościach otwarcia tego 
odcinka szlaku uczestniczyli Kazimierz Michał Ujazdowski — ówczesny mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego i wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego ds. Dróg św. Jakuba 
w Parlamencie Europejskim) — członkowie Bractwa św. Jakuba w Jakubowie, 
mieszkańcy Wrocławia i pielgrzymi z różnych zakątków Polski.

Droga św. Jakuba Via Regia jest obecnie najdłuższym polskim odcinkiem 
Drogi św. Jakuba, a jej długość z Korczowej i Medyki (przy granicy polsko-
-ukraińskiej) do Zgorzelca wynosi 957 km. Szlak prowadzi wzdłuż dawnej Via 
Regia (Wysokiej Drogi), czyli traktu, który wiódł z Kijowa przez Lwów, Kraków, 
Wrocław, Lipsk, Kolonię, Akwizgran do Paryża. Via Regia była ponadregionalną 
drogą, która sprzyjała rozwojowi handlu, wzajemnych stosunków między pań-
stwami europejskimi oraz powstawaniu nowych ośrodków miejskich. Poruszali 
się po niej w sposób bezpieczny nie tylko handlarze i wojska, ale i pielgrzymi 
udający się do grobu św. Jakuba Apostoła. Kolejne odcinki Drogi św. Jaku-
ba Via Regia otwarto w następujących terminach: 15 września 2008 (odcinek: 
Góra Świętej Anny — Opole — Skorogoszcz — Brzeg), 24 lipca 2010 (odcinek: 
Pilzno — Tuchów — Tarnów — Brzesko — Kraków), 8 sierpnia 2010 (Droga 
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św. Jakuba Via Regia w Zagłębiu Dąbrowskim; trasa: Kraków — Olkusz — Sław-
ków — Będzin — Sączów — Piekary Śląskie — Góra Świętej Anny), 5 stycznia 
2012 (odcinek na obszarze woj. podkarpackiego: Korczowa — Przemyśl — Jaro-
sław — Przeworsk — Łańcut — Rzeszów — Pilzno) oraz 27 października 2013 
(odcinek: Medyka — Przemyśl) [Hołub, Mróz 2013].

Z  inicjatywy Fundacji Wioski Franciszkańskiej w Janicach 7 września 
2008 roku otwarto Drogę św. Jakuba Via Cervimontana (Drogę Jeleniogór
ską). Szlak ten przebiega z Jeleniej Góry przez Siedlęcin, Radomice (kościół 
św. Jakuba), Lubomierz, Gryfów Śląski do Lubania (długość 55 km). W 2010 roku 
szlak ten został przedłużony o 50-kilometrowy odcinek, oznakowany wzdłuż 
m.in. Starego Traktu Kamiennogórskiego, a prowadzący z sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie k. Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. Przedłuże-
nie szlaku wpłynęło także na zmianę jego nazwy na Sudecką Drogę św. Jakuba. 
Długość drogi z opactwa w Krzeszowie przez Kamienną Górę, Kowary, Mysła-
kowice, Jelenią Górę, Siedlęcin, Maciejowiec, Radomice (kościół św. Jakuba), 
Wojciechów, Lubomierz, Gryfów Śląski, Olszynę do kościoła pw. Narodzenia 
NMP w Lubaniu wynosi 104 km [Krukowski-Zdanowicz, Mendyk 2010: 57]. 
W Lubaniu Sudecka Droga św. Jakuba łączy się z Dolnośląską Drogą św. Jakuba 
oraz Drogą św. Jakuba Via Regia.

W liturgiczne wspomnienie św. Jakuba Starszego 2009 roku dzięki staraniom 
Fundacji Wioski Franciszkańskiej w Janicach oraz Jakuba Pigóry — caminowicza 
i miłośnika Camino de Santiago — otwarto Ślężańską Drogę św. Jakuba. Szlak ten 
rozpoczyna się na szczycie góry Ślęża (718 m n.p.m.) i prowadzi przez Sobótkę 
(kościół św. Jakuba), Buków, Ujów (kościół św. Jakuba), Kostomłoty do Środy 
Śląskiej (55 km), gdzie łączy się z Drogą św. Jakuba Via Regia.

Droga św. Jakuba w powiecie lubińskim — tzw. Miedziana Droga św. Jaku-
ba — powstała z inicjatywy Mariana Hawrysza, prezesa Oddziału PTTK „Zagłę-
bie Miedziowe” w Lubinie. Szlak został otwarty 1 sierpnia 2009 roku, a jego dłu-
gość wynosi 45 kilometrów. Szlak został oznakowany od Ścinawy przez Ręszów, 
Siedlce, Czerniec, Lubin, Gorzyce, Brunów do Chocianowa, gdzie łączy się 
z Dolnośląską Drogą św. Jakuba.

Podczas Jarmarku Jakubowego zorganizowanego z okazji odpustu ku czci 
św. Jakuba Apostoła w 2010 roku w Nysie otwarto Nyską Drogę św. Jakuba. 
Trasa tego szlaku jakubowego prowadzi od Źródła św. Jakuba koło Głuchołaz 
przez Nysę do Skorogoszcza, a jego długość wynosi 100,5 km. Droga odtwarza 
dawny trakt handlowy, który prowadził z południowej części Śląska do Wrocła-
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wia. W Skorogoszczu Nyska Droga św. Jakuba łączy się z Drogą św. Jakuba Via 
Regia. Od kilku lat planowane jest przedłużenie tego odcinka szlaku do Repu-
bliki Czeskiej, do miejscowości Jeseník i Javorník, które należały przez blisko 
pięć wieków do Śląska i Księstwa Nyskiego. 

Kłodzka Droga św. Jakuba została wytyczona i oznakowana jesienią 2013 roku 
dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz 
Gminy Bystrzyca Kłodzka, a otwierano ją uroczyście od 11 do 13 kwietnia 
2014 roku. Trasa liczy ponad 80 km, z czego na terenie Polski — 69 km, a na tere-
nie Czech — 15 km [Kłodzka 2014]. Kłodzki odcinek jest przedłużeniem Sudec
kiej Drogi św. Jakuba. Na terenie Czech ma łączyć się z projektowaną Wschod
nioczeską Drogą św. Jakuba prowadzącą do Czeskiego Krumlova. Na trasie 
Kłodzkiej Drogi św. Jakuba znajdują się dwa kościoły pod wezwaniem św. Jakuba: 
w Krosnowicach i Ścinawce Dolnej. Trasa nawiązuje także do dawnych szlaków 
pątniczych prowadzących do sanktuariów w Wambierzycach i na Górze Iglicznej.

Droga Polska (Camino Polaco)

Pomysłodawcą wytyczenia Drogi Polskiej (Camino Polaco) był Włodzimierz 
Antkowiak — autor jednej z pierwszych współczesnych polskich relacji z piel-
grzymki do grobu św. Jakuba. Głównym założeniem projektu opracowanego 
w latach 2004–2005 było odtworzenie szlaku pątniczego prowadzącego od 
miejscowości Ogrodniki (przy granicy polsko-litewskiej), przez Olsztyn, Toruń, 
Gniezno, Poznań do Słubic na granicy z Niemcami [Antkowiak 2007: 4]. Prace 
nad odtworzeniem Drogi Polskiej podjęli członkowie Stowarzyszenia na rzecz 
Ratowania Zabytków Kultury Europejskiej w Polsce — organizacji pozarządo-
wej zarejestrowanej w 2005 roku w Toruniu. Projekt ten jednak, ze względu na 
wiele przyczyn, musiał czekać ponad rok na realizację.

Pierwszy, dwudziestokilometrowy odcinek Drogi Polskiej prowadzący z kate-
dry pw. św. Jakuba w Olsztynie do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie 
został otwarty 25 lipca 2006 roku. W 2007 roku odcinek ten został przedłużo-
ny do kościoła św. Jakuba w Toruniu, a w 2009 roku do Trzemeszna [Mendyk, 
Mróz 2009: 79]. Zarówno odcinek północny szlaku jakubowego z Iławy przez 
Nowe Miasto Lubawskie i Brodnicę do Torunia, jak i południowy z Torunia przez 
Brodnicę do Trzemeszna oznakowali znakarze z Oddziału Miejskiego PTTK 
im. Mariana Sydowa w Toruniu pod przewodnictwem Henryka Miłoszewskie-
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go. Prace nad znakowaniem szlaku wsparły władze Torunia, a także Brodnicy, 
Kurzętnika i Kruszwicy [Bielicki, Roszak 2012: 16].

Kolejne odcinki Drogi Polskiej: „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury” 
zostały uroczyście otwarte 25 lipca 2011 roku w Kętrzynie. Odcinek o nazwie 
„Suwalszczyzna” rozpoczyna się przy granicy polsko-litewskiej w miejscowości 
Ogrodniki i biegnie przez Sejny, Krasnopol, Wigry, Suwałki do Bakałarzewa 
(około 120 km). Drugi odcinek „Warmia i Mazury” prowadzi z Bakałarzewa 
przez Olecko, Kruklanki, Giżycko, Gierłoż, Kętrzyn, Świętą Lipkę, Reszel, Lutry, 
Wipsowo, Barczewo do Olsztyna (193 km), gdzie łączy się ze wspomnianym 
już odcinkiem Camino Polaco: Olsztyn — Brodnica — Toruń — Trzemeszno 
(336 km). Łączna długość Drogi Polskiej z Ogrodnik do Trzemeszna wynosi 
651 km. Trasę niemal w całości poprowadzono z wykorzystaniem istniejących 
szlaków turystycznych, zwłaszcza międzynarodowego szlaku pieszego E-11 (Słu-
bice — Ogrodniki). Przedłużeniem Drogi Polskiej są kolejne szlaki jakubowe: 
Droga św. Jakuba „Szlak Piastowski” (Mogilno — Trzemeszno — Niechanowo — 
Gniezno), Lubuska Droga św. Jakuba (Murowana Goślina — Słubice), Wielko
polska Droga św. Jakuba (Gniezno — Poznań — Lubiń — Głogów) i Dolnośląska 
Droga św. Jakuba (Głogów — Jakubów — Zgorzelec).

Bardzo ważną rolę w promocji Drogi Polskiej zwłaszcza w regionie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, a także w interdyscyplinarnych badaniach naukowych 
związanych ze szlakiem, odgrywa Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której kierownikiem jest 
ks. prof. dr hab. Piotr Roszak. W promocję Camino Polaco na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego bardzo aktywnie włączył się także Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni i Golubsko-Dobrzyńska Lokalna Organizacja Turystyczna, podej-
mując liczne wydarzenia propagujące idee pielgrzymowania Drogą św. Jakuba.

Droga św. Jakuba w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej

Przedłużeniem Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba jest otwarta 6 listopada 2006 roku 
w Poznaniu Wielkopolska Droga św. Jakuba. Szlak ten prowadzi z Gniezna przez 
Lednicę, Poznań, Lubiń, Leszno do Głogowa, a jego długość wynosi 234 km 
[Ceglińska i in. 2006a]. Trasa została wytyczona na podstawie dostępnych 
źródeł historycznych, dawnych i obecnych kościołów pw. św. Jakuba Apostoła 
Starszego oraz przebiegu średniowiecznych traktów handlowych. Pracami nad 



73

wytyczeniem i oznakowaniem drogi wielkopolskiej kierowały osoby z Fundacji 
Wioski Franciszkańskiej z Janic w porozumieniu z Kuriami Metropolitalnymi 
w Gnieźnie i Poznaniu.

Wielkopolska Droga św. Jakuba wraz z Drogą Dolnośląską odtwarzają daw-
ny trakt handlowy, który wiódł z Wielkopolski przez Łużyce do stolicy Czech. 
Historycy podkreślają, że szlak ten miał wyjątkowe znaczenie, gdyż łącząc Poznań 
i Gniezno z Pragą, był dla państwa polskiego „drzwiami do Europy”. To tym trak-
tem handlowym — z Pragi do Gniezna — wędrowała w 965 roku księżniczka cze-
ska Dąbrówka, żona Mieszka I. Szlak ten został wymieniony przez augsburskiego 
kartografa Jörga Gaila, jako jedna z 95 europejskich dróg pielgrzymkowych do 
grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela [Ceglińska i in. 2006a: 14].

Szlak Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba odnosi się do pierwszego projektu — 
planowanego przebiegu Drogi Polskiej — podobnie jak odcinek Drogi św.  Jakuba 
na Szlaku Piastowskim oznakowany od kościoła pw. św. Jakuba Starszego Apo-
stoła w Mogilnie przez Trzemeszno, Niechanowo, Goczałkowo na Wzgórze Lecha 
w Gnieźnie i na Ostrów Lednicki (47 km) [Droga św. Jakuba]. W odtworzenie 
tej drogi zaangażowała się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” z Gnie-
zna i Fundacja Wioski Franciszkańskiej w Janicach.

Trasę Lubuskiej Drogi św. Jakuba opracowała w 2005 roku grupa polskich 
oraz niemieckich studentów i pracowników naukowych pod kierownictwem 
prof. Ulricha Knefelkampa w Katedrze Historii Średniowiecznej i Regionalnej 
Historii Kultury na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Symbolicznego otwarcia szlaku dokonano 
1 lipca 2007 roku w Słubicach, kiedy grupa kilkudziesięciu niemieckich i polskich 
caminowiczów przeszła traktem projektowanej trasy [Szeszko, Góralczyk 
2015: 4]. Oznakowanie oraz zagospodarowanie szlaku w powiecie sulęcińskim 
i słubickim wykonano w 2010 roku w ramach projektu „Drogi św. Jakuba na 
pograniczu polsko-niemieckim — stworzenie transgranicznego systemu ozna-
kowania i informacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska (woj. lubuskie) — Brandenburgia 2007–2013. Oznakowanie i opis szla-
ku na terenie województwa wielkopolskiego dofinansowano przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku, natomiast na terenie województwa 
lubuskiego dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego 
w 2013 roku [Szeszko, Góralczyk 2015: 2].

Lubuska Droga św. Jakuba jest, jak już wspomniano, jednym z odcinków 
Drogi Polskiej (Camino Polaco). Szlak prowadzi wzdłuż dawnego szlaku handlo-



74

wego, nazywanego drogą frankfurcką, prowadzącego z Poznania do Frankfurtu 
i Lubusza [Grabowski 2008: 117]. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, 
że szlakiem tym w roku 1000 cesarz Otton III wracał z orszakiem po odbytej 
pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie [Szeszko, Góralczyk 2015: 5]. 
Lubuski Szlak Jakubowy rozpoczyna się w Murowanej Goślinie (tu łączy się 
z Wielkopolską Drogą św. Jakuba), a następnie prowadzi przez Oborniki Wiel-
kopolskie, Sulęcin, Ośno Lubuskie (kościół św. Jakuba) do Słubic. W Słubicach, 
na moście granicznym łączy się z Brandenburską Drogą św. Jakuba. Długość 
głównego odcinka szlaku od kościoła św. Jakuba w Murowanej Goślinie do 
Słubic wynosi 280 km. Szlak główny został podzielony na 12 dziennych etapów 
wędrówki: I. Murowana Goślina — Oborniki (18 km); II. Oborniki — Szamotuły 
(20 km); III. Szamotuły — Ostroróg — Wronki (28 km); IV. Wronki — War-
tosław — Sieraków (28 km); V. Sieraków — Międzychód (18 km); VI. Między-
chód — Pszczew (25 km); VII. Pszczew — Rokitno — Międzyrzecz (28 km); 
VIII. Międzyrzecz — Bledzew (17 km); IX. Bledzew — Lubniewice — Sulęcin 
(29 km); X. Sulęcin — Ośno Lubuskie (27 km); XI. Ośno Lubuskie — Rzepin 
(14 km) i XII. Rzepin — Słubice/Frankfurt nad Odrą (27 km). Oznakowano 
również dwa odcinki alternatywne: Wartosław — Sieraków (20 km) oraz Mię-
dzyrzecz — Gościkowo — Łagów — Sulęcin (69 km).

W 2012 roku w Wielkopolsce oznakowano kolejny odcinek Camino de San
tiago — Nadwarciańską Drogę św. Jakuba. Szlak ten rozpoczyna się w klasztorze 
pocysterskim (obecnie salezjanów) w Lądzie nad Wartą, w którym znajduje się 
najstarszy w Polsce fresk z wizerunkiem św. Jakuba Apostoła Starszego. Z Lądu 
szlak prowadzi malowniczymi terenami wzdłuż lub w pobliżu Warty, objęty-
mi ochroną przyrody w ramach parków krajobrazowych: Nadwarciańskiego 
i Żerkowsko-Czeszewskiego. Na liczącym 111 km szlaku pielgrzymi mają okazję 
zatrzymać się m.in. w kościołach pw. św. Jakuba w Miłosławiu oraz w Błażejo-
wie. Nadwarciańska Droga św. Jakuba kończy się w klasztorze benedyktynów 
w Lubiniu, gdzie łączy się z Wielkopolską Drogą św. Jakuba.

Droga św. Jakuba w Małopolsce i na Podkarpaciu

Projekt odtworzenia Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Krako-
wa powstał w czerwcu 2007 roku podczas spotkania mieszkańców Małopolski, 
którzy pielgrzymowali do Santiago de Compostela. W prace nad wytyczeniem, 



75

a następnie oznakowaniem szlaku włączyli się członkowie Bractwa św. Jakuba 
Starszego Apostoła przy parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych, probosz-
czowie parafii, przez które przebiega szlak, a także władze samorządowe miast: 
Sandomierz, Staszów, Busko-Zdrój, Skalbmierz, Słomniki i Kraków oraz gmin: 
Czarnocin, Czernichów, Kęty, Klimontów, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, 
Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Osiek, Pałecznica, Polanka Wielka, Rad-
ziemice, Spytkowice, Szydłów, Wilamowice, Wiślica, Zator, Zielonki i Złota. 
Cały projekt na terenie województwa małopolskiego został zrealizowany dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Dofinansowanie w województwie świętokrzyskim pochodziło z Urzędu Miasta 
Sandomierza, Urzędu Gminy w Czarnocinie, Wiślicy i Złotej, a także z parafii 
św. Jakuba w Kotuszowie. W oznakowanie szlaku na odcinku Sandomierz — 
Pałecznica włączyli się: ks. kan. Jerzy Sobczyk — proboszcz parafii pw. św. Jakuba 
w Kotuszowie wraz z grupą młodzieży oraz członkowie PTTK w Sandomierzu 
i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnobrzegu. Patronat nad projek-
tem objęli metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Edward 
Janiak — ówczesny Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek 
Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Andrzej Dzięga — ówczesny ordynariusz 
diecezji sandomierskiej oraz Marszałkowie Województwa Małopolskiego — 
Marek Nawara i Marek Sowa.

Pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba (Pałecznica — Więcławice 
Stare — Kraków) otwarto 25 października 2008 roku w parafii pw. św. Jaku-
ba Apostoła Starszego w Więcławicach Starych [Mróz 2009]. Odcinek szlaku 
w województwie świętokrzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, 
Probołowice do Pałecznicy otwarto w dniach 23–25 lipca 2009 roku w Sando-
mierzu i w parafii św. Jakuba w Kotuszowie. W latach 2010–2014 członkowie 
Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, wraz z duszpasterzami parafii 
i pracownikami urzędów gmin przy szlaku, oznakowali kolejne odcinki Mało
polskiej Drogi św. Jakuba — z Krakowa przez Tyniec, Liszki, Mników, Sankę, 
Palczowice, Zator, Bielany koło Kęt, Wilamowice, Bielsko-Białą do sanktuarium 
św. Jakuba w Szczyrku. Tam też łączy się ona z Beskidzką Drogą św. Jakuba, któ-
ra z kolei prowadzi do granicy polsko-czeskiej w Cieszynie, a następnie przez 
Frýdek-Mistek do Ołomuńca. Tym samym Małopolska Droga św. Jakuba spełnia 
zasadnicze założenie postawione na początku prac oznakowania trasy, tj. umoż-
liwia mieszkańcom Krakowa i Małopolski pielgrzymowanie do grobu św. Jaku-
ba w Composteli zgodnie ze średniowieczną praktyką, a więc z progu własnego 
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domu. Warto również wspomnieć, że pod koniec 2013 roku oznakowano krótki 
szlak dojściowy do Małopolskiej Drogi św. Jakuba — tzw. Tarnobrzeską Drogę 
św. Jakuba prowadzącą z Tarnobrzegu przez Wisłę do Sulisławic (21 km).

Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba (ryc. 2) nawiązuje do średniowiecznego 
traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomierza do Kra-
kowa. Trakt ten stanowił jedną z odnóg tzw. szlaku ruskiego wiodącego z Rusi 
i Polesia do stolicy Korony oraz na Śląsk. Najważniejsze znaczenie w wytyczeniu 
głównych punktów szlaku miało rozmieszczenie kościołów św. Jakuba Starszego 
Apostoła. Przeprowadzone przez Aleksandrę Witkowską badania wykazały, że 
w XVI wieku na terenie ówczesnej diecezji krakowskiej znajdowało się 28 kościo-
łów pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, z czego 18 na lewym brzegu Wisły. W sze-
rokim pasie między Krakowem a Sandomierzem znajduje się 12 z tych świątyń 
[Witkowska 2002: 115].

Na Małopolskiej Drodze św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa znajduje się 
obecnie dziesięć kościołów św. Jakuba (w Sandomierzu, Kotuszowie, Szczawory-
żu, Probołowicach, Pałecznicy, Niegardowie, Więcławicach Starych, Sance, Pal-
czowicach oraz w Szczyrku). Niewielkie odległości pomiędzy miejscowościami 
z kościołami parafialnymi pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, położonymi na 
wyraźnej linii ciągłej od Sandomierza przez Kraków do Bestwiny, według histo-
ryków przemawiają za istnieniem w średniowieczu w Małopolsce szlaku pątni-
czego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela [Witkowska 2002: 118]. 
Aleksandra Witkowska stwierdza, że świątynie św. Jakuba położone przy tym 
szlaku mogły pełnić rangę kościołów stacyjnych. Ich usytuowanie w bliskiej, 
nieprzekraczającej 30 km odległości na odcinku Kotuszów — Więcławice Sta-
re — Kraków — Sanka — Palczowice, umożliwiało przejście drogi między nimi 
w ciągu jednego dnia [Witkowska 2002: 118].

Długość Małopolskiej Drogi św. Jakuba od kościoła św. Jakuba w Sandomie-
rzu do sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku wynosi 317 km. Warto podkreślić, że 
małopolski szlak Camino de Santiago jest jedynym w Polsce szlakiem łączącym 
dwa sanktuaria św. Jakuba. Obok wspomnianego już sanktuarium w Szczyrku, 
na szlaku znajduje się bowiem Sanktuarium Diecezjalne św. Jakuba Apostoła 
w Więcławicach Starych — ustanowione dekretem ks. kard. Stanisława Dziwisza 
5 września 2013 roku. Pątnicy i turyści wędrujący szlakiem Małopolskiej Dro
gi św. Jakuba mają także okazję zatrzymać się w wielu innych ośrodkach piel-
grzymkowych — m.in. w Sandomierzu (sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), 
w Szczaworyżu (sanktuarium Matki Bożej Łaskawej), w Wiślicy (sanktuarium 



Ryc. 2. Drogi św. Jakuba Apostoła Starszego w Małopolsce oraz na Górnym Śląsku i na Podkar-
paciu (stan na 1 listopada 2015) 
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Matki Bożej Łokietkowej), w Zielenicach (sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej), 
w Krakowie (w stolicy Małopolski funkcjonuje obecnie ponad 30 sanktuariów), 
w Bielanach koło Kęt (sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego), w Wilamowicach 
(sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego), w Hałcnowie (sanktuarium Mat-
ki Bożej Bolesnej) oraz w Szczyrku (sanktuarium Wspomożycielki i Królowej 
Beskidów i wspomniane już sanktuarium św. Jakuba).

Przeprowadzona powyżej krótka prezentacja Małopolskiej Drogi św. Jaku
ba byłaby niepełna bez choćby krótkiego zaznaczenia roli Bractwa św. Jakuba 
w Więcławicach Starych, którego to członkowie od początku bardzo aktywnie 
włączyli się w powstanie sieci Camino de Santiago w Małopolsce, promocję 
szlaku, a przede wszystkim rozwój nabożeństwa ku czci św. Jakuba. Bractwo 
oficjalnie rozpoczęło działalność 8 grudnia 2007 roku, w uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Ceremonii przyjęcia pierwszych członków do 
Bractwa przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakow-
skiej ks. bp Józef Guzdek. Celem Bractwa św. Jakuba jest rozszerzanie kultu 
i nabożeństwa do św. Jakuba, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jaku-
ba, pomoc w projektowaniu i oznakowaniu Drogi św. Jakuba w Małopolsce 
i w innych częściach kraju, a także opieka nad pątnikami pielgrzymującymi 
szlakiem jakubowym. Do wielu sukcesów Bractwa św. Jakuba zaliczyć moż-
na bez wątpienia: oznakowanie Małopolskiej Drogi św. Jakuba i Miechowskiej 
Drogi św. Jakuba, zorganizowanie wizyty metropolity Santiago de Compostela, 
ks. abpa Juliána Barrio Barrio w naszym kraju (30 kwietnia do 3 maja 2010), 
organizację tzw. „Dni Polskich w Santiago de Compostela i na Monte de Gozo” 
(1–3 lipca 2010), w których trakcie w katedrze w Santiago de Compostela doko-
nano Aktu zawierzenia św. Jakubowi pielgrzymów z Polski, organizację czterech 
edycji „Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba”, a także organizację 
Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba (5–8 września 2013). 
Warto również wspomnieć, że Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych od 
2008 roku jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji nauko-
wych, których celem jest prezentacja wyników badań związanych z rozwojem 
kultu św. Jakuba oraz Drogi św. Jakuba. Zasługi Bractwa św. Jakuba w Więcła-
wicach Starych w rozwoju kultu św. Jakuba zostały zauważone także za granicą, 
czego rezultatem była złożona przez Zarząd Ogólnoświatowego Arcybractwa 
św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol 
Santiago) propozycja agregacji, tj. włączenia bractwa do Arcybractwa w Com-
posteli. Uroczystość agregacji odbyła się w trakcie mszy św. odprawionej przez 
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ks. bpa Grzegorza Rysia 5 września 2013 roku w diecezjalnym sanktuarium 
św. Jakuba w Więcławicach Starych.

Przedłużeniem Małopolskiej Drogi św.  Jakuba w kierunku wschodnim 
jest Lubelska Droga św. Jakuba. Szlak ten prowadzi z Lublina przez Kraśnik, 
Annopol, Zawichost do Sandomierza, a jego długość wynosi 136 km. Pierwsze 
zorganizowane przejście tym szlakiem jakubowym odbyło się 13 październi-
ka 2012 roku z Lublina do Zalewu Zemborzyckiego. Oficjalne otwarcie Lubel
skiej Drogi św. Jakuba nastąpiło 25 lipca 2013 roku w bazylice oo. dominikanów 
w Lublinie.

W listopadzie 2014 roku członkowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Sta-
rych oraz pracownicy gminy Michałowice rozpoczęli prace nad oznakowaniem 
Miechowskiej Drogi św. Jakuba z sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie do 
sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych. Warto zaznaczyć, że od końca 
XII wieku przez następne stulecia do Miechowa pielgrzymowało tysiące osób, 
aby pomodlić się przy jerozolimskiej kopii Grobu Chrystusa, zbudowanej przez 
bożogrobców przy romańskim kościele. Sanktuarium w Miechowie należało 
w średniowieczu do najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na ziemiach 
Polski. Wysoka ranga sanktuarium wiązała się nie tylko z głównym obiektem 
kultu, tj. kaplicą Świętego Grobu, ale również z możliwością uzyskania w ośrodku 
takich samych odpustów, jakie uzyskiwali pielgrzymi w bazylice Grobu Bożego 
w Jerozolimie. Długość Miechowskiej Drogi św. Jakuba z bazyliki Grobu Boże-
go w Miechowie do sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych wynosi 
35 km. Miechowski Szlak Jakubowy łączy się w lesie Goszcza z Małopolską Dro
gą św. Jakuba prowadzącą z Sandomierza. Należy podkreślić, że przedłużeniem 
Miechowskiej Drogi św. Jakuba będzie tzw. Jurajska Droga św. Jakuba prowadząca 
z Częstochowy przez Leśniów, Ogrodzieniec, Giebło, Pilicę, Żarnowiec do Mie-
chowa. Szlak ten zostanie oznakowany także w kierunku przeciwnym tzn. z Kra-
kowa przez Więcławice Stare i Miechów do Częstochowy i będzie pełnił rolę 
maryjnego szlaku pielgrzymkowego.

Beskidzka Droga św. Jakuba powstała dzięki pracom członków Bractwa 
św. Jakuba i parafii św. Jakuba w Szczyrku, parafian z Simoradza oraz miłośni-
ków Camino de Santiago w Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Wyspowym, Beski-
dzie Makowskim, Beskidzie Małym i Beskidzie Śląskim. Głównym inicjatorem 
oznakowania tego szlaku, znakarzem, opiekunem, a także autorem przewodnika 
jest Dagobert Drost z Bractwa św. Jakuba w Szczyrku. Beskidzki szlak jakubowy 
rozpoczyna się w greckokatolickim sanktuarium maryjnym w  Litmanowej na 
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 Słowacji, skąd prowadzi przez Eliaszówkę (1024 m n.p.m.), Stary Sącz, Podegro-
dzie, Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Szczyrk, Cieszyn do Oło-
muńca w Republice Czeskiej. Całkowita długość szlaku z Litmanowej do Oło-
muńca to 526 km, a długość szlaku na terenie Polski tj. ze szczytu Eliaszówki do 
Cieszyna wynosi 316 km. Droga poprowadzona została na wybranych odcinkach 
Małopolskiego Szlaku Papieskiego, na terenie Czech zaś szlak pokrywa się z frag-
mentami Drogi św. Cyryla i Metodego.

Beskidzka Droga św. Jakuba jest połączeniem lokalnych szlaków pątniczych 
prowadzących do sanktuariów m.in. w Starym Sączu, Limanowej, Myśleni-
cach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Górskiego na Groniu Jana Paw-
ła II, Ślemień — „Jasna Górka”, w Rychwałdzie, Szczyrku, Skoczowie, Cieszynie 
i Ołomuńcu (ryc. 2). Na szlaku znajduje się sanktuarium św. Jakuba w Szczyr-
ku, cztery kościoły parafialne pw. św. Jakuba Starszego Apostoła: w Podegro-
dziu k. Starego Sącza, Raciechowicach, Rzykach i Simoradzu oraz dwa kościoły 
filialne pw. św. Jakuba — w Myślenicach i w Rozdzielu. Szlak został oznakowa-
ny białą muszlą z czerwonym mieczokrzyżem, umieszczoną na niebieskim tle. 
Beskidzka Droga św. Jakuba została podzielona na osiem odcinków: I. tzw. Prolog: 
Litmanowa (Słowacja) — Eliaszówka — Piwowarówka — Stary Sącz (32 km); 
II. Stary Sącz — Podegrodzie — Limanowa — Rozdziele — Radziechowice — 
Myślenice (113 km); III. Myślenice — Sułkowice — Lanckorona — Kalwaria 
Zebrzydowska — Wadowice (52 km); IV. Wadowice — Rzyki — Groń Jana 
Pawła II — Ślemień — Rychwałd — Żywiec — Szczyrk (74 km); V. Szczyrk — 
Górki Wlk. — Skoczów — Simoradz (32 km); VI. Simoradz — Cieszyn (granica 
państwa) — Horni Domaslavice — Frýdek Mistek (54 km); VII. Frýdek Mistek — 
Nový Jičín — Hranice — Lipník nad Bečvou (80 km) oraz VIII odcinek: Lipník 
nad Bečvou — Lipany — Olomouc (89 km) [Szczyrk br.].

Uroczystości otwarcia pierwszego odcinka Beskidzkiej Drogi św. Jakuba — 
z sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku przez Karkoszczonkę, Błatnią, Górki 
Wielkie i Skoczów do Simoradza (30 km) odbyły się 7–8 października 2011 roku. 
W 2011 roku członkowie Bractwa św. Jakuba w Szczyrku oznakowali kolej-
ny odcinek Beskidzkiej Drogi św. Jakuba prowadzący z Wadowic przez Rzyki, 
Groń Jana Pawła II, Ślemień, Rychwałd, Żywiec do Szczyrku. Następne odcinki 
tego szlaku jakubowego otwarto: 21 kwietnia 2012 roku odcinek: Rychwałd — 
Żywiec — Pietrzykowice — Szczyrk, 20 lipca 2012 szlak prowadzący z Koconia 
przez Ślemień do Rychwałdu, 3 sierpnia 2013 szlak prowadzący z Simoradza 
do Frýdka-Mistka w Czechach o długości 56 km. Od wiosny 2014 roku do lata 
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2015 roku oznakowano ostatnie odcinki szlaku: z Myślenic do Wadowic, ze Sta-
rego Sącza do Myślenic oraz z Eliaszówki do Starego Sącza. Odcinek Beskidz
kiej Drogi św. Jakuba z Eliaszówki do Starego Sącza — tzw. Prologu — otwarto 
29 sierpnia 2015 roku w Litmanowej, na szczycie Eliaszówki oraz w Piwnicznej. 
Szlak Beskidzkiej Drogi św. Jakuba połączył się wówczas w sanktuarium maryj-
nym w Litmanowej ze słowackim odcinkiem Camino de Santiago — Spiską Drogą 
św. Jakuba [Szczyrk 2015] (ryc. 2).

Należy jeszcze wspomnieć o rozpoczętych w 2012 roku konsultacjach i pra-
cach nad wytyczeniem PodhalańskoOrawskiej Drogi św. Jakuba, które niestety 
jak dotąd nie zakończyły się sukcesem. Planowany szlak rozpoczynać się będzie 
w Nowym Targu, skąd wzdłuż nowej ścieżki rowerowej poprowadzony zostanie 
do Czarnego Dunajca, a następnie do kościoła św. Jakuba w Piekielniku. Na tym 
odcinku pielgrzymi będą mieli także okazję dotrzeć, dzięki krótkiemu szlakowi 
dojściowemu, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. 
Z kościoła św. Jakuba w Piekielniku PodhalańskoOrawska Droga św. Jakuba 
zostanie poprowadzona przez Lipnicę Wielką na Orawie do przejścia graniczne-
go Winiarczykówka — Bobrów na granicy polsko-słowackiej. Tu, jak już wspo-
mniano, połączy się ze słowackim odcinkiem Camino de Santiago tj. Považsko
Bratislavską Drogą św. Jakuba. Zgodnie z ustaleniami caminowiczów z Polski 
i Słowacji PodhalańskoOrawska Droga św. Jakuba połączy się ze Spiską Drogą 
św. Jakuba przez projektowany odcinek szlaku jakubowego prowadzący z Czer-
wonego Klasztoru na Słowacji do Nowego Targu.

W maju 2009 roku rozpoczęto prace nad oznakowaniem małopolskiego 
odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia, prowadzącego z Pilzna przez Tuchów, Tar-
nów, Brzesko do Krakowa (165 km) [Plezia 2009]. W oznakowanie szlaku bar-
dzo aktywnie włączyli się członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii 
pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku z proboszczem, ks. kan. Józefem 
Drabikiem, natomiast koordynatorem prac był Paweł Plezia. Drogę oznakowali 
znakarze szlaków pieszych i rowerowych — Stanisław Tomaszek i Marcin Ści-
słowicz z Tarnowa. Odcinek ten uroczyście otwarto 25 lipca 2010 roku, co dało 
impuls do oznakowania szlaku na terenie województwa podkarpackiego.

Z kolei w 2012 roku oznakowany został odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia 
od Krakowa do Piekar Śląskich, dzięki któremu Małopolska została włączona 
w europejską sieć Camino de Santiago. Szlak o długości 147 km powstał dzięki 
pracy członków Stowarzyszenia „Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego” (na cze-
le z jego prezesem p. Dariuszem Jurkiem), Miłośników Ziemi Toszeckiej oraz 
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członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Wsparcie 
finansowe na oznakowanie szlaku oraz przygotowanie przewodnika uzyskano 
od władz samorządowych miasta Piekary Śląskie, gmin Olkusz, Skała i Wiel-
ka Wieś oraz powiatu gliwickiego. Droga św. Jakuba Via Regia w Małopolsce 
Zachodniej i Zagłębiu Dąbrowskim wiedzie z Krakowa przez Giebułtów, Prąd-
nik Korzkiewski, Ojców i Pieskową Skałę (obszar Ojcowskiego Parku Narodo-
wego), Sułoszową, Przeginię, Olkusz, Bukowno, Sławków (kościół św. Jakuba), 
Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Będzin, Sączów (kościół św. Jakuba z reli-
kwiami Apostoła) do Bazyliki Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich 
[Jurek, Jurek 2012].

Podkarpacka Droga św. Jakuba Via Regia powstała dzięki zaangażowaniu 
i pracom podkarpackich caminowiczów i miłośników Camino de Santiago oraz 
dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
Głównym pomysłodawcą oznakowania szlaku był Paweł Plezia — przewodnik, 
prezes Zarządu Oddziału PTTK w Ropczycach i członek Stowarzyszenia „Przy-
jaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. W 2011 roku Krzysztof Liebchen oznakował 
219-kilometrowy odcinek drogi z Korczowej (przy granicy polsko-ukraińskiej) 
przez Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Rzeszów do Pilzna. Oficjalnie Podkarpac-
ką Drogę św. Jakuba Via Regia otwarto 5 stycznia 2012 roku. Wiosną 2013 roku 
grupa caminowiczów i miłośników szlaku na Podkarpaciu oznakowała alterna-
tywny szlak — prowadzący od granicy polsko-ukraińskiej w Medyce do Przemy-
śla (22 km) [Hołub, Mróz 2013]. W 2015 roku odcinek ten został przedłużony 
na terytorium Ukrainy o tzw. Lwowską Drogę św. Jakuba, prowadzącą z Lwowa 
przez Gródek Jagielloński do Medyki. Obecnie szlakiem opiekują się członkowie 
Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, 
które powstało 13 października 2013 roku w Przeworsku. Warto również wspo-
mnieć, że w 2014 roku członkowie przeworskiego bractwa wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju Tuligłów wytyczyli i oznakowali łącznikowy 
odcinek Podkarpackiej Drogi św. Jakuba — tzw. Tuligłowską Drogę św. Jakuba 
prowadzącą z Woli Rokietnickiej do sanktuarium Matki Bożej Dobrej Nadziei 
w Tuligłowach, a następnie do Rokietnicy, gdzie łączy się z głównym traktem 
Drogi św. Jakuba Via Regia (13 km).

Podkarpacka Droga św. Jakuba Via Regia składa się z dziewięciu odcinków 
w tym jednego alternatywnego i  jednego łącznikowego (Tuligłowskiej Drogi 
św. Jakuba): Ia. Korczowa — Przemyśl (41 km); Ib. Medyka — Przemyśl (14,6 km); 
II. Przemyśl — Rokietnica (21,8 km); III. Rokietnica — Jarosław (17,8 km); 
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IV. Jarosław — Przeworsk (20 km); V. Przeworsk — Łańcut (22,6 km); VI. Łań-
cut — Rzeszów (26,6 km); VII. Rzeszów — Góra Ropczycka (28,7 km); VIII. Góra 
Ropczycka — Zawada (17 km) oraz IX. Zawada — Pilzno (23,2). Na podkarpac-
kim odcinku Camino de Santiago znajdują się trzy kościoły pw. św. Jakuba — 
w Korczowej, Krzemienicy i Górze Ropczyckiej [Hołub, Mróz 2013].

Droga św. Jakuba na Mazowszu

Głównym inicjatorem oznakowania pierwszego odcinka Camino de Santiago 
na Mazowszu, tzw. Warszawskiej Drogi św. Jakuba, jest Jerzy Kazimierczak 
z Warszawy — członek Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych i Mazo-
wieckiego Bractwa św. Jakuba oraz jeden z inicjatorów powołania Konfraterni 
Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie. Trasa tej drogi prowadzi szlakami dawnych i współczesnych piel-
grzymek maryjnych na Jasną Górę oraz do sanktuariów w Rokitnie, Niepokala-
nowie i Miedniewicach. Warszawska Droga św. Jakuba rozpoczyna się w Bazy-
lice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie, skąd 
wiedzie przez Ożarów Mazowiecki, Rokitno, Błonie, Niepokalanów, Szymanów, 
Miedniewice, Skierniewice, Krzemienicę, Studzianną, Inowłódz do Piotrkowa 
Trybunalskiego (229 km) [Kazimierczak 2015]. Pątnicy pielgrzymujący tym 
szlakiem mają okazję nawiedzić trzy kościoły pw. św. Jakuba (w Skierniewicach, 
w Krzemienicy i w Piotrkowie Trybunalskim), a także znane w całej Polsce 
sanktuaria maryjne, świętych oraz Pańskie — m.in. w Ożarowie Mazowieckim 
(sanktuarium Miłosierdzia Bożego), w Rokitnie (sanktuarium Matki Bożej Pry-
masowskiej Wspomożycielki), w Niepokalanowie (sanktuarium Matki Bożej 
Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Marii Kolbego), w Szymano-
wie (sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej), w Miedniewicach (sanktuarium 
Matki Bożej Świętorodzinnej), w Studziannej (sanktuarium Świętej Rodziny) 
oraz w Smardzewicach (sanktuarium św. Anny). W znakowanie szlaku szcze-
gólnie zaangażowała się gmina w Teresinie, a zwłaszcza jej wicewójt — Marek 
Jaworski. Uroczystość otwarcia Drogi odbyła się 25 lipca 2012 roku. Rozpoczę-
ła ją modlitwa w archikatedrze warszawskiej, a zakończyła msza św. w koście-
le pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (parafia św. Jakuba) w Warszawie pod 
przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu 
ks. abpa Marka Solczyńskiego. 
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Przedłużeniem Warszawskiej Drogi św. Jakuba w kierunku południowym 
jest Staropolska Droga św. Jakuba o długości 155 km. Szlak powstał z inicja-
tywy łódzkiego dziennikarza Grzegorza Bednarka i śp. Sylwestra Krzesaka. 
Znakowania podjęli się caminowicze z Warszawy (Piotr Michalak, Stanisław 
Smagieł, Jerzy Kazimierczak) oraz Andrzej Siut z Włoszczowej. Projekt oznako-
wania szlaku powstał już w 2007 roku, kiedy przygotowywano się do obchodów 
rocznicy 790-lecia istnienia Piotrkowa Trybunalskiego [Bednarek 2015: 304]. 
Staropolska Droga św. Jakuba biegnie wzdłuż starego traktu, którym królowie 
polscy podążali z Krakowa na sądy do Piotrkowa. Prowadzi z kościoła św. Jaku-
ba w Piotrkowie Trybunalskim przez Witów, Sulejów, Przedbórz, Wielgomłyny, 
Stanowiska (kościół św. Jakuba), Dąbrowę Zieloną (kościół św. Jakuba), Mstów 
do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Otwarto ją we wrześniu 2014 roku. 
W Częstochowie szlak ten łączy się z kolei z Jasnogórską Drogą św. Jakuba, którą 
oznakowano w 2014 roku, a uroczyście otwarto 25 kwietnia 2015 roku podczas 
VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii Jakubowych i czcicieli św. Jakuba Star-
szego Apostoła na Jasną Górę. Jasnogórska Droga św. Jakuba prowadzi z Jasnej 
Góry do kościoła św. Jakuba w Częstochowie, a następnie przez Lubszę do Sączo-
wa, gdzie łączy się z Drogą św. Jakuba Via Regia.

W 2012 roku członkowie Warszawskiego Klubu Miłośników Camino — Regi-
na Madej-Janiszek, Kamila Pasławska, Beata Skwierczyńska-Mizerska i Zbigniew 
Hardecki — rozpoczęli starania opracowania i oznakowania Mazowieckiej Drogi 
św. Jakuba — szlaku prowadzącego z Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie przez Las Bielański, Tar-
chomin (kościół św. Jakuba), Zakroczym, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, 
Imielnicę (kościół św. Jakuba), Płock do Dobrzynia nad Wisłą [Madej-Janiszek 
br.]. Szlak został oznakowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg św. Jakuba 
w Polsce dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckie-
go. Uroczystości otwarcia drogi odbyły się 10 lutego 2013 roku w archikatedrze 
warszawskiej. Miłośnicy Camino de Santiago na Mazowszu i Pojezierzu Kujaw-
skim rozpoczęli już prace nad wytyczeniem dalszej części szlaku poza granicami 
Mazowsza — tj. z Dobrzynia nad Wisłą, przez Chełmicę Dużą (kościół św. Jaku-
ba), Włocławek, Siniarzewo (kościół św. Jakuba) do Kruszwicy, gdzie połączy się 
z Drogą Polską (Camino Polaco) [Madej-Janiszek 2015: 306].

Szlakiem łączącym Mazowiecką Drogę św.  Jakuba z Warszawską Drogą 
św. Jakuba jest tzw. Szopenowska Droga św. Jakuba, prowadząca z Niepoka-
lanowa przez Żelazową Wolę, Brochów (kościół św. św. Rocha i Jana Chrzci-



85

ciela) do Wyszogrodu (33 km). Szlak ten powstał z inicjatywy caminowiczów 
z Ordynariatu Polowego, którzy wspólnie z innymi pielgrzymami jakubowymi 
z Mazowsza na przełomie 2014 i 2015 roku odbyli pielgrzymkę na tym odcinku 
i oznakowali szlak [Golenia-Przygoda 2015: 309].

W latach 2013–2015 na Mazowszu zostały opracowane i oznakowane kolejne 
odcinki Camino de Santiago: Droga św. Jakuba Wschodniego Mazowsza i Pod
lasia oraz Prymasowska Droga św. Jakuba, Droga Niepodległości św. Jakuba oraz 
Droga św. Jakuba Cudu nad Wisłą.

Droga św. Jakuba Wschodniego Mazowsza i Podlasia została oficjalnie 
otwarta 6 lutego 2013 roku, podczas Międzynarodowego Mazowieckiego Kon-
gresu Turystyki w Siedlcach i w Rozbitym Kamieniu. Szlak ten przebiega na 
obszarze Europejskiego Parku Edukacji i składa się z dwóch odcinków: I. Dro-
hiczyn — Przesmyki (kościół św. Jakuba) — Paprotnia — Rozbity Kamień — 
Węgrów — Starawieś — Borzychy — Jadów (kościół św. Jakuba). Długość szla-
ku wynosi 104 km, przy czym jest on tylko częściowo oznakowany; II. Rozbity 
Kamień — Mordy — Siedlce — Seroczyn. Długość szlaku wynosi 83,5 km, przy 
czym oznakowane odcinki to: Rozbity Kamień — Siedlce oraz Wodynie — Sero-
czyn [Rozpara 2015a].

Droga Niepodległości św. Jakuba została opracowana i oznakowana w latach 
2012–2014 przez działaczy Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, 
kierowanej przez Rafała Rozparę, w ramach projektu współpracy PRESTIGE. 
Szlak składa się z dwóch odcinków. Pierwszy rozpoczyna w Kołodziążu w gmi-
nie Sadowne, skąd wiedzie do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, 
a następnie przez Urle do parafii pw. św. Jakuba i sanktuarium Świętego Krzyża 
w Jadowie. Drugi odcinek Drogi Niepodległości prowadzi z Długosiodła przez 
Sieczychy, Porządzie, Rząśnik, Wyszków, Ślubów, Niegów, Mostówkę, Kiciny, 
Szewnicę, Jadów (tu zbiegają się i  łączą oba odcinki szlaku), Sulejów, Posto-
liska, Tłuszcz, Krusze, Klembów, Ostrówek, Tuł, Poświętne, Zabraniec, Maj-
dan do Ossowa, gdzie łączy się z Drogą św. Jakuba Cudu nad Wisłą. Pierwszy 
odcinek Drogi Niepodległości św. Jakuba poświęcił 28 lipca 2013 roku w Jadowie 
ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej [Rozpara 
2015b: 315].

Droga św. Jakuba Cudu nad Wisłą została wytyczona 13 kwietnia 2014 roku 
przez pielgrzymów z Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy 
Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Inspiracją do oznakowania 
tego szlaku była m.in. organizowana przez Bractwo św. Jakuba w Więcławicach 
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Starych „Pielgrzymka dziękczynna za pontyfikat i kanonizację bł. Jana Paw-
ła II »9664 km za 9664 dni Pontyfikatu«”. Szlak prowadzi z Kolegiaty Przemie-
nienia Pańskiego w Radzyminie do Cmentarza Żołnierzy Polskich poległych 
w 1920 roku w Radzyminie, na którym modlił się 13 czerwca 1999 roku św. Jan 
Paweł II. Następnie droga wiedzie przez Kobyłkę (Bazylika Trójcy Świętej), Ossów 
(sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej), Zielonkę, Ząbki do Katedry Polowej 
WP w Warszawie [Bożek i in. 2015: 5].

W październiku 2014 roku środowisko warszawskie podjęło inicjatywę piel-
grzymek w intencji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego trwającą do 
maja 2015 roku na trasie Warszawa — Niepokalanów — Wyszogród — Płock — 
Gniezno (około 350 km). W sierpniu 2015 roku miłośnicy Drogi św. Jakuba na 
Mazowszu (Robert Franke, Jan Golenia, Jadwiga Michalska i Jerzy Kazimier-
czak) w ramach tej inicjatywy oznakowali trzeci odcinek tzw. Drogi Niepodleg
łości św. Jakuba, tzn. Prymasowską Drogę św. Jakuba, która prowadzi z miejsca 
urodzenia Prymasa Tysiąclecia w Zuzeli przez Nur, Treblinkę, Prostyń (sanktu-
arium Trójcy Świętej i św. Anny) do Sadownego (52 km), gdzie łączy się z Drogą 
Niepodległości św. Jakuba. Szlak ten, wiodący przez stare rezerwaty nadbużańs-
kie, został podzielony na trzy etapy: I. Zuzela — Ołtarze-Głowacze — Łęg Nur-
ski — most na Bugu — Przewóz Nurski — Długie Kamieńskie (około 12 km); 
II. Długie Kamieńskie — Długie Grodzieńskie — Wólka Nadbużna — Rybaki — 
Boreczek — Treblinka — Prostyń (około 26 km) oraz III. Prostyń — Sadoleś — 
Sadowne (około 14 km)2.

Najnowszą inicjatywą, w którą zaangażowane jest środowisko pielgrzy-
mów mazowieckich, tworzących Konfraternię Św. Apostoła Jakuba Starszego 
przy Katedrze Polowej WP, jest opracowanie i wytyczenie Świętokrzyskiej Drogi 
św. Jakuba. W zamyśle twórców będzie ona biegła z Warszawy i połączy takie 
miejscowości jak: Warszawa — Góra Kalwaria — Warka — Świerże Górne — 
Skaryszew — Mirzec — Bodzentyn — Święty Krzyż — Kotuszów. W Kotuszo-
wie Świętokrzyska Droga św. Jakuba połączy się z Małopolską Drogą św. Jakuba. 
Pierwsze przejście Świętokrzyską Drogą św. Jakuba odbyło się 17–18 październi-
ka 2015 roku. W tych dniach pielgrzymi przebyli odcinek z Warszawy do Góry 
Kalwarii [Czajka, Stefaniak 2015].

2 Bardzo dziękuję p. drowi Jerzemu Kazimierczakowi i p. drowi Łukaszowi Stefania-
kowi za udostępnione informacje oraz cenne konsultacje na temat sieci Drogi św. Jakuba 
na Mazowszu.
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Droga św. Jakuba na Pomorzu 

Ósmego września 2007 roku otwarta została Lęborska Droga św. Jakuba (frag-
ment Pomorskiej Drogi św.  Jakuba), której trasa prowadzi z Sianowa przez 
Lębork, Łebę do Smołdzina. Wydany przez Lokalną Organizację Turystyczną 
„Ziemia Lęborska” przewodnik opisuję tę trasę w trzech językach (polskim, 
angielskim i niemieckim), ułatwiając tym samym jej przejście pielgrzymom nie 
tylko z naszego kraju [Kal 2007; Przybylska 2008]. W Lęborku znajduje się 
sanktuarium św. Jakuba w Polsce ustanowione podczas uroczystości odpusto-
wych 25 lipca 2010 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji pelplińskiej, 
bpa Jana Szlagę.

Pomorska Droga św. Jakuba została oficjalnie włączona w europejską sieć 
Camino de Santiago podczas V Jarmarku Jakubowego w Szczecinie 28 lipca 
2013 roku. Szlak ten prowadzi z Kretyngi na Litwie przez Królewiec w Obwo-
dzie Kaliningradzkim, a następnie przez Frombork, Elbląg, Gdańsk, Kartuzy, 
Lębork, Łebę, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg do Świnoujścia, gdzie łączy się z już 
istniejącą niemiecką częścią „Via Baltica”. Szlak przebiega przez obszar trzech 
województw: warmińsko-mazurskiego (ponad 80 km), pomorskiego (326,4 km) 
oraz zachodnio-pomorskiego (314,1) Pomorska Droga św. Jakuba na terenie Polski 
składa się z następujących odcinków: Elbląskiej Drogi św. Jakuba, Gdańskiej Drogi 
św. Jakuba, Żukowskiej Drogi św. Jakuba, Kartuskiej Drogi św. Jakuba, Lęborskiej 
Drogi św. Jakuba, Słupskiej Drogi św. Jakuba oraz Zachodniopomorskiej Drogi 
św. Jakuba. Całkowita długość szlaku wraz z wcześniej wspomnianą Lęborską 
Drogą św. Jakuba oraz trzema szlakami alternatywnymi (Sławno — Święta Góra 
Polanowska — Koszalin; Koszalin — Białogard — Kołobrzeg; Wolin — Gole-
niów — Szczecin) wynosi 975 km [por. Duda, Duda 2013].

Oznakowanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba było możliwe dzięki projekto-
wi „RECReate — Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze 
Południowego Bałtyku — Pomorski Szlak św. Jakuba” zatwierdzonemu 29 wrześ-
nia 2010 roku przez Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej 
Południowy Bałtyk [Pomorska br.a]. Partnerami projektu są: Gmina i Miasto 
Lębork (partner wiodący), Samorząd Powiatu Lęborskiego, Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego, „Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna, Samorząd Miasta Kretynga, Uniwersytet Gdański, Uniwer-
sytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie i Elbląski Klaster Turystyczny 
[Pomorska br.b].
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Droga św. Jakuba w Polsce — ocena aktualnego stanu 

oraz szanse i zagrożenia dalszego rozwoju 

Obchodzony w 2015 roku jubileusz 10-lecia otwarcia pierwszego polskiego 
odcinka Camino de Santiago skłania do oceny aktualnej sieci Drogi św. Jakuba 
w Polsce, a także próby wskazania zagrożeń związanych z dalszym rozwojem 
tego szlaku. Oznakowanie ponad 5 800 km polskich odcinków szlaku jakubo-
wego i ruch pielgrzymkowy tym szlakiem przyczyniły się do renesansu kultu 
św. Jakuba Starszego Apostoła w naszym kraju. O renesansie tego kultu świad-
czyć może rosnąca z każdym rokiem liczba organizowanych nabożeństw i uro-
czystości religijnych ku czci św. Jakuba, a także jakubowych festynów, rajdów, 
biegów i innych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, naukowych 
i kulturalnych. Cieszyć mogą przede wszystkim inicjatywy związane z organi-
zacją pielgrzymek — wędrówek Drogą św. Jakuba, których inicjatorami są nie 
tylko członkowie Bractw św. Jakuba i miłośnicy Drogi św. Jakuba, ale także stu-
denci, harcerze i młodzież szkolna. Coraz częściej szlak muszli św. Jakuba jest 
miejscem rekolekcji w drodze organizowanych przez parafie i grupy duszpa-
sterskie. Najlepszym przykładem jest tzw. „Niedzielne pielgrzymowanie Drogą 
św. Jakuba” — inicjatywa organizowana przez Bractwa św. Jakuba w Więcławi-
cach Starych i Szczyrku, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Bożego Grobu 
w Przeworsku, Mazowieckie Bractwo św. Jakuba, Konfraternię Świętego Apo-
stoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 
oraz parafie św. Jakuba i gminy, przez które przebiega szlak jakubowy. Propozy-
cje weekendowych przejść — pielgrzymek Drogą św. Jakuba — są znane także 
w innych częściach Polski. 

Kanonicznym potwierdzeniem rozwoju kultu pierwszego męczennika wśród 
Apostołów jest erygowanie przez miejscowych ordynariuszy czterech sanktu-
ariów św. Jakuba Apostoła — w Jakubowie, Szczyrku, Lęborku i w Więcławicach 
Starych. Rozwój kultu św. Jakuba w Polsce, a także polskiej sieci Camino de San
tiago, jest niejako wzmacniany przez rosnącą liczbę Polaków, którzy otrzymali 
Compostelkę — w 2014 roku było to 2 957 osób, z których 25 osób rozpoczęło 
pielgrzymkę zgodnie ze średniowieczną tradycją, a więc z progu własnego domu.

Powstała w ostatnim dziesięcioleciu sieć Drogi św. Jakuba licząca już niemal 
6 000 km sprawia, że szlak ten jest obecnie najdłuższym szlakiem pielgrzym-
kowym i kulturowym w Polsce. Na etapie projektu i znakowania są kolejne 
odcinki szlaku jakubowego — m.in. Świętokrzyska Droga św. Jakuba, Jurajska 
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Ryc. 3. Drogi św.  Jakuba Apostoła Starszego w Polsce  — istniejące i  projektowane (stan na 
1 listopada 2015) 

Droga św. Jakuba, PodhalańskoOrawska Droga św. Jakuba i Roztoczańska Droga 
św. Jakuba. Fenomen Drogi św. Jakuba dotyka coraz większe kręgi i dziedziny 
życia (ryc. 3).

Autor prezentowanej pracy — od dziewięciu lat czynnie zaangażowany 
w prace związane z oznakowaniem oraz opieką nad Drogą św. Jakuba w Mało-
polsce, a także organizujący pielgrzymki po polskich odcinkach Camino de 
Santiago — wielokrotnie przedstawiał perspektywy dalszego rozwoju szlaku 
w Polsce, a także zwracał uwagę na czynniki, które hamują ten rozwój [Mróz, 
Mróz 2011]. Oceniając polską sieć Camino de Santiago, niestety z przykrością 
można stwierdzić, że w przypadku większości polskich odcinków Drogi św. Jaku-
ba wykonany został dopiero pierwszy — podstawowy — krok tj. oznakowanie 
szlaku. Badania terenowe wykazały, że na wielu odcinkach oznakowanie to jest 
niestety niepełne. Kolejne etapy związane z funkcjonowaniem i rozwojem Drogi 
czekają stale na realizację.

Jedną z podstawowych barier ograniczających rozwój polskich odcinków 
szlaku jakubowego jest przede wszystkim brak tradycji pielgrzymowania Drogą 
św. Jakuba w naszym kraju. Cykliczne pielgrzymki i wędrówki polskimi odcinka-
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mi camino organizowane są od czterech lat, a ich zasięg ogranicza się do wąskiej, 
kilkudziesięcioosobowej grupy osób. Po drugie, charakter pielgrzymowania 
i wędrówek na Camino de Santiago zdecydowanie różni się od organizowanych 
od wieków tradycyjnych kompanii pielgrzymkowych do ośrodków pielgrzym-
kowych w Polsce. Z tego też względu niewiele osób decyduje się na pielgrzymo-
wanie indywidualne lub w małych grupach. Zasadniczym problemem jest także 
bardzo mała wiedza polskiego społeczeństwa o Drodze św. Jakuba — o historii 
szlaku, jego randze i specyfice wędrówki na camino. Potwierdzają to m.in. wyniki 
badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 673 studentów I roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, z których wynika, że 
tylko ⅓ respondentów zadeklarowała, że spotkała się już z terminem Camino 
de Santiago, zaledwie zaś 12% badanych odpowiedziało, że widziało w Polsce 
oznakowanie szlaku św. Jakuba [Mróz 2015: 409].

Szczególnie niepokojący jest bardzo niski poziom wiedzy na temat Szla-
ku św. Jakuba mieszkańców terenów, przez które przebiega szlak. Wynika on 
m.in. z faktu, że podmioty zlecające oznakowanie oraz osoby znakujące szlak nie 
podjęły trudu powiadomienia gospodarzy regionu/miasta, przez który przebiega 
szlak — tj. prezydentów i burmistrzów miast, wójtów i sołtysów — o przepro-
wadzonej akcji znakowania, nie mówiąc już o uzyskaniu oficjalnej zgody czy 
też jakichkolwiek konsultacjach związanych z przebiegiem trasy. W rezultacie 
w lokalnych i regionalnych punktach informacji turystycznej, w urzędach gmin, 
w parafiach oraz lokalnych organizacjach turystycznych nie można otrzymać 
żadnej informacji na temat danego odcinka Drogi św. Jakuba. Wynika to bar-
dzo często również z braku chęci władz lokalnych (poza kilkoma przykładami 
wspaniałych działaczy) do jakiejkolwiek pracy polegającej choćby na odpowiedzi 
na pisma z prośbą o wydanie zgody na oznakowanie szlaku.

Dokładna ocena bazy turystycznej sieci Drogi św. Jakuba w Polsce również 
wypada miernie. Z wyjątkiem bowiem kilku odcinków i ośrodków oraz oprócz 
bazy informacyjnej nie istnieje właściwie odpowiednie zagospodarowanie tury-
styczne szlaku. Dotyczy to przede wszystkim bazy noclegowej. Stworzenie sieci 
schronisk — albergue dla caminowiczów jest w polskich warunkach w ciągu 
najbliższych lat raczej mało prawdopodobne głównie ze względów finansowych. 
Trudno bowiem oczekiwać, że ktokolwiek zainwestuje w budowę nowego obiektu 
noclegowego, w którym w ciągu roku będzie nocowało maksymalnie 300 osób — 



91

tak bowiem szacuje się ruch pielgrzymkowy na najbardziej popularnych odcin-
kach Drogi św. Jakuba w Polsce. Warto jednak podkreślić, że pierwsze albergue 
powstały wskutek adaptacji obiektów parafialnych lub gminnych m.in. w Sączo-
wie, Olsztynie, Pałecznicy i w Więcławicach Starych. Dlatego też osoby, stowa-
rzyszenia i organizacje wytyczające nowe odcinki szlaku jakubowego powinny 
zwrócić uwagę na istniejącą w danym regionie bazę noclegową — zwłaszcza 
gospodarstwa agroturystyczne, kwatery prywatne, pokoje gościnne, pensjonaty, 
szkolne schroniska młodzieżowe oraz funkcjonujące przy sanktuariach domy 
pielgrzyma. Bardzo dobrym — wszak trudnym do wprowadzenia — rozwią-
zaniem jest stworzenie w parafiach przy szlaku tzw. muszelkowej sieci domów 
przyjaznych pątnikom, w których caminowicz po okazaniu Paszportu Pielgrzy-
ma mógłby uzyskać nocleg. Pozytywnym przykładem jest funkcjonująca już od 
2008 roku tzw. muszelkowa sieć domów przyjaznych pielgrzymom w parafii 
w Więcławicach Starych. Istotnym problemem dla pątników na szlaku jest tak-
że brak miejsc do odpoczynku i schronienia przed niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi — schronów i wiat turystycznych.

Już obecnie niestety można zaobserwować, że niektóre odcinki Drogi 
św. Jakuba pozostały bez opieki, a ich oznakowanie zostało przeprowadzone bez 
konsultacji i bez nawiązania współpracy z władzami samorządowymi i ducho-
wieństwem danego regionu. Jak wspomniano wiele odcinków szlaku ma poważ-
ne braki w oznakowaniu. Dodatkowo część oznakowania szlaków jest systema-
tycznie niszczona lub uszkadzana przez lokalnych wandali. Konieczne jest więc 
zapewnienie stałej opieki nad poszczególnymi odcinkami Drogi św. Jakuba, 
a więc wyznaczenie grupy wolontariuszy — „strażników” — w danym regionie. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby, aby w lokalnej grupie strażników szlaku zna-
leźli się np. uczniowie szkół, studenci, harcerze, służba liturgiczna pod opieką 
nauczyciela lub osoby znającej Camino de Santiago. Smutne są także relacje wie-
lu pielgrzymów, z których wynika, że niestety niektórzy duszpasterze w wybra-
nych parafiach lub ośrodkach nie wykazują zainteresowania pielgrzymami, są 
niechętni w udzielaniu im pomocy czy informacji. Nawiązanie współpracy 
z duszpasterzami w celu poprawy opieki duszpasterskiej w świątyniach przy 
szlaku jakubowym jest jedną z pilnych kwestii do realizacji.

Konieczna jest wreszcie koordynacja działań i projektów związanych z Dro-
gą św. Jakuba na szczeblu krajowym. Zadanie to w pewnym zakresie realizuje 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba”. Niestety, do tej pory zupełnie nie 
spełnia pokładanych nadziei, zwłaszcza wśród polskich caminowiczów i człon-
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ków Bractw św. Jakuba, „Kongregacja Camino Polonia” powołana 17 października 
2012 roku w Częstochowie. Potrzebne jest zatem utworzenie ogólnopolskiej orga-
nizacji działającej na zasadzie federacji poszczególnych bractw i stowarzyszeń 
św. Jakuba oraz miłośników Drogi św. Jakuba, które będzie ściśle współpraco-
wać m.in. z Radą ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu 
Polski, Arcybractwem św. Jakuba w Santiago de Compostela, władzami samo-
rządowymi na szczeblu województwa i innymi stowarzyszeniami, które włą-
czyły się w rozwój Drogi św. Jakuba zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pomysł 
utworzenia takiej federacji pod nazwą „Parlamentu Jakubowego” został zgło-
szony przez ks. prof. Piotra Roszaka podczas VII Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej nt. „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba — w 800. rocznicę 
pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”, która odbyła 
się 6 września 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiece-
zji Krakowskiej w Krakowie. „Parlament Jakubowy” powinien podjąć debatę 
nad zasadnością oznakowania kolejnych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce, 
a przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę na duszpasterstwo na szlaku oraz 
opiekę nad istniejącą siecią Drogi. 

W dalszym ciągu należy także zintensyfikować działania promocyjne i akcję 
informacyjną mające na celu popularyzację wiedzy o sanktuarium św. Jakuba 
w Santiago de Compostela oraz szlaku muszli św. Jakuba. Działania te powin-
ny zostać podjęte zarówno na szczeblu lokalnym, a więc w powiatach, gminach 
i parafiach, przez które przebiega szlak, jak i na szczeblu regionalnym i central-
nym. Nieodzowne jest w tym zakresie wykorzystanie środków masowego prze-
kazu, promocja polskich odcinków Drogi św. Jakuba na targach turystycznych 
i religijnych w kraju i za granicą, a także stała współpraca z dziennikarzami 
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich gazet.

Zakończenie

Czy powstała w ostatnim dziesięcioleciu sieć Drogi św. Jakuba w Polsce będzie 
w ciągu kolejnych lat szlakiem tętniącym życiem i miejscem rozmodlenia piel-
grzymów? Czy szlak jakubowy nie zatraci swojej rangi i znaczenia jako przede 
wszystkim szlak religijny, szlak rekolekcji w drodze i przemiany życia? Czy prze-
dłużenie w bieżącym roku Camino de Santiago poza granicę polsko-słowacką 
oraz polsko-ukraińską pobudzi naszych sąsiadów do wędrówki — pielgrzymki 



przez polskie odcinki Drogi św. Jakuba? Czy polskie Camino de Santiago zostaną 
zauważone przez młodzież, która przybędzie w lipcu 2016 roku do Krakowa na 
Światowe Dni Młodzieży? Na odpowiedzi na te i na wiele innych pytań musi-
my poczekać przynajmniej rok. Zdaniem autora prezentowanego opracowania 
na dalszy rozwój kultu i szlaku św. Jakuba w Polsce należy spoglądać z opty-
mizmem. Głos z Composteli, droga ziemska i droga wiary, tysiącletnia droga 
Europy, wzywa każdego roku coraz większą rzeszę Polaków, którzy wyruszają do 
grobu św. Apostoła. To przede wszystkim zapał caminowiczów będzie kluczem 
do dalszego rozwoju szlaku.

Wszystkim pątnikom wybierającym się na pielgrzymkowy szlak — zarów-
no tym, którzy wyruszą na polskie odcinki Drogi św. Jakuba, jak i tym, którzy 
przejdą Camino de Santiago w innych częściach Europy — życzę Buen  Camino — 
Dobrej Drogi!
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The Way of St. James in Poland: Its Origins 
and Development. The Tenth Anniversary 
of the Opening of the First Polish Section 
of the Way of St. James

Summary

After John Paul II announced the so called “European Act” in 1982 in Santiago de Com-
postela, which was an invitation to enliven the Christian tradition of pilgrimaging to 
St. James the Greater’s grave, works were started to reconstruct ancient pilgrimage routes 
to “the end of the world”. First in Spain and later in, among others, France, Germany, Italy, 
Austria and Switzerland appeared signposts with the motif of the St. James scallop shell. 
In 2003, the European network of Camino de Santiago reached the Polish border in 
Zgorzelec. This indicated a possibility (and growing expectations) to mark the Way of 
St. James also in our country. The first section of St. James’s route in Poland, which was 
reconstructed and ceremoniously opened on 24 July 2005, was the Lower Silesian Route 
of St. James, leading from Głogów through Jakubów, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec 
and Lubań to Zgorzelec, where it meets the German Route of St. James (The Ecumenical 
Pilgrim Trail, “Ökumenischer Pilgerweg”).

At the time when the section was opened, it was highly unlikely that anyone could 
expect such an immense development of the Camino de Santiago network and the rebirth 
of the cult of St. James in Poland during the following few years. On 1 November 2015, the 
thirty marked sections of the Way of St. James in Poland had a total length of more than 
5,800 km (Fig. 1). At present, the Polish sections of Camino de Santiago form a network 
of the longest pilgrimage and cultural route. The Polish network of the Way of St. James 
incorporated into the European network of Ways of St. James joins the borders of Poland 
with Lithuania (Polish Way, Camino Polaco), Ukraine (Way of St. James Via Regia), Slova-
kia (Beskid Way of St. James), the Czech Republic (Beskid Way of St. James, Kłodzko Way 
of St. James, Nysa Way of St. James and Żytawa Way of St. James), Germany (Lower Silesian 
Way of St. James, Way of St. James Via Regia, Lubusz Way of St. James and Pomeranian 
Way of St. James), and Russia, the Kaliningrad Oblast (Pomeranian Way of St. James).
The development of the Polish sections of Camino de Santiago and the development of 
the reverence of St. James the Great in the last decade in Poland is a sort of an exceptional 
phenomenon. However, when looking at multiple sections of the “shell” route in Poland, 
one may have an impression that only the first step has been taken. However, even if it is 
just the first step, it is actually elementary—it involves the marking of the route, which is 
unfortunately incomplete in many places. Subsequent stages related to the functioning 
of the Way are still waiting to be executed. The most important of many obstacles to the 



further development of the Polish sections of the Way of St. James include the absence 
of the tradition of pilgrimages along the Way of St. James in Poland, the different nature 
of the pilgrimages and excursions to Camino de Santiago—which is not reflected in the 
traditional pilgrimages to Polish pilgrimage centres, organised for centuries—insufficient 
tourism and pilgrimage infrastructure, and little knowledge about the Way of St. James, 
about St. James the Great, and about the tradition of pilgrimages to his tomb in Santiago 
de Compostela among the Polish society.
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Andrzej M. Wyrwa
 

Patrocinia kościołów św. Jakuba Apostoła Większego 
w granicach historycznej Wielkopolski

W religii chrześcijańskiej w pojęciu wiary teologia odróżnia aspekt obiektyw-
ny, czyli prawdę objawioną podaną do wierzenia i aspekt subiektywny, czyli 
osobiste zawierzenie Bogu. Wiara jest „możliwa przy pomocy Ducha Świętego, 
a polega na daniu zupełnie wolnej, rozumnej i całkowitej odpowiedzi, przez 
którą wierzący wyznają prawdę o Bożym objawieniu dokonanym ostatecznie 
w Jezusie Chrystusie oraz posłusznym oddaniu samych siebie i powierzeniu 
swej przyszłości Bogu”1. Z wiarą z kolei wiąże się religijność, czyli „zasadni-
cza postawa ludzi wobec Boga jako stwórcy i Zbawiciela. Moralna cnota reli-
gijności wyraża się w adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej […] miłu-
jącemu Bogu” [O’Collins, Farragia 1993: 213; patrz też Gwioździk 2005b; 
Hochleitner 2005]2. 

W ujęciu biblijnym i interpretacji teologicznej Kościół stanowi „wspólnotę 
wiary, nadziei i miłości, uformowanej przez Jezusa Chrystusa w widzialny orga-
nizm […]. W powstaniu obrazu Kościoła i jego rozumieniu główną rolę odegrały 
i odgrywają realne i naturalne podmioty ludzkie (osoba, rodzina, ród, plemię, 
naród)”. W tym wymiarze stanowi On „bosko-ludzką” społeczność, w której 
ramach wszyscy ludzie (chrześcijanie) mogą dojść do poznania prawdy wiary 
i zbawienia [Bartnik 2002: kol. 993–994 (Kościół, kształtowanie pojęcia)]. 

Miejscami spotkań człowieka z Bogiem były (są) świątynie — miejsca święte, 
w których sprawowany był (jest) publiczny kult. W tym rozumieniu kościołem 
są poświęcone (dedykacja lub benedykcja) budynki, gdzie gromadziła (groma-

1 Na temat pojęć religijność, pobożność i wiara oraz ich teologicznego rozumienia 
patrz m.in. O’Collins, Farragia 1993: 288; patrz też: Rahner, Vorgrimler 1987: kol. 
533–540; Leksykon religioznawczy 1988: 292–293 (wiara); Katechizm Kościoła 
Katolickiego 1994, wg indeksu; Pakszys, Sikorska 2000 i inne.

2 Wstępna część tego opracowania została wcześniej skomentowana i opublikowana 
przez autora: Wyrwa 2006: 11–16 i nn.
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dzi) się wspólnota wiernych na słuchanie słowa Bożego, wspólną i prywatną 
modlitwę oraz celebrację sakramentów3.

Istnienie kościoła w danej miejscowości „wprowadzało do jej rozplanowania 
hierarchię miejsca, wnosiło ośrodek sakralny do jej wnętrza […] [było] znakiem 
integrującym osadę […], [a istniejący przy nim] cmentarz stwarzał lokalne 
sąsiedztwo żywych i umarłych” [Geremek 1997: 648; Bylina 2002: 149 i nn.].

W chrześcijaństwie z kultem publicznym sprawowanym w świątyniach nie-
rozłącznie związany był kult świętych, który, jak pisali Henryk Fors i Franciszek 
Sowa [1998: 20 i nn.], jest zjawiskiem złożonym, podlegającym długotrwałej, 
raz powolnej, a innym razem bardzo intensywnej ewolucji. Przejawiał się on 
w różnych formach, obrzędach i rytuałach. Zawsze jednak miał aspekt moralny 
i wychowawczy, i ściśle wiązał się ze świętymi i błogosławionymi, którzy mieli 
być pośrednikami w uzyskaniu zbawienia. 

Imiona świętych najczęściej nadawano ludziom na chrzcie, przy bierzmo-
waniu, podczas święceń zakonnych. Nosiły je kościoły, kaplice, ołtarze4, miasta 
i  instytucje, diecezje, dekanaty, zakony oraz stowarzyszenia, zawody czy sta-
ny. Czyniono to, aby dany święty — mieszkaniec nieba, który został wybrany 
na obrońcę, opiekował się oddanymi sobie ludźmi — jednostkami i określo-
nymi wspólnotami (m.in. parafią i związanym z nią kościołem)5. Szczegól-
nym i bezpośrednim przejawem „bytności” danego świętego wśród ludzi były 
jego relikwie, które już od średniowiecza stanowiły niezbędny element liturgii 

3 Szerzej na ten temat patrz Krakowiak 2002: kol. 1025–1027; patrz też Zieliński 
1960: 49–79. 

4 Na temat kultu, symboliki i atrybutów świętych patrz m.in.: Zieliński 1960: 371–
392 i nn.; Pasierb 1987; Forstner 1990 i nowsze wydanie tejże; Mazurczak, Paty-
ra 2002 — tu różne artykuły na ten temat; na temat kultu Matki Bożej patrz też m.in.: 
Breviarium Fidei 1989 (i nowsze wydania) — kult Boży wg indeksu; Teksty o Matce 
Bożej 1992a; 1992b; 2000 i inne z tej serii; Janicka-Krzywda 1993 (i nowsze wydania); 
Witkowska 1995; Schauber, Schindler 2002; Bauer 2003; Piwowarczyk, Zawadzki 
2003; Lanzi, Lanzi 2004; Teksty teologiczne 2005; patrz też Zender 1959: 188–232. 

5 Rode 1989: 26 (Patron); komentarze i omówienia tego pojęcia patrz m.in.: Trier 
1926: 319–349; Zimmermann 1961; Słownik Starożytności Słowiańskiej 1970: 44–46 
(Patrocinia); Sczaniecki 1979: 117–123 i nn.; Lexikon 1986: kol. 187–191 (Patron); Lexikon 
des Mittelalters 1993: kol. 1806–1809 (Patron [patrozinium]); Litak 1996: 104 i przyp. 
153 oraz nn.; w nich dalsza literatura.
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Kościoła6, wyrażający się m.in. w oddawaniu im szczególnej czci (kultu religij-
nego)7. W miejscach gdzie się one znajdowały powstawały sanktuaria, miejsca 
pielgrzymkowe itp. 

Wśród wielu różnych przejawów kultu świętych jedną z bezpośrednich 
form jego odzwierciedlenia były wezwania, tj. patrocinia, czyli titulus ecclesiae, 
nadawane przez biskupów kościołom w dokumentach erekcyjnych i konsekra-
cyjnych. W łacińskim określeniu — patronus — odnajdujemy pełne znaczenie 
tego pojęcia. Oznacza ono obronę, pieczę, patronat, pośrednictwo czy wstawia-
nie się (wstawiennictwo) [Jougan 1957: 485]. W religii chrześcijańskiej patro-
cinium było (jest) uroczystym przejawem czci świętości, w tym m.in. różnych 
świętych, którzy byli jak gdyby „obywatelami dwóch światów, bliscy Bogu i bliscy 
ludziom” [Sczaniecki 1979: 118], przez co pełnili funkcję pośredników między 
obydwoma światami. Uprzywilejowanym miejscem bezpośredniego kontaktu 
między człowiekiem a Bogiem, w którym pośredniczył święty, był kościół, gdzie 
święty patron „udzielał posłuchania” [Sczaniecki 1979: 119], a przyniesione 
przez człowieka prośby i dziękczynienia przedkładał Bogu. W pobożności ludzi 
średniowiecza i czasów nowożytnych oznaczało to „szczególną opiekę danego 
świętego nad danym kościołem i łączącą się z nim społecznością — parafią” oraz 
niemal fizyczną jego obecność w danej parafii — wspólnocie [Litak 1996: 104]. 

W chrześcijaństwie kult ma charakter zhierarchizowany. Najwyższa cześć 
należy się Bogu Trójjedynemu, jako Stwórcy świata, życia i człowieka, jako Ojcu 
najlepszemu, który za dobre wynagradza, a za złe karze [Rode 1989, I: 908; 
Zimoń 2004: kol. 177]. Jej oddawanie dokonuje się w Jezusie Chrystusie oraz za 
pośrednictwem aniołów i świętych, szczególnie Najświętszej Maryi Panny. Bar-
dzo ważnym elementem przy badaniu kultu świętych są patrocinia, czyli tytuły 
kościołów, uważane niekiedy za bezpośredni wyraz oficjalnego kultu Kościoła. 
Badania nad patrociniami pomagają m.in. w odtwarzaniu mentalności religijnej 
społeczeństwa, prądów ideowych, ośrodków misyjnych, szlaków pątniczych itd. 

6 Na temat relikwii i ich kultu patrz m.in.: Wierusz-Kowalski 1977; Keller 1978; 
Starnawski 1993; Witkowska 1995; na temat relikwii patrz m.in.: Andrzejewski 1979; 
Szczepkowska-Naliwajek 1996 — tu bogata literatura problemu; Borkowska 1999; 
Łbik 2000; 2003; Wysocka 2000; Kracik 2002; Gwioździk 2005a; Starnawska 2008.

7 Na temat kultu i dyskusji z tym związanej patrz m.in. Subera 1981: 118 i nn.; Kunz-
ler 1999: szczególnie 16–25; Zimoń 2004 (tu też Szlaga oraz Podlecki: kol. 181–188) — 
w nich dalsza literatura.



102

[Karolewicz 1974: 215]. Dzielą się na następujące typy: trynitarne (Trójcy 
Świętej), chrystologiczne, mariologiczne (Maryjne), angelistyczne (anielskie) 
i hagiograficzne (świętych Pańskich). W ikonografii, która obejmuje tematykę 
dogmatyczną, historyczną, katechetyczną, liturgiczną i biblijną, wyróżnia się 
oprócz wymienionych wyżej jeszcze typy liturgiczny i katechetyczny [Zieliński 
1960: 271–462; Karolewicz 1974: tab. 1–5; Janicka-Krzywda 1993: 6–7; Litak 
1996: 104–115 i nn.; Olczak 2004: 173–213].

Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej strukturę ilościową poszczególnych 
typów wezwań ukazują wieloaspektowe badania Stanisława Litaka, który dokonał 
m.in. szczegółowej analizy struktury patrociniów Kościoła na ziemiach polskich 
wg danych do około 1772 roku. Ustalenia te prezentujemy w tab. 1 i na ryc. 1.

Tabela 1. Wezwania kościołów na ziemiach polskich wg typów i rodzajów w 1772 roku

L.p. Typ wezwania

Liczba wezwań kościołów

parafialnych 
i kaplic publicznych

klasztornych

męskich żeńskich

1. trynitarne 655 126 10

2. chrystologiczne 500 91 6

3. maryjne 1425 324 29

4. anielskie 347 53 5

Źródło: Litak 1996: 108, tab. 28.III i 135–148.

W historiografii polskiej badania nad patrociniami z różną intensywnością 
są prowadzone już od dłuższego czasu. Ciągle jednak były one dalekie od kom-
pletności. Najczęściej obejmowały tylko wybrany, wąski zakres zagadnienia. 
Liczba tego typu opracowań ciągle jednak rosła, a dzięki temu uzupełniana była 
„mapa patrocinialna” Polski8. 

8 Spośród opracowań omawiających patrocinia kościołów na większych obszarach 
(diecezje, regiony, klasztory jednej obediencji itp.) i poświęconych kultom poszczegól-
nych świętych na ziemiach polskich podaję tylko najważniejsze, moim zdaniem, opraco-
wania — patrz m.in.: Schremer 1960; Karolewicz 1972 i inne tejże; Kaczmarek 1993; 
Michałowski 1994; Litak 1996; Knapiński 1999, tu bogata literatura problemu; Wit-
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Ryc. 1. Wezwania kościołów na ziemiach polskich wg typów i rodzajów w 1772 roku

Duże znaczenie w tym względzie, oprócz innych przykładów, miały przede 
wszystkim badania prowadzone przez W. Schenka [1966] i G. Karolewicz [1974], 
oraz praca, która traktowała to zagadnienie wszechstronniej niż dotychczasowe, 
tj. analityczne studium S.K. Olczaka [2004], poświęcone kościołom parafi alnym 
w archidiakonacie włocławskim w XVI–XVIII wieku. 

kowska 1999, tu bogata literatura problemu; 2009: 13–192, tu wybrane artykuły; Rajman 
2002; Rozynkowski 2002; 2003; 2004; 2005; Rymar 2002; Olczak 2004; opracowania 
dotyczące kultu poszczególnych świętych oprócz ww. patrz m.in.: Dobrowolski 1923; 
Borkowska 1966; Karolewicz 1970; Kłoczowski 1971; Dunin-Wąsowicz 1972; 2000; 
Schenk 1979; Olszewski 1990; Leśny 1992; Wyrozumski 1993; Młynarska-Kaletyno-
wa 1994; Górska-Gołaska 1995; Jasiński 1996; Nalepa 1996; Danielski 1997; Strzel-
czyk 1997; Witkowska 1998; Świeżek 1999; Erwardt 2000; Labuda 2000a; 2000b; 
Suchodolski 2000; Trajdos 2000; Wyrwa 2001; Lipski 2002; Pobóg-Lenartowicz 
2004; Skoczylas-Stadnik 2005: 7–8; Szołdrowska, Liszkowski 2005; por. też Plötz 
2002; Lange 2006; dalsze opracowania i wskazówki bibliografi czne patrz cytowane wyżej 
opracowania i przypisy w niniejszym tomie.
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Przez długi czas w polskiej historiografii brakowało jednak opracowań syn-
tetycznych, opatrzonych pogłębionym komentarzem, wzbogaconym o materiał 
kartograficzny9. 

Po bardzo wielu latach badań — kwerend archiwalnych, studiów porównaw-
czych — lukę tę uzupełniły badania Stanisława Litaka [1996; szczególnie 2006; 
też 2004, tam obszerna literatura] oraz Eugeniusza Wiśniewskiego [2004]. Prace 
nad tym zagadnieniem prowadzono od 1973 roku pod kierunkiem Jerzego Kło-
czowskiego, w ramach Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na 
KUL oraz zespołu badającego „Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów”. W opublikowanych materiałach z tych badań zostały bardzo 
szeroko omówione parafie, struktury parafialne i funkcje społeczne parafii na 
ziemiach polskich od średniowiecza do XVIII wieku. Duże znaczenie dla analizy 
tego zagadnienia, tj. badań nad historycznymi i współczesnymi trendami wezwań 
kościołów parafialnych na ziemiach polskich, mają też prace Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego SAC, których wynikiem są systematycznie publikowane 
Wykazy parafii w Polsce10 oraz wydawane przez poszczególne diecezje roczniki 
diecezji i archidiecezji polskich11. 

*
Nawiązując do tych badań, w niniejszym opracowaniu postaram się przyjrzeć 
patrociniom kościołów w wielkopolskiej części archidiecezji gnieźnieńskiej 
i poznańskiej, które noszą wezwanie św. Jakuba Apostoła Większego, jednego 
z Dwunastu, najbliższych uczniów, współpracowników Chrystusa.

Ze względu na to, że granice Wielkopolski zmieniały się w czasie, w rozwa-
żaniach przyjąłem linearny ich przebieg, który ukształtował się około XIV wieku 
i trwał z niewielkimi delimitacjami aż do rozbiorów (patrz ryc. 3). Po pierwszym 
rozbiorze (1772) granice te zostały zmienione przez uszczuplenie (wyłączenie) 
obszarów na północ od Noteci, a po drugim (1793) cała Wielkopolska została 

9 Na temat badania kultu świętych na ziemiach polskich i jego rozprzestrzeniania się 
patrz przede wszystkim (podstawy metodyczne): Schenk 1966; Karolewicz 1974 i inne 
tejże; Napiórkowski 1997; patrz też Uspieński 1985; Knapiński 1999; Witkowska 1999.

10 Patrz m.in.: Wykaz parafii w Polsce 2006; patrz też wcześniejsze wydania.
11 Patrz m.in. Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2009, (stan na 10 paździer-

nika 2009); Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 2008 (stan na 1 grudnia 2008); patrz 
też inne wydania ww. roczników — skrócone i poszerzone; w różnych analizach pomocny 
może być też: Kozłowski, Langner, Zagajewski 1989. 
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oddana w ręce Prus12. Podobnie zmienne były również granice diecezji. Miały 
one też nieco inny przebieg niż granice Wielkopolski, szczególnie w przypad-
ku archidiecezji gnieźnieńskiej, która obejmowała bardzo rozległe terytorium, 
przecinając niemal całą środkową Polskę, miała także swe dekanaty poza tym 
obszarem. Jedynie diecezja poznańska prawie w całości, wyłączając kilka archi-
diakonatów poza terytorium wielkopolskim, wpisywała się w granice tej histo-
rycznej dzielnicy (patrz ryc. 2)13. Nie wchodząc w pogłębione dyskusje i prezen-
tację tego problemu, ze względów merytorycznych niniejszego opracowania, za 
punkt wyjścia przyjąłem w rozważaniach granice historycznej Wielkopolski z ww. 
przedziału czasowego. W obrębie tego terytorium dokonam analizy wezwań 
kościołów parafialnych, które nosiły/noszą wezwanie św. Jakuba Apostoła Więk-
szego w okresie przed pierwszym rozbiorem a następnie we współczesnych — po 
2004 roku — granicach wielkopolskiej części (w granicach jak wyżej) diecezji 
gnieźnieńskiej i poznańskiej. 

W rozważaniach pomijam natomiast elementy kultu tego świętego przejawia-
jące się m.in. w wezwaniach jego ołtarzy w kościołach innych wezwań, a także 
wizerunki św. Jakuba występujące w różnych formach (malarskich, rzeźbiar-

12 Na temat delimitacji granic Wielkopolski patrz m.in.: Gąsiorowski 1969; Topol-
ski 1986.

13 Na temat historii Kościoła na ziemiach polskich i granic archidiecezji, w tym 
poznańskiej i gnieźnieńskiej patrz m.in. Kumor 1969a; 1969b; 1970a; 1970b; 1971; Kumor, 
Obertyński 1974–1979, tam mapy w załącznikach; pomocne są też wskazania o materia-
łach archiwalnych Dzieje Poznania 1972–1982; na temat archidiecezji poznańskiej patrz 
m.in. Kozierowski 1935; Nowacki 1950; 1964; szczegółowe dzieje, w tym m.in. delimi-
tacje granic archidiecezji gnieźnieńskiej (poza publikacją B. Kumora) w tak obszerny 
sposób jak poznańskiej nie zostały jeszcze opracowane, duże znaczenie dla badań nad 
tym zagadnieniem mają wydania źródeł i prace: Łaski 1880; 1881; Kozierowski 1934; 
patrz też SHGWŚ 1982; 2002 i dalsze w przygotowaniu; ogólne uwagi do tego zagadnie-
nia patrz m.in. Gość Niedzielny 2004; Przewodnik Katolicki 2004, tam mapy na 
s. 12–13; na temat poszczególnych kościołów ich historii, budowy, charakteru i wyposaże-
nia na omawianym przez nas obszarze patrz m.in. Tomala 2007 — ustalenia tego autora 
muszą być jednak poddane szczegółowej weryfikacji, albowiem nie wszystkie ustalenia są 
wiarygodne; patrz też Katalog Zabytków Sztuki w Polsce — poszczególne zeszyty 
powiatów woj. wielkopolskiego i sąsiednich.
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skich itp.), m.in. w „kolegium Dwunastu” (ołtarze, stalle itp.)14 oraz w przebo-
gatej ikonografii wystrojów różnych wnętrz kościelnych — obrazach, rzeźbach, 
freskach, paramentach liturgicznych15 czy przedstawienia na różnych formach 
użytkowych, np. na kaflach piecowych, puginałach16 itd. Wszystkie te zagadnie-
nia wymagają jeszcze dalszych szczegółowych studiów i omówienia. 

*
Święty Jakub Apostoł (w j. hebrajskim Jaagob, tj. „Niech Bóg strzeże”) [Fors, 
Sowa 1988: 240; obszernie patrz Liber Sancti Iacobi 2004], jak zapisano we 
wszystkich Ewangeliach, od samego początku był członkiem kolegium apostol-
skiego. Święty Mateusz, podobnie jak inni Ewangeliści, na temat dwunastu naj-
bliższych współpracowników i uczniów Chrystusa, zapisał: 

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 
Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz 
i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskario-
ta, ten, który Go zdradził [Mt 10,2–4; patrz też Mk 3,16–19; Łk 6,14–16; Dz 1,13 oraz 
J 12,21–22 i Mt 16,18]. 

Po śmierci Judasza w jego miejsce apostołowie dobrali do kolegium Dwu-
nastu Macieja [Dz 1,26]. Niektórzy teologowie do grona apostołów zaliczają też 
św. Barnabę, inni natomiast, w tym i niektórzy Ojcowie Kościoła, włączają go 
tylko do grona siedemdziesięciu uczniów Jezusa Chrystusa.

Według relacji nowotestamentowych apostołowie byli uważani za patriar-
chów, sędziów i proroków Ludu Bożego, stanowiących fundamenty i kolumny 
Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa [Stępień 1995: kol. 832].

Poszczególne relacje Ewangelistów różnią się nieco między sobą pod wzglę-
dem kolejności wymienianych apostołów; wszystkie jednak podają trzy ich grupy 
po cztery imiona. Na czele pierwszej wymieniany jest Szymon-Piotr (do tego 
grona zalicza się też św. Jakuba Starszego), drugiej przewodzi Filip (reprezen-

14 Zagadnienie to poruszał m.in. Knapiński 1999; 2002.
15 Szeroko na ten temat patrz Knapiński 1999: 424–445; 2002.
16 O niektórych przedstawieniach na innych typach zabytków patrz m.in. Wyrwa 

2007a: szczególnie 18–19 i nn.; 2009 (m.in.: 23–30), tam obszerna literatura; Marek 2008: 
50, 220 i nn. — w ww. dalsze wskazówki bibliograficzne. 
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tujący wg J 12,21–22 „wyższą kulturę”), trzecią zaś reprezentuje Jakub Mniejszy, 
brat Pański [Kras 1989; Stępień 1995, w obu bogata literatura].

Święty Jakub Apostoł, zwany Większym lub Starszym, był rybakiem, synem 
Zebedeusza i Marii Salome [Mt 4,21; Mk 1,19–20; Łk 5,10], bratem Jana Apostoła 
Ewangelisty [Mt 10,1–3; Mk 3,16–19; Łk 6,12–16 i nn.], wg niektórych mógł być 
kuzynem Jezusa. Pochodził z Galilei, prawdopodobnie z Betsaidy. Ze wzglę-
du na porywczy charakter Janowi i Jakubowi w Ewangelii nadano przydomek 
„synowie gromu” [Mk 3,17]. Wraz ze św. Piotrem należeli oni do najbardziej 
zaufanych uczniów Jezusa. W opisach, w których Jezus powołuje dwunastu 
apostołów, Jakub wymieniany jest na drugim [Mk 3,13–19] lub trzecim miej-
scu [m.in. Mt 10,2–4; Łk 6,13–16]. Święty Jakub był pierwszym męczennikiem 
wśród apostołów. Został ścięty mieczem z rozkazu króla Heroda Agrypy I oko-
ło 41/42–44 roku. Jego śmierć miała być karą za śmiałe głoszenie Ewangelii na 
terenie Judei, a szczególnie w świątyni jerozolimskiej17. Dzięki Euzebiuszowi 
z Cezarei [Dwunastu 1995] jego osoba została owiana barwną legendą, która 
weszła do apokryficznych Dziejów Jakuba i jego Passio; w tej formie lub zbli-
żonej przetrwała do dziś. Przedstawione w niej wątki nie mają jednak odnie- 
sienia historycznego. 

W kontekście wszystkich wypowiedzi Ewangelistów i ich interpretatorów 
św. Jakub Apostoł Większy wśród świętych Kościoła powszechnego należy do 
panteonu najważniejszych — apostolskich — orędowników. 

W Kościele zachodnim kult św. Jakuba Apostoła rozwijał się już od IX wie-
ku przy sanktuarium w Santiago de Compostela, a upowszechnił się w X wieku 
w Rzymie. Święto św. Jakuba obchodzono tu w różnych terminach. Ostatecznie 
przyjęto dzień 25 lipca [Wąsowicz 2002 (i inne w Knapiński 2002); Jastrzęb-
ski 2009]. Święty jest też popularny w Kościele wschodnim, gdzie jego kult sięga 
V wieku. W Polsce kult ten pojawia się prawdopodobnie około XI wieku, do czego 
przyczyniają się benedyktyni wywodzący się ze środowiska leodyjsko-lotaryń-
skiego [Witkowska 1999: 167–168; 2002: 110 i tab. 1; 2009: 175–189]. Pierwsze 
znane nam ślady jego kultu na ziemiach polskich pochodzą z Sakramentarza 
tynieckiego, zawierającego kalendarz koloński z drugiej połowy IX wieku ze 
wspomnieniem św. Jakuba 25 lipca [Witkowska 2002: 110]. Natomiast kościo-
łem, któremu na ziemiach polskich najwcześniej miano nadać jego wezwanie, 
według obecnych badań, jest kościół benedyktyński w Lubiążu [Świechowski 

17 Na temat św. Jakuba patrz m.in. Wyrwa 2009; 22015, tam obszerna literatura. 
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2000: 151–153, tam dalsza literatura]. Najprawdopodobniej funkcjonował on 
około połowy XI wieku w tym samym miejscu co fundowany później kościół 
klasztorny opactwa cysterskiego (fundacja od ok. 1163 do 1175 roku). Nie został 
jednak dotychczas odkryty [Jażdżewski 1992: 33 i nn., tam źródła, dyskusja 
i literatura; Harc, Harc 1999, tam dalsza literatura]. 

Wśród patrociniów świętych Pańskich (hagiograficznych) na ziemiach 
polskich, według danych z końca XVIII wieku, pod względem wezwań kościo-
łów parafialnych św. Jakub Apostoł ze 155 wezwaniami zajmuje 10 miejsce po 
św. Mikołaju (414 wezwań), św. Janie Chrzcicielu (309), św. Stanisławie bisku-
pie (261), św. Piotrze (216), św. Pawle (210), Wszystkich Świętych (206), św. Kata-
rzynie (197), św. Marcinie (182) i św. Wawrzyńcu (166)18. 

Niezależnie od tego poza kościołami parafialnymi około 1772 roku wezwanie 
św. Jakuba nosiły też 53 kościoły filialne i kaplice oraz 21 kościołów klasztornych, 
co łącznie z wezwaniami kościołów parafialnych daje liczbę 229 patrociniów. 
Z ogólnej liczby 4204 wezwań hagiograficznych kościołów Kościoła łacińskiego 
pod koniec XVIII wieku na ziemiach polskich, wezwania św. Jakuba stanowią 
około 5,4%, oraz około 2,5% ogólnej liczby wszystkich wezwań kościołów para-
fialnych i około 2,2% wszystkich wezwań kościołów parafialnych i zakonnych 
funkcjonujących około 1772 roku na całym terytorium Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów.

Wśród kościołów parafialnych wezwania kolegium Dwunastu apostołów 
(patrz tab. 2) na ziemiach polskich, wg danych z około 1772 roku, św. Jakub zaj-
muje miejsce trzecie po św. Piotrze i Pawle. 

*
Po omówieniu ogólnych zagadnień związanych ze św. Jakubem Apostołem 
i wezwaniami jego kościołów na ziemiach Rzeczypospolitej przejdę teraz do 
prezentacji tego zagadnienia we wspomnianych wyżej granicach historycznej 
Wielkopolski. W części pierwszej rozważań wykorzystam przede wszystkim 
ustalenia Stanisława Litaka doprowadzone do około 1772 roku, w części drugiej 
zaś — rozmieszczenie kościołów w obecnych granicach archidiecezji w Wiel-
kopolsce (tab. 3–6 i ryc. 3). 

18 Dane wg Witkowska 2002: 110; Witkowska za opracowaniem Litak 1996: 42, 
108 i nn.; patrz też Litak 2006: 177, 429 i nn. oraz wg spisu kościołów w diecezjach.



Ryc. 2. Struktura administracyjna Kościoła Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
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Tabela 2. Wezwania kościołów kolegium Dwunastu apostołów w  Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów (koniec XVIII wieku)

Lp. Wezwania 
apostolskie

Liczba wezwań 
kościołów 

parafialnych

Liczba wezwań 
kościołów 
zakonnych Uwagi

M Z
1. Andrzej ap. 127 9 1 –
2. Barnaba ap. 59 – – –
3. Bartłomiej ap. 141 – – –
4. Filip ap. 15 1 – –
5. Jakub Mniejszy ap. 18 1 – –
6. Jakub Starszy ap. 155 20 1 –

7. Jan ap. Ewangelista 47 1/ 9 –
1/ w tym 2 Jan 

ante Porte 
Latinam

8. Juda Tadeusz ap. 37 4 1 –
9. Maciej ap. 16 2 – –

10. Mateusz 
ap. Ewangelista 61 6 – –

11. Paweł ap. 210 2/ 42 1
2/ w tym 

4 nawrócenia 
Pawła ap.

12. Piotr ap. 216 3/ 45 3
3/ w tym 3 Piotr 

w Okowach
13. Szymon ap. 34 2 1 –
14. Tomasz ap. 8 2 1 –

15. Rozesłanie 
Apostołów 6 – – –

– – 1150 143 9 –
Ogółem 1302

Legenda: M — męskie kościoły klasztorne, Z — żeńskie kościoły klasztorne

Źródło: dane wg Litak 1996: 137, tab. V, 547–587; 2006: passim.
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19 Wg starszych badań [Karolewicz 1974: tabl. 5] łączne wezwanie św. św. Piotra 
i Pawła ap. ap., wg danych z 1914 roku, po delimitacji granic wynosiło 242, a św. św. Szy-
mona i Judy Tadeusza ap. ap — 40. 
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Ryc. 4. Kościoły parafi alne oraz kościoły fi lialne i  kaplice publiczne archidiecezji gnieźnień-
skiej i poznańskiej na obszarze historycznej Wielkopolski wg danych z około 1772 roku (patrz
tab. 3–6) i współczesnych (patrz tab. 8)
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Tabela 3. Kościoły parafialne pw. św. Jakuba Apostoła w archidiecezji gnieźnieńskiej w granicach 
Wielkopolski przedrozbiorowej (stan z ok. 1772 roku)

Lp. Miejscowość Dekanat Typ budowy 
kościoła

Źródła/literatura/
uwagi

1. Kamieniec Gniezno, 
św. Michał dr Litak 1996: 167; 2006: 

216

2. Ostrowąż Gniezno, 
św. Michał dr Litak 1996: 167; 2006: 

216

3. Modliszewko
Gniezno, 
św. Piotr 
i Paweł

dr
Litak 1996: 168; 2006: 

217; Kozierowski 1934: 
131–133

4. Niechanowo Gniezno, 
św. Trójca dr

Litak 1996: 169; 2006: 
217; Kozierowski 1934: 

138–139

5. Rzgów Konin dr Litak 1996: 170; 2006: 
218

6. Dziewierzewo Łekno mr
Litak 1996: 171; 2006: 

219; Kozierowski 1934: 
38–39

7. Wągrowiec Łekno mr

KDW III, nr 1796; 
Litak 1996: 171; 2006: 

219; Kozierowski 1934: 
223–224

8. Dobrosłowo Słupca dr Litak 1996: 172; 2006: 
219

9. Golina Słupca dr
Litak 1996: 172; 2006: 

219; Kozierowski 1934: 
53–54

10. Wielka Wrząca Sompolno dr Litak 1996: 173; 2006: 
220

11. Barcin Żnin dr
Litak 1996: 174; 2006: 

221; Kozierowski 1934: 
13

12. Mogilno Żnin mr
KDW I, nr 3f; Litak 
1996: 174; 2006: 221; 

Kozierowski 1934: 133
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Lp. Miejscowość Dekanat Typ budowy 
kościoła

Źródła/literatura/
uwagi

13. Wyganów Krotoszyn dr Litak 1996: 176; 2006: 
222

14. Czermin Pleszew dr
Litak 1996: 177; 2006: 

222; Kozierowski 1934: 
28

15. Tłokinia Staw dr Litak 1996: 178; 2006: 
223

16. Brudzew Stawiszyn dr
Litak 1996: 179; 2006: 

224; Kozierowski 1934: 
18–19

17. Bługowo Łobżenica dr
Litak 1996: 182; 2006: 

225; Kozierowski 1934: 
16

18. Gromadno Łobżenica pr
Litak 1996: 182; 2006: 

225; Kozierowski 1934: 
64 i 17

19. Sławianowo Łobżenica pr Litak 1996: 182; 2006: 
225

Legenda: typ budowy kościoła: mr — murowany, dr — drewniany, pr — ściana szkieletowa 
(szachulcowa, ryglowa), tzw. mur pruski.

Źródło: Litak 1996: 177–207; 2006: 120–121, 128–129 (mapy), 216–227 i nn. (spis); patrz też Kozierowski 
1934; i dalsza literatura z przyp. 15, 27 i nn.



Ryc. 5. Mogilno, kościół farny. Ołtarz główny



Ryc. 6. Mogilno, kościół farny. Obraz św. Jakuba Apostoła z nadstawy ołtarza głównego



Ryc. 7. Wągrowiec, kościół farny. Tympanon kruchty z wizerunkiem św. Jakuba Apostoła 
(początek XX wieku)



Ryc. 8. Wągrowiec, kościół farny. Wizerunek św. Jakuba Apostoła na drewnianych 
drzwiach „cechowych”
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Tabela 4. Kościoły parafialne i klasztorne pw. św. Jakuba Apostoła w archidiecezji poznańskiej 
w granicach Wielkopolski przedrozbiorowej (stan z 1772 roku)

Lp. Miejscowość Dekanat Typ budowy 
kościoła

Źródła/literatura/
uwagi

1. Lusowo Buk mr
KDW I, nr 8; Litak 1996: 

278; 2006: 282; 
Nowacki 1964: 171

2. Miłosław Pyzdry mr Litak 1996: 284; 2006: 286; 
Nowacki 1964: 367

3. Sokolniki Pyzdry dr Litak 1996: 284; 2006: 286; 
Nowacki 1964: 364

4. Łęki Wielkie Grodzisk dr
KDW i nr 770; Litak 1996: 

287; 2006: 287; 
Nowacki 1964: 451

5. Cerekwica Koźmin dr Litak 1996: 291; 2006: 290; 
Nowacki 1964: 403–404

6. Dłużyna Wschowa dr Litak 1996: 296; 2006: 293; 
Nowacki 1964: 444 i nn.

7. Święciechowa Wschowa dr Litak 1996: 296; 2006: 293; 
Nowacki 1964: 636

8. Obra Opactwo 
cysterskie mr

Litak 1996: 500; 2006: 403; 
Wyrwa 1999; 

Nowacki 1964: 758–759

Legenda: typ budowy kościoła: mr — murowany, dr — drewniany, pr — ściana szkieletowa (sza-
chulcowa, ryglowa), tzw. mur pruski; pwz — pierwsza ważniejsza wzmianka źródłowa.

Źródło: Litak 1996: 278–297 i nn.; 2006: 120–121, 128–129 (mapy), 282–298 i nn. (spis); i dalsza literatura 
z przyp. 15, 27 i nn.
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Tabela 5. Kościoły filialne i kaplice publiczne pw. św. Jakuba Apostoła w archidiecezji gnieźnieńs-
kiej w granicach przedrozbiorowej Wielkopolski (stan z 1772 roku)

Lp. Miejscowość Dekanat Przynależność 
do parafii

Typ 
budowy 
kościoła

Źródła/
literatura/

uwagi

1. Kotunia Słupca Słupca dr

Litak 1996, s. 172; 
2006, s. 220; 

SHGWPŚ 1991, 
cz. II, z. 3, s. 414–415

2. Kalisz–
Piskorzew Kalisz Kalisz — 

św. Mikołaj bp dr Litak 1996, s. 176; 
2006, s. 222

3. Dębno Łobżenica Dźwierszno ?

Litak 1996, s. 182; 
2006, s. 225; 

Kozierowski 1934, 
s. 34

Legenda: typ budowy kościoła: dr — drewniany.

Źródło: Litak 1996: 278–297  i  nn.; 2006, mapy: 120–121, 128–129, spis: 282–298  i  nn.; dalsza literatura 
z przyp. 15, 27 i nn.

Tabela 6. Kościoły filialne i kaplice publiczne pw. św. Jakuba Apostoła w wielkopolskiej części 
archidiecezji poznańskiej (stan z 1772 roku)

Lp. Miejscowość Dekanat Przynależność 
do parafii

Typ 
budowy 
kościoła

Źródła/literatura/
uwagi

1. Bronikowo Czarnków Tuczno dr Litak 1996: 280; 2006: 
283; Nowacki 1964: 392

2. Leżenica Czarnków Wałcz dr
Litak 1996: 280; 2006: 

283; Nowacki 1964: 
396–397

3. Załom Czarnków Człopa dr Litak 1996: 282; 2006: 
284; Nowacki 1964: 396

4. Głuszyna Poznań
Poznań, 

św. Maria 
Magdalena

dr Litak 1996: 282; 2006: 
285; Nowacki 1964: 360



121

Lp. Miejscowość Dekanat Przynależność 
do parafii

Typ 
budowy 
kościoła

Źródła/literatura/
uwagi

5.
Budziszewo
(Budziszew-

ko)
Rogoźno Skoki dr

Obecnie Budziszewko; 
wg spisu z 1510 roku 

jak twierdzi Nowacki 
[1964: 380 i 582] kościół 
ten był parafialny pod 
zarządem plebanów 
skockich; SHGWPŚ 

1982: 135–137; wg wizyta-
cji do 1772 patrz Litak 

1996: 285; 2006: 287

6. Ostroróg 
(Piaskowo) Lwówek Ostroróg dr

Litak 1996: 288; 2006: 
288; Nowacki 1964: 373; 

SHGWPŚ 2002: 489–
491, 642–643

7. Sobiałkowo Krobia Miejska Górka dr Litak 1996: 293; 2006: 
291; Nowacki 1964: 421

Legenda: typ budowy kościoła: dr — drewniany.

Źródło: Litak 1996: 278–297  i  nn.; 2006, mapy: 120–121, 128–129, spis: 282–298  i  nn.; dalsza literatura 
z przyp. 15, 27 i nn.

Tak więc w historycznych granicach Wielkopolski do 1772 roku, w wielko-
polskich granicach archidiecezji gnieźnieńskiej było fundowanych dziewięt-
naście kościołów, które w 1772 roku posiadały prawa kościołów parafialnych. 
Natomiast w tym samym czasie w archidiecezji poznańskiej kościołów takich 
było siedem oraz jeden, który był kościołem klasztornym (Obra). Tak więc 
27 kościołów parafialnych łącznie z klasztornym w Obrze w wielkopolskiej części 
archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, w stosunku do wszystkich wezwań 
(patrz tab. 1) wynosi około 0,3% na terytorium I Rzeczypospolitej i około 15,9% 
z 1302 wezwań kościołów parafialnych i zakonnych św. Jakuba w granicach Pol-
ski przedrozbiorowej.

Oprócz kościołów parafialnych wezwanie św. Jakuba Apostoła miało kilka-
naście kościołów filialnych i kaplic publicznych. W wielkopolskiej części archi-
diecezji gnieźnieńskiej znane są z tego czasu trzy, a z archidiecezji poznańskiej 
siedem; łącznie dziesięć. Oprócz tego do grupy tej należy też zaliczyć kaplicę 



Ryc. 9. Obra, kościół poklasztorny cystersów. Stiukowy wizerunek św.  Jakuba Apostoła nad 
zacheuszką
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Ryc. 10. Miłosław, kościół parafi alny pw. św. Jakuba Większego Apostoła

klasztorną pw. św. Jakuba Apostoła w opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą 
(w tym czasie archidiecezja gnieźnieńska). Nie była ona jednak w tym czasie 
kaplicą powszechnie dostępną dla wiernych, albowiem stanowiła wewnętrzną 
kaplicę lądzkiej wspólnoty zakonnej. Nie można jej jednak pominąć w rozwa-
żaniach (nie uwzględniam jej natomiast w statystyce) ze względu na propago-
wany tam już od końca XIV wieku kult św. Jakuba oraz na wysokiej klasy XIV-
-wieczne freski, m.in. z wizerunkiem św. Jakuba (ryc. 10). W pewien sposób 
o jej publicznym charakterze, choć w bardzo ograniczonym zakresie, świadczą 
m.in. pochówki osób świeckich w jej wnętrzu [patrz m.in. Białłowicz-Kry-
gierowa 1957; Wyrwa 2008a]. 

Kościoły i kaplice tego typu na analizowanym obszarze w stosunku do łącz-
nej ich liczby 2925 [Litak 1996: 108, tab. 28. II] stanowią około 0,3% wszystkich 
kościołów i kaplic tego typu na ziemiach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Szczegółowa chronologia powstania tych kościołów ze względu na brak pogłę-
bionych badań trudna jest obecnie do jednoznacznego określenia. Jak wynika jed-
nak z posiadanych ogólnych danych, fundacje świątyń przypadają w większości 
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Ryc. 11. Ląd nad Wartą, klasztor pocysterski. Fragment polichromii w kaplicy pw. św.  Jakuba, 
widok ogólny sceny fundacyjnej i jej detal (koniec XIV wieku)

na wiek XIII–XIV oraz kilka na wiek XV. Niektóre mają też rodowód nowo-
żytny (m.in. Leżenica, Dłużna, Święciechowa); fundowano je prawdopodob-
nie na przełomie XVI/XVII i w XVII wieku. Datowanie niektórych kościołów 
(np. wg Nowackiego czy Kozierowskiego: Dziewierzewo, Barcin, Czermin, Miło-
sław, Cerekwica itp.) na XI czy XII wiek wymaga szczegółowych studiów histo-
rycznych i archeologiczno-architektonicznych, których niestety dotychczas nie 
przeprowadzono, a i sam ze względu na ramy merytoryczne niniejszego opra-
cowania nie mogłem obecnie tego uczynić. Jedynie kościół farny w Mogilnie 
może mieć rodowód XII-wieczny (?)20. 

*

20 Nowacki 1964: 171; odnośnie do niektórych obiektów i ich rozpoznania architek-
toniczno-historycznego patrz też Tomala 2007; Katalog Zabytków Sztuki w Pol-
sce — poszczególne zeszyty powiatów woj. wielkopolskiego i sąsiednich; dla porównania 
patrz też Kumor 1963: 450; Jastrzębski 2009: 88–93 i nn.
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Ryc. 12. Podział administracyjny Kościoła w Polsce od 25 marca 2004 roku 

Większość omawianych kościołów przetrwała do naszych czasów. Niektóre z nich 
zostały przebudowane i renowowane. Od XVIII do XXI wieku zmianom uległ 
też przebieg granic Wielkopolski, a przede wszystkim granic poszczególnych 
diecezji. W 1992 roku papież Jan Paweł II wydał decyzję dotyczącą reorganiza-
cji struktur administracyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Proces 
ten zakończono w 2004 roku. W wyniku tego w obecnych granicach Polski 
funkcjonuje 15 metropolii (archidiecezji), w których skład wchodzi 41 diecezji, 
ordynariat polowy oraz dwie diecezje obrządku wschodniego [Wykaz parafii 
w Polsce 2006: 9] (ryc. 12, tab. 7). 
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Według stanu z końca 2005 roku w granicach administracyjnych diecezji 
Kościoła polskiego wezwanie św. Jakuba Apostoła noszą 144 kościoły parafial-
ne21 (tab. 7).

Tabela 7. Patrocinia św. Jakuba Apostoła Większego w kościołach parafial-
nych diecezji polskich (stan na 31 grudnia 2005)

Lp. Diecezja Liczba

1. białostocka 0

2. bielsko-żywiecka 3

3. bydgoska 7

4. częstochowska 3

5. drohiczyńska 0

6. elbląska 2

7. ełcka 2

8. gdańska 2

9. gliwicka 2

10. gnieźnieńska 11

11. kaliska 2

12. katowicka 1

13. kielecka 9

14. koszalińsko-kołobrzeska 1

15. krakowska 5

16. legnicka 1

21 W zestawieniu tab. 7 pominięto diecezje, w których nie ma takich wezwań, 
tj.: bizantyjska przemysko-warszawska, grecko-katolicka wrocławsko-gdańska i ordyna-
riat polowy; w patrociniach wymienionych w wykazie uwzględniono Jakuba Apostoła, 
Jakuba; pominięto zestawienia, w których Jakub występuje np. z Filipem, najczęściej takie 
zestawienie odnosi się do Jakuba Mniejszego; inne dane niż przedstawione w tab. 7 podaje 
A. Witkowska [2002: 107–123, tab. 1 oraz: 111–112].
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Lp. Diecezja Liczba

17. lubelska 1

18. łomżyńska 6

19. łódzka 2

20. opolska 9

21. pelplińska 9

22. płocka 7

23. poznańska 9

24. przemyska 1

25. radomska 3

26. rzeszowska 1

27. sandomierska 1

28. siedlecka 2

29. sosnowiecka 2

30. szczecińsko-kamieńska 1

31. świdnicka 3

32. tarnowska 3

33. toruńska 9

34. warmińska 5

35. warszawska 1

36. warszawsko-praska 2

37. włocławska 8

38. wrocławska 5

39. zamojsko-lubaczowska 0

40. zielonogórsko-gorzowska 3

Razem 144

Źródło: dane wg Wykaz parafii w Polsce 2006
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bielsko-żywiecka; 3

bydgoska ; 7

częstochowska; 3

elbląska ; 2

ełcka; 2

gdańska; 2

gliwicka; 2

gnieźnieńska; 11

kaliska; 2
katowicka; 1

kielecka; 9

koszalińsko-kołobrzeska; 1

krakowska; 5

legnicka ; 1

lubelska; 1

łomżyńska; 6
łódzka; 2

opolska; 9

pelplińska; 9

płocka; 7

poznańska; 9
przemyska; 1

radomska; 3
rzeszowska; 1

sandomierska; 1

siedlecka; 2

sosnowiecka; 2

szczecińsko-kamieńska; 1

świdnicka; 3
tarnowska; 3 toruńska; 9

warmińska; 5 warszawska; 1 warszawsko-praska; 
2

włocławska; 8
wrocławska ; 5

zielonogórsko-gorzowska; 3

Ryc. 13. Patrocinia św. Jakuba Apostoła Większego w kościołach parafialnych diecezji polskich 
(stan na 31 grudnia 2005), dane wg tab. 7

Tabela 8. Kościoły parafialne pw. św.  Jakuba Apostoła w  wielkopolskiej części archidiecezji 
gnieźnieńskiej i poznańskiej (stan na listopad 2009)

Archidiecezja Lp. Miejscowość Dekanat

G
ni

eź
ni

eń
sk

a

1. Barcin barciński

2. Budziszewko rogoziński (dawniejsze 
Budziszewo)

3. Dobrosłowo kleczewski
4. Kamieniec1 trzemeszeński
5. Modliszewko gnieźnieński II
6. Miłosław miłosławski
7. Mogilno mogileński
8. Murowana Goślina gośliński
9. Niechanowo witkowski
10. Sokolniki miłosławski
11. Wągrowiec wągrowiecki
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Archidiecezja Lp. Miejscowość Dekanat

Po
zn

ań
sk

a

1. Błażejewo śremski (parafia od 
2000 roku)

2. Cerekwica borecki
3. Dłużyna przemęcki
4. Lusowo przeźmierowski
5. Obra wolsztyński
6. Poznań (Głuszyna) poznańsko-starołęcki
7. Sobiałkowo rawicki
8. Święciechowa święciechowski

9. Żabno 
(Żabno-Brodnica) śremski

Razem 20

Źródło: dane wg Wykaz parafii w Polsce 2006; Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej 2009; Rocznik 
Archidiecezji Poznańskiej 2008

Największa liczba tych wezwań występuje w obrębie archidiecezji gnieźnień-
skiej i poznańskiej. Spójrzmy zatem, jakie kościoły parafialne obecnie noszą tytuł 
św. Jakuba Apostoła na tych dwu terytoriach. Przegląd ten prezentuje tabela 8.

Reasumując. Wezwania kościołów św. Jakuba Większego Apostoła w archi-
diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej objętych granicami historycznej Wielko-
polski, zarówno w okresie Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (do 1772 roku), 
jak i współcześnie, w porównaniu do innych diecezji w ww. okresach, charaktery-
zują się ich największą liczbą, szczególnie archidiecezja gnieźnieńska. Na teryto-
rium tej ostatniej też, jak wynika z badań, patrocinia te, oprócz śląskiego Lubią-
ża, związanego pierwotnie z mającymi tam mieć swoją siedzibę benedyktynami, 
pojawiają się jako jedne z pierwszych w Wielkopolsce i na ziemiach polskich. 
Jednym z wcześniejszych kościołów w archidiecezji gnieźnieńskiej, który nosił 
to wezwanie, był prawdopodobnie kościół parafialny w Mogilnie, który powstał 
u boku opactwa benedyktyńskiego (i był przez nie zarządzany) fundowanego 
w 1065 roku. Jak się wydaje, dynamiczny wzrost tych wezwań wiąże się z jed-
nej strony, na co wskazano w dotychczasowej historiografii, ze szczególnym 
kultem tego świętego wśród benedyktynów, a z drugiej, z kształtowaniem się 
na ziemiach polskich sieci parafialnej, co szczególnego wymiaru nabiera w XII 
i XIII wieku [patrz m.in. uwagi Wiśniewski 2004: 15–56 i nn.]. Od tego czasu 



też, jak wykazują obecne badania, choć w trakcie dalszych analiz mogą one ulec 
pewnej weryfikacji, liczba wezwań św. Jakuba wzrasta. Największa ich dynami-
ka przypada na koniec XIII, a przede wszystkim na wiek XIV, z kontynuacją 
w kolejnych stuleciach. Zauważyć też należy, że niezależnie od patrociniów, 
wzrost rozprzestrzeniania się kultu św. Jakuba Apostoła Większego znajduje 
swe odbicie we wzmożonych peregrynacjach pątników z ziem polskich do San-
tiago de Compostela [patrz m.in. Wyrwa 2007a i 2015: passim], które w świetle 
znanych obecnie źródeł pisanych i malakologicznych zauważalne są właśnie 
w ww. przedziale czasowym, czyli od około XIV wieku. Oprócz tego, patrząc 
na mapę z rozmieszczeniem poszczególnych kościołów pw. św. Jakuba w Wiel-
kopolsce, zauważamy ich grupowanie w kilku kręgach (patrz ryc. 4). Wydaje się 
to m.in. wskazywać na swoistego rodzaju ewolucyjne oddziaływanie wezwania 
jednego kościoła (najprawdopodobniej najstarszego) na wezwania kolejnych. 
Analizie tego zjawiska warto poświęcić dalsze studia. 

W niniejszych rozważaniach, ze względu na ich ramy objętościowe, doko-
nałem tylko syntetycznej prezentacji zainteresowania kultem św. Jakuba w wiel-
kopolskiej części archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Do pełniejszego 
omówienia potrzebne będą dalsze wszechstronne badania, które pozwolą ukazać 
m.in. rzeczywistą dynamikę tego zjawiska w czasie, motywy „zlecania” orędow-
nictwa poszczególnych kościołów św. Jakubowi na ziemiach polskich, zależności 
między fundatorami a patrociniami, wpływ benedyktynów na rozszerzanie się 
tego kultu, wpływ patrocinium jednego kościoła na inne (w najbliższej oko-
licy; tu patrz m.in. rejon Łobżenicy) czy preferencje i wpływ poszczególnych 
duchownych (biskupów, księży parafialnych i zakonnych) na propagowanie 
kultu tego świętego. Wiele z tych pytań pozostaje dziś jeszcze bez odpowiedzi. 
Należy mieć nadzieję, że rozszerzające się badania nad różnymi aspektami orę-
downictwa św. Jakuba, szczególnie w kontekście tworzących się obecnie szlaków 
pielgrzymkowych, już w najbliższym czasie pozwolą choć w części odpowiedzieć 
na część z postawionych pytań. 
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Churches Dedicated to Saint James the Greater Apostle 
in the Area of Historical Greater Poland

Summary

In the Gniezno and Poznań archdioceses, within the borders of the historical Greater 
Poland region (see Fig. 4), churches under the protection of Saint James the Greater Apos-
tle, constitute the largest number of dedications to the saint of their kind, particularly in 
the Gniezno archdiocese. Such was the situation before the partitions of Poland (until 
1772) and the same situation is today. The results of the newest research show that the 
patronage of St. James in the area of the Gniezno archdiocese appears among the earliest 
ones in Greater Poland and Poland in general. It was different in the Silesian Lubiąż, which 
was originally connected with the Benedictines believed to have had their seat there. The 
parish church in Mogilno might have been one of the first churches in the Gniezno arch-
diocese whose patron was Saint James the Apostle. This church was constructed near the 
Benedictine abbey founded in 1065 and was managed by the friars. 

As it has been indicated in the hitherto historiography, the dynamic increase in 
these patronages might be connected with the special veneration of this saint among the 
Benedictines on the one hand, and on the other with the parish network development 
in Poland. The latter took on a particular dimension in the 12th and 13th centuries. Since 
that time also, as the present research reveals (however in the course of further analyses 
these data may be verified to some extent), the number of dedications to Saint James were 
increasing. Its biggest dynamics occurred in the end of the 13th century and first of all 
in the 14th century, with the continuation during the next ages. It should be also noticed 
that regardless of the titular patrons applied to different places, the dissemination of Saint 
James the Greater Apostle’s veneration becomes reflected in the intensified peregrination 
of pilgrims from Polish lands to Santiago de Compostela. In the light of currently known 
sources, both written and malacological ones, such ventures are perceivable precisely in 
the period above mentioned, that is the beginning of the 14th century.

Within the historical boundaries of Greater Poland until 1772 (fig. 1, 2), in the area 
of the Greater Polish boundaries of the Gniezno archdiocese (see fig. 4), were nineteen 
founded churches which in 1772 possessed the rights of a parish church (table 3). Still, at 
the same time in the Poznań archdiocese were seven churches of this kind as well as one 
which was the monastery church (Obra) (table 4). Hence twenty seven parish churches 
in the Greater Polish part of the Poznań and Gniezno archdioceses including the monas-
tery church in Obra amount to ca. 0.3 per cent in the area of Poland until 1772 compared 
with every other patronage (see table 1) and to ca. 15.9 per cent out of 1302 dedications 
of the parish, monastery and convent churches of Saint James within the boundaries 
of the pre-partition Poland (see Litak 1996 and 2006).



Apart from the parish churches, Saint James the Apostle was the titular patron of a doz-
en or so branch churches and the public chapels. In the Greater Polish part of the Gniezno 
archdiocese three are known from this time (table 5), and seven of the Poznań archdiocese 
(table 6), that is ten altogether. Besides, among this group the monastery chapel of Saint 
James the Apostle in the Cistercian abbey in Ląd upon the Warta River (at those times 
belonging to the Gniezno archdiocese) ought to be counted as well. However, the place 
was not widely available to the congregation because it served as the inner chapel of the 
Ląd monastic community. Still it cannot be passed over in this discussion (although it is 
not taken into account in our statistics) due to the veneration of Saint James promoted 
there from the end of the 14th century as well as to the first-class 14th-century fresco 
with the image of Saint James among others (fig. 10). In some, even if very limited, way, 
its public character is proved for example by the burials of laypersons inside the chapel.

Twenty parish churches dedicated to Saint James the Greater Apostle (table 8) exist 
at present within the boundaries of the diocese, changed in 2004 (see fig. 12) in the 
Greater Polish part of the Gniezno and Poznań archdioceses. Issues presented in this 
study, especially the chronology of the individual churches and chapels, require further 
detailed research.
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Marta Romanow-Kujawa
 

Kto modlił się do świętego Jakuba? 
Kult świętego Jakuba Apostoła i jego ludowa recepcja

Święto św. Jakuba przypada u nas w same żniwa
i chociaż w tym czasie przypadają święta
innych Świętych Pańskich, to jednakże pamiętamy
wszyscy tylko o żniwach na św. Jakób…

[Ćwikliński 1902: 77–79].

Zadaniem niniejszego opracowania jest omówienie kultu św. Jakuba Apostoła 
i jego miejsca w kulturze ludowej (kulturze typu ludowego) oraz wskazanie jego 
przejawów i śladów w środowisku wiejskim i prowincjonalnym na terenie Polski. 

Kult świętego, z jego najistotniejszym przejawem — pielgrzymką do gro-
bu w Santiago de Compostela — swoje apogeum przeżywał w średniowieczu. 
W wieku VIII lub IX na przylądku Finisterre, na zachodnim krańcu Hiszpanii 
miały zostać cudownie odnalezione relikwie Jakuba. Dało to początek jednemu 
z najznaczniejszych i zarazem najtrudniej dostępnych ośrodków pielgrzymko-
wych średniowiecznej Europy — w miejscu pochówku, nazwanym Santiago 
de Compostela, na krańcu Hiszpanii i ówczesnego świata [Kracik 2002: 133; 
Wyrwa 2009: 16–18]. Szlak do Composteli należał wówczas do trzech najważ-
niejszych w chrześcijańskim świecie szlaków pątniczych, obok szlaku do Rzymu 
i Ziemi Świętej.

Na ten zachodni kraniec kontynentu — pisze ks. Jan Kracik [2002: 134] — pielgrzy-
mowali królowie i żebracy, mężczyźni i kobiety, prałaci i plebs. Wielu szło pieszo, 
z ubóstwa lub gwoli umartwienia. Chorych wieziono lub niesiono. Wędrowali też tam 
skazani na to przez sędziów czy podejmujący sami taką pokutę wielcy grzesznicy. Chęć 
ekspiacji czy obiecanego świętemu podziękowania za otrzymaną łaskę lub nadzieja 
jej uproszenia zaludniały pielgrzymie szlaki. Na wędrujących czekały po drodze nie 
tylko schroniska (prowadziły je głównie pątnicze bractwa św. Jakuba) i gościnność 
mieszkańców, lecz także rozbójnicy, myta i kosztowni przewoźnicy na rzekach.
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Szczyt ruchu pielgrzymkowego do Composteli przypadł na XII–XIII wiek 
lub, jak podają inni, na XI–XIV wiek [Droga 2005]. Ruch pątniczy wyciszo-
ny w kolejnych wiekach, w wyniku politycznych np. uwarunkowań, przeżywa 
obecnie swój renesans we współczesnej kulturze religijnej. Popularność kultu 
w ostatnich dziesięcioleciach jest wynikiem reaktywacji tradycji pielgrzymowania 
do Composteli wskutek szerokiej aktywności środowisk kościelnych i świeckich, 
sprzężonej z rozwojem turystyki religijnej i krajoznawczej oraz infrastruktury 
komunikacyjnej. 

Święty Jakub w kulcie chrześcijańskim stał się jednym z pierwszych męczen-
ników Kościoła (poniósł śmierć od katowskiego miecza z rozkazu Heroda 
Agryppy I ok. 44 roku n.e.), patronem pielgrzymów i podróżnych. Ikonografia 
przedstawia go w pielgrzymim płaszczu, kapeluszu, z kijem, sakwą i okrągłą 
butelką na wodę. Najbardziej jednak charakterystycznym atrybutem Jakuba 
jest muszla. Święty nosi ją przymocowaną do peleryny, sakwy bądź do kape-
lusza. W muszle pochodzące od dwóch gatunków małża Pecten maximus L. 
(przegrzebek) i Pecten jacobaeus L. obfitują wody oblewające Półwysep Ibe-
ryjski: z jednej strony wybrzeża Atlantyku, z drugiej — Morza Śródziemnego 
[Wyrwa 2009: 33]. Związek muszli z sylwetką średniowiecznego pielgrzyma 
wynika z przypisywanego jej praktycznego zastosowania podczas drogi: jako 
naczynia do spożywania pielgrzymiego posiłku, czerpania wody, zbierania jał-
mużny. Można też było go szukać w symbolice religijnej (np. związek z symboliką 
maryjną). Muszla stała się emblematem pielgrzyma do św. Jakuba, a z czasem 
pielgrzyma w ogóle, komunikatem o powodzie podróży, pamiątką nabywa-
ną u celu bądź w drodze, świadectwem odbycia trudnej i dalekiej wędrówki 
[Wyrwa 2009: 20–23]. 

Z patronatem nad pielgrzymami wiążą się też kolejne — św. Jakub patronował 
zakonom opiekującym się pielgrzymami (taki miał powstać we Francji), szpita-
lom i przytułkom udzielającym schronienia i pomocy pątnikom [Zaleski 1989: 
424]. Konsekwentnie, jako pielgrzym, Jakub patronował też wytwórcom kapelu-
szy, obuwia i skarpet. Święty Jakub jest poza tym patronem Hiszpanii i Portugalii. 
Rozwój jego kultu splótł się z hiszpańską rekonkwistą, wpisując się w ideę walki 
Hiszpanów z arabskimi najeźdźcami, którzy od VII wieku opanowali większość 
powierzchni Półwyspu Iberyjskiego [Kracik 2002: 133]. Wstawiennictwu tego 
świętego przypisywane jest zwycięstwo w jednej ze stoczonych z muzułmanami 
bitew. Imię Jakuba patronowało powołanemu w 1170 roku w Composteli zako-
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nowi rycerskiemu (zakon św. Jana z Composteli, zwany też zakonem św. Jana od 
Miecza) mającemu strzec bezpieczeństwa pielgrzymów oraz bronić Hiszpanii 
przed muzułmanami [Zaleski 1989: 424; Zakon Santiago 2005]. Stąd wize-
runki świętego w sztuce sakralnej w kolejnej odsłonie — jako tzw. Matamoros — 
pogromca Maurów: Jakub na koniu, mieczem rozbijający postacie w turbanach. 
Dochodzą zatem następne atrybuty Apostoła: miecz, chorągiew z krzyżem, koń, 
odcięte głowy Maurów, turban. 

Już samo usytuowanie Santiago de Compostela na krańcu Europy mogło 
determinować społeczną proweniencję pielgrzymów do relikwii św. Jakuba — 
szczególnie tych z odleglejszych terenów. W odniesieniu do obszaru Polski 
dotychczasowe badania identyfikujące pielgrzymów do Santiago na przestrze-
ni wieków ustaliły, że od drugiej połowy XIV do pierwszej dekady XVI wieku 
odwiedziło je łącznie 21 lub 23 pielgrzymów z Polski — znanych imiennie. Są 
wśród nich rycerze, kasztelanowie, wojewodowie, dworzanie na służbie u ksią-
żąt, króla i cesarza, duchowni i zamożny kupiec z Wrocławia [Wyrwa 2009: 
57–60]. W XVII wieku z terenu Polski do Santiago wyprawił się Jakub Sobieski, 
późniejszy marszałek sejmu i kasztelan krakowski, ojciec króla Jana III. Dotarł 
on do celu w 1611 roku. Do końca tego wieku w pielgrzymkę udało się jeszcze 
18 osób z terenu Polski (pensjonariusze zapisani w rejestrze przyjęć Hospital Real 
w Santiago) [Mieck 2002]. W XVIII wieku ustalono wędrówkę kolejnych dwu-
nastu pielgrzymów oraz następnych sześciu (lub siedmiu) — przeważnie stanu 
duchownego [Mieck 2002: 197–198]. Podsumowując dotychczasowe ustalenia, 
liczba polskich pielgrzymów do Composteli nie jest uderzająca. Od okresu zabo-
rów zaś ruch pątników do Composteli zarówno z Polski, jak i z całej zachodniej 
Europy, został znacznie osłabiony.

Polska znajduje się na skraju wschodniego zasięgu ruchu pielgrzymie-
go do Composteli. Pokonanie pieszo Camino Francés (od Saint Jean Pied de 
Port przy granicy Hiszpanii do Santiago de Compostela — 842 km) zajmu-
je około miesiąca. Do tego podróż konna z  Polski (od Krakowa odległość 
wynosi drogami 2 351 km) zajmowała około trzech miesięcy, do których nale-
ży doliczyć drogę powrotną. I  jeszcze — czas postojów w miejscowościach 
pośrednich i tamtejszych sanktuariach. Nie była to wyprawa dla ubogich — 
ani w średniowieczu, ani w wiekach późniejszych. Zważywszy na czasochłon-
ność, wysokie koszty takiego przedsięwzięcia, niezbędną przy tym znajo-
mość topografii i  sieci komunikacyjnej, wiedzę o  świecie, a  także względy 
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bezpieczeństwa  — konieczność zapewnienia sobie asysty do obrony przed 
różnej maści napastnikami — było to poważne i karkołomne przedsięwzię-
cie. Powyższe uwarunkowania  — jak też to, co wiemy o  pielgrzymach do 
Composteli z Polski — wskazują na to, że kult św. Jakuba z jego najważniej-
szym przejawem — pielgrzymką do grobu i relikwii świętego — w polskich 
warunkach przypisać należy raczej kulturze i środowiskom elitarnym. Tylko 
przedstawiciele tych środowisk mogli pozwolić sobie na tak dalekie wędrów-
ki i  na taki wysublimowany model pielgrzymowania. Odwiedzenie grobu 
Jakuba w  Composteli było w  niejednym z  polskich przypadków elemen-
tem grand tour — dłuższej podróży po krajach Europy — łączonej z celami 
edukacyjnymi, a  także dyplomatycznymi [Manikowska 2002a: 14; Mieck 
2002: 187–200].

Tak wyrażający się kult św. Jakuba nie opadł do niższych warstw społeczeń-
stwa, również do warstwy chłopskiej. W polskiej religijności ludowej święty 
Jakub nie był szczególnie popularny, nie spotykamy go w grupie obecnych na wsi 
świętych, wizerunki jego są rzadkie w dawnej ludowej sztuce sakralnej. Sensu-
alizm ludowej religijności przypisywał postaciom świętych patronów konkret-
ne dziedziny i problemy powszedniego życia: rolnictwo (św. Izydor), hodowlę 
(św. Mikołaj, św. Ambroży), bezpieczeństwo od powodzi (św. Jan Nepomucen), 
ognia (św. Wawrzyniec, św. Florian, św. Agata), choroby i także zarazy (św. Bła-
żej, św. Otylia, św. Roch, św. Benon, św. Walenty), problemy i patologie rodzinne 
(św. Anna, św. Józef), macierzyństwo (św. Idzi) i inne. Jak pisał Stefan Czarnow-
ski [1956a: 94–95]: 

Włościanin polski nagina podświadomie swój katolicyzm do wyobrażeń i wzruszeń 
właściwych mu jako rolnikowi, bezpośrednio z ziemią związanemu, z pewną okre-
ślonej urodzajności glebą, podlegającą określonym wpływom; a także do wyobra-
żeń i wzruszeń, trwających wciąż jeszcze w warstwie do bardzo niedawna jeszcze 
pańszczyźnianej, która nawet po zniesieniu poddaństwa i pańszczyzny pozostawała 
w zależności gospodarczej, socjalnej i duchowej od historycznie utrwalonych w ich 
wyższości innych warstw wiejskich. Stąd też obrzędy i wierzenia katolickie, mimo 
że właściwie te same, co w innych klasach narodu i w innych katolickich narodach, 
zabarwione są przez lud wiejski polski specyficznie. Są w związku ścisłym z jego 
troskami, potrzebami i aspiracjami szczególnymi, z jego szczególnymi poglądami 
i przesądami rolniczymi i socjalnymi. 
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Kult świętych i bardzo żywy w Polsce kult Matki Boskiej przełożył się na 
codzienną praktykę dzięki kojarzeniu ich imion nie tylko z kościelnymi świętami 
w przeznaczone im dni, ale również z określonymi pracami rolniczymi, paster-
skimi, zbierackimi i innymi, ze zwyczajami prawnymi, cyklicznymi zmianami 
w przyrodzie, z wróżbami meteorologicznymi: kąpiel ze św. Janem, pierwszy 
wypas bydła ze św. Wojciechem, początek chłodów ze św. Anną, schyłek żniw 
z Matką Boską Zielną, zawieranie umów o pracę ze św. Szczepanem i inne. Wyraz 
znalazło to w ludowych przysłowiach i porzekadłach. Przypadające na 25 lip-
ca święto Jakuba powiązane jest przede wszystkim ze żniwami, zwłaszcza ich 
początkiem, a także z przepowiedniami pogodowymi, co odnajdujemy w przy-
słowiach: Po świętym Jakubie każdy w swoim garnku dłubie, Święty Jakub bierze 
kopę za czub, Na Jakuba deszcz, złych żniw wieszcz, Leje od Jakuba do Ignaca — 
stracona rolnika praca, Deszcze na świętego Jakuba, na pszeniczkę pewna zguba, 
etc. Od imienia tego wzięła się też potoczna nazwa wczesnej odmiany gruszek 
(tzw. jakubówki).

Natomiast patronat św. Jakuba nad pielgrzymowaniem i podróżą nie znajdo-
wał odpowiedniego gruntu w kontekście kultury chłopskiej. Dalekie wędrówki 
nie były raczej domeną chłopstwa, co wynikało z samego charakteru gospodar-
ki, prawnej i materialnej sytuacji chłopa w Polsce, jego przestrzennej i świado-
mościowej izolacji. Mobilność chłopstwa hamowało prawo feudalne. W myśl 
statutów piotrkowskich z 1496 roku chłop nie miał możliwości opuszczania wsi 
(formalnie mogła uczynić to tylko jedna osoba w roku). Tylko jeden z synów 
w wielodzietnych rodzinach mógł opuścić wieś w celu podjęcia nauki lub rze-
miosła i to za zgodą pana. Statuty piotrkowskie z 1532 roku wymierzone zostały 
w zbiegostwo chłopów. Przepisy te i inne obciążenia pańszczyźniane czy pod-
ległość chłopów sądownictwu dominialnemu prowadziły do ograniczenia oso-
bowości prawnej chłopów, ubezwłasnowolnienia wobec miejsca i właściciela, 
bez którego zgody nie mogli oni podejmować ważniejszych życiowych decyzji 
(z zawieraniem małżeństw włącznie). O jakichkolwiek podróżach, niewynika-
jących ze zobowiązań wobec właściciela, nie mogło być mowy [Dzieje Polski 
1993a: 253; 1993b: 49]. 

Gospodarowanie na roli nie pozwala na dłuższe nieobecności, na pozosta-
wianie gospodarstwa bez dozoru i rąk do pracy, dlatego ograniczano wyjazdy 
z innych niż ekonomiczne powodów (takim było np. poszukiwanie zarobku). 
Nierzadko nie pozwalały na to trudne warunki życia i niedostatek. Relacje (przy-
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kładowo skoncentrowane na stanie odzieży i obuwia), zaczerpnięte z pamiętni-
ków chłopów z różnych stron Polski opisujących warunki swojego życia w latach 
30. XX wieku wskazują, że duchowość, potrzeby religijne, ciekawość świata etc., 
musiały znosić trudną konfrontację z prozą codziennego życia, zmaganiami 
z podstawowymi problemami bytowymi, siłą rzeczy przywiązującymi miesz-
kańców wsi do ich miejsca. 

Mięsa to już nie pamiętam, kiedy w Polsce jadłem i słonina to nawet nie wiem, co 
kosztuje, czy staniała, czy zdrożała, naprawdę nie wiem, bo nie kupuję, gdyż nie ma 
za co. Ubrania to też jeszcze w Polsce nie kupiłem żadnego, tylko jak nie francuskie, 
to niemieckie jeszcze służyć musi, ale jak ono wygląda, to więcej łat rozmaitego 
koloru, jak tego, co było w tym ubraniu. Bielizny to mamy każdy po jednej koszu-
li i to podartej i zgniłej od potu przy pracy, butów to też żadnych kupić nie można 
całe lato i jesień, chodzimy boso dokąd się da, a na zimę to choć trepy drewniane 
to już musowo kupić każdemu i łatać je, żeby i na wiosnę trochę starczyły choć, 
i pościel też taką mamy, że aż zgroza opisywać, tylko pierze we wsypach i to połata-
nych, aż litość bierze itd., a meble to też tylko swojej roboty, stół, dwa łóżka i stołki 
do siedzenia cztery (sześciomorgowy gospodarz z powiatu łaskiego) [ Pamiętniki 
chłopów 1954: 82].

Towary kupuje się przeważnie najtańsze, jarmarczne i to też, co najpotrzebniejsze, 
tj. bieliznę i z ubrania to, co już ze skóry spada. Odświętnego ubrania się nie kupu-
je, wydziera się to, co z lepszych czasów pozostało, a gdy to się zedrze, to wielkie 
pytanie, w czym się będzie chodzić. O chodzeniu w butach przy codziennej robo-
cie wieś już zapomniała, w bardzo wielu wypadkach jedne buty muszą starczyć 
na święto na całą rodzinę, a dziesiątki jest takich, co już i trepów nie mają za co 
kupić. Dziecko od dwóch lat musi chodzić w trepach, bo o kupowaniu trzewicz-
ków nie można nawet myśleć, gdyż poza gospodarstwem o jakimkolwiek zarob-
ku nie ma mowy (cieśla wiejski, na paromorgowym gospodarstwie) [Pamiętniki 
chłopów 1954: 88].

Jeśli człowiek musi wyjść za jakimś interesem poza dom, to ubiera się w drugi gar-
nitur lepszy, który wprawdzie wygląda tak, jakby na rynku u nośpłata był kupiony, 
lecz już nie ma strzępków, a łata jest porządnie przyszyta i dziury w niej jeszcze nie 
ma. Gdy człowiek chce już bardzo porządnie ubrać się, jak na przykład do kościoła 
lub na wójtostwo urzędować, to bierze na siebie wprawdzie cały garnitur, lecz moc-
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no poprzecierany, a powypychany, że żadne prasowanie nie pomoże i jak przyjdzie 
z kościoła lub urzędu, to zaraz go zdejmie, ażeby dalej nie niszczyć.

Ubrania nie tylko szpecą powierzchowność ludzką, lecz nie chronią zdrowia 
i uniemożliwiają dostęp do życia kulturalnego. Ubóstwo materialne przeszkadza nawet 
prostym potrzebom higienicznym. W roku bieżącym organizowały się bardzo tanie 
wycieczki, lecz nikomu z mojej rodziny nawet nie marzyła się ich dostępność, choć 
ceny były bajecznie niskie [Pamiętniki chłopów 1954: 258–259]. 

W relacji z sytuacją ekonomiczną i prawną pozostawała wpisana w kulturę 
typu ludowego izolacja świadomościowa, trzymająca człowieka w obrębie bez-
piecznego, oswojonego orbis interior, w strachu przed światem zewnętrznym, 
nieznanym i niebezpiecznym, utożsamianym z zaświatami. Zaczynały się one 
już w okolicznym lesie, na mokradłach, za rozdrożem, tuż za krzyżem wyzna-
czającym granicę wsi. Jak pisze Piotr Kowalski [1994: 143]:

Granica jest osobliwym punktem krytycznym, poza którym zaczyna się inny świat, 
niezrozumiały (dlatego pozbawiony sensu), niebezpieczny, nieuporządkowany (bo 
„tamten” ład z punktu widzenia „naszego” ładu wydaje się nienormalny i „dziki”). 
Granica jest więc zabezpieczeniem i równocześnie otwarciem się na chaos, któ-
ry pod względem znaczeniowym utożsamia się ze sferą świętości (niezrozumia-
ły dla śmiertelników świat bogów, z którymi kontakt zawsze jest niebezpieczny) 
i śmierci.

Tak więc, jak zresztą potwierdza to wiele źródeł, większość mieszkańców wsi 
przez całe swoje życie nie opuszczała swojej najbliższej okolicy. 

Kult religijny natomiast ogniskował się wokół miejscowego kościoła czy 
sanktuarium, integrujących lokalną zbiorowość. Oddając głos Stefanowi Czar-
nowskiemu [1956b: 91]:

Mieszkańcy jednej parafii, jednej okolicy, odznaczają się dewocją szczególną do jed-
nego patrona, do jednego, tylko u nich znanego cudownego obrazu. Ci — patron 
święty lub obraz — czczeni są w ośrodku kultowym okolicy, w kościele miejscowym, 
ale każda poszczególna wioska związana jest również z nimi: w każdej wznosi się 
kapliczka przydrożna, tzw. »figura«, mieszcząca posąg patrona lub podobiznę obrazu. 
W dnie zaś uroczyste schodzą się i zjeżdżają wszyscy na nabożeństwo i odpust i przez 
udział w procesji oraz w następującej po nabożeństwie zabawie gromadnej — przez 
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obcowanie z sąsiadami obrzędowe i swobodne, odnawiają w sobie poczucie wspól-
noty (fragment oparty na wypowiedzi trzydziestomorgowego gospodarza z powiatu 
jarocińskiego). 

Nie znaczy to, że chłopstwo nie pielgrzymowało. Pielgrzymka odpusto-
wa do  cudownych wizerunków była istotnym elementem pobożności, jed-
ną z  ważniejszych praktyk, propagowanych i  rozwiniętych w  dobie potry-
denckiej przez Kościół katolicki. Czy jednak to chłopskie pielgrzymowanie, 
jeśli chodzi o zasięg przestrzenny, mogło mieć większą skalę? W jakim zakre-
sie pielgrzymi nawiedzali ośrodki o  ponadlokalnym znaczeniu? Do poło-
wy XVII  wieku wśród ogółu pielgrzymujących na Jasną Górę chłopi sta-
nowili  15%, jak podaje Antoni Jackowski. W  XVII  wieku wobec ważności 
tego miejsca przestano zakazywać chłopom pańszczyźnianym uczestnictwa 
w pielgrzymowaniu na Jasną Górę [Jackowski 1996: 17]. W pierwszych dzie-
sięcioleciach XIX wieku, jak ogólnie oszacował Janusz Odziemkowski w ska-
li całego kraju, „na pielgrzymkę (nie licząc kompanii, których celem była 
Jasna Góra) wyruszały w ciągu roku setki tysięcy osób. Przeważnie odwie-
dzano świątynię odległą nie więcej niż 20–30 km od miejsca zamieszkania. 
Pielgrzymka zabierała 3–4 dni czasu i pociągała za sobą niewielkie wydat-
ki, ponieważ większość produktów żywnościowych zabierano z  domów” 
[Odziemkowski 1988: 315]. Przykładowo  — jak podaje Odziemkowski  — 
obraz Matki Boskiej Budzieszyńskiej w Mokobrodach ściągał pielgrzymów 
z  miejscowości w  promieniu 30  km. Sanktuarium maryjne w  Gułowskiej 
Woli — z odłeglości 20–30 km [Odziemkowski 1988: 314]. Borek Wielkopol-
ski odwiedzano z okolicy o promieniu 30 km, zasięg ośrodka w Świerczynie 
nie przekraczał 10 km [Odziemkowski 1988: 315]. Jak wynika z opracowania 
Daniela Olszewskiego [1996: 190–191], pielgrzymi ludności wiejskiej na prze-
łomie XIX i XX wieku zasilali w największym stopniu ośrodki lokalne. Ludwik 
Stomma, próbując zweryfikować problem mobilności mieszkańców wsi, wyli-
czył, że w warunkach XIX wieku na jeden ośrodek kultu (za innymi źródła-
mi naliczył 1300 związanych z kultem maryjnym i niemaryjnym) przypadał 
średni zasięg oddziaływania o promieniu 13 km. Jak oszacował, tylko 2–5% 
ogólnej liczby pielgrzymów wyprawiało się poza granice własnej diecezji czy 
regionu, do ośrodków ponadregionalnych docierało ich 15–18%, natomiast 
ponad 80% pielgrzymowało w  zasięgu własnego regionu. Stomma zwrócił 
uwagę na niezwykłe namnożenie ośrodków kultu w Polsce, których rozbu-
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dowana, gęsta sieć sprzężona była z małą mobilnością przestrzenną ówcze-
snego chłopstwa, wynikającą z różnych — ekonomicznych i społecznych — 
uwarunkowań [Stomma 1986: 68–69]. 

Gęsta sieć ośrodków kultowych na terenie Polski ukształtowała się na prze-
strzeni XI–XVIII wieku. Szczególnie obfitujący w objawienia i powstawanie 
nowych ośrodków kultu był wiek XVII [Jackowski 1996: 12–24]. Mnożenie 
cudów i ośrodków kultu w tym czasie związane było z walką Kościoła o utrwa-
lenie katolicyzmu w konfrontacji z nowymi wyznaniami; miało spełniać funk-
cję integrująco-różnicującą na obszarach wieloreligijnych, przekonywać nie-
dowiarków, przywiązywać ich w ten sposób do wiary katolickiej [Ciupak 1964: 
55; 1965: 96–97]. W konsekwencji przyczyniało się do umacniania lokalności 
kultu religijnego. 

Pielgrzymkom na dalsze dystanse — do ośrodków o ponadlokalnym zna-
czeniu — nie sprzyjały uwarunkowania polityczne w dobie rozbiorów. Władze 
rozbiorowe — szczególnie rosyjskie i pruskie — utrudniały pielgrzymom dostęp 
do sanktuariów o szczególnym znaczeniu patriotycznym; do takich należała 
Częstochowa, ściągająca pielgrzymów ze wszystkich zaborów, czy Góra Świętej 
Anny odgrywającą rolę ośrodka polskości dla mieszkańców Górnego i Dolne-
go Śląska. W zaborze rosyjskim rozwinięta była kontrola policji nad masowymi 
uroczystościami kościelnymi — poświęceniem obrazów, przenoszeniem reli-
kwii, pielgrzymkami, procesjami i in. Szczególnie po powstaniu styczniowym, 
kiedy wprowadzono stan wojenny, trwający aż do wybuchu I wojny światowej. 
Uniemożliwiono przekraczanie granic guberni bez paszportu, organizacja piel-
grzymek na Jasną Górę wymagała zezwolenia władz cywilnych i meldowania 
się na miejscu na komisariacie policji [Odziemkowski 1988: 319; Jackowski 
1996: 26]. Restrykcje wobec praktyk religijnych ograniczono wraz z wprowa-
dzeniem w 1905 roku edyktu tolerancyjnego, lecz postępujące wskutek tego 
ożywienie uroczystości kościelnych łączonych z manifestacjami narodowościo-
wymi wywołało wkrótce powrót obostrzeń [Olszewski 1996: 198–201]. Podob-
nie w zaborze pruskim: w 1754 roku i następnie w roku 1764 król pruski Fryde-
ryk II wydał zakaz organizowania pielgrzymek na Śląsku. W dobie kulturkampfu 
od 1871 roku władze pruskie tolerowały pielgrzymki jedynie w obrębie zaboru 
i utrudniały uzyskiwanie zezwoleń na pielgrzymki częstochowskie, stosowano 
też rozmaite szykany wobec pielgrzymów [Jackowski 1996: 24, 26, 27]. Utrud-
nienia dotknęły też Górę Świętej Anny, skąd od 1810 do 1887 roku władze pruskie 
trzykrotnie wypędzały zakonników franciszkańskich [Wawrzyniak 1990: 73, 72, 



142

przypis 5]. W to miejsce władze propagowały lokalne ośrodki pątnicze, zamiesz-
kane przez katolicką ludność niemiecką — Wambierzyce i Bardo [Wawrzyniak 
1990: 73]. Stosunkowo dużą swobodą cieszył się zabór austriacki, choć i tam, po 
pierwszym rozbiorze, władze zakazały organizacji pielgrzymek, a do połowy 
XIX wieku, przed wprowadzeniem autonomii politycznej, funkcjonowanie sank-
tuariów i organizacja pielgrzymek były utrudnione [Odziemkowski 1988: 320; 
Jackowski 1996: 24].

O zasięgach chłopskich pielgrzymek dowiadujemy się m.in. z chłopskiej 
literatury pamiętnikarskiej. Wincenty Witos w swoich pamiętnikach [1978: 125] 
wspomina o pielgrzymkach z rodzinnych Wierzchosławic: 

Gromadnie uczęszczali na wszystkie odpusty, jakie się tylko odbywały w okolicy. Naj-
chętniej jednak i najgromadniej chodzili do Odporyszowa [odległość wynosi w linii 
prostej 15 km — M.R.K.], gdzie była „Matka Boska cudowna, co pobiła Szwedów”. 

O trudach i kosztach odleglejszych wędrówek pisze dalej: 

Na Kalwarię [Zebrzydowską — M.R.K.] chodzili dwa razy do roku, a to na Wielki 
Piątek i na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Odbycie co najmniej trzykrot-
nej tam pielgrzymki uważano za konieczny obowiązek katolika, od którego nie mogło 
być żadnej dyspensy. Pielgrzymki nabożnych prowadzili specjalni przewodnicy, któ-
rzy robili sobie z tego wcale poważne źródło dochodów, gdyż każdy z pielgrzymów 
musiał się im wielokrotnie opłacać. […] Mimo że podróż tam i na powrót wynosiła 
przeszło 150 kilometrów, przechodzono ją pieszo, bardzo często gołą nogą, później 
dopiero niektórzy zaczęli jeździć na Kalwarię koleją. Wywołało to zgorszenie poboż-
niejszych niewiast, gdyż naruszało starą tradycję u wielu bardzo przestrzeganą [Witos 
1978: 125–126].

Znacznie trudniejszym przedsięwzięciem były dalsze pielgrzymki — do 
Leżajska (176 km) i Częstochowy (212 km). Tam, jak pisze dalej Witos [1978: 126] 
zapuszczały się:

pobożniejsze i bardziej zamożne niewiasty. […] Zbożne to przedsięwzięcie skończyło 
się nieszczęśliwie dla jednej z pielgrzymujących niewiast, niejakiej Filipki z Gosła-
wic. Idącą samą z odpustu w Leżajsku, spotkał w lesie Potockiego kominiarz i mimo 
rozpaczliwej obrony musiała mu ulec.
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Relację z  innej długodystansowej pielgrzymki pozostawił nieznany nam 
z imienia i nazwiska mieszkaniec Ołoboku lub jednej z okolicznych wsi pod 
Ostrowem Wlkp. Pielgrzymka, pod przewodnictwem Grzesia Urbana z Masa-
nowa, udała się z Kępna do Góry Świętej Anny latem 1898 roku. W ciągu trzech 
dni pielgrzymi przeszli dystans 100 km, dziennie pokonując około 30–40 km. 
Drogę powrotną część pątników odbyła koleją, część pieszo, co zabrało im 
kolejne trzy dni. Pielgrzymka musiała być dla owego nieznanego nam uczest-
nika wydarzeniem i przeżyciem wyjątkowej wagi, skoro poświęcił jej specjal-
ny pamiętnik. Mieści on staranny, kaligrafowany opis przebiegu całej drogi, 
wraz z wyrysowaną mapą trasy, wklejone fotografie kościołów i wycinki z bro-
szury zakupionej prawdopodobnie w sanktuarium na Górze Świętej Anny. 
Pamiętnik, oprawiony w twardą, introligatorską oprawkę, przechowywany 
był przez niemal sto lat w jednym z zamożniejszych gospodarstw w Ołoboku 
[Pamiętnik 1898]. 

Inna wzmianka o pielgrzymce — do Częstochowy z 1932 roku — pochodzi 
od gospodarza z powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem. Po latach wędrow-
nego trybu życia, pracy w fabryce i kopalni, a także utrzymywania się z muzyki, 
powrócił on na wieś, nabył po I wojnie światowej gospodarstwo, a w 1920 roku 
gospodarował już na 18,5 morgach ziemi, należąc do grupy zamożniejszych 
gospodarzy. Na samotną pieszą pielgrzymkę zdecydował się w wieku lat 61, kiedy 
uznał, że ze względu na osiągniętą stopę życiową i utrzymaną dobrą kondycję 
fizyczną, może sobie na to pozwolić. Jak opisywał w pamiętniku [Pamiętniki 
chłopów 1954: 75–76]: 

A teraz zaznaczyć mi wypada, że w roku b. skończyłem 61 rok życia, czuję się sil-
nym, zdrowym i nie odczuwam żadnego zmęczenia w pracy ani w podróży. W roku 
1932 odbyłem podróż do Częstochowy pieszo, 42 km w jedną stronę za sześć godzin 
i z powrotem tego samego dnia, 42 km za siedem godzin, więc 84 kilometry odbyłem 
w jednym dniu za trzynaście godzin i w roku 1933 tę samą podróż odbyłem, i w tych 
samych godzinach, następnego dnia jak zwykle poszedłem do pracy. Podróże te odby-
łem jako próbę, czy jeszcze mam siłę taką, jak w młodszych latach.
 
W pielgrzymkach odbywanych na dalsze dystanse przez wiejskie kompanie 

pomocni byli przewodnicy. Szczególną rolę odgrywali oni w XIX wieku na Ślą-
sku, w dobie kulturkampfu, kiedy wykształciła się kategoria tzw. śpiewoków — 
świeckich funkcjonariuszy kościelnych z racji niedoboru księży w parafiach. 
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Organizowali oni program pielgrzymek i prowadzili kompanie do sanktuariów. 
Charakterystyczne, że nazywano ich także Jakubami [Jackowski 1996: 32]. 

Pielgrzymki zagraniczne  — do Rzymu i  Ziemi Świętej  — stanowiły rzad-
kość, jednakże zdarzało się, że uczestniczyli w nich mieszkańcy wsi. Część z nich 
włączona była w  skład ogólnonarodowych, patriotycznych pielgrzymek do 
tych miejsc, jakie z końcem XIX wieku zaczęły urządzać instytucje i organiza-
cje kościelne. Jednym z nich był Józef Wawrzyńczak — rzeźbiarz ze Skalmierzyc. 
W  1877  roku w  grupie 300  przedstawicieli stanu włościańskiego, zorganizowa-
nej przez księdza Stojałowskiego, wziął udział w narodowej pielgrzymce do Rzy-
mu (skupiającej mieszkańców trzech zaborów), z okazji jubileuszu 50-lecia pracy 
kapłańskiej papieża Piusa IX (któremu Wawrzyńczak ofiarował w imieniu ludu 
polskiego wyrzeźbiony przez siebie krzyż) [Błaszczyk 1975: 103; Odziemkowski 
1988: 323; Olszewski 1996: 191]. Chłopi (chociaż ich liczba nie jest znana) znaleźli 
się też w składzie rzymskich pielgrzymek w 1888 roku (obok biskupów i przed-
stawicieli arystokracji) oraz w 1904 roku [Odziemkowski 1988: 323; Olszewski 
1996: 189–190]. 

Podobnie rzecz się miała z pielgrzymkami do Ziemi Świętej. Z początkiem 
wieku XX zbiorowe pielgrzymki organizowane były z ramienia utworzonego 
w 1900 roku w Krakowie Komitetu Ziemi Świętej. Taką pielgrzymkę, z udziałem 
mieszkańców wsi, odnotowano m.in. w 1907 roku. 

Trasa podróży wiodła przez Wiedeń, Triest i dalej droga morską do Palestyny. Z por-
tu Jaffa do Jerozolimy jechano pociągiem. Z jerozolimskiego dworca grupa udała 
się pieszo do Grobu Chrystusa, niosąc statuę Matki Bożej i sztandar z Matką Bożą 
Jasnogórską. Pochód otwierały dziewczęta w strojach ludowych. Zgodnie ze zwycza-
jem pielgrzymek częstochowskich na powitanie świętego miejsca zaśpiewano pieśń 
„Serdeczna Matko” [Odziemkowski 1988: 324]. 

Te entuzjastyczne opisy miały jednak swoją drugą stronę. „Koszt przejaz-
du — pisze J. Odziemkowski — sięgał 40–50 rubli od osoby, toteż w wielu wsiach 
chłopi zbierali pieniądze, aby wysłać do Rzymu jedną osobę, która miała ode-
brać błogosławieństwo od Ojca Świętego i zakupić pamiątki dla całej wioski” 
[Odziemkowski 1988: 324]. 

Pielgrzymki prowadzone przez o. Janickiego [prowincjała oo. reformatów, przy któ-
rych działał Komitet] były kosztowne. Opłata za jedną osobę, w zależności od klasy, 
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wynosiła od 142 do 226 rubli. Aczkolwiek najniższa opłata przekraczała roczny dochód 
wielu karłowatych gospodarstw chłopskich, ponad połowę pielgrzymów stanowili 
przedstawiciele tej klasy społecznej. Podobnie jak w przypadku pielgrzymek do Rzy-
mu cała wieś składała się na opłacenie biletu jednej osoby. Pielgrzymowi wręczano 
pieniądze, za które był obowiązany kupić dla finansujących jego podróż pamiątki 
i dewocjonalia. Jeśli pieniędzy zabrakło, mógł przywieźć nawet ziemię i kamienie, 
które z pietyzmem przechowywano i czczono jak relikwie” [Odziemkowski 1988: 324]. 

Dla uboższych warstw społeczeństwa zastępczą formą pielgrzymki do odleg-
łych miejsc kultu były, upowszechniające się od XVII wieku, wędrówki do miej-
scowych kalwarii — rozbudowanych przestrzennie kompleksów kultowych. 
U podstaw idei kalwarii legło dążenie do uobecnienia, odtworzenia topografii 
Ziemi Świętej w lokalnym krajobrazie. Przemierzając znaczone kaplicami szla-
ki męki Chrystusa, z czasem rozbudowane o szlaki do rozpamiętywania życia 
Matki Boskiej, ubodzy pielgrzymi otrzymywali namiastkę pielgrzymki do Jero-
zolimy — zbyt dla nich odległej i niedostępnej. W zachodniej Europie kalwa-
rie powstawać zaczęły w XV wieku, w Hiszpanii. W Polsce pierwsza powstała 
w 1602 roku Kalwaria Zebrzydowska, choć, według innych źródeł, była nią nie-
istniejąca już dziś, a powstała w ostatniej ćwierci XV wieku kalwaria w Zgorzelcu 
[Roth 2002: 270]. Następne — w XVII i XVIII wieku — powstały: Pakość nad 
Notecią, Kalwaria Żmudzka, Kalwaria Żydowska, Wejherowo, Werki k. Wilna, 
Pacław, Góra Kalwaria, Krzeszów, Wambierzyce, Góra Świętej Anny, Ujazdów 
[Jackowski 1996: 20–21]. 

Wyrazem żywotności kultu świętego w społecznościach wiejskich jest 
jego obecność w sztuce kultowej: w kapliczkach przydrożnych, w domo-
stwach, w miejscowych kościołach. Wśród niezbyt licznych przedstawień 
św. Jakuba Apostoła, jakie znajdują się w zbiorach większych polskich muze-
ów etnograficznych są zarówno przykłady dawnej rzeźby i malarstwa — z XIX 
i pierwszych dziesięcioleci XX wieku — jak też prace współczesnych artystów 
nieprofesjonalnych. 

Malowidło z XIX wieku, o wymiarach 45 × 34,5 cm, nieznanego autora, 
wykonane techniką temperową na płótnie, znajdowało się na rewersie chorąg-
wi procesyjnej (na awersie umieszczono wizerunek św. Agnieszki), z kościoła 
w Chomiąży Szlacheckiej, woj. kujawsko-pomorskie (ryc. 1). Naiwnie malo-
wany obraz przedstawia świętego frontalnie, w ciemnozielonej szacie okrytej 
czerwonym, udrapowanym płaszczem. Święty trzyma otwartą księgę oraz kij



Ryc. 1. Obraz z chorągwi (rewers), technika temperowa na płótnie, XIX w., Chomiąża Szlachecka



Ryc. 2. Rzeźba, drewno, polichromia, 1984 rok, wyk. Józef Chełmowski, Brusy
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pielgrzymi z przywiązanym rzemieniem. Pod bosymi stopami świętego rosną 
rzędem kwiatki. Obraz podpisany odręcznie S. Jakub.

Rzeźba w drewnie, pełnoplastyczna, polichromowana, o wys. 49 cm, wyko-
nana w 1984 roku przez rzeźbiarza nieprofesjonalnego Józefa Chełmowskiego 
z Brus k. Chojnic (ryc. 2). Święty przedstawiony został frontalnie, na klockowatej 
podstawie. Ubrany jest w krótką szatę okrytą peleryną i sięgające łydek spodnie, 
a szeroki, falbaniasty biały kołnierz dodaje ubiorowi arystokratycznego wyglą-
du, podobnie zresztą jak opadające na ramiona i plecy sploty długich włosów. 
Wyposażony jest w otwartą księgę i kij pielgrzymi, do sznura opasującego szatę 
przytroczono prawdopodobnie torbę podróżną. Na postumencie namalowany 
podpis Ap. Jakub. 

Rzeźba w drewnie, polichromowana, o wys. 39 cm, wykonana przez Józe-
fa Chełmowskiego z Brus w 1991 roku (ryc. 3). Pełnoplastyczna, stojąca postać 
mężczyzny, wykonana dość masywnie, konwencją podobna jest do rzeźby ze 
zbiorów Muzeum w Toruniu — w krótkiej szacie i pelerynie z falbaniastym koł-
nierzem i spodniach z krótkimi nogawkami odsłaniającymi łydki i bose stopy. 
Szata przewiązana jest pasem układającym się z przodu w rodzaj ozdobnego 
festonu. Atrybutami świętego są kij pielgrzymi i otwarta księga. Postać stoi na 
klockowatym postumencie z podpisem Św. Jakub.

Rzeźba w drewnie, polichromowana, o wys. 85 cm, wykonana została przez 
rzeźbiarza nieprofesjonalnego, Norberta Glińskiego z Lęborka w 2008 roku 
(ryc. 4). 

Święty Jakub przedstawiony został tu mniej standardowo. Pełnoplastyczna 
rzeźba ukazuje stojącą, sztywną i zwartą postać mężczyzny na niewielkim pła-
skim cokole. Mężczyzna w arabskim stroju, z turbanem na głowie, wyposażony 
jest w miecz, w ręku trzyma miniaturę budowli: jest to zamek lub kościół z gotyc-
kimi oknami i wieżyczkami (być może jest to odniesienie do lokalnej historii 
Lęborka, w którym znajduje się gotycki kościół św. Jakuba). Przedstawienie to 
nawiązuje też do wersji ikonograficznej św. Jakuba walczącego z muzułmanami 
(Matamoros), jak również odwołuje się do motywu męczeńskiej śmierci Jakuba 
od miecza katowskiego. 

Rzeźba pełnoplastyczna w drewnie o wys. 170 cm (ryc. 5–6). Rzeźba zacho-
wuje czytelność mimo ubytków i spękań. Przedstawia stojącą postać świętego, 
w stroju pielgrzymim z peleryną, na której zawieszone są symetrycznie dwie 
muszle. Sylwetka wygięta jest w kontrapoście, charakterystycznym dla rzeźb 
barokowych, podkreślonym układem miękko falujących fałd stroju. Z tyłu,



Ryc. 3. Rzeźba, drewno, polichromia, 1991 rok, wyk. Józef Chełmowski, Brusy

Ryc. 4. Rzeźba, drewno, polichromia, 2008 rok, wyk. Norbert Gliński, Lębork



Ryc. 5. Figura św. Jakuba, drewno, ślady polichromii, okolice Leżajska



Ryc. 6. Figura św. Jakuba (tył), drewno, ślady polichromii, okolice Leżajska
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na pelerynie, zawieszony jest duży kapelusz z obszernym rondem. Przy pasie 
widoczna jest tykwa na wodę, zawieszona na pasku ukośnie przecinającym pierś. 
Lewą, jakby powiększoną dłonią święty przyciska do uda księgę. Uniesiona prawa 
ręka, z brakującym przedramieniem, sugerować może, że pierwotnie trzymała 
kij pielgrzymi. Pozostałości polichromii widoczne są na twarzy i księdze. Figura 
mogła należeć do wystroju kościoła. 

Obraz nieznanego autora, o wymiarach 51,5 × 40,5 cm, pochodzi z Myślenic 
(ryc. 7). W 1923 roku ofiarowany został jako dar ślubny. Wypukły relief przed-
stawiający popiersie świętego nałożony jest na prostokątne podłoże i oprawio-
ny w drewnianą ramkę. Popiersie świętego ujęte jest z prawego profilu, odkryta 
głowa zwrócona frontalnie. Na pelerynie z tyłu zawieszony niewielki okrągły 
kapelusz — znacznie mniejszy niż okazała głowa. W wysuniętej spod peleryny 
dłoni tkwi kij pielgrzymi z okrągłą gałką pośrodku. Lewa dłoń trzymająca kij, 
znajduje kontynuację pod peleryną jako prawa ręka. Z tyłu głowy przytwierdzono 
aureolę, zredukowaną do kształtu nieregularnego, wałeczkowatego łuku. Obraz 
malowany jest farbami olejnymi — cielistoróżowe partie anatomiczne, czarne 
włosy, brązowa peleryna z jaśniejszymi, złoconymi smugami umieszczone są 
na błękitnym tle.

Osobliwy przedmiot w postaci laski o figuralnym zakończeniu ma w cało-
ści długość 96 cm (ryc. 8). Przedmiot pochodzi z Krakowskiego. Jest dziełem 
wędrownego rzeźbiarza, Michała Giera, który miał go wykonać w 1928 roku 
z przeznaczeniem dla mężczyzny o imieniu Jakub. Figurka jest pełnoplastyczna 
i przedstawia stojącą postać św. Jakuba. Postać zinterpretował autor dość indy-
widualnie. Drapowany płaszcz zaczerpnięty z tradycyjnej ikonografii świętych, 
okolony jest spływającym na piersi kołnierzem o fakturze przypominającej futro. 
Na głowie postać ma okrągły, niepodobny do pielgrzymiego, kapelusz. Ręce zło-
żone razem na wysokości pasa, przyciskają do korpusu książkę. W dość pobież-
nie opracowanej twarzy rzucają się w oczy przecinające ją w połowie szerokie 
sierpowate wąsy. Nie są znane szczegóły i intencje powstania tego przedmiotu. 
Ciekawy jest zarówno sposób przedstawienia świętego, przypominający bardziej 
księdza niż pielgrzyma, jak też skojarzenie użytkowego przedmiotu — laski — 
z postacią św. Jakuba.

Obraz oleodrukowy oprawiony w ramę, z pierwszych dziesięcioleci XX wie-
ku, nieznanego wytwórcy, prostokątny, o wymiarach 39,0 × 29,0 cm, pochodzi 
z Dziekanowic k. Gniezna (ryc. 9). Obraz nie przedstawia samej postaci św. Jaku-
ba, lecz zawiera związany z nim wątek. Stojący na ciemnym tle frontalnie Chry-
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stus z widocznym na piersi sercem, wyciąga rękę ku klęczącemu pokornie u jego 
stóp mężczyźnie z twarzą ukrytą w dłoniach. Całość kompozycji zdaje się nawią-
zywać do obrazu Powrót syna marnotrawnego Rubensa. Klęczący jest ubrany 
w strój pielgrzyma, na którym widnieje muszla jakubowa. Obok na ziemi leży kij 
i tobołek. Wielowątkowa wymowa tego obrazu łączy ideę Miłosierdzia Bożego, 
sens biblijnej przypowieści i nawiązuje też do motywów pielgrzymki oraz pokuty.

Niniejsze opracowanie nie może rozstrzygnąć, jak dalece żywotny był kult 
świętego Jakuba w środowisku wiejskim w Polsce. Autorka skupiła się w głów-
nej mierze na patronacie świętego nad pielgrzymowaniem i zakreśliła kontekst 
kulturowy, ekonomiczny i polityczny, w jakim mogły funkcjonować kult świę-
tego Jakuba oraz praktyka pielgrzymowania. Pełniejszy obraz można by uzyskać 
dopiero drogą badań archiwalnych i terenowych wiejskich kościołów i parafii pod 
wezwaniem świętego, co pozwoliłoby na dokładniejsze naświetlenie zagadnienia. 

Ryc. 7. Obraz płaskorzeźbiony, drewno, polichromia, około 
1923 roku, Myślenice, autor nieznany



Ryc. 8. Laska drewniana z  figurą św.  Jakuba, drewno, rzeźba, 
1928 rok, Krakowskie, wyk. Michał Gier



Ryc. 9. Obraz Chrystus przebaczający, oleodruk w oprawie, pierwsze dziesięciolecia XX w., wy-
twórca nieznany, Dziekanowice k. Gniezna



Who Prayed to Saint James? Veneration of Saint James 
the Apostle and Its Folk Reception

Summary

The subject of this study is the veneration of Saint James the Apostle and its reminiscence 
in Polish folk and folk-like culture. The most important expression of the medieval wor-
ship of the saint was a pilgrimage to his or her grave and holy relics. To the sanctuary in 
Santiago de Compostela pilgrims were coming from southern and western Europe. The 
hitherto research has also confirmed Polish pilgrimages to Compostela from the 14th to 
the 18th century. Pilgrims were mainly members of the elite of the society. Taking into 
account the remoteness of Santiago de Compostela (at the western end of Europe), poor-
er people could not afford such a distant, dangerous and expensive journey. Hence the 
veneration of Saint James—patron of pilgrims and wayfarers, small hospitals, hat-makers 
and other craftsmen producing parts of clothing—did not resonate in the folk-like cul-
ture. This Saint is not found in the group of patrons popular in the folk religiousness, and 
his representations in the religious art of the countryside are few. The name and day of 
Saint James (25th of July) occur in folk proverbs relating first of all to the field works and 
to the harvest time. Although making pilgrimages to the shrines belonged to important 
religious observances, numerous economic, social and political restrictions throughout 
the centuries did not favour the mobility of the peasantry, which in turn resulted in the 
thick network of the local worship centres.
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WYDAWNICTWA BIBLIOTEKI STUDIÓW LEDNICKICH / 

VOLUMES OF THE LEDNICA STUDIES LIBRARY

Biblioteka Studiów Lednickich to seria wydawnicza Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy (MPPnL) ukazująca się od roku 1991. Od 2009 roku składa się 
z pięciu typów publikacji o zróżnicowanym zakresie merytorycznym: 

seria A — publikacje okazjonalne, odnoszące się do szeroko pojętej problema-
tyki MPPnL;
seria B1 Fontes — monografie źródeł pisanych i katalogi zbiorów z kolekcji 
archeologicznych od średniowiecza do czasów nowożytnych;
seria B2 Fontes — katalogi zbiorów etnograficznych z kolekcji Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego;
seria C Dissertationes ad fontes spectantes — monografie najważniejszych zabyt-
ków ze zbiorów MPPnL;
seria D Varia.

Lednica Studies Library is a book series of the Museum of the First Piasts at 
Lednica (MFPL) and it has been issued since 1991. Since 2009 it has included 
five types of publications of diversified merits-related scope: 
A series — occasional publications covering a vast array of issues related to the 
MFPL;
B1 Fontes series — monographic volumes of written sources and catalogues of 
artefacts of archaeological collections from the Middle Ages to the modern age;
B2 Fontes series — catalogues of ethnographic collections from the Wielkopol-
ska Ethnographic Park;
C Dissertationes ad fontes spectantes series — monographic volumes of the most 
important relics within the collections of MFPL;
D Varia series.



188

T. I. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego, red. K. Tobolski, 
Poznań 1991 ISBN 83-232-0406-3

T. II. U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, red. K. Żurowska, Kra-
ków, t. 1: 1993 ISBN 83-86310-01-4, t. 2: 1994 ISBN 83-86310-02-2

T. III. A. Filbrandt-Czaja, Historia roślinności północnej części Lednickiego Par
ku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antropogenicznego; 
K. Milecka, Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle 
analizy pyłkowej, red. K. Tobolski, Poznań brw. ISBN 83-903072-4-3

T. IV. Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imioł
kach, red. K. Tobolski, Bydgoszcz 1998 ISBN 83-87933-00-7

T. V. Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, red. Z. Kurnatow-
ska, t. 1: Mosty traktu gnieźnieńskiego, Lednica–Toruń 2000 ISBN 83-903072-6-X

T. VI. D. Makowiecki, Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim 
w średniowieczu. Studium archeozoologiczne, Poznań 2001 ISBN 83-903072-7-8

T. VII. J. Górecki, Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków gro
dowych pierwszej monarchii piastowskiej, Poznań 2001 ISBN 83-903072-8-6

T. VIII. A. Pelczyk, Wielkopolski Park Etnograficzny między tradycyjną wsią a teo
rią i praktyką skansenologiczną, Poznań 2002 ISBN 83-903072-9-4

T. IX. M. Polcyn, Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, pod
wodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i Giecza, Lednica–Poznań 
2003 ISBN 83-917364-4-X

T. X. B. Siewczyński, Zabytki architektoniczne Ostrowa Lednickiego w rekonstruk
cji komputerowej, Lednica–Poznań 2004 ISSN 1732-5471 ISBN 83-917364-3-1

T. XI. Rekonstrukcja dawnego budownictwa w rezerwatach i skansenach, Poznań 
2006 ISSN 1732-5471

T. XII. Lednickie serc pamiątki. Legenda i wiersze z połowy XIX wieku, wybór 
i wstęp A.M. Wyrwa, oprac. tekstów M. Olejniczak, A.M. Wyrwa, seria D, t. 1, 
Lednica 2009 ISBN 978-83-61371-06-9; wydanie II, zmienione i poszerzone, 
Lednica 2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-60-1

T. XIII. A.M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady 
peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, seria C, t. 1, Lednica– 
–Poznań 2009 ISBN 978-83-61371-07-6; wydanie II, zmienione i poszerzone, 
Lednica 2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-52-6



189

T. XIV. Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — XL lat 
istnienia (1969–2009), red. A.M. Wyrwa, seria A, t. 1, Lednica 2009 ISSN 1732-5471

T. XV. B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, seria B1, t. 4, 
Lednica 2010 ISBN 978-83-61371-21-2

T. XVI. Stauroteka lednicka. Materiały, studia i analizy, red. A.M. Wyrwa, seria 
C, t. 2, Lednica–Poznań 2009 ISSN 1732-5471; wydanie II, poprawione, Lednica 
2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-53-3

T. XVII. Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kul
tu św. Jakuba Apostoła Większego, red. A.M. Wyrwa, seria D, t. 2, Lednica 2010 
ISSN 2081-2698; wydanie II, zmienione i poszerzone, Lednica 2015 ISSN 1732- 
-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-61-8

T. XVIII. Przeszłość dla przyszłości. Problemy edukacji muzealnej, red. J. Wrze-
siński, A.M. Wyrwa, seria A, t. 2, Lednica 2010 ISSN 1732-5471 ISBN 978-83- 
-61371-20-5

T. XIX. 35 lat Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, red. A. Pelczyk, A.M. Wyrwa, 
seria A, t. 3, Dziekanowice–Lednica 2010 ISSN 1732-5471 ISBN 978-83-61371-22-9

T. XX. M. Romanow-Kujawa, Współczesna rzeźba nieprofesjonalna w zbiorach 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Katalog, seria B2, t. 1, Dziekanowice– 
–Lednica 2010 ISBN 978-83-61371-23-6

T. XXI. M. Fryza, Ziemiański dwór ze Studzieńca, seria D, t. 3, Lednica 2010 
ISSN 1732-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-24-3

T. XXII. Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. A.M. Wyrwa, 
P. Sankiewicz, P. Pudło, seria B1, t. 3, Dziekanowice–Lednica 2011 ISSN 1732-5471 
ISSN 2083-0920 ISBN 978-83-61371-26-7

T. XXIII. Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką, red. A. Pel- 
czyk, A.M. Wyrwa, seria A, t. 4, Dziekanowice–Lednica 2011 ISSN 1732-5471 
ISSN 2083-1285 ISBN 978-83-61371-27-4

T. XXIV. Srebrny naszyjnik z kaptorgami i krzyżowatą zawieszką z Dziekano
wic, red. J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa, seria C, t. 3, Dziekanowice–Lednica 2011 
ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-29-8; wydanie II, poprawione, 
Lednica 2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-62-5

T. XXV. Liturgiczny grzebień z Ostrowa Lednickiego. Studium analityczne, 
red. J. Górecki, A.M. Wyrwa, seria C, t. 4, Dziekanowice–Lednica 2012, ISSN 1732- 



-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-32-8; wydanie II, poprawione, Lednica 
2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-59-5

T. XXVI. Kościół, który zbudowali aniołowie. Zarys dziejów kościoła Wniebowzię
cia NMP w Gieczu, red. E. Indycka, A.M. Wyrwa, seria A, t. 5, Dziekanowice–  
–Lednica 2012 ISSN 1732-5471 ISSN 2083-1285 ISBN 978-83-61371-33-5

T. XXVII. Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. P. Sankie-
wicz, A.M. Wyrwa, seria B1, t. 2, Lednica 2013 ISSN 1732-5471 ISSN 2083-0920 
ISBN 978-83-61371-35-9

T. XXVIII. Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy, red. A. Tabaka, 
A.M. Wyrwa, seria B1, t. 5, Lednica 2013 ISSN 1732-5471 ISSN 2083-0920 
ISBN 978-83-61371-34-2

T. XXIX. B. Ciciora, A.M. Wyrwa, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. 
Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce 
R.P. 965”, seria A, t. 6, Dziekanowice–Lednica 2013, ISSN 1732-5471 ISSN 2083- 
-1285 ISBN 978-83-61371-40-3

T. XXX. J. Linetty, Karol Libelt. Rozprawa geologicznoantropologiczna, seria D, 
t. 4, Lednica 2013 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-41-0

T. XXXI. A.M. Wyrwa, Gdecz — Giecz. Scire est reminisci. Krótka historia wydo
bywania z zapomnienia rezydencji piastowskiej, seria D, t. 5, Dziekanowice– 
–Lednica 2014 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-45-8

T. XXXII. Campana Mesco et Dobraua. Jubileuszowy dzwon na 1050. rocznicę 
chrztu Polski na Ostrowie Lednickim, red. A.M. Wyrwa, seria A, t. 7, Lednica 2015 
ISSN 1732-5471 ISSN 2081-2698 ISBN 978-83-61371-50-2

T. XXXIII. Monety z Giecza. Stanowisko nr 4, red. Teresa Krysztofiak, Andrzej 
M. Wyrwa, seria B1, t. 6, Lednica 2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2083-0920 zestaw: 
ISBN 978-83-61371-66-3, t. 1 ISBN 978-83-61371-75-5; t. 2 ISBN 978-83-61371-76-2; 
t. 3 ISBN 978-83-61371-77-9

T. XXXIV. Z. Kalinowski, Baseny chrzcielne z Ostrowa Lednickiego, seria C, t. 5, 
Lednica 2015 ISSN 1732-5471 ISSN 2081-268X ISBN 978-83-61371-68-7


