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Wstęp

Na początku świata był bezkresny chaos, przepastna, pusta przestrzeń bez granic, 
zatopiona w ciemności, magma bezdenna, kipiąca utajonymi mocami żywiołów. 
Pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, wszystko żywiąca, płodna Matka-Ziemia 
o piersi szerokiej, pani elementów, najstarsza z bóstw, praźródło wszelkiego życia 
[Markowska 2000: 7]. 

Opis ten to mityczny obraz powstania świata w wyobrażeniu Greków. Mitologie 
różnych ludów ukazują, że początki świata, w którym najczęściej jako ostatnie-
mu w kolejności powstawania przyszło żyć człowiekowi, były podobne. Świat 
bóstw był pierwszy, a kiedy w świecie stworzonym przez bogów pojawiał się czło-
wiek — zaczynał uczyć się miejsca, w którym dano mu zamieszkać. Otoczenie 
w wielu aspektach było dla niego trudne do zrozumienia. Wpływały na to groź-
ne zjawiska przyrodnicze, zachodzące zmiany a przede wszystkim śmierć, która 
przy pełnej chęci ludzi do życia, zabierała ich, nie wiadomo dokąd. Wszystko to 
spowodowało, że wraz z rozwojem psychicznym i kulturowym obok otaczają-
cej go realności człowiek zaczął tworzyć wyobrażenie drugiego świata — świata 
metafizycznego, który miał być/był siedzibą istot nieśmiertelnych, mocniejszych 
od ludzi, wiedzących więcej i lepiej niż oni. Na czele tego świata stało bóstwo 
a potem Bóg — Istota Najwyższa, Stwórca i Pan wszechświata [Encyklope-
dia Katolicka 1989: kol. 885–989]. Zarówno w indywidualnej, jak i zbiorowej 
świadomości ludzi świat ten odgrywał bardzo znaczącą rolę, stanowił nadrzędną 
formę odniesienia w stosunku do ich świata. Wraz z ewolucją kulturową, poczy-
nając od przedchrześcijańskich religii plemiennych, politeistycznych i henote-
istycznych, ten drugi metafizyczny świat był coraz bardziej rozbudowywany 
i mitologizowany. Rodził się on i kształtował w „przedrefleksyjnym i sponta-
nicznym poznaniu” lub dzięki objawieniu jak w religiach monoteistycznych 
[Encyklopedia Katolicka 1989: kol. 885 i nn.]. Często wyobrażano go sobie 
jako wyższą formę życia ziemskiego ludzi. Od samego początku człowiek zaczął 
też tworzyć całe systemy rytuałów i obrzędów, wyznaczając jednocześnie osoby 
odpowiedzialne za pełną „współpracę” między światem ludzi a światem bóstw. 
Owi wybrańcy byli ludźmi, którzy dzięki nadprzyrodzonym darom stawali się 
pośrednikami między tym, co na ziemi a światem, do którego za życia nie mieli 
bezpośredniego dostępu, a od którego na co dzień byli uzależnieni.
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Świat metafizyczny ze względu na swój tajemniczy, nigdy niepoznany do koń-
ca charakter, z góry zakładał i narzucał istnienie wiary, bez której nie mógł i nie 
może istnieć. Nie da się go bowiem sprawdzić doświadczalnie i jednoznacznie 
określić. Bardzo mocno upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć, że bez 
wiary świat pozaziemski nie ma szansy bytu.

*
W religii chrześcijańskiej w pojęciu wiary teologia odróżnia aspekt obiektywny, 
czyli prawdę objawioną podaną do wierzenia, i aspekt subiektywny, czyli oso-
biste zawierzenie Bogu. Z wiarą z kolei wiąże się religijność, czyli „zasadnicza 
postawa ludzi wobec Boga jako Stwórcy i Zbawiciela. Moralna cnota religijno-
ści wyraża się w adoracji i wielkodusznej służbie okazywanej […] miłującemu 
Bogu” [O’Collins, Farragia 1993: 213; Gwioździk 2005; Hochleitner 2005]. 
Bezpośrednim, zewnętrznym przejawem wiary, religijności i pobożności w chrze-
ścijaństwie jest zawierzenie losów opiece Boga Trójjedynego, przez pośrednictwo 
tych, których Kościół zaliczył do grona obcujących ze Stwórcą, tzn. Najświętszej 
Maryi Panny oraz świętych i błogosławionych.

Wśród wielu różnych przejawów kultu świętych jedną z bezpośrednich form 
jego odzwierciedlenia były m.in. peregrynacje, pielgrzymki — peregrinus, pere-
grinatio (-onis) — do miejsc, gdzie spoczywały ich doczesne szczątki1. Przez 
długi czas, do ok. XII wieku, pod pojęciem pielgrzymowania rozumiano „pewną 
specyficzną formę życia ascetycznego, czyli praktyki samotnego przemierzania 
dróg, oraz mniej lub bardziej dobrowolnie podejmowaną dewocyjną prakty-
kę nawiedzania loca sacra — czyli miejsc świętych” [Witkowska 1974: 33–34; 
1995a; Pawłowska 2007: 27–37]. W tej kategorii jednymi z ważniejszych były 
pielgrzymki do świętych miejsc Kościoła powszechnego i lokalnego. Wiązały się 
one m.in. z wędrówkami do grobu Chrystusa i grobów świętych, do miejsc, gdzie 
znajdowały się święte relikwie lub cudowne obrazy słynące łaskami2.

1 Patrz m.in. Jougan 1958: 493; Witkowska 1974: 35–36; 1995a: 9–10; Bańkowski 
2000; Ogrodowska 2000: 153; Boryś 2006; Pawłowska 2007: 27–37; Wyrwa 2007a; 
Hass 2009; Pielgrzymi na drodze św.  Jakuba 2009; Jackowski, Sołjan 2010; 
Strzelecka 2011; 1200 lat pielgrzymek 2013.

2 Wśród bogatej literatury na ten temat patrz m.in.: Kötting 1950; Köster 
1983; Sajkowski 1991; Żurek 1997; Jackowski 1998; 2005a; 2005b i  inne tegoż; 
Ogrodowska 2000; Ohler 2000; Mruk 2001; Robinson 2002; Godula 2005; 
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W polskiej historiografii zagadnienia peregrynacji już od dłuższego czasu 
stanowią ważny przedmiot badań i dyskusji. Omawiano zarówno sprawy piel-
grzymek na terenie ziem polskich, jak i wyprawy do odległych miejsc na terenie 
Europy (patrz wybór literatury w bibliografii). Również w swoich wcześniejszych 
rozważaniach kilka szkiców poświęciłem temu problemowi [Wyrwa 2007a; 
2007b; 2008a; 2009; 2012a; 2012b].

Wśród rozlicznych opracowań naukowych poświęconych peregrynacjom 
dużym zainteresowaniem cieszą się badania dróg pielgrzymkowych i losów piel-
grzymów, którzy przez wieki udawali się z różnych stron naszego kontynentu, 
w tym również z ziem polskich, do grobu św. Jakuba Większego Apostoła, do 
Santiago de Compostela, położonego w północno-zachodniej Hiszpanii. Piel-
grzymki te były przedmiotem badań historyków, historyków religii, historyków 
sztuki i architektury, archeologów, antropologów, antropologów kultury, biblio-
logów, psychologów, socjologów, socjologów religii, teologów, ekonomistów, 
badaczy zajmujących się turystyką itd. (patrz m.in. Tanco 2012 i wybór literatury 
w bibliografii w ww. dalsze wskazówki bibliograficzne). Rozważania te opierały 
się przede wszystkim na bardzo skąpych źródłach pisanych.

Od pewnego momentu zasób źródeł pisanych zaczęto jednak poszerzać 
o źródła archeologiczno-malakologiczne, które stopniowo uzupełniają zna-
ny dotychczas obraz pielgrzymek do Santiago de Compostela z ziem polskich 
i innych terytoriów Europy.

*
Na ziemiach polskich przez długi czas jedynym archeologiczno-malakologicz-
nym śladem peregrynacji do grobu św. Jakuba z ziem polskich była muszla 
znaleziona na cmentarzysku na Ostrowie Lednickim koło Gniezna [Wrzosek 
1961: 264]. Pierwszą badaczką, która ją rozpoznała i wprowadziła do obiegu 
naukowego była Teresa Dunin-Wąsowicz [1995]. Z czasem do powstającego 
zbioru muszli zaczęły dołączać podobne okazy znajdowane na innych sta-
nowiskach z terenu Polski, m.in. zabytki odkryte w Kołobrzegu czy Elblągu 

Loca peregrinationes [2005]; Stanaszek 2005; Pawłowska 2007: 82–91; Manikowska 
2008; Starnawska 2008; Hass 2009; Pielgrzymi na drodze św.  Jakuba 2009; 
Kuśnierek 2010; Strzelecka 2011; 1200 lat pielgrzymek 2013; patrz też opracowania 
w Peregrinationes 1995; Kult św. Jakuba 2002; 2010; Haasis-Berner 2003; Camino 
2010; Adamczyk 2011; w ww. dalsza literatura.
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(patrz  katalog w niniejszym opracowaniu). W wyniku poszerzonych studiów 
okazało się jednak, że były one rozpoznane tylko makroskopowo bez badań 
specjalistycznych — malakologicznych. Podejmując pogłębione studia nad 
muszlą lednicką, postanowiono więc najpierw rozpoznać gatunek, do którego 
muszla ta należy. Okazało się, że uważana dotychczas w opracowaniach histo-
rycznych za Pecten maximus L. jest w rzeczywistości muszlą Pecten jacobaeus L. 
Podobnym badaniom poddano więc też inne znane dotychczas okazy muszli 
pielgrzymich. Mając zatem do dyspozycji wyniki badań specjalistycznych, 
postanowiłem jeszcze raz podjąć ten temat i dokonać podsumowania dotych-
czasowego stanu badań nad pielgrzymkami z ziem polskich do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostela w średniowieczu. Pragnę jednak zaznaczyć, że studia 
nad tym zagadnieniem z udziałem muszli pielgrzymich właściwie dopiero się 
zaczynają. Jak bowiem wspomniałem, wzmożone zainteresowanie pielgrzym-
kami do grobu św. Jakuba spowodowało, że w wielu magazynach muzealnych 
zidentyfikowano nowe okazy. Już w trakcie pisania pierwszego wydania niniej-
szej książki [Wyrwa 2009] okazało się, że do zespołu znanych zabytków tego 
typu dołączyła muszla znaleziona w Cieszynie [Gryc 2010; Gryc, Wyrwa 2010]. 
Po opublikowaniu pierwszego wydania, tak jak należało sądzić, zainteresowa-
nie zabytkami tego typu wzrosło i w magazynach archeologicznych odnalezio-
no kolejne muszle (Kalisz — patrz katalog nr 3). Niezależnie od tego zaczęto 
też z uwagą przyglądać się zbiorom prywatnym, gdzie były przechowywane 
podobne obiekty. W ten sposób do znanego obecnie zbioru dołączyła muszla 
z Łowicza [Wyrwa 2015; katalog nr 6]. Jestem przekonany, że zasób tego typu 
źródeł z każdym rokiem będzie nadal się poszerzał, uzupełniając wiedzę na 
temat horyzontu chronologicznego i terytorialnego prawdopodobnych pere-
grynacji do Santiago de Compostela.

*
Oddając do rąk czytelnika drugie, uzupełnione i uaktualnione opracowanie, 
poświęcone śladom malakologicznym z ziem polskich dającym pewien obraz 
peregrynacji z naszych ziem do Santiago de Compostela, żywię nadzieję, że poka-
że on potrzebę stałej pogłębionej refleksji nad poszukiwaniem i analizą dalszych 
śladów materialnych związanych z tym zjawiskiem kulturowym. 

Niniejsza książka wydana jest przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
w ramach Biblioteki Studiów Lednickich, w serii C Dissertationes ad fontes spec-
tantes (Monografie źródeł Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). W serii tej 
publikowane są poszerzone rozważania na temat pojedynczych zabytków, które 
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były znalezione na terenie obiektów należących do tego muzeum, na tle ogól-
niejszych zjawisk, jakie wiązały się z funkcjonowaniem danego typu zabytków 
w Polsce i Europie. Prezentowane w niniejszym tomie studia stanowią wynik 
poszukiwań i badań prowadzonych przez piszącego te słowa w ramach progra-
mów badawczych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Chronologicznie 
zamykają się one w przedziale od około XII do początku XVI wieku. Terytorial-
nie zaś obejmują obszar w obecnych granicach ziem polskich.

Pierwsze wydanie książki było możliwe dzięki życzliwości i wsparciu finan-
sowemu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Rektora Wielkopolskiej 
Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu — prof. dra hab. Jana Jesz-
ki. Drugie zostało wydane w ramach programu wydawniczego Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy.

Prezentacja omawianych zabytków archeologicznych nie byłaby możliwa 
bez życzliwości dyrekcji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
(muszla z Ostrowa Lednickiego), Hanny Kóčki-Krenz z Instytutu Prahistorii 
UAM w Poznaniu (muszla z Poznania), Mariana Rębkowskiego z Zakładu 
Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w Szczecinie 
(muszla z Kołobrzegu), Krzysztofa Wachowskiego z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego (muszla z Wrocławia), Grażyny Nawrolskiej 
z Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Pracowni Archeo logii Miast 
w Elblągu (muszla z Elbląga), Marcina Reznera z Muzeum w Raciborzu 
(muszla z Raciborza), Katarzyny Pisarek-Małyszek z Muzeum KUL w Lubli-
nie (muszla z Lublina) oraz Jany Gryc i Zofii Jagosz- Zarzyckiej z Muzeum 
 Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (zdjęcia, rysunek i ekspertyza malako-
logiczna muszli z Cieszyna), a także pana Tadeusza Baranowskiego z IAE 
PAN w Warszawie (muszla z Kalisza) oraz pani Marii Pągowskiej i pana 
Zdzisława Pągowskiego (muszla z Łowicza). Wszystkim bardzo serdecz-
nie dziękuję za udzielenie szczegółowych informacji na temat poszcze-
gólnych muszli oraz wielką życzliwość. Za analizy malakologiczne dzię-
kuję Aldonie Kurzawskiej z  IHKM PAN w Poznaniu3, Beacie Pokryszko 
z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Miriam 
Nývltovej Fišákovej z Archeologického ústavu AV ČR w Brnie i H.K. Mie-
nis — kuratorowi kolekcji mięczaków w Jerozolimie, który konsultował 

3 Kurzawska 2009, 2014, 2015 —  analizy przeprowadzone w Laboratorium Bio- 
i Archeometrii, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu.
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muszlę z Lublina. Za udostępnienie uzupełnionej mapy szlaków „ Drogi 
św.  Jakuba w Polsce” dziękuję drowi Franciszkowi Mrozowi z  Instytutu 
Geografii UP w Krakowie.

Niniejsze opracowanie, stanowiące poszerzoną wersję moich wcześniejszych 
rozważań4, uzupełnionych o nowe informacje, szczególnie malakologiczne, jest 
nową próbą podsumowania dotychczasowych ustaleń i wytyczenia dalszych 
kierunków prac badawczych nad podróżami pielgrzymimi z ziem polskich do 
Santiago de Compostela. W części pierwszej niniejszego tomu prezentuję ogólny 
zarys dyskusji i poglądów historiografii na temat żywota św. Jakuba Apostoła. 
W części drugiej (rozdz. IIA) poddaję analizie znane dotychczas muszle pielgrzy-
mie, które zostały znalezione (odnalezione) na ziemiach polskich (do 2015 roku), 
a następnie (rozdz. IIB) przedstawiam krótką analizę źródeł pisanych, rozsze-
rzonych o najnowsze ustalenia historiografii [Wilamowski 2015], dotyczących 
peregrynacji do grobu św. Jakuba z ziem polskich do początku XV wieku (tab. 1). 
Całość rozważań kończy krótka informacja na temat kształtowania i organizacji 
szlaków pielgrzymkowych drogami św. Jakuba w Polsce oraz refleksje nad kie-
runkami i potrzebami dalszych badań.

Zdaję sobie sprawę, że omówione tu zagadnienia nie dają odpowiedzi 
na stawiane dotychczas w historiografii pytania. Zaznaczyć jednak trzeba, 
że od ukazania się pierwszego wydania niniejszego opracowania badania 
nad problemami związanymi z peregrynacjami do św.  Jakuba w Santia-
go de Compostela stały się przedmiotem wielu nowych opracowań i dys-
kusji, które w znaczący sposób poszerzyły dotychczasową wiedzę (szcze-
gólnie Wilamowski 2015; dalsze patrz wybór opracowań w bibliografii). 
Wielkie zasługi w inicjowaniu tych badań i organizacji Szlaku św. Jakuba na 
ziemiach polskich ma Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Pol-
sce”, którego głównymi animatorami są dr Franciszek Mróz i ks. kanonik 
Ryszard Honkisz z parafii św. Jakuba w Więcławicach Starych oraz Łukasz 
Mróz, Iwona Hodorowicz i działający wokół nich zespół, skupiający sze-
roki krąg osób starających się ugruntowywać duchowe i naukowe walory 
wartości związanych z kultem św. Jakuba Apostoła na ziemiach polskich 
w powiązaniu z Europą Zachodnią. W badaniach naukowych nieocenione 

4 W prezentowanej czytelnikowi pracy rozdziały I i IIB stanowią nieco zmienione 
i rozszerzone wersje tekstów, które wcześniej (zgodnie ze starszym etapem badań) 
opublikowałem w Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 2009; 2015; Gryc, Wyrwa 2010.



zasługi ma zespół działający pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Jac-
kowskiego (emerytowanego profesora zwyczajnego IGiGP UJ), który jest 
inicjatorem wielu konferencji naukowych i opracowań poświęconych tej 
problematyce5.

Mam nadzieję, że i moje refleksje nad tymi zagadnieniami przedstawione 
w niniejszym tomie pozwolą na dalsze uzupełnienie wiedzy na ten temat. 

5 Patrz m.in. opracowania: Drogi św. Jakuba 2008; Pielgrzymi na drodze 
świętego Jakuba 2009; Kult św. Jakuba 2010; Wpływ Świętego Roku 2011; Akt 
Europejski 2012; 1200 lat pielgrzymek 2013; Droga św. Jakuba w Polsce 2015 i inne 
w zestawieniu bibliografii.
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ŚWIĘTY JAKUB APOSTOŁ W KOŚCIELE, LEGENDZIE 
I TRADYCJI (ZARYS)

Święty Jakub Większy Apostoł

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 Apo-
stoła Ewangelisty (Mt 10,1–3; Mk 3,16–19; Łk 6,12–16 i nn.), a wg niektórych 
mógł on być kuzynem Jezusa. Pochodził z Galilei, prawdopodobnie z Betsa-
idy. Ze względu 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 
(m.in. Mt 10,2–4; Łk 6,13–16) miejscu. Święty Jakub był pierwszym męczenni-
kiem wśród apostołów. Został ścięty mieczem z rozkazu króla Heroda Agrypy I, 
ok. 41/42–44 roku. Jego śmierć miała być karą za śmiałe głoszenie Ewangelii na 
terenie Judei, a szczególnie w Świątyni Jerozolimskiej.

Ryc. 1. Śmierć św. Jakuba Większego wg miedziorytu z ok. 2. połowy XVII wieku (?), w lewym 
dolnym rogu atrybuty pielgrzymie św. Jakuba
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Ryc. 2. Pelplin. Fragment obrazu Bartłomieja Strobla „Ścię-
cie św. Jakuba” w ołtarzu pod tym samym wezwaniem, fun-
dowanym w latach 1640–1641

Pozaewangeliczne opisy związane z życiem św.  Jakuba były spisywane 
już od II wieku; czytamy o nim m.in. w legendzie hebrajskiej, tłumaczonej 
następnie na grekę i łacinę. Działalności apostołów, w tym św. Jakubowi, swe 
dzieło poświęcił Abdiasz. Na jego pracy oparł się później Juliusz Afrykań-
czyk, zwany Pseudo-Abdiaszem, poświęcając św. Jakubowi całą księgę czwartą 
[Dwunastu 1995: 287–301]. Według wzmianek w Ewangelii i wspomnianych 
ksiąg, poczynając od Euzebiusza (VII w.), który powoływał się na Klemensa 
 Aleksandryjskiego, żywot Jakuba był uzupełniany przez tradycję i różne wer-
sje barwnych legend, mówiących m.in. o jego działalności misyjnej na terenie 
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Ryc. 3. Getynga. Kościół św. Jakuba. Fragment kwatery 
ołtarza głównego: „Kazanie św. Jakuba”

Judei, Samarii i Hiszpanii [patrz m.in. Alarcón 2012; Labarga 2012]. Wszyst-
kie te „opowieści” stały się na tyle atrakcyjne, że weszły do Dziejów Jakuba i jego 
Passio [Dwunastu 1995: 287–301; Knapiński 1999: 425; Manikowska 2008: 
379–401; Kazimierczak 2011; Benazet 2015]. Powtarzano je też w wielu opisach 
hagiograficznych [Skarga 1997; patrz też Potkowski 2002]. Szczególne rozpo-
wszechnienie Passio nastąpiło w średniowieczu, przede wszystkim za przyczyną 
Złotej Legendy Jakuba de Voragine [Jakub de Voragine 1983; Adamczyk 2011 oraz 
Klimecka 1993; Knapiński 1999: 425–427; Witkowska 1999: 167; Sobolska 
2003a; Manikowska 2008: 379–401; Kazimierczak 2011; Benazet 2015 tam 
dalsza literatura].
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W legendzie tej mówi się m.in., że Jakub działał jako ewangelizator Hiszpanii 
[patrz m.in. Labarga 2012], ale ze względu na mierne efekty zamierzał powró-
cić do Jerozolimy przed czasem ustalonym z pozostałymi apostołami. W trakcie 
rozmyślań nad ową decyzją w okolicach Saragossy 2 stycznia 40 roku miała mu 
się ukazać na kolumnie, el pilar, Maryja Panna, która dodawała mu otuchy, by 
się nie zniechęcał i poprosiła, aby w tym miejscu wzniósł świątynię poświęconą 
Jej kultowi [Lanzi, Lanzi 2004: 63; patrz też: Adamczyk 2011; Benazet 2015]. 
Jakub zgodnie z prośbą Maryi kazał w tym miejscu wybudować kościół, a sam 
dalej nauczał w Galicji i dopiero w wyznaczonym czasie powrócił do Jerozoli-
my. Tam zaś poniósł śmierć męczeńską i został pochowany. Od tego momen-
tu wszystko owiane jest swoistego rodzaju tajemnicą, a w zależności od osoby 
przekazującej określone wiadomości przedstawiane są różne wersje rodzącego 
się mitu [patrz Alarcón 2012]. Jeden z przekazów mówi na przykład, że na 
miejscu śmierci apostoła miano wybudować kościół, a ok. 70 roku szczątki 
męczennika przeniesiono na Synaj, gdzie wybudowano klasztor św. Jakuba, 
dzisiejszy klasztor św. Katarzyny. Następnie w VIII wieku relikwie święte-
go miano przenieść do Galicji i złożyć w specjalnie wybudowanym kościele 
[Schauber, Schindler 2002].

Natomiast według innej legendy po męczeńskiej śmierci ciało Jakuba wy - 
kradli jego dwaj uczniowie, Teodor i Atanazy i zawieźli do Jaffy (Joppy), gdzie 
wsiedli do łodzi, która pojawiła się w cudowny sposób, i poddali się Opatrzno-
ści. Łódź miała popłynąć przez Gibraltar do brzegów Hiszpanii, do przylądka 
Finisterre („koniec świata”) — do rzymskiego portu Iria Flavia (dziś miejscowość 
Padrón) u ujścia rzeki Sar do Rio Ulla [Kunst der Romanik 1996: 146; Lanzi, 
Lanzi 2004: 64; Alarcón 2012]. Po wyniesieniu ciała uczniowie położyli je na 
kamieniu, który wypalił się na kształt sarkofagu. W końcu relikwie apostoła Teo-
dor i Atanazy złożyli w kapliczce cmentarnej. W wyniku późniejszej konkwisty 
zapomniano o tym pochówku. Wieści o nim zachowały się tylko w podaniach.

Do odnalezienia grobu św. Jakuba miało dojść dopiero w pierwszych latach 
2. dekady IX wieku (około 812–814 roku), choć chronologia i osoby związane 
z tym wydarzeniem, w zależności od wersji legendy, są również bardzo różnie 
określane. Według jednej z wersji (m.in. autorstwa Izydora z Sewilli) pewien 
pustelnik o imieniu Peylao (Pelagiusz) miał mieć objawienie, w którym usłyszał, 
że „światło gwiazd” powiedzie go na miejsce i ukaże mu grobowiec św. Jakuba 
[m.in. Kunst der Romanik 1996: 146; Lanzi, Lanzi 2004; Madejczyk, Gro-
macki 2005: 46; Jaworska, Wcisło 2013 (!); Bezanet 2015]. Według innej wer-
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sji grób Jakuba w IX wieku miał odnaleźć biskup Teodomir [Fros, Sowa 1988: 
298; Sobolska 2003a i inni], a według jeszcze innej — w 825 roku król Alfons II 
(791–842) [Knapiński 1999: 426], natomiast legendy francuskie przypisują to 
odkrycie Karolowi Wielkiemu (zm. 28 stycznia 814) [Sobolska 2003a: 10]6. 
Ciało świętego miano umieścić w miejscu zwanym wówczas Liberum Donum, 
które potem nazwano Santiago lub Compostela (hipotezy z kolejnymi losami 
„grobu” św. Jakuba omawia Jaworska, Wcisło 2013). Jeszcze w średniowieczu 
wielu pielgrzymów, jak wynika z analizy ich relacji przeprowadzonych przez 
Halinę Manikowską [2008: 410–413 i nn.], miało wątpliwość czy rzeczywiście 
w Santiago de Compostela znajdują się autentyczne szczątki św. Jakuba [patrz 
też Alarcón 2012]7.

Z późnośredniowiecznych relacji wynika, że pielgrzymi gubili się w tym, jakie 
części relikwii św. Jakuba Apostoła Starszego są prawdziwe i gdzie się znajdują. 
Część szczątków miała być złożona w Échirolles (ciało bez głowy), w Compo-
steli (głowa), kolejne w Tuluzie, Angers itd. Krótko mówiąc, panowało wielkie 
zamieszanie. W późnym średniowieczu konkurowały pod tym względem między 
sobą przede wszystkim Compostela i Tuluza [Manikowska 2008: 411]. Trudny, 
a wręcz niemożliwy był też dostęp do oglądu relikwii tego świętego. Wszystko 
musiało się więc opierać na wierze. Nieważne jednak, które z zaprezentowanych 
wyżej podań są wiarygodne oraz czy w ogóle odpowiadają one faktom histo-
rycznym i czy rzeczywiście w Santiago de Compostela są złożone autentyczne 
szczątki (część lub całość) św. Jakuba. Ważne, że uświęcone ich mocą miejsce 
wiecznego spoczynku św. Jakuba na dziesiątki wieków stało się znaczącym miej-
scem peregrynacyjnym chrześcijańskiej Europy, gdzie szukano, i nadal się szuka, 
wstawiennictwa u Boga.

*
Na początku IX wieku nad domniemanym grobem świętego Jakuba biskup 
Teodomir wzniósł kościół. Po niemal stu latach od tej fundacji, na rozkaz 

6 Różne inne wersje legendy i jej interpretacji patrz m.in.: Skarga 1997; Fros, Sowa 
1988: 298; Knapiński 1999; Schauber, Schindler 2002: 305–306; Sobolska 2003a; 
Wielka księga świętych 2003: 117–118; Lanzi, Lanzi 2004: 64; Manikowska 2008; 
Hass 2009; Benazet 2015, w ww. dalsza literatura.

7 Ostatnia znana informacja o otwarciu grobu św. Jakuba pochodzi z 1138 roku 
[Manikowska 2008: 412].
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króla Alfonsa III zbudowano większą świątynię, konsekrowaną w 889 roku. 
Została ona zniszczona w 997 roku przez Almanazara. Budowę kolejnej, nowej 
świątyni, w znanej dziś formie, rozpoczęto w 1075 roku. Kamień węgielny 
pod nią wmurował biskup Diego Peláez. Pierwsza grupa murarzy pracowała 
pod kierunkiem Bernarda i Roberta do 1088 roku, czyli do momentu kon-
fliktu biskupa z królem. Druga faza prac została poprowadzona przez następ-
cę Diega Peláeza, biskupa Diega Gelmireza. W latach 1090–1105 zakończono 
budowę transeptu i dokonano konsekracji ołtarzy. Całą budowlę ukończono 
do 1124 lub 1128 roku. Rozbudowywano ją w kolejnych stuleciach, a w XVII 
i XVIII wieku przebudowano w stylu barokowym. Główna fasada została 
zaprojektowana i wykonana w 1738 roku przez Fernanda de Casas y Novoa 
z dwoma pięknymi, wysokimi na 76 metrów, wieżami (ryc. 4). O ile zewnętrz-
ny wygląd katedry został wówczas bardzo zmieniony, o tyle wystrój jej wnętrza 
nie uległ większym przekształceniom. W owym romańskim wnętrzu szczegól-
ne wrażenie robi barokowy ołtarz główny. W jego centralnej części znajduje 
się drewniana rzeźba św. Jakuba z 1211 roku, pokryta w XVIII wieku srebrną 
koszulką wysadzaną drogimi kamieniami. W krypcie pod ołtarzem znajduje 
się srebrny sarkofag z relikwiami św. Jakuba (ryc. 5) oraz jego uczniów Teo-
dora i Atanazego [Picaza, Bonet 1999, t. II: 282–283; Kozakiewicz 2003b; 
Alarcón 2012].

Ze świętym Jakubem wiąże się też nazwa miasta, w którym umieszczono 
jego grób — Santiago de Compostela. Pierwszy jej człon wywodzi się z języka 
hiszpańskiego i dosłownie oznacza „Święty Jakub”. Drugi natomiast — Compo-
stela wiąże się z opisaną legendą i wywodzi się od Campus Stellae, oznaczającego 
pole gwiazd, czyli światła gwiazdy, która miała w IX wieku wskazywać miejsce 
grobu świętego. W dosłownym rozumieniu nazwa miasta oznacza więc tyle co 
święty Jakub na polu (bądź z pola) gwiazd. 

W opinii niektórych pielgrzymów, jak wynika z relacji, które opublikowa-
ła H. Manikowska [2008: 409, 410], Compostela było miejscem różnie oce-
nianym, m.in. według opisu anonimowych pielgrzymów florenckich z dru-
giej połowy XV wieku „[g]wiezdne pole [to] małe miasto i w środku brudne”. 
Inni również nie  dostrzegali w nim niczego wyjątkowego [patrz też  Tanco 
2012; Temperán 2012]. Znacznie większą uwagę od miasta zwracała nato-
miast monumentalna katedra, która robiła na pielgrzymach wielkie wrażenie 
[patrz m.in. Temperán 2012].



Ryc. 4. Santiago de Compostela, relikwiarz św. Jakuba

Ryc. 5. Widok fasady zachodniej katedry w Santiago de Compostela
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Atrybuty św. Jakuba Apostoła

Atrybut (łac. attributio, przypisywać, przydzielać) w sensie filozoficznym to 
istotna i pierwotna własność rzeczy. W rozpatrywanym tu aspekcie, znajdują-
cym swe odzwierciedlenie w tym przypadku przede wszystkim w sztuce sakral-
nej, oznacza on przedmiot lub symbol, który zastępuje napis, określa obrazowo 
przedstawioną osobę (świętego), odróżnia ją od innych, stanowiąc jednoznacz-
ną identyfikację personalną. Początkowo (od V w.) symbole takie stosowano 
w odniesieniu do ewangelistów, potem apostołów. Bardzo powszechne stały się 
one od średniowiecza pod wpływem literatury dewocyjnej, szczególnie Złotej 
legendy Jakuba de Voragine oraz żywotów świętych [Encyklopedia katolic-
ka 1995: kol. 1057–1058]. W przypadku świętych wielu z nich mogło mieć kilka 
atrybutów. Najczęściej łączyły się one z ich życiem i formami działań na ziemi, 
rodzajem śmierci, najczęściej męczeńskiej, czy z oznaczeniem ich szczególnych 
zasług dla ludzi i wiary.

Występującymi i przyjętymi w sztuce i historiografii atrybutami św. Jakuba 
Apostoła Większego (ryc. 6–7) są: księga, miecz, którym został ścięty, muszla, 
manierka lub dynia, kapelusz z szerokim rondem [patrz Minksztym 2010], kij 
pielgrzymi8, peleryna (płaszcz pielgrzymi), turban turecki, albowiem, jak mówi 
tradycja, za jego wstawiennictwem miano pokonać Maurów, z tym wiążą się też 
atrybuty białego sztandaru z krzyżem, wzniesiony miecz (ryc. 8), ścięte głowy 
Maurów oraz koń (szerzej na temat atrybutów i przedstawień w ikonografii patrz 
m.in. Lanzi, Lanzi 2004: 224; Knapiński 1999: 424–445; 2002; Jackowski, 
Matuszewska-Sulima, Sołjan 2010).

Najpopularniejszym, znanym powszechnie atrybutem św. Jakuba jest muszla 
z rodziny Pecten maximus L., zwana potocznie muszlą pielgrzymią św. Jakuba 
[Köster 1983: 16–17 i nn.; Wyrwa 2009].

W symbolice chrześcijańskiej muszla ma piękne znaczenie. Jest ona jednym 
z symboli Maryi. W tym kontekście interpretuje się muszlę jako Maryję, która

8 Informacja o lasce św. Jakuba zawarta jest m.in. w relacji — Opisaniu —  Mikołaja 
Popplaua z XV  wieku, gdzie zanotowano m.in.: „ukazano mi […] parę kawałeczków 
św. Jakuba Większego […] [gdzie] moją własną ręką dotknąłem żelaza na jego lasce, z którą 
wędrował, które długie jest mniej więcej na piędź [tj. ok. 20–25 cm]” [za Manikowska 
2008: 412, pprzyp 65; o prawdopodobnej lasce pielgrzymiej na ziemiach polskich patrz 
Zawadzka-Antosik 1964; Dąbrowska 2003; Wyrwa 2008a, tam dalsza literatura].



Ryc. 6. Atrybuty św. Jakuba Apostoła 

Ryc. 7. Ląd. Kościół pocysterski. Fragment fresku z kaplicy św. Jakuba z przedsta-
wieniem fundatora Wierzbięty z Paniewic (Palewic) ofiarującego ją św. Jakubowi
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Ryc. 8. Pelplin. Obraz Bartłomieja Strobla w nastawie ołtarzowej z ołtarza pod wezwa-
niem św. Jakuba: Santiago Matamoros

nosiła w swym łonie Jezusa, „cenną perłę” [Leksykon symboli 1992: 100; patrz 
też Cirlot 2006: 261; Feuillet 2006: 81]. W przypadku muszli pielgrzymiej 
św. Jakuba interpretacja jej symboliki jest bardziej prozaiczna. Wiąże się ona 
bezpośrednio i dosłownie z pielgrzymowaniem. W związku z tym, że pocho-
dzenie muszli ma związek z wodą, jej symbolikę w tym przypadku odnosi się 
przede wszystkim do wody bezwzględnie potrzebnej wędrowcom i pielgrzy-
mom [Sobolska 2003a; Cirlot 2006: 261]. Według legendy „jeździec zrzuco-
ny do morza przez konia ocalał za wstawiennictwem świętego Jakuba, któremu 
polecił się, będąc pewnym nieuchronnej śmierci. Cudownie ocalony wyszedł 
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z wody oblepiony muszlami małż”. Od tego czasu pielgrzymi udający się do 
Santiago de Compostela przytwierdzali do odzieży muszle na znak oddania się 
w opiekę św. Jakubowi. W czasie pielgrzymki rozdawali swoim dobroczyńcom 
muszle jako swoistą „zapłatę od świętego” [Cirlot 2006: 261]. Twierdzi się też, 
że muszla ta miała służyć m.in. za miskę, do której pielgrzymującemu pątniko-
wi nakładano strawę. Pątnicy mieli do niej zbierać jałmużnę. Ze względu na to, 
że muszla św. Jakuba przypomina otwartą dłoń, widziano w niej również, jak 
zapisano w Codex Calixtinus, symbol otwarcia na dobro i dobre dzieła [Adam-
czyk 2013: 140]. 

Tak czy inaczej „muszla jakubowa” była i  jest bardzo ważnym symbolem 
wszystkich tych, którzy pielgrzymowali i pielgrzymują do grobu św. Jakuba 
Starszego w Santiago de Compostela. Jak można zaobserwować w przebogatej 
ikonografii pokazującej pielgrzymów zmierzających do Santiago de Compostela 
była ona pierwotnie przywiązywana (przyszywana; przymocowywana) do sakwy 
noszonej na ramieniu, a następnie do kapelusza, płaszcza pielgrzymiego lub 
jego kołnierza. Muszle przymocowane do płaszcza czy kapelusza zaczynają się 
pojawiać ok. XIII wieku, a dominować od wieku XIV, XV [Dunin-Wąsowicz 
2002: 152]. Mogło się jednak zdarzyć jednoczesne ich przywieszanie na wszystkich 
częściach stroju i wyposażenia pielgrzyma (patrz np. ryc. 1, 2, 7, 11–14). Musz-
le te od początku kultu św. Jakuba były sprzedawane przy katedrze w Santiago 
de Compostela. Na ten temat zapisano m.in. w III księdze dwunastowiecznego 
rękopisu Codex Calixtinus, podając, że „za fontanną na placu św. Jakuba moż-
na było zakupić małe muszle, a także wiele innych pamiątek” [za Adamczyk 
2013: 140; patrz też przedstawienie pielgrzymów z muszlami m.in.: Herbers, 
Plötz 2000: 18]. Najprawdopodobniej pozyskiwano je też na trasie pielgrzymki. 
Zbierano i zbiera się je na wybrzeżu Atlantyku, m.in. na przylądku  Finisterre — 
ryc. 9, 10. Oznaczano nimi również domy, gospody, hospicja, mosty, znaki dro-
gowe i obiekty religijne na trasach pielgrzymkowych. 

W ikonografii jak i na zachowanych do naszych czasów zabytkach można 
jednak zauważyć, że na kapeluszach lub płaszczach pielgrzymich były przymo-
cowane też inne muszle oraz ozdoby kościane bordoncillos i drewniane azaba-
ches [patrz m.in. kapelusz poznański — Minksztym 2010]. Głównym symbolem 
była jednak opisana wyżej muszla (bez rozróżnienia wydzielonych w XVIII wie-
ku gatunków [Linneusz 1758]). Obecnie niezależnie od dawnych sposobów jej 
noszenia i mocowania bardzo często zawiesza się ją na szyi, umieszcza na kape-
luszu lub płaszczu.



Ryc. 9. Finisterre. Widok na ocean Atlantycki z przylądka

Ryc. 10. Krzyż na przylądku Finisterre



Ryc. 11. Fragment drzeworytu Josta Ammana. Bracia 
św. Jakuba

Ryc. 12. Kapelusz pielgrzymi z Muzeum Etnograficznego (Muzeum 
Narodowe w Poznaniu)
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Ryc. 13. „Śmierć mordująca pielgrzyma”, fragment obrazu Pietera Bruegla „Triumf Śmierci” 
z ok. 1562 roku — na przedstawieniu są widoczne wszystkie atrybuty pielgrzyma wędrującego 
do Santiago de Compostela, w  tym czapka pielgrzymia z  daszkiem i  charakterystycznymi 
ozdobami, podobnymi do tych na kapeluszu poznańskim.

Celem przymocowania muszli na wspomnianych elementach stroju piel-
grzymiego lub zawieszenia jej na szyi wiercono w niej najczęściej dwa niewielkie 
otworki — w uszkach, w partii wierzchołkowej skorupy lub w innych miejscach 
[patrz m.in. Köster 1983; ; Transit Brügge–Novgorod 1997: 341, ryc. 22c; 
Rębkowski 2002: 266; Nawrolska 2004: 519 i katalog w niniejszym opracowa-
niu]. Muszle tego typu były przynoszone przez pielgrzymów do ich domów. Poza 
oczywistą pamiątką stanowiły i nadal stanowią poświadczenie pobytu, a zapew-
ne także bardzo cenną „relikwię” trudu wędrówki i „spotkania” ze św. Jakubem 
w Santiago de Compostela. Wierzono, że miały one moc cudotwórczą, dzięki 
której utrzymywały stały duchowy kontakt ze świętym. Jak wynika z dotych-
czasowych ustaleń historyków i archeologów, wielokrotnie były one związane 
z danym pielgrzymem aż do śmierci, albowiem niektóre znajdowane są w gro-
bach (patrz m.in. na ziemiach polskich muszla z Ostrowa Lednickiego). Można 
przypuszczać, że po śmierci danego pielgrzyma chowano go najprawdopodobniej 
w płaszczu pielgrzymim lub z pielgrzymią sakwą, do których były przymocowa-
ne owe muszle, lub wkładano je jako samodzielne symbole do grobu (ryc. 14). 
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Ryc. 14. Muszla św. Jakuba znaleziona w krypcie kościoła św. Piotra w Löwen 

Znaki pielgrzymie w formie muszli były wykonywane też z metalu — cyny, 
ołowiu, złota, srebra — a także gliny czy innych surowców (patrz ryc. 15). Nie-
które z tego typu zabytków traktowane są w historiografii jako „suweniry piel-
grzymkowe” — dewocjonalia bezpośrednio związane z kultem św. Jakuba. 

W niektórych miejscach pielgrzymi pozostawiali też graffiti, na których 
znajdują się stylizowane wizerunki muszli (ryc. 16). Niezależnie od tego, oprócz 
przedstawień na obrazach ołtarzowych, tympanonach, freskach itp., symbo-
le muszli św. Jakuba lub wizerunki samego świętego umieszczano na różnych 
dewocjonaliach i przedmiotach użytkowych [patrz m.in. Köster 1983; Knapiń-
ski 2002 — passim; Majewski 2007; Rębkowski 2007; Wyrwa 2007a: 18–19; 
2008a: 39–43; Jackowski, Matuszewska-Sulima, Sołjan 2010; tam dalsza 
literatura). Szczególnie symboliczne znaczenie, związane z prośbą o orędownic-
two św. Jakuba, mają stylizowane symbole muszli umieszczone na broni białej, 
m.in. na puginałach i kordach, które należy odnieść bezpośrednio do symboliki 
Santiago Matamoros. Kilka takich przykładów z przełomu XIV/XV i XV wieku 
znamy m.in. z ziem polskich (Wielkopolska, Śląsk) oraz Czech, Moraw i Śląska 
czeskiego. Podobne zabytki znane są też na przykład z Finlandii czy Norwegii 
[Marek 2008: 50, 220, ryc. 47].



Ryc. 15. Santiago de Compostela (?) Muszla św. Jakuba (2,1 × 1,5 cm), XV w., wykonana z oło-
wiu/cyny 

Ryc. 16. Graffiti. Muszle pielgrzymie z kościoła Braitenbach koło Markdorfu (1. połowa XVI w.)
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Święty Jakub Apostoł patron pielgrzymów

Wzywanie „świętych jako orędowników przed Bogiem wynika z dogmatu 
o obcowaniu świętych (DS 342, 941, 952, 984, 998). W dziejach religii chrześci-
jańskiej orędownictwo świętych narastało w miarę mnożenia się miejsc kultu, 
zwłaszcza miejsc związanych z relikwiami świętych. Uzyskanie orędownictwa 
świętego przypisywano modlitwie do niego, pielgrzymkom do jego grobu lub 
posiadaniu relikwii, ale także posługiwaniu się przedmiotami, którymi święty 
za życia się posługiwał lub które zetknęły się z relikwiami [Prejs 2010: 744–745]. 

W wierze chrześcijańskiej święty to człowiek, który za życia postępował 
zgodnie z naukami Boga, poszedł za Chrystusem. Po śmierci za swoje doczes-
ne zasługi wolą i autorytetem Kościoła zostawał uznany za mieszkańca nieba, 
a przez wiernych był obdarzany wielkim kultem. Jego życie ziemskie pełne odda-
nia Bogu i przepełnione miłością do ludzi miało stanowić wzorzec osobowy 
postępowania na ziemi. Święty stawał się obrońcą i opiekunem oddanych sobie 
wiernych, którzy za jego pośrednictwem mogli prosić Boga o łaski dla siebie 
i swoich wspólnot, uzyskiwać pociechę w trudach życia doczesnego i zbawienie 
wieczne. Zarówno według wskazań Kościoła, jak i bardzo rozbudowanej tra-
dycji ludowej, święci mieli poruczone określone, zindywidualizowane zadania 
orędownictwa w różnych dziedzinach życia doczesnego jednostek i rozmaitych 
wspólnot (np. parafii, miast, cechów itd.).

Święty Jakub Starszy, w nawiązaniu do swoich ziemskich losów, w tradycji 
Kościoła stał się patronem i orędownikiem ludzi wielu różnych profesji i wspól-
not. Powszechnie jest on uważany za patrona pielgrzymów, ludzi opiekujących 
się pielgrzymami, a także patrona kapeluszników z racji pielgrzymiego kapelusza 
z szerokim rondem. Ochrania wytwórców skarpet i obcasów, co związane jest ze 
stopami pielgrzyma. Był orędownikiem klasztoru kluniackiego, który zainicjował 
i rozpowszechnił pielgrzymowanie do grobu w Santiago de Compostela, a także 
krzyżowców, kawalerzystów i wszystkich dosiadających koni. Jest też patronem 
umierających i skazanych na powieszenie, albowiem miał przywrócić do życia 
niesprawiedliwie powieszonego młodzieńca. Modlą się do niego farmaceuci 
oraz sprzedawcy produktów chemicznych i farmaceutycznych, a także zbieracze 
wosku, kowale, wykuwający łańcuchy, chorzy na reumatyzm (pielgrzymi śpiący 
na ziemi), żebracy. Święty Jakub był również patronem walczących z islamem itp.

Święty Jakub Apostoł jest też opiekunem wczesnych odmian jabłek, które 
dojrzewają na jego święto 25 lipca i ziemiopłodów; za jego pośrednictwem prosi 



Ryc. 17. Pielgrzymi św. Jakuba; fragment malowidła Friedricha Herlina (1466) z ołtarza w koście-
le św. Jakuba w Rothenbergu



Ryc. 18. Święty Jakub błogosławiący pielgrzymów; późnoromański fresk w kościele św. Mikołaja 
w Mölln 

Ryc. 19. Herb papieża Benedykta XVI



się też o dobrą pogodę, albowiem w okolicach jego święta przypada okres żniw 
i sianokosów itd. [Janicka-Krzywda 1993: 45; Schauber, Schindler 2002: 
306; Lanzi, Lanzi 2004: 64].

Opiece świętego Jakuba Starszego poddano całe państwa, miasta, parafie, 
kościoły itd. Jest on głównym patronem Hiszpanii, Gwatemali, Hagi i Coim-
bry, a w 1914 roku został ogłoszony przez papieża Piusa X patronem Nikaragui. 
Jest czczony we Francji, Anglii, Belgii. W Polsce jego wizerunek występuje na 
pieczęciach i w herbach Olsztyna, Pakości i Sobótki oraz w pieczęci Jakubowa 
[Plewko, Wanag 1994; Sułecki 2003: 113]. 

Muszla pielgrzymia św. Jakuba znalazła się też w herbie papieskim Benedyk-
ta XVI. Symbolizuje ona jego związek z sanktuarium w Santiago de Compostela 
i nawiązuje do widzenia św. Augustyna. Ujrzawszy dziecko przelewające muszlą 
wodę z morza do dziury w piasku, późniejszy doktor Kościoła skonstatował, że 
ludzki rozum nie jest zdolny w pełni pojąć tajemnicy Trójcy Świętej, która jest 
jak morze, a człowiek swoim umysłem ogarnia jedynie niewielką jego część — 
wodę przelewaną do dziury w piasku [Herb Benedykta XVI 2006].

Kult świętego był też rozpowszechniony w zakonach. Niedawno na Ostro-
wie Tumskim w Poznaniu znaleziono na przykład tłok pieczętny z wizerunkiem 
św. Jakuba [Dębski, Marciniak 2005]. Przedstawienie to i widniejąca na nim 
inskrypcja stanowią bezpośrednie nawiązanie do kultu św. Jakuba w zakonie 
dominikańskim (o kulcie św. Jakuba u dominikanów m.in. Dunin-Wąsowicz 
2002: 148 — tam dalsza literatura; szerzej na temat kultu św. Jakuba patrz też 
m.in.: Peregrinationes 1995; Kult św. Jakuba 2002; 2010; Witkowska 2002; 
Haasis-Berner 2003; Rozynkowski 2006, 2011, 2013; Hass 2009; Pielgrzymi 
na drodze św. Jakuba 2009; Camino 2010; Romanow-Kujawa 2010; Wyrwa 
2010; Adamczyk 2011; 1200 lat pielgrzymek 2013 i inne).



35

ARCHEOLOGICZNE I HISTORYCZNE 
ŚLADY PEREGRYNACJI Z ZIEM POLSKICH 
DO GROBU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 
W SANTIAGO DE COMPOSTELA

Muszle pielgrzymie św. Jakuba znalezione na ziemiach polskich

Głównym symbolem — atrybutem — św. Jakuba Apostoła Większego i pielgrzy-
mów peregrynujących do jego domniemanego grobu w Santiago de Compostela, 
jest, jak wiadomo, muszla małża z rodziny Pectinidae, gatunku Pecten maximus L., 
zwana potocznie przegrzebkiem wielkim lub zwyczajnym, a w historiografii 
muszlą pielgrzymią św. Jakuba [patrz m.in. Köster 1983: 16–17 i nn.; Adam-
czyk 2013]. Jest to muszla dwuklapkowa o wachlarzowatym kształcie. Połówki 
muszli są połączone zawiasem, znajdującym się w części wierzchołkowej. Ma 
ona wielkość od kilku do kilkunastu centymetrów średnicy (niekiedy dochodzi 
do 20 cm). Skorupa jest głęboko, promieniście żeberkowana, o barwie kremowej 
z różowym odcieniem, często z poziomymi paskami koloru jasnobrązowego (lub 
żółtopomarańczowego) odpowiadającymi liniom przyrostu muszli. W części 
wierzchołkowej (górnej) znajdują się dwa prawie proporcjonalnie usytuowane 
(po prawej i lewej stronie partii zawiasowej) uszka. Do muszli Pecten maximus L. 
podobna jest muszla Pecten jacobaeus L. Obydwa gatunki jako oddzielne zostały 
wydzielone i nazwane dopiero w XVIII wieku — w 1758 roku, przez szwedzkiego 
przyrodnika profesora uniwersytetu w Uppsali Karola Linneusza (1707–1778) 
[Linneusz 1758]. Stąd też wielokrotnie na tym samym przedmiocie pielgrzy-
mim (np. płaszcz pielgrzymi z Norymbergii czy kapelusz z Poznania) obydwa 
gatunki występują obok siebie9. 

Małże Pecten maximus L. są gatunkiem przegrzebka, popularnie zwanego 
wielkim, występującego w Atlantyku, od wybrzeży Norwegii aż do południowej 
Hiszpanii, również wokół Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich. Średnica muszli 
tego małża dochodzi od 100 do 150 mm. Gatunek ten jest poławiany w dużych 

9 Szczegółowe omówienie najnowszych ustaleń na temat muszli Pecten maximus L. 
i Pecten jacobaeus L. oraz ich znaczenia w peregrynacjach do Santiago de Compostela 
patrz m.in.: Wyrwa 2009: 33–56; Gryc, Wyrwa 2010: 443–449; Adamczyk 2013.
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ilościach (szczególnie przez Francuzów): jego wyśmienite mięso stanowi pro-
dukt luksusowy [Poppe, Goto 2000: 68–69; Adamczyk 2013: 143–145 i nn.].

Małże Pecten jacobaeus L. również należą do gatunku przegrzebków. W prze-
ciwieństwie do Pecten maximus L. występują głównie w Morzu Śródziemnym. 
Możliwe, jak się uważa, choć szczegółowe badania nie zostały jeszcze przepro-
wadzone, że występują one również w Atlantyku od Portugalii aż po Angolę 
na południu, a także wokół Madery i Wysp Kanaryjskich. Ich średnica wynosi 
od 80 do 150 mm. Poławia się je w celach konsumpcyjnych w basenie Morza 
Śródziemnego, głównie we Włoszech [Poppe, Goto 2000: 67–68]. Przegrzebki 
popularnie zwane są muszlami św. Jakuba. Nazwę tę, jak wspominałem wyżej, 
jako gatunkowi śródziemnomorskiemu nadał jednak dopiero Linneusz.

Muszla Pecten jacobaeus L., niezależnie od swojej nazwy zbieżnej z imie-
niem św. Jakuba, jak przyjmowało się w dotychczasowej historiografii, nie była 
uznawana za symbol pielgrzymów. Jak wynika ze znanych obecnie znalezisk 
grobowych, ikonografii oraz innych zabytków pielgrzymich (płaszcze, kapelu-
sze, sakwy) dużo częściej za symbol pielgrzymujących do grobu św. Jakuba była 
uważana muszla Pecten maximus L. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że pod względem makroskopowym przez przecięt-
nego obserwatora obydwie muszle mogą być, i najprawdopodobniej były, odbie-
rane jako tożsame. Dopiero w wyniku mikroskopowych lub makroskopowych 
ekspertyz malakologicznych można je rozdzielić na dwa gatunki. Pierwotnie 
więc nie widziano między nimi różnicy. Szczególnie dobrze brak zróżnicowa-
nia w tym względzie jest widoczny np. w przypadku wspomnianego kapelusza 
pielgrzymiego z Poznania czy kapelusza i płaszcza z Norymbergii, na których 
obydwa gatunki muszli występują obok siebie [Wyrwa 2007a: 17, ryc. 21, 22 
(Poznań); Minksztym 2010 (Poznań); Herbers, Plötz 2000: 18 (Norymberga)].

Dla historyków i archeologów wszystkie znaleziska muszli Pecten maximus L., 
niezależnie od przekazów pisanych, stanowią ważne źródło informacji dotyczą-
cych wędrówek pątników do Santiago de Compostela z różnych stron naszego 
kontynentu. Zabytki tego typu, jak wspomniałem wyżej, są znajdowane w czasie 
wykopalisk, najczęściej w grobach (średnio trzy z czterech okazów to zabytki 
grobowe). Ze względu na długie przebywanie w ziemi (warstwy archeologiczne 
lub groby) muszle te ulegają niekiedy pewnemu zniszczeniu. Stąd do prawidło-
wej ich identyfikacji potrzebne są badania specjalistyczne prowadzone przez 
malakologów. Niekiedy jednak, ze względu na stan zachowania danej muszli, 
i takie badania specjalistyczne nie pozwalają na szczegółowe określenie gatun-
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ku. Wówczas stosuje się opis w postaci Pecten sp., co należy rozumieć, że dana 
muszla — z gatunku, z rodzaju Pecten — to przegrzebek, ale nie wiadomo który.

Najstarsze znane z terenu Europy okazy tego typu muszli pielgrzymich, 
pochodzących z grobów, datowane są na ok. 1000 rok, najpóźniej jednak na 
1. połowę XI wieku. Znajdowano je w pobliżu miednicy szkieletu lub pod łok-
ciem, czyli były najprawdopodobniej przymocowane m.in. do sakwy podróżnej 
lub płaszcza. Możliwe są jednak też inne formy deponowania w grobie. Poza 
Hiszpanią zabytki tego typu (przymocowane do sakwy) znane są m.in. z Francji 
i południowej Anglii oraz Niemiec, Włoch, a także z obszaru dzisiejszej Szwaj-
carii, Danii czy południowej Szwecji itd. [Bottineau 1964: 60; Köster 1983; 
Thurre 1991; Dunin-Wąsowicz 2002: 153; Haasis-Berner 2003; Rębkowski 
2007 (muszla z Pasewalku: s. 9)]. Znaleziska muszli grobowych na ziemiach 
polskich są obecnie jednak bardzo rzadkie, a jeśli tak się je interpretuje, to ze 
względu na zakłóconą stratygrafię miejsca ich znalezienia związana jest z tym 
duża doza niepewności (patrz katalog niżej).

Uogólniając jednak, według dotychczasowych badań, muszle pielgrzymie 
uważa się za najstarsze lub jedne z najstarszych znanych średniowiecznych 
znaków pielgrzymich. W nauce twierdzi się nawet, że muszle tego typu były nie 
tylko znakiem pielgrzymim, ale wręcz uniwersalnym symbolem chrześcijańskiej 
pielgrzymki [Rębkowski 2002: 266], symbolem drogi apostołów.

Spełniały one, jak zauważyłem wyżej, różne zadania. Z jednej strony uży-
wano ich jako podręcznych naczyń m.in. na wodę, a z drugiej — traktowano 
jak wspomniane ozdoby pielgrzymiego odzienia, stanowiące swoistego rodzaju 
dewocjonalia chroniące pątnika przed różnymi nieszczęściami. Jednocześnie były 
symbolem przynależności osoby noszącej taką muszlę do wspólnoty św. Jakuba.

Kilka zabytków tego typu znanych jest również z ziem polskich. Obecnie 
spośród muszli pochodzących bezpośrednio z badań wykopaliskowych oraz 
odkrytych w magazynach muzealnych znamy zespół dziesięciu muszli tego 
typu. Są to zabytki pochodzące ze starszych badań archeologicznych, z lat 1935–
1941, z 2. połowy XX i początku XXI wieku. Nie są to zapewne wszystkie okazy 
muszli pielgrzymich. Coraz większe zainteresowanie szlakiem św. Jakuba spo-
wodowało zwiększoną, świadomą potrzebę identyfikacji tej kategorii zabytków 
przez archeologów. To z kolei niezależnie od bieżących badań archeologicznych 
w kilku przypadkach przyczyniło się do odnalezienia poszczególnych okazów 
w magazynach muzealnych. Kiedy nie tak dawno pisałem [Wyrwa 2008a; 
2009; 2015; Gryc, Wyrwa 2010], że należy się spodziewać dalszych odkryć 



„magazynowych”, nie zdawałem sobie sprawy, że proces ten będzie się odbywał 
w tak szybkim tempie. Odkrycia te mają charakter bardzo dynamiczny. Nie-
zależnie od znalezisk na ziemiach polskich zostały obecnie nauce udostępnio-
ne nieznane dotąd „muszle jakubowe” zidentyfikowane na terytorium Czech: 
w miejscowości Lažany, Pardubický kraj (z 2006); Most, Ústecký kraj (z  lat 
1976–1977); Praga — Cisařské konirny, Středočeský kraj (z lat 1982–1993) [Gryc, 
Wyrwa 2010: 447 i nn.]. Zarówno poprzednie, jak i obecne zestawienie, publi-
kowane poniżej, nie jest więc najprawdopodobniej ostatecznym stanem badań 
omawianego zagadnienia.

Niestety część tych zabytków w momencie ich odkrycia (szczególnie okazy 
ze starszych badań) nie została odpowiednio zadokumentowana, stąd w nie-
których przypadkach nie ma dokładnej lokalizacji znalezisk, a co za tym idzie 
nie można ich precyzyjnie umiejscowić w czasie. Zróżnicowane są też, zarówno 
w publikacjach, jak i ekspertyzach, opisy poszczególnych muszli. Rozpoznanie 
gatunkowe jest jednak poprawne i w żaden sposób nie wpływa na zakres mery-
toryczny rozważań.

Znane obecnie okazy „muszli jakubowych” omawiam w zamieszczonym 
dalej katalogu. W układzie ich prezentacji przyjąłem za wyznacznik kolejność 
alfabetyczną miejsca ich znalezienia.



39

Katalog muszli znalezionych na ziemiach polskich 

1. Cieszyn

Miejscowość: Cieszyn, pow. Cieszyn, woj. śląskie

Warunki znalezienia: badania wykopaliskowe Georga Raschkego (1941–1942) 
na zewnątrz i wewnątrz romańskiej rotundy św. Mikołaja i Wacława na Górze 
Zamkowej w Cieszynie. Muszla została znaleziona w warstwie zasypiskowej, 
w świadku profilowym przed wejściem do rotundy na głębokości 0–1,2/1,5 m. 
Brakuje jednak bliższych danych na temat warunków jej znalezienia. Zalegała na 
złożu wtórnym wraz z ceramiką późnośredniowieczną. Przypuszczalnie może 
pochodzić z jednego z grobów na cmentarzysku otaczającym rotundę (ramo-
wo datowanym na XII–XIV wiek) lub związana jest z okresem funkcjonowania 
rotundy jako kaplicy zamkowej

Rok znalezienia: 1942

Miejsce przechowywania: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
*

Gatunek muszli małża: Pecten maximus L. [Nývltová Fišáková 2007]

Opis: fragment lewej spodniej części muszli z dobrze widocznymi żeberkami; 
przestrzeń między żebrami głęboka; barwa wewnętrznej części muszli koloru 
różowoczerwonego

Wymiary: zachowany fragment ma wymiary 5,6 × 3,0 cm

Chronologia: dokładnie nieustalona; uwzględniając ramowe datowanie cmen-
tarzyska, określa się ją od XII (?) do XIV wieku. Najprawdopodobniej jednak 
należy ją umieścić w przedziale od XIII do XIV wieku

Literatura: Nývltová Fišáková 2007; Gryc 2010; Gryc, Wyrwa 2010
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Ryc. 20. Porównanie fragmentu muszli cieszyńskiej z  całym egzemplarzem muszli Pecten 
maximus L.

Ryc. 21. Cieszyn. Fragment muszli małża Pecten maximus L.
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2. Elbląg

Miejscowość: Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Warunki znalezienia: znaleziona w czasie badań archeologicznych w drewnia-
nej latrynie odkrytej na podwórku parceli przy ul. Wigilijnej 33

Rok znalezienia: 1999

Miejsce przechowywania: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Elblągu, 
Pracownia Archeologii Miast

*
Gatunek muszli małża: Pecten maximus L. [Nawrolska 2004; Kurzawska 
2009]

Opis: wysokość: 111 mm, maksymalna szerokość — 121 mm, otworki na skrzy-
dełkach o średnicy 3 mm [Nawrolska 2004: 520]

Ryc. 22. Elbląg. Muszla Pecten maximus L.
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Chronologia: datowana na podstawie ceramiki i wytworów drewnianych naj-
później na przełom XIV i XV wieku [Nawrolska 2004: 520]

Literatura: Nawrolska 2004: 520; Rębkowski 2004: 160; Wachowski 2005a: 
109; 2005b: 143; Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 2009; Gryc, Wyrwa 2010: 447

3. Kalisz10

Miejscowość: Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie

Warunki znalezienia: w czasie wykopalisk; stan. Kalisz Stare Miasto SERVISCO, 
ul. Bolesława Pobożnego 59; wykop IIE, obiekt 43/2006, gł. 102,83; lokalizacja 
na planie W — 2,90, S — 0,54

Rok znalezienia: 13 czerwca 2006

Miejsce przechowywania: zbiory Kaliskiego Stanowiska Archeologicznego 
IAE PAN

*
Gatunek muszli małża: fragment prawej połówki muszli Pecten sp., najpraw-
dopodobniej P. maximus lub P. jacobaeus; ze względu na zły stan zachowa-
nia muszli nie jest możliwe oznaczenie gatunkowe [analiza malakologiczna 
Kurzawska 2015]

Opis: powierzchnia zewnętrzna mocno zniszczona (wżery do wnętrza muszli); 
powierzchnia wewnętrzna zniszczona, zachowały się tylko małe fragmenty 
„perłowych” płatów; muszla zalegała w niesprzyjających kwaśnych warunkach 
glebowych; nie ma śladów wierceń i otworów

Wymiary: zachowany fragment ma maksymalną wysokość 3,5 cm, maksymalną 
szerokość 2,55–2,6 cm, minimalną szerokość 1,5 cm; zachowana grubość ok. 1 mm 

10 Bardzo serdecznie dziękuję panu prof. drowi hab. Tadeuszowi Baranowskiemu 
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie za udostępnienie muszli do badań 
malakologicznych i do niniejszej publikacji.
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Ryc. 23. Kalisz. Muszla Pecten sp. (awers i rewers)

Chronologia: wg datowania obiektu 43/2006, w którym znaleziono muszlę, 
datuje się ją na XII/XIII w. (?) 

Literatura: niepublikowana; muszla była prezentowana tylko przez prof. dra 
hab. Tadeusza Baranowskiego w referacie pt. „Gród na Zawodziu w Kaliszu we 
wczesnym okresie formowania się miasta”, wygłoszonym w Kaliszu, oraz na 
posterach wystaw w Kaliszu (2006–2007), Opatówku (2007) i Gnieźnie (2015)
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4. Kołobrzeg

Miejscowość: Kołobrzeg, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Warunki znalezienia: w czasie badań wykopaliskowych w obrębie domostwa 
na działce przy ul. E. Gierczak 45, na frontowej parceli w warstwie destrukcyjnej 
budynku, pod belką podwalinową [Rębkowski 2002]

Rok znalezienia: 1988

Miejsce przechowywania: Muzeum Miasta Kołobrzegu
*

Gatunek muszli małża: Pecten maximus L. [Rębkowski 2002: 266, przyp. 8; 
identyfikacja T. Umiński]

Opis: wysokość 59 mm, maksymalna szerokość 49 mm, średnica otworków 3 mm

Chronologia: 1. połowa XIV wieku [Rębkowski 2002: 266]

Literatura: Rębkowski 1998: 223; 2002: 265; 2004: 160; Paner, Paner 1998; 
Wachowski 2005a: 109; 2005b: 143; Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 2009; Gryc, 
Wyrwa 2010

Ryc. 24. Kołobrzeg. Muszla Pecten maximus L.
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5. Lublin

Miejscowość: Lublin, pow. Lublin, woj. lubelskie

Warunki znalezienia: ratownicze badania archeologiczne (przedinwestycyjne) 
M. Chyżewskiej-Sułowskiej na stanowisku Lublin-Czwartak w NE części wzgó-
rza, we wczesnośredniowieczno-średniowiecznej jamie nr 2, w warstwie białej 
gliny [Sułowska 1983; dokumentacja z badań zaginęła]

Rok znalezienia: 26 sierpnia 1973

Miejsce przechowywania: zabytek udostępniony A. Gardawskiemu przez 
M. Sułowską, najpierw był przechowywany w Katedrze Archeologii (dziś Instytut 
Archeologii) UMCS; obecnie znajduje się w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w Lublinie

*

Ryc. 25. Lublin. Muszla Pecten jacobaeus 
L., widok z zewnątrz, wewnątrz i boku
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Gatunek muszli małża: Pecten jacobaeus L. [Kurzawska 2009], identyfikacja 
potwierdzona przez H.K. Mienis, kuratora kolekcji mięczaków z Jerozolimy

Opis: wysokość 5,8 cm, maksymalna szerokość 5,85 cm, średnica otworków 
3 mm

Chronologia: 1. VIII–X wiek [Słowianie w Europie 1998: 139] (?); 2. wg datacji 
ceramiki z badanego obiektu muszlę datuje się na koniec wczesnego średniowie-
cza lub średniowiecze (ceramika datowana przez. S. Hoczyk-Siwkową) [Sułow-
ska 1983], tj. od połowy XIII do końca XIV wieku

Literatura: Sułowska 1983; Słowianie w Europie 1998: 139, nr 128; Wachow-
ski 2005a: 109; 2005b: 143; Wyrwa 2009; Gryc, Wyrwa 2010

6. Łowicz

Miejscowość: Łowicz, pow. Łowicz, woj. łódzkie

Warunki znalezienia: znalezisko przypadkowe; na powierzchni w ogródku przy 
posesji na ul. Magazynowej 3 w Łowiczu11

Rok znalezienia: 2013

Miejsce przechowywania: w 2015 roku w zbiorach prywatnych pani Marii 
Pągowskiej

*
Gatunek muszli małża: prawa połówka muszli Pecten sp. Ze względu na zły 
stan zachowania powierzchni (bardzo mocne wyświecenie — wygładzenie12) 

11 Jej znalazcą jest pani Maria Pągowska; bardzo serdecznie dziękuję panu Zbignie-
wowi T. Pągowskiemu za informację na temat znaleziska i przekazanie muszli do szcze-
gółowych badań i analiz.

12 Muszla „błyszczy”; przed badaniami prawdopodobnie została dokładnie oczysz-
czona i nabłyszczona (?) lub jej stan jest wynikiem długotrwałego użytkowania i depo-
zycji w ziemi.
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Ryc. 26. Łowicz. Muszla Pecten sp. (awers i  rewers), 
fot. M. Jóźwikowska

zatarte zostały główne jej cechy, co nie pozwala na jednoznaczne oznaczenie 
gatunkowe. Jest to Pecten maximus L. lub Pecten jacobaeus L. [analiza malako-
logiczna Kurzawska 2014]

Opis: w muszli (o wysokości 44,0 mm i długości 43,5 mm) widoczne są dwa 
otwory. Pierwszy, większy, znajduje się w jej środkowej części grzbietowej i ma 
wymiary do 9,5 mm (długość ) i do 5,5 mm (wysokość). Spadające do wnętrza 
krawędzie otworu są wyświecone; na lewo od niego widoczne jest mechaniczne 
pęknięcie. Drugi mniejszy otwór znajduje się w części wierzchołkowej muszli 
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i ma wymiary: 1,82 × 1,54 mm. Wokół tego otworu widoczne jest zbliżone do 
owalu wytarcie (odpęknięcia zewnętrznej warstwy muszli) na powierzchni 
o wymiarach 5,5 × 5,9/6,0 mm. Od strony wierzchniej otwór ma wymiary 1,82 
× 1,54 mm. Od powierzchni wierzchniej zwęża się do środka w kształcie zbli-
żonym do stożka. Dolna część otworu ma średnicę ok. 0,8 × 0,74 mm. Może to 
sugerować użycie do jego przewiercenia małego wiertła o stożkowatej końców-
ce. O mechanicznym działaniu w tym miejscu świadczy też wspomniane wyżej 
„odpęknięcie”. Po bokach na powierzchni wierzchniej widoczne są ślady wyświe-
cenia. Nie zauważono ich jednak od strony wewnętrznej muszli

Chronologia: dokładnie nieustalona; obecnie można jedynie sugerować porów-
nanie czasu pojawienia się muszli z Łowicza na ziemiach polskich z  infor-
macjami wypływającymi ze źródeł pisanych, według których na terytoriach 
położonych najbliżej Łowicza pewien zasób informacji odnośnie do średnio-
wiecznych i nowożytnych pielgrzymów pochodzi z ziemi mazowieckiej (od 
1380 do 1404 roku)13. Nie mogą one być jednak jednoznacznym wyznacznikiem 
datacji muszli łowickiej

Literatura: Wyrwa 2015

7. Ostrów Lednicki

Miejscowość: Ostrów Lednicki, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie

Warunki znalezienia: badania wykopaliskowe A. Wrzoska z 1935 roku (?) na 
stanowisku nr 1 — na cmentarzysku w rejonie II kościoła na wyspie jeziora 
Lednica; bliższa lokalizacja oraz stratygrafia miejsca znalezienia zabytku nie są 
znane ze względu na zaginięcie w czasie drugiej wojny światowej dokumentacji 
z badań

Rok znalezienia: 1935 (?)

13 Patrz: Wilska 1993: 57–61; 1995: 165–169; Wiesiołowski 2002: 201–209; 
Supruniuk 2008: 117–142 (tu m.in. krótkie biogramy pielgrzymów z Mazowsza); Taracha 
2012: 185–200 (tu zestawienie pielgrzymów z ziem polskich od średniowiecza do końca 
XIX wieku); Wyrwa 2012: 185–200.



Ryc. 27. Ostrów Lednicki. Muszla małża Pecten jacobaeus L.

Ryc. 28. Ostrów Lednicki. Muszla małża Pecten jacobaeus L., widok z  zewnątrz i  wewnątrz
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Miejsce przechowywania: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; 
nr inw.: 1998: 5, 698 (nr ks. pol. wpływu 781; dawna sygnatura MPPPG/AW/316)

*
Gatunek muszli małża: Pecten jacobaeus L. [Kurzawska 2009]

Opis: prawa połówka muszli. Większa część muszli ma stosunkowo dobrze 
zachowane periostrakum, wyraźnie widoczne urzeźbienie charakterystyczne dla 
gatunku. Muszla ma 15 żeber głównych. Dwa okrągłe otwory w muszli służące 
zawieszeniu — wiercenie wykonano od zewnątrz, uszkodzenia dziurek wynikają 
ze sposobu noszenia czy wiązania — powstały wskutek tarcia sznura/rzemyka 
o muszlę. Nieregularny otwór znajdujący się bliżej zewnętrznej krawędzi muszli 
stanowi najprawdopodobniej przypadkowe uszkodzenie. Brak fragmentu ory-
ginalnych zewnętrznych krawędzi muszli, które uległy starciu wskutek: natu-
ralnych procesów (muszla została znaleziona w takim stanie na plaży) oraz/lub 
w trakcie użytkowania jej przez człowieka [Kurzawska 2009]

Wymiary: wysokość: 55,20 mm; szerokość: 57,50 mm; odległość pomiędzy otwo-
rami: 10,10 mm; średnica otworu (po lewej stronie): 3,63 mm; średnica otworu 
(po prawej stronie): 3,68 mm [Kurzawska 2009]

Chronologia: wczesne średniowiecze; ze względu na brak informacji na temat 
kontekstu archeologicznego jej znalezienia szczegółowa chronologia trudna do 
ustalenia; względnie datuje się ją na podstawie ogólnej chronologii cmentarzyska 
od ok. XII do początku XIV wieku (?); w literaturze najczęściej na XII wiek (?)

Literatura: Wrzosek 1961: 264: 12; Dunin-Wąsowicz 1995; 2002; Nawrolska 
2004: 520; Wachowski 2005a: 109; 2005b: 143; Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 
2009; Gryc, Wyrwa 2010

8. Poznań

Miejscowość: Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie

Warunki znalezienia: badania wykopaliskowe — Ostrów Tumski 9 N.M.P., 
w obrębie cmentarzyska, warstwa VIa, wykop VIII; lokalizacja: zach. 2,74; 
pd. 2,03; gł. 97,43 m. n.p.m.



Ryc. 29. Poznań. Fragment muszli małża Pecten maximus L.

Ryc. 30. Poznań. Fragment muszli małża Pecten maximus L., widok 
z zewnątrz i wewnątrz



52

Rok znalezienia: 14 lipca 2000

Miejsce przechowywania: Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, nr inw.: 
233w/00 94/00

*

Gatunek muszli małża: Pecten maximus L. [Kurzawska 2009]

Opis: fragment prawej (wypukłej) połówki muszli małża Pecten maximus L.; 
wielkość fragmentu: wysokość: 40,46 mm; szerokość: 26,50 mm; na fragmencie 
zachowane dwa żebra główne, miejscami widoczne periostrakum, znaczna część 
kredowo-biała. Jest to fragment prawej części połówki — blisko zewnętrznej 
krawędzi muszli [Kurzawska 2009]

Chronologia: datowana na ok. XV w. (?)

Literatura: Antowska-Gorączniak i in. 2003: 59; Wachowski 2005a: 109; 
2005b: 143; Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 2009; Gryc, Wyrwa 2010

9. Racibórz

Miejscowość: Racibórz, pow. Racibórz, woj. śląskie

Warunki znalezienia: znaleziona w czasie badań archeologicznych w wyko-
pie IV, w chacie zlokalizowanej w NW części Rynku, w warstwie ciemnego humu-
su z przewarstwieniami gruzu ceglanego i faszyny. Warstwa ta miała miąższość 
100 cm, jej strop zalegał na głębokości 130 cm (licząc od obecnego poziomu 
gruntu), a spąg na głębokości 230 cm. Muszlę wyeksplorowano z głębokości 
173 cm (wg informacji Marcina Reznera z Muzeum w Raciborzu). Niezależnie 
od muszli w obrębie chaty znaleziono liczne zabytki ruchome: ceramikę, wyroby 
szklane, kościane, rogowe i inne oraz monety: szerokie grosze praskie Jana Luk-
semburczyka (1296–1346) i Karola IV Luksemburczyka (1346–1378) [Kozłow-
ska, Turakiewicz 2004: 168–169]; w obrębie Rynku lokowany jest kościół 
pw. św. Jakuba

Rok znalezienia: 16 września 1997
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Miejsce przechowywania: Muzeum w Raciborzu
*

Gatunek muszli małża: Pecten maximus L. [Kurzawska 2009]

Opis: wysokość 69 mm, szerokość 68 mm, średnica otworów: 2,3 i 3,4 mm

Ryc. 31. Racibórz. Muszla małża Pecten maximus L., widok 
z zewnątrz i wewnątrz
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Chronologia: brak dokładnej datacji; warstwa, w której znaleziono muszlę, nie 
została precyzyjnie wydatowana, ogólnie na podstawie materiału archeologiczne-
go warstwę tę datuje się na ok. XIII–XIV wiek; samą muszlę zaś z pewnym prawdo-
podobieństwem można datować od ok. końca XIII do ok. 3. ćwierci XIV wieku (?)

Literatura: Kozłowska, Turakiewicz 2004: 168; Wachowski 2005a: 109; 
2005b: 143; Wyrwa 2009; Gryc, Wyrwa 2010

10. Wrocław

Miejscowość: Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie

Warunki znalezienia: Wrocław, Ostrów Tumski, teren grodu. Badania ratowni-
cze prowadzone przez firmę AKME, pod kierunkiem Karola Bykowskiego, przy 
ulicy św. Idziego; wykop IIIF, pod Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II, nakłada-
jący się częściowo na wcześniejszy wykop J. Kaźmierczyka. Warstwa kulturowa 
zniszczona przez gotycką zabudowę murowaną

Rok znalezienia: 2001

Miejsce przechowywania: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
*

Gatunek muszli małża: Pecten jacobaeus L. (Beata Pokryszko, Muzeum Przy-
rodnicze, Uniwersytet Wrocławski)

Opis: muszla zachowana w dwóch częściach; brak części wierzchołkowej z ewen-
tualnymi otworkami do przywieszenia; przybliżone rekonstruowane wymiary: 
wysokość — ok. 68 mm, szerokość — ok. 68 mm (część prawa: wysokość — 
ok. 42 mm, szerokość — ok. 34 mm; część lewa: wysokość — ok. 45 mm, 
szerokość — ok. 33 mm)

Chronologia: nieokreślona; znalezisko z warstwy datowanej na koniec XII – 
1. połowę XIII wieku; wstępnie muszla datowana na 1. połowę XIII wieku 
[Wachowski 2005a: 107; 2005b: 143]

Literatura: Wachowski 2005a: 109; 2005b: 143; Wyrwa 2009; Gryc, Wyrwa 2010



Ryc. 32. Wrocław, Ostrów Tumski. Dwa fragmenty muszli małża Pecten jacobaeus L.

Ryc. 33. Znaleziska muszli małża Pecten maximus L. ( ) i Pecten 
jacobaeus L. ( ) na ziemiach polskich (stan badań do 2015 roku)
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Jak wynika z przedstawionego wyżej zestawienia znanych obecnie okazów 
muszli pielgrzymich pozyskanych w czasie różnych prac wykopaliskowych na 
ziemiach polskich, zasób tych źródeł jest niewielki. Według najnowszego rozpo-
znania liczy dziesięć zabytków. Ich stan zachowania jest bardzo różny. Najlepiej 
zachowane są muszle z Elbląga, Raciborza, Lublina i Łowicza. Według posiada-
nych obecnie informacji na temat miejsc znalezienia omawianych w katalogu 
zabytków niestety można przedstawić tylko bardzo ogólne dane. Informacje 
te są niepełne w wyniku m.in. zaginięcia niektórych dokumentacji z badań, 
a przede wszystkim z powodu zakłóconej stratygrafii w miejscach odkrycia 
poszczególnych muszli. Z tego względu można jedynie określić, że pozyskano 
je w trzech podstawowych kontekstach kulturowych. Pierwszy to ogólnie rozu-
miane strefy zabudowań mieszkalnych (domostwa, chaty) — Elbląg, Kołobrzeg 
i Racibórz. Drugim kontekstem są obszary cmentarzysk — Ostrów Lednicki, 
Poznań oraz Cieszyn. W tym przypadku należy jednak zaznaczyć, że żadna 
ze znanych obecnie muszli pozyskanych z obszarów cmentarnych nie została 
znaleziona bezpośrednio w grobie tylko w warstwach grobowych. Trzeci kon-
tekst kulturowy, z którym związane są muszle z Lublina, Wrocławia i Kalisza, 
może być określony jedynie bardzo ogólnie jako znalezisko w warstwie kultu-
rowej. W przypadku muszli z Łowicza nie można natomiast dokładnie określić 
kontekstu kulturowego, albowiem znaleziono ją w warstwie powierzchniowej 
(patrz katalog).

W wyniku analiz malakologicznych w zbiorze tym wyodrębniono pięć 
egzemplarzy z gatunku Pecten maximus L. (Kołobrzeg, Elbląg, Poznań, Raci-
bórz, Cieszyn) i trzy z gatunku Pecten jacobaeus L. (Ostrów Lednicki, Wrocław, 
Lublin) oraz dwa egzemplarze, które można określić tylko jako Pecten sp. (Kalisz 
i Łowicz).

Ze względu na wspomniane niezbyt precyzyjne ustalenia stratygraficzne 
chronologia zdeponowania omawianych muszli jest również trudna do jed-
noznacznego ustalenia. Dla większości zbioru zamyka się ona w przedziale 
od ok. 1. połowy XIII do końca XIV wieku. Muszla elbląska natomiast według 
dotychczasowych ustaleń datowana jest na przełom XIV i XV wieku, a poznańska 
na ok. XV wiek. W przypadku muszli łowickiej chronologia nie jest zaś możliwa 
obecnie do określenia. Jeśli chodzi natomiast o wczesne określenie czasu zde-
ponowania muszli z Ostrowa Lednickiego, to w dotychczasowej historiografii 
starano się ją datować nawet na koniec XI wieku czy wiek XII. W kontekście 
pogłębionej, choć nadal do końca nieustalonej chronologii cmentarzyska, na 
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którym ją znaleziono, oraz innych zabytkowych muszli, które zaprezentowałem 
wyżej, a jednocześnie biorąc pod uwagę opisaną niżej dynamikę peregrynacji 
znanych ze źródeł pisanych, najbardziej prawdopodobne wydaje się, że zosta-
ła ona zdeponowana w okresie od XIII (?) do końca XIV wieku (?). Podobnie 
wygląda sprawa datacji muszli z Kalisza. Datowanie jej na wiek XII w kontek-
ście dotychczasowej wiedzy na temat peregrynacji z ziem polskich do Santiago 
de Compostela wydaje się mało prawdopodobne (choć możliwe ?). Jeśli już, to 
podobnie jak muszlę z Ostrowa Lednickiego można ją datować najwcześniej na 
wiek XIII (?). Obydwie określałyby więc najwcześniejszy znany obecnie horyzont 
wędrówek do hiszpańskiego Santiago. Problem ten musi być jednak przedmio-
tem dalszych pogłębionych studiów, albowiem obecne ustalenia absolutnie nie 
dają wiarygodnej odpowiedzi odnośnie do czasu zdeponowania muszli i ewen-
tualnych peregrynacji pątników z tych miejscowości.

Pod względem rozmieszczenia terytorialnego omawianych zabytków za 
wcześ nie byłoby grupować je w większe kręgi, albowiem dotychczasowe miej-
sca ich znalezienia rozkładają się proporcjonalnie w obrębie poszczególnych 
makroregionów — historycznych dzielnic ziem polskich. Po jednym egzemplarzu 
muszli znaleziono na Pomorzu Zachodnim (Kołobrzeg), Pomorzu Wschodnim 
(Elbląg) i we wschodniej Małopolsce (Lublin), trzy w Wielkopolsce (Poznań, 
Ostrów Lednicki, Kalisz), trzy na Śląsku (Wrocław, Cieszyn, Racibórz) oraz 
jedną na ziemi łowickiej. Patrząc na ich rozmieszczenie, wielkość ośrodków 
(miast), w których je znaleziono, oraz charakter szlaków komunikacyjnych, 
jakie przebiegały przez te miejsca, jednoznacznie możemy stwierdzić, że musz-
le pochodzą z ośrodków o dużym znaczeniu kulturowym i gospodarczym śre-
dniowiecznej Polski. Zauważyć też należy, że wszystkie te miejsca miały bardzo 
dobre połączenie drogowe z terytorium Niemiec, gdzie rozpoczynały się jedne 
z ważniejszych tras pielgrzymich do Santiago de Compostela, tzw. Niederstrasse 
oraz Oberstrasse (ryc. 34, 35). Oczywiście możliwe są też inne warianty szlaków 
z ziem polskich i wiemy, że były one wykorzystywane. Niemniej to terytorium 
Niemiec dla znaczącej większości pielgrzymów wyruszających z ziem polskich 
było miejscem, gdzie pątnicy wchodzili na „wielkie” drogi peregrynacyjne ku 
Santiago de Compostela [patrz m.in. Köster 1983; Taracha 1993; Jackow-
ski, Sołjan 2008: 18–21; 2010; Mruk 2008; Sicari 2008: 77; Hass 2009; Gryc, 
Wyrwa 2010] — ryc. 34–35. Pielgrzymi z ośrodków pomorskich mogli też korzy-
stać z drogi morskiej. Na ten temat jednak jak dotychczas nie ma żadnych infor-
macji źródłowych. Biorąc natomiast pod uwagę muszlę cieszyńską i  raciborską, 
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można pokusić się o hipotezę, że wiąże się ona z trasą przebiegającą przez Cze-
chy, Niemcy i przez Oberstrasse wchodzi na Camino de Santiago (?). Cieszyn 
stanowi bowiem swoistego rodzaju bramę przelotową na południu ziem pol-
skich. Podobnie dogodne trasy prowadzą na południe, a potem zachód Europy 
z Raciborza. Kwestię tę w przyszłości warto rozpatrzyć w kontekście znalezisk 
muszli z terenu Czech, Moraw i południowych Niemiec [Köster 1983: 120; 
Haasis-Berner 2003: 49–60; więcej danych patrz Gryc, Wyrwa 2010]. Przy 
analizie tego typu pamiętać jednak należy, że w Europie Środkowo-Wschodniej 
nie było szlaków jakubowych w takim rozumieniu jak w środkowo-zachodnich 
Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Z ziem polskich różnymi łączeniami dróg 
dochodziło się jedynie do „tras jakubowych”, by następnie jedną ze słynnych 
Camino de Santiago, znaną m.in. z ówczesnych przewodników, oczywiście też 
wariantywnie, najprawdopodobniej wykorzystując różne skróty, dotrzeć do 
Santiago de Compostela. Na początkowym etapie tej trasy droga z ziem pol-
skich nie była zapewne ściśle określona — był to szerszy korytarz z siecią dróg 
(via regia), którym wędrowali ludzie, rzeczy i idee. Uwagę zwrócić też należy 
na motywy „pątników” udających się na Półwysep Iberyjski, wśród których, jak 
ostatnio wykazał Maciej Wilamowski po szczegółowej analizie glejtów wydawa-
nych podróżnym z ziem polskich, najczęściej była podawana „ciekawość świata” 
[Wilamowski 2015: 543–544 i nn.].

Ryc. 34. Główne szlaki pielgrzymkowe do Santiago de Compostela
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Ryc. 35. Mapa dróg do Santiago de Compostela, Carte des Chemins de S. Jacques de Compostelle 
1648. Camino Francés de Santiago de Compostela

Biorąc natomiast pod uwagę wyróżnione przeze mnie i dokładnie określo-
ne gatunkowo dwa gatunki małża, a przede wszystkim miejsce ich występo-
wania, można postawić hipotezę, że prawdopodobnie wskazują one w pewien 
sposób jedną z wyżej wymienionych tras do Santiago de Compostela. Wydaje 
się bowiem, że muszle Pecten jacobaeus L. można wiązać z trasami wiodącymi 
z Niemiec przez terytorium południowej Francji i północno-wschodniej Hisz-
panii (patrz ryc. 34). Przebiegają one bowiem u wybrzeży Morza Śródziemne-
go, w rejonie Arles, a stąd wybrzeżem do trasy Camino de Santiago. Muszle te 
mogły być sprzedawane w punktach przystankowych (hospicjach pielgrzymich, 
przy kościołach itp.), zbierane przez samych pielgrzymów na brzegach Morza 
Śródziemnego lub kupowane w Santiago de Compostela, jeśli oczywiście gatu-
nek ten był tam dostarczony. Kwestia ta wymaga jednak bardzo szczegółowych 
i pogłębionych badań historyków i archeologów przy bardzo ścisłej współpracy 
z biologami malakologami.
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Podróże do Santiago de Compostela w świetle źródeł pisanych

Średniowieczne źródła pisane, które mówią na temat pątników z ziem polskich do 
Santiago de Compostela są stosunkowo późne. Pierwszą badaczką, która poddała 
je krytycznej analizie była Helena Polaczkówna [1931, 1937]. W  swych badaniach 
oparła się ona na spisach pątników wędrujących do Santiago opublikowanych przez 
Jeanne Vielliard [1936]. Później wyniki te były komentowane w różnych opracowa-
niach. Nieco poszerzyli je Małgorzata Wilska [1993; 1995], potem Jacek Wiesiołowski 
[2002] oraz Ilja Mieck [2002], a następnie poszerzonej prezentacji badań i dyskusji 
wybranych źródeł z XV–XVI wieku dokonali Halina Manikowska [2008, s. 374–401], 
Antoni Jackowski i Izabela Sołjan [2008, 2010], Cezary Taracha [2012]. Jacek Wiesio-
łowski dokonał też pogłębionej identyfikacji pielgrzymów i podróżnych zapisanych 
w analizowanych glejtach aragońskich. Do tej ostatniej kwestii bardzo ważne uwagi 
do dyskusji nad podróżami rycerzy z ziem polskich w latach 1379–1439 na Półwy-
sep Iberyjski wniósł ostatnio Maciej Wilamowski [2015]. Dla miast hanzeatyckich 
dodatkowe ustalenia wprowadził Henryk Samsonowicz [2002; patrz też:  Paravicini 
1989–1995; Schäfer 1996], a  dla Śląska na tle szerszych rozważań Detlev  Kraak 
[2002; patrz też Żurek 1997]. Opisy podróży z końca średniowiecza na podstawie 
relacji ówczesnych pielgrzymów omówiła H. Manikowska [2008]. Kwestie te wielo-
krotnie były przedmiotem dłuższych i krótszych analiz i rozważań. Uwzględniając 
najnowsze ustalenia, szczególnie M. Wilamowskiego [2015], zestawiam je w tabeli 1.

W dotychczasowej historiografii za podróżnika do Hiszpanii, który mógł 
potencjalnie odwiedzić Santiago de Compostela, uważano Paszka zwanego Zło-
dziejem z Biskupic, syna kasztelana bieckiego, który jako Pasque jest wymienio-
ny w glejcie infanta Jana następcy tronu aragońskiego z 2 stycznia 1380 roku. 
Jak ostatnio ustalił M. Wilamowski [2015: 514–517], nie ma podstaw, aby w jaki-
kolwiek sposób można uznać, że jakiś Paszek w 1380 roku, m.in. obok Pawła 
z Radzymina, był w Hiszpanii.

Niezależnie od zestawienia przedstawionego w tabeli 1 wg najnowszych 
ustaleń M. Wilamowskiego 23 czerwca 1401 roku glejt otrzymał rycerz Absertus 
Sizlara miles de Polonia. Identyfikacja tej osoby nie została dotychczas ustalo-
na, może to, jak domniemywa M. Wilamowski, niejaki Adalbertus? (Wojciech) 
Szyszka?, Żiszka? [Wilamowski 2015: 517].

Przeprowadziwszy szczegółową kwerendę źródeł hiszpańskich i francuskich, 
M. Wilamowski oprócz dotychczas znanych osób zidentyfikował jeszcze kilka 
dodatkowych.
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Oto 25 lutego 1418 roku glejt króla Alfonsa Wspaniałego w Walencji otrzymał 
„rycerz z Polski podróżujący w 10 koni” — Wincenty Świdwa z Szamotuł [Wila-
mowski 2015: 528–529]. Następny glejt wystawiony 15 czerwca 1425 roku w Sara-
gossie przez króla Alfonsa dotyczył Piotra z Kurowa i Krzysława Kurozwęckiego 
z Grzybowa, którzy podróżowali z dwudziestoosobową świtą [Wilamowski 2015: 
529–531]. Inny glejt został wystawiony 21 października 1425 roku, w hrabstwie Arma-
gnac przez hrabiego Jana IV dla Stanisława syna Sędziwoja z Ostroroga, zezwalają-
cy mu na przejazd „czternastoosobowym orszakiem” [Wilamowski 2015: 531–532]. 
W czerwcu 1427 roku w Barcelonie glejt króla Alfonsa otrzymał Jakub z Białołęki 
(obecna dzielnica Warszawy) [Wilamowski 2015: 532–533]. Kolejnym zidentyfiko-
wanym glejtem wystawionych przez króla Alfonsa dla podróżnych z ziem polskich 
jest glejt z 20  sierpnia 1431  roku dla rycerzy Piotra Wody ze Szczekocin i Piotra 
z Oporowa, którzy chcieli „zobaczyć królewski majestat i jego ziemie” [Wilamow-
ski 2015: 533–537]. W glejcie z 29 czerwca 1439 roku jest wzmianka, że w Hiszpanii 
miał w tym czasie przebywać też Piotr Świdwa z Szamotuł. Dotychczas nie znale-
ziono dodatkowego potwierdzenia jego tam pobytu [Wilamowski 2015: 538–539]. 

Do grupy tej wg I. Miecka zaliczyć należy też pielgrzyma, który w spisach kan-
celarii aragońskiej został zanotowany jako pochodzący z regno de Bolonia. Według 
Miecka nazwa ta wydaje się sugerować, że mamy tu do czynienia z błędnym zapi-
sem de Polonia (?). Do grupy tej według niego prawdopodobnie można też zali-
czyć jeszcze innego szlachcica, którego w tychże spisach zanotowano pod nume-
rem 107 (?) [Mieck 2002: 189; patrz też Vazquez de Parga, Lacarra, Uria Riu 
1948–1949: t. 3, nr 100]. Istnieje też przypuszczenie, że w wyprawie do Composteli 
w XII wieku mogli brać udział Piotr syn Włosta i jego żona Maria. Na obecnym eta-
pie badań nie ma to jednak żadnego potwierdzenia [Dunin-Wąsowicz 2002: 149].

Tak więc z zestawienia znanych nam obecnie informacji pisanych wynika, że 
konkretne, choć dosyć enigmatyczne dane na temat pielgrzymów z ziem polskich 
posiadamy dopiero od ostatniej ćwierci XIV wieku, tj. od 1379 roku. Główny nurt 
tych podróży na Półwysep Iberyjski kończy się wraz z zakończeniem schizmy 
i Soborem w Konstancji (1414–1418).

Niezależnie od tych danych na podstawie informacji z 2. połowy XV wieku 
wiemy, że w Polsce pojawia się tytuł miles hispanicus świadczący o prawdopo-
dobnych podróżach do Santiago [Polaczkówna 1937: 70 i przyp. 24; Wiesio-
łowski 2002: 207]. Nosili go Jakub z Drzewic w Małopolsce, Filip Jacimierski, 
możny polski na Rusi Czerwonej, i Piotr, brat Jakuba z Drzewic — miles gallicus 
[Wiesiołowski 2002: 207; patrz też komentarze na ten temat Wilamowski 2015].
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Tabela 1. Uczestnicy podróży z dzisiejszych ziem polskich do Santiago de Compostela w świetle 
znanych obecnie źródeł pisanych od 2. połowy XIV do połowy XV wieku

Lp. Imię Pochodzenie/ 
dzielnica/ 

sprawowany urząd

Data podróży, 
uzyskanie glejtu

Uwagi

1. Stanisław 
Wederkere
(de Vederkere)

Małopolska; rycerz 
z drobnej szlachty; herbu 
Ołobok

15 kwietnia 
1379 — glejt 
króla Piotra IV 
Ceremonialnego

Stanislaus de Vederkere; patrz 
Wilamowski 2015: 513–514 — 
wg Wilamowskiego to prawdo-
podobnie Stanisław z Wrocimo-
wic i Niezwojowic (?)

2. Świętosław 
Pałuka 
z Szubina

Pałuki, pn. Wielko-
polska; początkowo 
duchowny; krótko 
kustosz kujawski i pre-
pozyt kruszwicki; potem 
porzucił stan duchowny 
i został podkomorzym 
poznańskim, a potem 
kasztelanii kaliskiej

15 kwietnia 
1379 — glejt 
króla Piotra IV 
Ceremonialnego 

W glejcie jako Francholaus — 
Franciszek; komentarze  patrz 
Polaczkówna 1937: 68; Wilska 
1993: 166; 1995: 58; Wiesiołow-
ski 2002: 203 —  Swenthoslaus 
de Schubyn; Wilamowski 2015: 
512

3. Klemens 
z Mokrska

Małopolska; syn Kle-
mensa kasztelana 
radomskiego

15 kwietnia 
1379 — glejt 
króla Piotra IV 
Ceremonialnego 

Clemens de Mokrsko; Wila-
mowski 2015: 512–513

4. Jakub 
Czatan 
Grzymalita  
ze Strzelec

Małopolska; bratanek 
arcybiskupa gnieźnień-
skiego

15 kwietnia 
1379 — glejt 
króla Piotra IV 
Ceremonialnego

Jacobs Czatan; wcześniej identy-
fikowany jako Czatan z Kobyla; 
ostatnio Wilamowski 2015: 513

5. Jan Pilik 
syn Andrzeja

Mazowsze; podstoli 
gostyński, związany 
z dworem księcia Zie-
mowita IV; wojewo-
da mazowiecki; herbu 
Rogala

2 stycznia 
1380 — glejt 
infanta Jana, 
następcy tronu 
aragońskiego

Pellich; tenże po raz drugi otrzy-
mał glejt 10 czerwca 1380 roku 
od infanta Jana, następcy tronu 
aragońskiego; wg niektórych 
badaczy to Jan Pilik z Sierpca; 
inaczej Wilamowski 2015: 515

6. Paweł 
z Radzynowa

Mazowsze; związany 
z dworem księcia war-
szawsko-czerskiego 
Janusza I; herbu Praw-
dzic

10 czerwca 
1380 — glejt 
infanta Jana, 
następcy tronu 
aragońskiego

Wg Wiesiołowskiego [2002: 
205] Paweł był z ośmioma towa-
rzyszami; Wilamowski 2015: 
516–517

7. Andrzej 
z Ostrołęki

Mazowsze; syn byłego 
wojewody mazowiec-
kiego Andrzeja; herbu 
Ciołek

20 listopada 
1404

Wilamowski 2015: 521–522
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Lp. Imię Pochodzenie/ 
dzielnica/ 

sprawowany urząd

Data podróży, 
uzyskanie glejtu

Uwagi

8. Paweł 
Złodziej 
z Pilchowic 

Syn rycerza śląskiego 
Pawła z Pilchowic; herbu 
Niesobia

20 listopada 
1404 — glejt 
kancelarii króla 
Marcina w Bar-
celonie

Wilamowski 2015: 519–521; ina-
czej wg starszych identyfikacji

9. Gniewosz 
z Dalewic

Syn Gniewosza (star-
szego) z Dalewic; po 
powrocie z Composteli 
został podstolim kra-
kowskim; dowodził cho-
rągwią pod  Grunwal-
dem; herbu Strzegomia

20 listopada 
1404 — glejt 
kancelarii króla 
Marcina w Bar-
celonie

Wilamowski 2015: 517–519; 
w glejcie jako Jan

10. Jakub Dworzanin cesarza Zyg-
munta

20 listopada 
1404

W glejcie jako Jakub de Vullffu-
cony (Vullffuscony, Unsfscony); 
komentarz patrz Polaczkówna 
1937: 68 — z Fulsztyna; Wiesio-
łowski 2002: 206 — nazwisko 
trudne do identyfikacji ze wzglę-
du na zniekształcony zapis; naj-
nowsze uwagi patrz Wilamow-
ski 2015: 522–525

11. Ścibór 
ze Ściborzyc

Wielki wojewoda sied-
miogrodzki, działający 
z polecenia cesarza na 
Węgrzech

25 listopada 1405

—

12. Jan z Grabia 
na Kujawach 
i Dobrej w zie-
mi sandomier-
skiej

Syn Jana  z Grabia kasz-
telana kruszwickiego; 
herbu Pomian

15 lipca 1409 — 
glejt króla Mar-
cina w Barce-
lonie

Wg Polaczkówny to  Farurej 
z Grabowa; nowa identyfikacja 
Wilamowski 2015: 525–526

13. Mściwój 
ze Skrzyńska

herbu Łabędź 2 stycznia 
1414 — glejt 
króla Ferdynan-
da wystawiony 
w Leridzie

Wg Polaczkówny to Mszczuj, 
w jego orszaku — Polacz-
kówna, 1937: 70 — miało być 
osiem osób; Wilamowski 2015: 
527–528; był na pewno w Com-
posteli

14. Ludwik II Śląsk; książę brzeski 25 marca 1414 Nie wiadomo, czy udał się do 
Composteli

Źródło: opracowanie wg stanu badań do 2015 roku za: Polaczkówna 1937; Wilska 1993; 1995; Wiesiołow-
ski 2002; dodatkowo patrz też ustalenia w: Mieck 2002: 189; obecna identyfikacja za: Wilamowski 2015
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Jak wynika z badań J. Wiesiołowskiego na temat polskich rycerzy w Santiago, 
pewne informacje zawarte są też w źródłach literackich. W ich świetle prawdopo-
dobnie w pielgrzymce do Hiszpanii brał udział Bartosz młodszy Wesemborg wraz 
z towarzyszami. Do późnośredniowiecznych podróży osób mieszkających na 
terytorium obecnych ziem polskich zaliczyć też należy prawdopodobnie wypra-
wę rycerza Mikołaja von Popplau, syna wrocławskiego burmistrza i dworzanina 
cesarza Fryderyka III, który w latach 1483–1486 odbywał podróż po Europie. 
Przebywał wówczas m.in. w La Coruńa koło Composteli [Wiesiołowski 2002; 
Manikowska 2008: 416–418 i nn.]. Oprócz tego ważne miejsce w tym zestawie-
niu zajmuje osoba Piotra Rindfleischa, bardzo zamożnego kupca wrocławskiego, 
który był skoligacony z zamożnym rodem von Popplau (jego pierwszą żoną była 
Priska von Popplau, 1505–1526). W 1506 roku odbył on podróż do Composteli, 
którą w syntetyczny sposób przedstawił w spisanym przez siebie itinerarium. 
Była to podróż, która „została zaplanowana jako wędrówka rycerska” [Mani-
kowska 2008: 465–469 i komentarz tejże na ten temat tamże, 365–378 i 402–421].

W świetle przedstawionych wyżej ustaleń polskiej historiografii do końca 
pierwszej dekady XVI wieku ze źródeł pisanych znamy z imienia 23 osoby, któ-
re podróżowały ze swymi świtami z ziem polskich do Santiago de Compostela 
w latach 1379–1439, pięć z 2. połowy XV i z 1. dekady XVI wieku. Jeśli do grupy tej 
zaliczymy też dwóch domniemanych pielgrzymów wskazanych przez I.  Miecka, 
to łączna liczba wyniesie ok. 31 osób. Ponadto pamiętać należy, co wynika też 
m.in. z glejtów, że z wymienionymi osobami podróżowała ich służba i poddani. 
Według badań H. Polaczkówny i jej kontynuatorów szacuje się, że każdy z nich miał 
comitatusa. Z zapisu dotyczącego Mszczuja ze Skrzynna (wg M. Wilamowskiego to 
Mściwój ze Skrzyńska — tab. 1: 13) [Polaczkówna 1937: 67; Wiesiołowski 2002: 
155; Wilamowski 2015: 527–528] wiemy, że jego orszak liczył osiem osób, podob-
nie liczna miała być też świta Pawła z Radzynowa [Wilska 1995: 166–167; Wiesio-
łowski 2002: 205]. Wincenty Świdwa miał podróżować z dziesięcioma osobami, 
Piotra z Kurowa i Krzysław Kurozwęcki z Grzybowa z dwudziestoosobową świtą, 
Stanisław z Ostroroga z czternastoma osobami itd. [patrz Wilamowski 2015]. Na 
podstawie tych danych należy wnosić, że i u boku innych znanych nam podró-
żujących na Półwysep Iberyjski było przynajmniej od kilku do kilkunastu osób. 
Mając to na uwadze, H. Polaczkówna, oparłszy się na ówczesnym stanie badań 
(z 1937 roku) stwierdziła, że w wyprawach do Santiago de Compostela do początku 
XV wieku mogło brać udział ok. 120 osób [Polaczkówna 1937: 70; Ciesielska-
-Borkowska 1939: 13; Makowiecka 1984: 25; Dunin-Wąsowicz 2002: 155–156. 
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W latach czterdziestych XX wieku Luis Vazquez de Parga, José M. Lacarra i Juan 
Uria Riu [1948–1949, passim] opublikowali rejestry kancelarii aragońskiej z dru-
giej połowy XIV wieku. Wykorzystując badania tych hiszpańskich uczonych, a nie 
wliczając w to oczywiście znanych obecnie muszli, D. Kraak [2002: 131] uznał, że 
z ziem polskich w pielgrzymkach jakubowych mogło brać udział ok. 180 osób. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że do końca nie wiadomo, czy wszyscy ziden-
tyfikowani podróżnicy z ziem polskich wędrujący po Półwyspie Iberyjskim 
odwiedzili Santiago de Compostela. Ogólnie formułowane w niektórych glej-
tach motywy ich wędrówki budzą pewne wątpliwości, czy dotarli do grobu 
św. Jakuba. Mniemać jednak można, że duża część z nich Santiago odwiedziła. 

Analizując zaprezentowane wyżej informacje — ich czas i charakter — 
z wykorzystaniem podziału zgodnego ze współczesną metodologią turyzmu, 
możemy wyróżnić podróże grupowe (łączone orszaki kilku osób) i indywidualne 
(jedna osoba z orszakiem). Do tych pierwszych zaliczyć można m.in. wyprawy 
z 1379, 1380 i 1404 oraz 1418 i 1425 roku. Natomiast pozostałe wpisują się raczej 
w typ drugi, choć niektórzy z pielgrzymów zaliczonych do tej grupy mogli stano-
wić część większej wyprawy. Niestety zbyt mało jeszcze wiadomo, aby pozwolić 
sobie na bardziej szczegółowy podział w tej grupie. Jeśli chodzi zaś o cele (moty-
wy) podroży, to według tych samych współczesnych zasad metodologicznych, 
mając na względzie Santiago de Compostela, można je podzielić na podróże 
o charakterze religijnym i religijno-kulturalnym lub tylko kulturalnym-poznaw-
czym. O ile w pierwszym przypadku bezpośrednim celem była wizyta u grobu 
św. Jakuba przede wszystkim z pobudek duchowych, o tyle w drugim i trzecim 
wyprawa do Santiago de Compostela, a ogólniej do Aragonii, Kastylii itd. odbyła 
się przy okazji pobytu w Hiszpanii w celach politycznych (kościelnych i pań-
stwowych) lub „rozpoznawczych” czy gospodarczych. Była to swoistego rodzaju 
wyprawa, którą dziś nazwalibyśmy turystyczną — „wędrówka rycerska”, w której 
niezależnie od słabszych lub silniejszych motywów religijnych dużą rolę odgry-
wały cele poznawcze, nauka i poznanie świata rycerstwa europejskiego — turnie-
je. Do tej kategorii zaliczyć można m.in. np. podróż Mikołaja von Popplau czy też 
prawdopodobnie Piotra Rindfleischa oraz innych osób wymienionych wyżej14.

14 Na temat motywów peregrynacji w średniowieczu i współcześnie patrz m.in.: Witkow-
ska 1995a: 16; Zaremska 1995: 147–156; Kraak 2002: 135–136 i nn.; Manikowska 2002b; 2008: 
379–401; Nocuń 2004; Sroga 2005; Rosenberger 2007; Wyrwa 2007a: 10–12 i nn.; Różyc-
ki 2008; 2009; oraz bardzo ważne rozważania Wilamowski 2015; w ww. dalsza literatura. 
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Jeszcze inną kategorię pielgrzymów stanowili pokutnicy, którym za popełnio-
ne zbrodnie została nakazana pokutna pielgrzymka do Santiago de Compostela 
[m.in. Zaremska 1995; Nocuń 2004].

Dalsze i pełniejsze informacje o pielgrzymach do grobu św. Jakuba dostarcza-
ją opisy wypraw z czasów nowożytnych, ale ich liczba jest również stosunkowo 
niewielka. Tak jak peregrynacje średniowieczne wymagają one pogłębionych 
badań i analiz. Od ostatniej ćwierci XVI wieku w pielgrzymkach do Composteli 
uczestniczyli m.in. Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie (marzec 1579), Anonim, któ-
rego prawdopodobnie można identyfikować z Fryderykiem Szembekiem (1595), 
czy Jakub Sobieski, ojciec króla Jana III Sobieskiego (1611)15. 

Podsumowanie

Rozważając liczbę pielgrzymów i częstotliwość ich wędrówek z ziem polskich do 
Santiago de Compostela, a także biorąc pod uwagę informacje wypływające ze 
źródeł pisanych oraz pięć znanych obecnie okazów muszli małża Pecten maximus 
L., trzy Pecten jacobaeus L. i dwie Pecten sp., które zostały znalezione na ziemiach 
polskich, możemy powiedzieć, że na Półwyspie Iberyjskim było ok. 41–42 osób, 
nie licząc ich orszaków pielgrzymich. Jeśli natomiast wziąć pod uwagę świty 
towarzyszące owym podróżnym, które średnio szacuje się na ok. 8–10 osób, 
to przyjmowaną dotychczas ogólną liczbę wędrowców z ziem polskich można 
powiększyć do ok. 248–310 (?) osób. Jednoznacznie należy sobie jednak zdawać 
sprawę, że liczba ta ma charakter całkowicie szacunkowy. Najprawdopodobniej 
nie odpowiada liczbie rzeczywistej, która konkretnie dotychczas nie jest znana. 
Wraz z postępem badań ulegnie ona zmianie. W każdym razie jest to aktual-
ny stan wiedzy na ten temat. Pamiętać jednak trzeba, że — jak wspomniałem 
wyżej — motywy, którymi kierowali się owi wędrowcy, udając się do dalekiej 
Hiszpanii, były różne, stąd też liczba rzeczywistych pątników z ziem polskich 
jaka znalazła się w Santiago de Compostela również nie jest dokładnie znana. 

15 Szerzej na temat pielgrzymek do Santiago w czasach nowożytnych patrz m.in.: 
Anonima diariusz peregrynacji 1925; Makowiecka 1984, passim; Sajkowski 1991: 
154–178 i nn.; Mieck 2002; Jackowski, Sołjan 2008: 24–25; Różycki 2009; w ww. dal-
sza literatura.
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W świetle tych, choć nie do końca pewnych danych, warto się jednak zasta-
nowić, jaki był procent pielgrzymujących w stosunku do liczby mieszkańców 
ziem polskich od 2. połowy XIV do ok. połowy XV wieku.

Według szacunkowych obliczeń (choć są one różnie prezentowane przez bada-
czy) w okresie od 2. połowy XIV do połowy XV wieku ziemie polskie były zamiesz-
kiwane średnio prawdopodobnie przez ok. 2 miliony ludzi — ok. 1340 r. w przy-
bliżeniu 1 256 000, a w połowie XV ok. 2 500 000 [patrz Michalewicz 1979: 23; 
Historia Polski w liczbach 2003: 51]. Tak więc ok. 41 znanych z imienia podróż-
nych, przy założeniu, że odwiedzili Santiago de Compostela, i dziesięciu poświad-
czonych obecnie muszlami stanowi ok. 0,00205 ogółu mieszkańców naszych ziem, 
a owe ok. 310(?) osób to ok. 0,0155 ówczesnej populacji ziem polskich. Nieco ina-
czej statystyka ta będzie się przedstawiała, gdy do tych obliczeń wziąć pod uwagę 
tylko liczbę osób zaliczanych do ówczesnych elit społecznych (rycerzy, możnych), 
którzy przede wszystkim brali udział w  owych peregrynacjach. Nie wchodząc 
w pogłębione analizy tych szacunkowych danych, chyba bez większych zastrzeżeń 
można jednak stwierdzić, że udział podróżnych, wśród których byli rzeczywiści 
i potencjalni pątnicy do Santiago de Compostela z ziem polskich był w średnio-
wieczu raczej symboliczny. W historiografii istnieje jednak pogląd, opierający się 
na tych samych danych, że był to udział duży. Nie komentując tego szerzej, zgodzić 
się należy z tymi, którzy twierdzą, że w peregrynacjach z ziem polskich do Santia-
go de Compostela brało udział niewiele osób. Głównym czynnikiem na to wpły-
wającym było peryferyjne położenie naszych ziem w  stosunku do zachodniego 
chrześcijaństwa, a tym samym wielka odległość, która dzieliła nasz kraj od Hisz-
panii (odległość drogowa w zależności od wariantu trasy ok. 2772 km w jedną stro-
nę). Niezależnie od tego trzeba zdawać sobie sprawę, że z każdą wyprawą, w tym 
pątniczą, na zachodnie krańce Europy, zarówno w średniowieczu, jak i w czasach 
nowożytnych, wiązały się olbrzymie wydatki. Na tak dalekie wyprawy mogli sobie 
pozwolić tylko wybrani — ludzie zamożni, o wysokiej pozycji społecznej, przyna-
leżni do elity władzy i dyplomacji [Tymowski 2001: 500–504, literatura: 553–556; 
Samsonowicz 2002: 129 i nn.; Manikowska 2002a, passim]. Były to, wedle okre-
ślenia D. Kraaka [2002: 132 i przyp. 4], „rycersko-dworskie podróże szlacheckie”. 
Rozważania te rozwinął obecnie M. Wilamowski [2015]. Grupa ta — arystokra-
cja feudalna i rycerstwo — jak pisała H. Manikowska, była charakterystyczna dla 
wypraw w pierwszej fazie rozwoju pielgrzymkowego (do ok. XV wieku), potem 
zaś na trasach pielgrzymkowych w znaczącym stopniu pojawili się kupcy, bogaci 
mieszczanie itp. [Manikowska 2008: 415–416 i nn.; patrz też Wilamowski 2015].
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Koszty takich przedsięwzięć w przypadku pątników z ziem polskich w XIII–
XV wieku nie są dokładnie znane, niemniej pewne wyobrażenie o nich daje analiza 
podróży Piotra Rindfleischa z początku XVI wieku. Na swą pielgrzymkę do San-
tiago, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez H. Manikowską [2008: 369], 
Piotr wydał około 150 florenów reńskich bądź, według innego przeliczenia, około 
110 florenów węgierskich. Były to koszty znacznie mniejsze od podróży do Jerozo-
limy, które wg różnych relacji i szacunkowych ustaleń wynosiły ponad 200 flore-
nów reńskich; np. wspomniany Piotr Rindfleisch na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej, którą odbył w 1496 roku, pomijając zakup różnych towarów i dewocjonaliów, 
wydał około 205 florenów reńskich [Manikowska 2002b; 2008: 79, 369; Piel-
grzymka Piotra Rindfleischa 2005]. Obszernie kwestie wydatków związa-
nych z pielgrzymką do Ziemi Świętej przedstawił Wojciech Mruk [2001: 158–169]. 
W historiografii niemieckiej szacuje się, że koszty wyprawy pątniczej do Ziemi 
Świętej stanowiły wydatek wielkości „dziesięcioletniego utrzymania małej rodzi-
ny, piętnastoletnich zarobków rzemieślnika lub wartości miejskiej nieruchomości” 
[za Manikowska 2008: 85 i nn.]. Zdania na temat owych szacunków są różne, nie-
wątpliwie jednak koszty pielgrzymki do Ziemi Świętej były bardzo wysokie. Nie 
wchodząc w szczegółowe rozważania i przeliczenia owych przybliżonych kosztów 
z ich wartościami nabywczymi, stwierdzić można, że cena pielgrzymki do Jerozo-
limy w porównaniu z kosztami wyprawy do Santiago de Compostela — dla same-
go pątnika, z pominięciem jego ewentualnego orszaku — była nieco mniejsza, ale 
jednak na tyle wysoka, że mogli pozwolić sobie na nią tylko ludzie zamożni, na 
przykład wspomniany Piotr Rindfleisch. Potrzebę zabezpieczenia finansowego 
na podróż na Półwysep Iberyjski pokazują też transakcje związane z pożyczka-
mi, zastawami lub sprzedażą włości na pozyskanie środków finansowych na taką 
wyprawę. Prowadzone w tym celu operacje majątkowe zawierały się w kwotach od 
200 do 2000 grzywien [patrz Wilamowski 2015: 528, 543 i nn.].

Proporcjonalnie większą popularnością w stosunku do tych paneuropejskich 
peregrynacji cieszyły się miejsca pielgrzymek w obrębie ziem polskich (np. grób 
św. Wojciecha w Gnieźnie, św. Stanisława w Krakowie, św. Jadwigi w Trzebnicy, 
miejsca pielgrzymkowe w okolicy Gdańska, potem Częstochowa oraz inne sank-
tuaria na ziemiach Korony, w tym wschodnich regionach Rzeczypospolitej lub 
najbliższych terenach ościennych (Czechy, Niemcy) [Schenk 1966; 1979; Jac-
kowski 1991; 2003; 2005a; 2005b; Księga Jadwiżańska 1995; Witkowska 1995a; 
Żurek 1997; Śledzik-Kamińska 1999; Rębkowski, Rulewicz 2001; Godula 
2005; Kaczorowski 2007 oraz literatura z katalogu muszli wyżej].



Ryc. 36. Współczesna sieć ważniejszych dróg pielgrzymkowych w Europie z wyróżnieniem głów-
nych szlaków prowadzących do Santiago de Compostela, do grobu św. Jakuba 
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WSPÓŁCZESNE DROGI ŚW. JAKUBA W POLSCE 
ORAZ POTRZEBY I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ

Drogi jakubowe w Polsce

Wywodząca się ze średniowiecza tradycja pielgrzymowania do grobu św. Jakuba 
w Santiago de Compostela, przy różnej dynamice w różnych okresach, rozwija się 
już od ponad tysiąca lat. Główne trasy tych pielgrzymek przez stulecia ukształ-
towano tak, że przebiegały w pobliżu ważnych sanktuariów. Na poszczególnych 
szlakach zbudowano rozwiniętą infrastrukturę miejsc przystankowych — hospi-
cjów itp. Przez stulecia stworzono więc szlak, który w swojej strukturze organiza-
cyjnej miał charakter zbliżony do współczesnych standardów. Nowych wartości 
nabrał on w latach osiemdziesiątych XX wieku. Przyjmuje się, że przełomowym 
momentem był rok 1982, kiedy to Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela 
tzw. Akt Europejski, w którym zaapelował m.in. o „pełne miłości” odkrywanie 
europejskich początków kulturowych, chrześcijańskich korzeni Europy [Akt 
Europejski 2012; Jan Paweł II 2012]. W 1985 roku w Gandawie otwarto wielką 
wystawę umownie upamiętniającą tysiąc lat pielgrzymowania do Santiago de 
Compostela, pod znamiennym tytułem „Santiago de Compostela — 1000 lat 
pielgrzymki europejskiej”. W 1986 roku Rada Europy uznała drogi św. Jakuba za 
najważniejszy szlak kulturowy Europy. Ugruntowaniem tych działań był następ-
nie IV Światowy Dzień Młodzieży, który odbył się w Santiago od 19–21 sierpnia 
1989 roku z udziałem Jana Pawła II. W 1998 roku UNESCO zaliczyło Camino 
de Santiago do światowego dziedzictwa ludzkości. Wszystko to przyczyniło się 
do wzmożonych peregrynacji do tego miejsca, a jednocześnie do odtwarzania 
lub organizacji jakubowych szlaków pątniczych, bazujących na tradycji histo-
rycznej w różnych częściach naszego kontynentu [patrz m.in. Mendyk 2008; 
Tomoń 2008; Jackowski, Sołjan 2010; Mróz 2010; Mróz, Mróz 2013a; 2013b; 
1200 lat pielgrzymek 2013].

Pojęcie „szlak” pierwotnie oznaczało drogę, którą zwykle przemieszczali się 
kupcy, wojska itp.; drogę naturalną (np. rzeki) lub trakt wytyczony przez pie-
szych, pojazdy; drogę, którą ktoś przebył lub miał przebyć [Słownik języka 
polskiego 1981, s. 417]; drogę, z jakiej się korzysta, aby dotrzeć do określonego 
celu [komentarz patrz m.in. Wyrwa 2007a; 2008b; Drogi św. Jakuba 2008]. 
W turystyce zaś pod pojęciem „szlak” rozumie się specjalnie wytyczoną i ozna-
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kowaną trasę, którą pokonuje się w celach kulturowo-turystycznych i wypoczyn-
kowych. Według definicji Zarządu Głównego PTTK szlak turystyczny rozumie 
się jako „trasy, których przebieg został oznaczony w terenie za pomocą zuni-
fikowanych znaków barwnych służących do orientacji i prawidłowego wybo-
ru kierunku wędrowania” [Instrukcja znakowania 2014]. Szlak św. Jakuba 
wpisuje się we wszystkie z wyżej wymienionych pojęć. Jest on szlakiem kultu-
rowym, zaliczanym do szlaków tematycznych związanych z „wysoką turystyką 
kulturową”, wykorzystujących religię, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Jest 
on zarazem szlakiem turystycznym oraz pielgrzymkowym [Jackowski 2005a; 
Rohrscheidt 2008: 45–49 i nn.; Różycki 2009].

Na ziemiach polskich, po wielu różnych inicjatywach — konferencjach, 
wystawach — w 2005 roku otwarto pierwszy odcinek drogi św. Jakuba. Była 
nim „Dolnośląska Droga św. Jakuba” otwarta z inicjatywy Bractwa św. Jakuba 
Apostoła w Jakubowie.

Od tego czasu inicjatywa ta rozwija się bardzo intensywnie. Co roku tworzone 
są nowe odcinki, które w znaczącym stopniu uzupełniają mapę turystyczno-piel-
grzymkową na ziemiach polskich. Wszystkie powstałe pętle łączą się z szlakami 
europejskimi [patrz m.in. artykuły w: Drogi św. Jakuba 2008]. Stan organizacji 
pętli szlaku jakubowego na ziemiach polskich zaprezentowano na mapie (ryc. 37). 
Bardzo ważnym punktem na tym szlaku, na „Drodze św. Jakuba. Szlak Piastow-
ski”, jest Ostrów Lednicki, który wiąże się z terytorium kształtowania państwo-
wości polskiej a jednocześnie ze szlakiem św. Wojciecha i Szlakiem Piastowskim 
[Rohrscheidt 2013]. Szlak jakubowy na ziemiach polskich i w Europie przeplata 
się też z trasami paneuropejskiego szlaku cysterskiego i innymi drogami piel-
grzymkowymi [Wyrwa 2008b]. Tak więc szlak św. Jakuba, podobnie jak mówi 
się o szlaku cysterskim, pozwala na „łączenie narodów i krajów europejskich 
w kultywowaniu i pogłębianiu wiedzy o wspólnych korzeniach naszej tożsamo-
ści kulturowej”. Spełnia on bardzo ważne zadania kulturotwórcze, dydaktyczne, 
a wierzącym pozwala wzmocnić swoją duchowość.

Przy organizacji szlaku jakubowego w Polsce, szczególnie w tym ostatnim 
względzie, należy zwrócić uwagę na przygotowanie szczegółowych, m.in. kie-
szonkowych pielgrzymich przewodników turystycznych, wspólnych dla wszyst-
kich tras, ze szczegółowymi mapami, na których będą zaznaczone m.in. trasy pie-
sze, samochodowe, rowerowe, konne itp.; z bogatymi informacjami o zabytkach 
kultury i środowiska naturalnego oraz oczywiście z praktycznymi informacjami 
turystycznymi (noclegi, pola namiotowe, campingi, restauracje, punkty PCK



73

Ryc. 37. Drogi św. Jakuba w Polsce (stan organizacji z 2015 roku)
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oraz inne ich odpowiedniki itd.). Dla wiernych natomiast należy opracować 
Modlitewniki Pielgrzyma. Wydawnictwa takie funkcjonują już dla pielgrzymów 
na terenie Niemiec oraz dla pątników i turystów szlaku cysterskiego (w Polsce, 
Francji, Niemczech itd.) [Wyrwa 2008b]. Niezależnie od wspomnianych wyżej 
elementów mających stanowić wyposażenie pielgrzyma i turysty nie można zapo-
mnieć o przygotowaniu różnego rodzaju pamiątek i atrybutów pielgrzymich, 
w tym oczywiście muszli, kapeluszy, kijów pielgrzymich itd., a więc tradycyjnych 
symboli pielgrzyma św. Jakuba. Cenne byłoby też zaproponowanie m.in. różań-
ca pielgrzymiego oraz różnych dewocjonaliów związanych z kultem św. Jakuba.

Należy wprowadzić tzw. paszport pielgrzymi — wzorem hiszpańskiego 
Credencial, w którym turyści i pielgrzymi będą mogli uzyskiwać potwierdzenie 
swego pobytu w poszczególnych miejscach polskiej pętli szlaku jakubowego, by 
z nich wyruszyć na trasy europejskie ku Santiago de Compostela. Taki paneuro-
pejski paszport pielgrzymi św. Jakuba warto by tworzyć w porozumieniu z San-
tiago de Compostela i ośrodkami europejskimi dróg św. Jakuba. Dzięki temu 
nie tylko w przyjętej i obowiązującej idei, ale w namacalny sposób uzyskamy 
zewnętrzny ślad paneuropejskiej wędrówki szlakiem św. Jakuba, ukazujący jego 
rzeczywistą, kulturową siłę w łączeniu narodów Europy.

Znakiem rozpoznawczym szlaku jest stylizowana muszla św. Jakuba. Obec-
nie istnieją różne warianty jej rysunku [patrz ryc. 37 — oznakowania dróg; 
Madejczyk, Gromacki 2005: 36, 41; Mendyk 2008]. Znakiem przyjętym 
przez Radę Europy jest stylizowana żółta muszla (Pecten maximus L.). W Pol-
sce zastosowano ją do oznakowania m.in. drogi w Małopolsce i „Drogi Lubu-
skiej”. Przy pełnej organizacji szlaku jakubowego w Polsce należy ujednolicić 
oznakowanie dla wszystkich pętli, najlepiej logo przyjętym przez Radę Europy. 
Pętle te z kolei należy w bardzo przemyślany sposób oznakować zgodnie z zasa-
dami znakowania szlaków turystycznych [Instrukcja znakowania 2014]. 
Przy każdym obiekcie — miejscu przystankowym, musi się znajdować mapa 
całego szlaku ukazująca możliwości dalszej wędrówki w Polsce i wyjścia na 
trasy europejskie.

Dobrą praktyką, niezależnie od tych oznakowań, jest stawianie w różnych 
miastach, najczęściej przy kościołach związanych historycznie z tymi pielgrzym-
kami lub przy kościołach o pierwotnym czy współczesnym wezwaniu św. Jakuba, 
różnej wielkości pomników tego świętego, rzeźbionych w różnych surowcach 
muszli (ryc. 38) czy stylizowanych pomników pielgrzymów podróżujących do 
Santiago de Compostela (ryc. 39).



Ryc. 38. Getynga. Miedziana muszla w chodni-
ku przed wejściem do kościoła pw. św. Jakuba

Ryc. 39. Spira. Brązowy pomnik pielgrzyma 
wędrującego do Santiago (Martin Mayer, 
1990) na tle katedry
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Ryc. 40. Moneta hiszpańska z  lat dziewięćdziesiątych XX  wieku o  nominale 5  peset (awers, 
rewers) z wyobrażeniem symboli św. Jakuba Apostoła

Ku dalszemu poznaniu dróg jakubowych

Sporo już wiadomo na rozważany w niniejszym opracowaniu temat, niemniej 
wiele kwestii wymaga dalszych pogłębionych kwerend archiwalnych, opraco-
wań historycznych i badań archeologicznych. Może już w najbliższej przyszło-
ści pozwolą one ukazać nowe wątki związane z pielgrzymkami i podróżami 
do grobu św. Jakuba z ziem polskich. Niemal w każdym opracowaniu autorzy 
postulują kierunki dalszych badań celem poszerzenia dotychczasowego rozpo-
znania tego zagadnienia. Przy braku rodzimych źródeł na szczególną uwagę, 
moim zdaniem, zasługują m.in. dalsze szczegółowe kwerendy i badania zacho-
wanych relacji i rachunków z podróży ze źródeł zachodnich, w tym pogłębione 
badania rejestru kancelarii aragońskiej (m.in. innych wystawianych tam glej-
tów), kwerendy i analizy źródeł w miejscach przystankowych pielgrzymów pol-
skich na terenie Niemiec, Włoch i Francji. Przydatne okażą się analizy relacji 
z podroży przeprowadzone w taki sposób, jak np. dokonała tego H. Manikow-
ska [2008] oraz kwerendy i analizy materiałów źródłowych przeprowadzone 
ostatnio przez M. Wilamowskiego w archiwach hiszpańskich [2015]. Na uważne 
przestudiowanie zasługują też źródła kościelne, klasztorne i związane z miej-
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scami przystankowymi (hospicjami), w których zatrzymywali się pielgrzymi 
podążający do Santiago de Compostela. Należy się też szerzej zastanowić nad 
kwestią, jaki wpływ miały peregrynacje polskich pątników i podróżnych na 
rozprzestrzenianie kultu św. Jakuba, w tym m.in. zwrócić uwagę na podróże 
polskich dostojników kościelnych przebywających np. na Soborze w Konstan-
cji itp. Potrzebne są też pogłębione studia nad literaturą piękną, co postulował 
J. Wiesiołowski, oraz kontynuacja badań ikonografii pod tym samym kątem. 
Należy też, o czym wspominałem, przeprowadzić szczegółowe kwerendy 
w archeologicznych zbiorach muzealnych, a odnalezione tam muszle poddać 
badaniom specjalistycznym. Badania tego typu (m.in. wydzielenie gatunków 
muszli), jak wspominałem wyżej, rzucą nieco więcej światła na trasy, którymi 
mogli wędrować pielgrzymi. Potrzebne są też badania biologiczne związane 
z ustaleniem rzeczywistych miejsc i zasięgu występowania obydwu gatunków 
jakubowego małża.

Warto również stworzyć bazę danych, która będzie zawierała wszystkie zna-
ne dotychczas i nowo odkrywane muszle pielgrzymie św. Jakuba, dewocjona-
lia (m.in. muszle wykonane z różnych surowców) i akcesoria związane z piel-
grzymkami (np. kije pielgrzymie, manierki, plakietki pielgrzymie itd.) oraz inne 
materialne elementy związane z peregrynacjami i kultem św. Jakuba na ziemiach 
polskich. Baza ta powinna być połączona linkami z bazami tego typu funkcjo-
nującymi na terenie Europy (np.: www.pilgerzeichen.de).

Celem wyjaśnienia wielu interesujących obecnie problemów bezwzględnie 
potrzebne jest nawiązanie ścisłej współpracy z europejskimi ośrodkami nauko-
wymi, które zajmują się tą problematyką.

Należy też pogłębić badania nad rolą miast hanzeatyckich w ruchu pielgrzym-
kowym, zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych.

Postawione tu postulaty nie wyczerpują zagadnień, które związane są 
z potrzebami oferującymi poszerzenie obecnej wiedzy na temat średniowiecz-
nych i nowożytnych peregrynacji ludzi zamieszkujących Europę. Mam jednak 
nadzieję, że będą one punktem wyjścia do dalszych przemyśleń.

Reasumując, stwierdzić trzeba, że postęp badań nad pielgrzymowaniem 
z ziem polskich do grobu św. Jakuba, mimo wielu lat zainteresowania tym pro-
blemem, jest ciągle niewystarczający. Co prawda ukazało się sporo różnych opra-
cowań, wszystkie one jednak opierają się właściwie na tej samej, nikłej podstawie 
źródłowej, którą przeanalizowała i opracowała w 1937 roku Helena Polaczkówna, 



a ostatnio nieco zweryfikowali Jacek Wiesiołowski, Cezary Taracha czy Maciej 
Wilamowski. Jest to jednak ciągle wąski, zamknięty krąg.

Potrzebne są zatem następne badania podstawowe i poszerzenie kręgów 
badawczych, które może dopiero w przyszłości pozwolą szerzej spojrzeć na pre-
zentowane tu zjawisko kulturowe. Należy mieć nadzieję, że wraz z coraz większym 
zasięgiem szlaku jakubowego zainteresowanie tym zagadnieniem wzrośnie, co 
zresztą już widać, a powstałe w tym celu zespoły badawcze uzupełnią dotych-
czasowy stan wiedzy na ten temat.
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Saint James the Apostle. The Malacological 
and Historical Traces of Pilgrimages from Polish Lands 
to Santiago de Compostela

Summary

Among the many wide-ranging manifestations of the cult of saints, one of its most direct 
forms was that of pilgrimages or peregrinations (peregrinus, peregrinatio/onis) to places 
where the earthly remains of saints lay in rest. For a long period—indeed, until the 12th  
century—the concept of making pilgrimages was understood as “a certain form of ascetic 
life, particularly the practice of traveling lonesome roads, and the more or less voluntarily 
assumed devotional practice of visiting loca sacra”—that is, holy sites. Among the most 
important examples of this were pilgrimages to the holy sites of the Church universal 
and local. This involved journeys to the grave of Christ and the graves of saints, as well 
as to places safeguarding holy relics and/or wondrous images that were renowned for 
bestowing blessings. Beside Rome and the Holy Land, Spain’s Santiago de Compostela 
enjoyed a special place in this regard.

The issues surrounding pilgrimages have long been an important subject of research 
and discussion in Polish historiography. Both pilgrimages within Poland, as well as ones 
to distant places elsewhere in Europe have been examined. Among the vast number of 
scholarly works focusing on pilgrimages, one area that has consistently enjoyed great 
interest is that of the pilgrimage routes and the fates of the pilgrims who for centuries 
journeyed from the farflung corners of our continent, including of course Poland, to the 
grave of St. James the Apostle in Compostela. These pilgrimages have been studied by 
historians, historians of religion, historians of art and architecture, archaeologists, forensic 
scientists, cultural anthropologists, book specialists, psychologists, sociologists, sociol-
ogists of religion, theologians, economists, researchers into tourism, and so on (see the 
selection of literature in the bibliography).

This area of inquiry has most often been viewed in the context of the few available 
written sources (tab. 1). This body of information has been discussed repeatedly, typically 
in no more than a novel stylistic form—but with breaking no new ground. As a result of 
this we have done little more than to run in place, and have thereby not given ourselves 
the opportunity to appreciate new vistas.

However, a time came when the body of written sources started expanding to include 
archaeological and malacological sources. These gradually began to supplement our hith-
erto image of pilgrimages to Compostela from Polish lands and other regions of Europe.

The symbol and attribute of St. James the Apostle (and of the pilgrims who journey to 
his purported grave in Compostela) is the mollusk shell of the Pecten maximus L. species, 
known colloquially in Poland as “the great scallop”, and in historiography as the “pilgrim 
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shell of St. James”. This mollusk ranges from several to a dozen or more centimeters in 
diameter. Similar to the Pecten maximus L. is the mollusk Pecten jacobaeus L. The two 
species were distinguished and named by Linnaeus in 1758. At the macroscopic scale these 
mollusks are easy for the non-specialist to mistake as one species. 

Pecten maximus L. is a species of scallop indigenous to the Atlantic, from the coast 
of Norway to southern Spain. It is also found around the Azores, the Madeiras, and the 
Canary Islands. This is a mollusk whose diameter ranges from 10 to 15 cm, although 
sometimes it can attain 20 cm. It is popularly called “the great comb shell”. The species is 
heavily fished (especially by the French), as its delicious meat is a luxury product [Poppe, 
Goto 2000: 68–69].

Pecten jacobaeus L. also belongs to the comb shell species. In contrast to Pecten max-
imus L., it primarily inhabits the Mediterranean. Although precise examinations have 
not yet been conducted, it is believed that it also appears in the Atlantic, from Portugal 
southward to Angola, as well as in the area of the Madeira and Canary Islands. Its diam-
eter ranges from 8 to 15 cm. It is fished in the Mediterranean basin, particularly in Italy 
[Poppe, Goto 2000: 67–68]. It is popularly called “the comb shell of St. James”. But as 
we mentioned above, it was Linnaeus who gave that name to the Mediterranean species.

Regardless of the coincidence with the name of St. James, historiography to date has 
not considered the mollusk Pecten jacobaeus L. to be the pilgrims’ symbol. Indeed, the 
findings we now have from graves, iconography, and other pilgrimage relics (capes, hats, 
and travel sacks) show that the mollusk Pecten maximus L. was taken as the symbol of 
pilgrims to St. James’ grave much more often than was Pecten jacobaeus L. However, we 
need again stress that at the macroscopic scale the two species can easily—and prob-
ably were—taken to be identical. For only with microscopic (or expert macroscopic) 
malacological examination can they be distinguished as two species. Thus, for ages no 
difference was seen between them. This lack of being distinguished is to be particular-
ly well noticed in the case of the pilgrim’s hat from Poznan and the cape and hat from 
Nuremberg [Wyrwa 2007a: 17, ill. 21, 22; 2008a: pp. 41–43 (Poznań); Minksztym 2010 
(Poznań); Herbers, Plötz 2000: 18 (Nürnberg)]. In these examples the two species of 
mollusk appear beside each other.

Until recent years the single archaeological trace of pilgrimages to the grave of 
St. James from Polish lands was that of the shell found at the medieval cemetery on Ledni-
ca Holm (Ostrów Lednicki) near the city of Gniezno [Wrzosek 1961; Dunin-Wąsowicz 
1995]. But thereafter similar such items began to emerge from other archaeological sites 
in Poland, e.g., in Kołobrzeg and Elbląg (see chapter IIA, the catalogue in this work). As 
a result of further inquiry, however, it was learned that the shells had been studied only 
macroscopically, without specialist examination. It may also happen that the state of 
preservation of a given shell rules out a possibility of the detailed definition of a species. 
Then the description Pecten sp. is applied. Thus, when renewed examination of the shell 
from Lednica was commenced, it was decided that first to be determined would be the 
mollusk’s species. It then turned out that the mollusk taken in the literature to be Pect-



105

en maximus L. was in fact Pecten jacobaeus L. or Pecten sp. Therefore other such Polish 
“pilgrim shells” were subjected to examination. Once that was complete and we had the 
results of specialist examination, we decided once again to address the topic of Polish 
pilgrimages to the grave of St. James in Compostela from the 13th to 15th centuries, and 
to summarize all the most recent findings on the matter. We do so mindful of the fact 
that this topic will remain a dynamic one and that new facts will continue to emerge.

The present work is an expanded and supplemented version of my earlier analyses 
[Wyrwa 2007a; 2007b; 2008a; 2009, 2015]. In the first part of this volume we present 
an outline of the discussion and the viewpoints from the historiography on the life of 
St. James. In the second part (chapter IIA) we analyze the “pilgrim shells” found on Polish 
lands (up to 2015). Next (chapter IIB) we offer a brief analysis of the written sources con-
cerning pilgrimages to the grave of St. James from Polish lands in the 15th century (tab. 1) 
[for new conclusions used in the second edition see: Wilamowski 2015]. We summarize 
the entirety of our considerations in chapter III, where we focus attention on the shaping 
and organization of pilgrimage routes via the “roads of St. James”. Lastly, we indicate the 
directions and needs of further research.

As the breakdown in chapter IIA shows, today we know of ten pilgrim shells from Pol-
ish lands. Their state of preservation varies greatly. The best preserved are the shells from 
Elbląg, Racibórz, and Lublin. Malacological analyses revealed in this group five examples 
of the species Pecten maximus L. (Kołobrzeg, Elbląg, Poznań, Racibórz, Cieszyn) and three 
belonging to Pecten jacobaeus L. (Ostrów Lednicki, Wrocław, Lublin) plus two classified 
as Pecten sp. (Kalisz and Łowicz). With regard to the none too precise determination of 
the stratigraphy of the places of their discovery, the chronology of their placement is dif-
ficult to determine with accuracy. But generally, the majority of Poland’s “pilgrim shells” 
may be placed in the period from the first half of the 13th century to the end of the 14th. 
The Elbląg shell, however, has been dated to the late 14th or early 15th century and the 
Poznań shell to the 15th ? (see the catalogue). We present these dates in illustration 33. 
These findings are associated with centers lying along Poland’s main travel routes, ones 
that had good road connections with German lands. And that is where two of the most 
important pilgrimage routes to Compostela from this part of Europe began—namely, the 
Niederstrasse and the Oberstrasse. That latter route may well evince a greater number of 
specimens of Pecten jacobaeus L., for it runs along the northwestern shore of the Medi-
terranean, in the region of Arles—and from there along the coast to Camino de Santiago. 
But this matter requires highly exacting and more thoroughgoing examination.

Taking into consideration the information to be drawn from written sources, along 
with the five known Polish specimens of Pecten maximus L., three Polish specimens of 
Pecten jacobaeus L., and two Polish specimens of Pecten sp., we may state that, not count-
ing the broader company of pilgrims, some 41 or 42 people might have visited the grave 
of St. James in Compostela. If, however, we consider the company of pilgrims, although 
we do not know if all the shells from Polish lands can be associated with group pilgrim-
ages (which written sources indirectly suggest numbered some 8 persons), then we may 



estimate that some 188 (?) persons made pilgrimages from Poland to Compostela from 
the late 13th to the early 15th century. According to present day assessments, group pil-
grimages might have numbered some 41 persons, each with their own entourage, which 
we may estimate to ca. 310 (?) persons in total. However, it should be pointed out that we 
cannot be sure whether all the identified pilgrims from Polish lands roving the Iberian 
Peninsula did visit Santiago de Compostela. Some safe conducts provide us with only 
the general motives of their owners’ journey, so it seems dubious whether these people 
reached the grave of St. James at all. Nevertheless, we dare to presume that a large part 
of them could have frequented Santiago.

In relation to the number of inhabitants of Polish lands, which from the mid-14th 
to the early 15th century is figured at approximately 2 million people (ca. 1340—1,256, 
000, and in the mid-15th century—2.5 million), this number of 41 travelers equals to ca. 
0.00205% of all the then inhabitants of our lands, whereas these ca. 310(?) persons amount 
to ca. 0.0155%. Nonetheless, this statistic appears somewhat differently when we figure in 
only the number of people who belonged to the social elite (knights, the wealthy), who 
were the ones most likely to take part in pilgrimages. But even so, this was hardly a pop-
ular enterprise. This probably stemmed from the fact that Polish lands were then on the 
periphery of Christian Europe, at a great distance—some 2,772 kilometers by roads—
from Spain. Such a long journey could have been undertaken only by a chosen few—the 
wealthy, people with high social status, who belonged to the power elite and/or diplo-
matic corps. Accompanying them would have been their subjects and dependents. The 
pilgrimage to Compostela was therefore above all for knights and others of the nobility. 

In comparison to the pan-European pilgrimages, local Polish pilgrimages enjoyed 
much greater popularity. These included pilgrimages to the graves of St. Wojciech (Adal-
bert) in Poznań, St. Stanisław in Kraków, St. Jadwiga in Trzebnica, and pilgrimage sites in 
the vicinity of Gdańsk, near Częstochowa, and other sanctuaries in Poland—including 
her eastern territories and neighboring lands in Bohemia and Germany.

The material here presented does not presume to answer the questions posed in Pol-
ish historiography. However, it does allow a somewhat broader view of several relevant 
issues—and thereby hopes to contribute to further and deeper studies.

for the first edition translated by Philip Earl Steele
for the second edition updated by Hanna Kossak-Nowocień 
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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.
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Poznań 1991 ISBN 83-232-0406-3

T. II. U progu chrześcijaństwa w Polsce. Ostrów Lednicki, red. K. Żurowska, Kra-
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