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Szlak został wpisany na listę 

światowego dziedzictwa 

UNESCO oraz ogłoszenia go 

przez Parlament Europejski 

pierwszym Europejskim 

Szlakiem Kulturowym. 
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 jest jednym z najważniejszych zjawisk 

kulturowych Europy nie tylko przez swój 

charakter historyczny, religijny czy też 

walory turystyczne, ale przede wszystkim 

dlatego iż jest to jedno z najważniejszych w 

historii dokonań człowieka, które przyczyniły 

się do rozwoju sztuki, religii oraz kontaktów 

kulturowych między ludnością Europy 

Zachodniej. 
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W wieku XII akt papieski uznał 

Compostelę za trzecie po Jerozolimie i 

Rzymie miejsce święte chrześcijaństwa. 

Wówczas Santiago stało się na równi z 

Rzymem i Jerozolimą jednym z trzech 

najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 

zachodniej Europy. 
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 Katedra w Burgos 1984 

 Zespół zabytkowy w Santiago de 

Compostela 1985 

 Katedra, alkazar i Główne Archiwum Indii w 

Sewilli 1987 

 Zespół zabytkowy w Salamance 1988 

Droga pielgrzymkowa do Santiago de 

Compostela (Droga św. Jakuba) 1993 
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 Szlaki pielgrzymkowe do Santiago de 

Compostela (Droga św. Jakuba)1998 
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 Pielgrzym udający się do grobu apostoła, do 

Santiago  to peregrino lub 

kokijard 
(od francuskiej nazwy muszli) 

 pielgrzym udający się do Rzymu romero 
 pielgrzym udający się do Jerozolimy 

palmero.  
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 Karol Wielki,  

 św. Franciszek z Asyżu,  

 św. Elżbieta Portugalska,  

 św. Brygida Szwedzka, 

  Izabela Kastylijska,  

 św. Ignacy Loyola,  

 Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie (w 1579 r.) 

 Jakub Sobieski, ojciec króla Jana III (w 1611 r.)  

 Jan Dantyszek 

 papież Jan XXIII  

 Św. Jan Paweł II (w 1982 i w 1989 r.) 

 papież Benedykt XVI (2010 r.) 
 

 W XIV wieku, szczytowym okresie popularności trasy, każdego roku przemierzało ten szlak ponad 
milion osób. 

 Współcześnie najbardziej znanymi pielgrzymami są piłkarze reprezentacji Hiszpanii w piłce 
nożnej. Przed każdym wyjazdowym turniejem cała drużyna spotyka się w Santiago de 
Compostela. Po zdobyciu mistrzostwa świata w piłce nożnej w roku 2010 czterech czołowych 
piłkarzy zwycięskiej reprezentacji (Andrés Iniesta, Fernando Torres, Carlos Marchena, Sergio 
Busquets) zapowiedziało udanie się w pieszej pielgrzymce do Santiago 
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 Johanna Wolfganga von Goethe, napisał, iż "drogi św. 
Jakuba ukształtowały Europę".  

 Po rewolucji francuskiej znaczenie pielgrzymek wyraźnie 
spadło i dopiero od końca lat 80. XX wieku szlak znowu 
zaczął przyciągać coraz większą liczbę pielgrzymów z 
całego świata. 

 Papież Jan Paweł II był w Santiago dwukrotnie, raz nawet 
przeszedł niewielki odcinek Camino Frances. Po wizycie 
Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada 
Europy uznała Drogę św. Jakuba za drogę o szczególnym 
znaczeniu dla kultury kontynentu i zaapelowała o 
odtwarzanie i utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych.  

 Szlak ten został ogłoszony pierwszym Europejskim 
Szlakiem Kulturowym w październiku 1987 r. oraz 
wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 
1993 r.  
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 Apel Rady Europy spotkał się z szerokim odzewem w 
Europie. Rekonstrukcja Szlaku rozpoczęta w 1986 r. trwa 
nadal w wielu krajach.  

 Dziś, oprócz Hiszpanii, swoje szlaki (El Camino) – których 
w średniowieczu było wiele – mają już m.in.  

 Portugalia (Camino Portugues), 

  Francja (Chemin Saint-Jacques)  

 Niemcy,  

 Austria  

 Szwajcaria (Jakobswege).  

 Norwegia 

 Włochy 

 Polska 

 Najczęściej uczęszczanym szlakiem jest Frances Camino 
(ok. 750 km), który - wbrew nazwie ("Szlak francuski") - w 
98 procentach przebiega po terytorium Hiszpanii.  
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 jest symbolem pielgrzymki do grobu św. Jakuba.  

 Dlaczego muszla? Odpowiedzi na to pytanie są 

bardzo różne: 

23 

http://caminodelavida.pl/wp-content/uploads/old/Obraz1.jpg


  
- bo św. Jakub był rybakiem; 

  
- bo jest ona symbolem chrztu i zbawienia, które św. Jakub przyniósł Hiszpanii; 

  
- bo jej "promienie" schodzą się w jednym punkcie, tak jak wszystkie caminos 
spotykają się w Santiago. 
 

 Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak odpowiedź najprostsza: 
średniowieczni pielgrzymi zbierali muszle na wybrzeżu Atlantyku jako 
dowód odbytej pielgrzymki. Potem dopiero zaczęto ozdabiać nimi 
płaszcze i kapelusze już przed wyruszeniem na szlak. "Codex Calixtinus" 
mówi, że pielgrzym podnosząc muszlę na brzegu oceanu bierze na siebie 
"jarzmo Pańskie" – zobowiązuje się do wypełniania Bożych przykazań.  

 Powierzchnia muszli przypomina palce ludzkiej dłoni, którą posługujemy 
się czyniąc cokolwiek, muszla pielgrzymia ma zatem symbolizować dobre 
uczynki, których się podejmujemy. 

 Wreszcie dwie połówki muszli, które bronią małża niby tarcze, mają nam 
przypominać o podwójnym przykazaniu miłości: Boga i bliźniego.  
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 - jeden z 12 apostołów. Syn Zebedeusza i 

Salome, starszy brat Jana Ewangelisty. Rybak 

znad jeziora Genezareth. Należał do trzech 

najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa. 

Patron pielgrzymów i misjonarzy.  
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 Ewangelie wskazują, że po otrzymaniu polecenia 
ewangelizacji ówczesnego świata Jakub, brat Jana, 
wybrał się w podróż do Hiszpanii. Istnieją pewne 
wątpliwości co do charakteru tej wędrówki. Niektóre 
źródła podają, że odbył ją poprzez Tarraco (dzisiejsza 
Tarragona), inne z kolei twierdzą iż podróżował 
łodzią aż do rzymskiej miejscowości Iria Flavia, 
położonej blisko Santiago de Compostela.  

 Po podróży do Hiszpanii wrócił do Jerozolimy 
wezwany przez Marię, matkę Jezusa, która chciała, 
żeby wszyscy apostołowie byli przy jej łożu w dniu 
śmierci.  

 Według tradycji, Św. Jakub  zmarł między 
41 a 44 rokiem życia, ścięty mieczem z rozkazu 
Heroda Agryppy I, stając się w ten sposób jednym z 
pierwszych męczenników chrześcijańskich. 
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 (Jacob po hebrajsku) utrzymują, że 

ewangelizacja na północy Półwyspu 

Iberyjskiego nie przyniosła apostołowi zbyt 

wielkiego efektu.  

 Jak głosi legenda, podczas pobytu w mieście 

Caesaraugusta (dzisiejsza Saragossa), 

objawiła się mu Matka Boża na słupie (słup 

po hiszpańsku to pilar, sąd też Matka Boża z 

Pilar jest patronką Hiszpanii). Rozkazała 

Jakubowi, aby powrócił do Jerozolimy chcąc 

żeby apostołowie byli przy jej łożu śmierci. 

28 



 mówią, że po straceniu Jakuba z rozkazu Heroda 
Agryppy I, jego uczniowie przewieźli ciało łodzią 
z Jerozolimy do miejscowości Iria Flavia, w pobliżu 
dzisiejszego Santiago de Compostela. Po wykonaniu 
wyroku wydano rozkaz, aby ciało apostoła zostało 
rzucone psom na pożarcie. Jednak jego uczniowie 
wykradli zwłoki pod osłoną nocy i zabrali je do portu 
Jope gdzie Opatrzność Boża zesłała im statek bez 
załogi.  

 Uczniowie wsiedli na pokład zabierając ciało 
zmarłego na otwarte morze. Siódmego dnia żeglugi 
dotarli do ujścia rzeki Ulloa w Galicji, złożyli ciało 
swojego mistrza na wielkiej skale, która niczym wosk 
uformowała sarkofag świętego. 
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 Ta legenda, pozbawiona oczywiście pewnej 

dokładności naukowej, kreśli nam drogę ciała 

apostoła wiodącą na ziemie galicyjskie. 

Jednakże szczątki znalezione przez pewnego 

pustelnika i biskupa Iria Flavia, Teodomira, 

gdzieś około roku 814, nie zostały 

jednoznacznie rozpoznane, i do tej pory nie 

ma pewności czy ciało pochowane pod 

głównym ołtarzem katedry w Santiago de 

Compostela rzeczywiście należało do 

świętego Jakuba. 
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 Na początku IX w. pewien hiszpański pustelnik ujrzał 
gwiazdy na wzgórzu, które nazwano Compostela - "pole 
gwiazd" (wizję tę przypisuje się też biskupowi Teodomirowi 
w 772 roku).  

 Wkrótce potem znaleziono tu zakopany w ziemi ołtarz z 
ludzkimi kośćmi, które wg legendy należały do św. Jakuba 
(hiszp. Sant Iago) i zostały przywiezione z Egiptu, po jego 
męczeńskiej śmierci w roku 42 z rąk Heroda Agrypy. Niemal 
całą Hiszpanią władali wtedy Arabowie. Odkąd król Ramiro 
rozgłosił, że święty w cudowny sposób zjawił się u jego 
boku w bitwie pod Clavajo (w 844 roku) i zabił aż 60 tys. 
wyznawców Proroka, Jakub - Syn Gromu - uznany został 
za patrona chrześcijan walczących z muzułmanami. W 
miejscu grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela już od 
1078 roku stoi jedna z najpiękniejszych romańskich katedr 
- cel licznych pielgrzymek. 
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 jest dużo starsza niż sam apostoł.  

Według niektórych uczonych, droga ta 

pochodzi od schrystianizowanego dawnego 

szlaku pielgrzymkowego do Finisterre, 

uważanego za najbardziej wysunięty na 

zachód punkt Europy.  

Nazwa Finisterre wywodzi się od łacińskich 

słów Finis Terrae, i oznacza “koniec ziemi”. 
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 Uważa się, iż pielgrzymi przybywali tutaj aby 
zobaczyć miejsce, z którego dalej widać było już 
tylko otwarte morze i dokonywali rytuałów 
oczyszczenia takich jak oglądanie zachodu słońca 
(symbolu życia i śmierci), kąpiel na plaży 
Langosteira, symbolizującą oczyszczenie ciała, która 
pozwalała pielgrzymom pozbyć się pyłu z całej 
wędrówki, aby czyści mogli rozpocząć nowe życie 
wolne od grzechu, i w końcu palenie odzieży, którą 
mieli na sobie jako symbol pozostawienia za sobą 
dawnego życia.  

 Niektórzy badacze twierdzą, że rytuały te są 
logicznym pierwowzorem tego co później będzie 
nazywane szlakiem świętego Jakuba, z łatwością 
dostrzegając związek między rytuałem oczyszczenia 
z czasów przedromańskich z oczyszczeniem duszy 
które wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. 
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 Według tradycji w 814 roku pewien pustelnik 

o imieniu Paio poinformował biskupowa Iria 

Flavia, dawnego miasta rzymskiego w pobliżu 

dzisiejszej miejscowości Padrón, iż dostrzegł on 

niezwykłe światło rozchodzące się nad niewielką 

górą w pobliżu miasteczka. Biskup ten o imieniu 

Teodomir, udał się wraz z pustelnikiem na 

pagórek, znany również jako las Libredón, gdzie 

znajdował się tenże przedziwny blask i w tym 

miejscu odkryli kapliczkę oraz dawny cmentarz 

rzymski, a tam grób w którym spoczywał 

mężczyzna trzymający pod ramieniem swoją 

ściętą głowę. 
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 wiadomość o tym wydarzeniu skojarzono 
z Jakubem Większym, apostołem, który według 
legendy został wysłany do Hiszpanii w ramach 
ewangelizacji a Alfons II Cnotliwy, król Asturii 
przeniósł się z całym swoim dworem w miejsce 
odkrycia, stając się w ten sposób pierwszym 
pielgrzymem w historii. 

  Prawie sto lat później, Alfons III Wielki, nakazał 
wybudować pierwszą bazylikę większą 
zasługującą na przypisanie jej sławy równej tej 
którą osiągnął jeden z największych ruchów 
kulturowych Średniowiecza mobilizujący 
ogromną rzeszę wiernych z całej Europy. 
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 Compostela, której nazwa wywodzi się z łacińskiego 
Campus Stellae, co w języku hiszpańskim oznacza 
Campo de Estrellas a w polskim Pole Gwiazd, staje się 
miejscem pielgrzymek i powoli, za przyzwoleniem 
Karola Wielkiego, który chciał ustanowić teren obronny 
w obliczu najazdu arabskiego zaczyna rozwijać się 
szlak.  

 Również władcy północnych królestw hiszpańskich 
dostrzegli możliwość ponownego zasiedlenia tego 
terytorium i zbudowania trwałej sieci obrotu 
towarowego oraz rozprzestrzeniania się osób oraz 
ideologii na pozostałą cześć Europy.  

 Wiadomość o znalezieniu grobu apostoła 
błyskawicznie rozprzestrzenia się na całą Europę 
i wkrótce realizowane są pierwsze pielgrzymki, mniej 
więcej w X wieku. Jednak szlak zdobywa olbrzymią 
sławę dopiero w pierwszej połowie XII wieku. 
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Wiek XII i XIII, a także pierwsza połowa wieku 
XIV to trwający ponad 200 lat okres 
największej sławy szlaku. W tym czasie 
Chrześcijaństwo tworzy wspólną bazę 
religijną dla całej Europy a także 
wykształcają się ważne szlaki pielgrzymek – 
zarówno do Rzymu jak i do Jerozolimy.  

 Szlak pielgrzymki do Santiago ma duże 
znaczenie dla ówczesnego Chrześcijaństwa, a 
samo miasto Santiago staje się trzecim 
świętym miejscem w obrębie religii 
chrześcijańskiej, zaraz po dwóch miastach 
wymienionych wcześniej. 
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 Znaczenie szlaku świętego Jakuba w związku 

z promieniowaniem kultury średniowiecznej 

na Półwysep Iberyjski jest zasadnicze. Dzięki 

pielgrzymkom osady położone w obrębie 

chrześcijańskich królestw na północy 

Półwyspu mogły  zetknąć się z nowinkami 

artystycznymi, architektonicznymi, 

filozoficznymi i religijnymi pochodzącymi 

z pozostałej części kontynentu, przez co 

szlak został uznany za miejsce spotkań 

kultur.  
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 ustanowienie wyraźnie wyznaczonego przebiegu 
pielgrzymki przyczyniło się do ekonomicznego 
rozwoju osad i miast usytuowanych na jej trasie.  

 Za przykład mogą posłużyć Burgos albo León, 
miasta których katedry uważane są za głównych 
przedstawicieli kastylijskiej sztuki gotyckiej, 
i które zostały zbudowane właśnie w okresie 
świetności szlaku.  

 Szlak przyczynił się również do rozwoju 
znaczących budowli architektury romańskiej: 
klasztorów, kapliczek, małych kościółków, za 
sprawą których północ Hiszpanii jest jednym 
z najważniejszych ośrodków sztuki 
średniowiecznej na świecie. 
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monarchie chrześcijańskie z północy 

Półwyspu, w szczególności królestwo Kastyli, 

Leon i Navarry przyczyniły się do wzrostu 

potęgi Szlaku z zamiarem wyproszenia 

w zamian funduszy na sfinansowanie walk 

przeciwko muzułmanom z południa 

Półwyspu. 
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 W drugiej połowie XIV wieku pielgrzymka do Santiago de 
Compostela zaczyna tracić na znaczeniu, przede wszystkim 
z powodu problemów związanych z wielką schizmą zachodnią, 
która spowodowała podział Chrześcijaństwa.  

 W ten sposób, pomimo że każdego roku wielu wierzących 
podtrzymywało tradycję odwiedzania grobu apostoła, stopniowo 
popadała ona w zapomnienie.  

 Z drugiej strony fakt, iż półwysep był już właściwie w całości 
odzyskany sprawił, że monarchie, w szczególności kastylijska, nie 
musiały już prosić o fundusze na prowadzenie wojny przeciwko 
królestwom muzułmańskim z południa, przez co również szlak 
przestał mieć istotne znaczenie dla terenów przez które 
przebiegał. 

 W ten sposób Szlak Świętego Jakuba popadł w zapomnienie na 
wiele wieków aż do roku 1993, kiedy to rząd Wspólnoty 
Autonomicznej Galicji postanowił przywrócić mu dawne 
znaczenie turystyczne, żeby zwiększyć działalność ekonomiczną 
regionu. 
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 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
niewielka liczba osób podążała szlakiem 
pielgrzymki do Santiago i wyróżniają się jedynie 
tak zwane lata xacobeo, co w tłumaczeniu na 
język polski oznacza Rok Święty Jakubowy, to 
znaczy taki, w którym dzień Świętego Jakuba – 
25 lipca wypada w niedzielę. Mimo to, 
wykorzystując fakt, że rok 1993 był Świętym 
Rokiem Jakubowym, Xunta de Galicia (tzn. rząd 
Wspólnoty Autonomicznej Galicji) przeprowadził 
rozległą promocję turystyczną, aby 
zaprezentować szlak. Wzbudził on tak 
niesamowite zainteresowanie, że do stolicy 
Galicji przybyło ponad 90000 osób.  
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W 1993 roku Szlak został wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO 

dodatkowo potwierdził jego wartość 

kulturową, artystyczną i przyrodniczą przez 

co stał się on jeszcze bardziej atrakcyjny dla 

pielgrzymów. Katedra w Burgos, Stare Miasto 

w Santiago de Compostela oraz Rzymskie 

mury miejskie w Lugo stanowią kolejne 

atrakcje artystyczne z Listy Światowego 

Dziedzictwa, które możemy spotkać na trasie 

Szlaku Głównego lub Francuskiego. 
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 - po dojściu lub dojechaniu do Santiago de 

Compostela należy:  

- wejść przez Drzwi Święte, co ma wyrażać 

pragnienie otrzymania od Boga przebaczenia,  

- objąć Apostoła - jako akt przyjęcia i 

akceptacji wiary, którą On nam przekazuje,  

- odwiedzić grób Apostoła, by złożyć prośby o 

pomoc i opiekę. 
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 miasto w północnej Hiszpanii, położone na skraju 
Mesety Iberyjskiej nad rzeką Arlanzón, w 
regionie Kastylia i León, ośrodek administracyjny 
prowincji Burgos.  

 Z liczbą 178 966 mieszkańców jest 37. miastem 
Hiszpanii i drugim (po Valladolid) miastem 
regionu Kastylia i León pod względem ludności. 

 Burgos jest ośrodkiem przemysłowym oraz 
turystycznym, na którego rozwój wpłynęła 
biegnąca przez miasto Droga św. Jakuba, a także 
niewielkim, lecz rozwijającym się ośrodkiem 
uniwersyteckim. Na terenie miasta znajduje się 
również węzeł kolejowy (Burgos usytuowane jest 
na trasie łączącej Francję z Hiszpanią i 
Portugalią) i drogowy. 
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 znajdująca się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO.  

 Jest jedyną katedrą w Hiszpanii, która znalazła się na 
liście jako samodzielna budowla, a nie część starówki 
(tak jest na przykład w przypadku Salamanki, 
Santiago de Compostela, Ávili, Kordobie, Toledo oraz 
Cuenki) lub grupy budowli (jak w Sewilli).  

 Budowę katedry rozpoczęto w roku 1221. Większość 
prac budowlanych wykonano w XIII-XV wieku. 
Zachodnia strona katedry z główną fasadą zwieńczona 
jest dwoma gotyckimi wieżami o ośmiokątnych 
iglicach, zdobionych ażurowym maswerkiem. Nawa 
główna składa się z trzech przęseł. W architekturze 
katedry przeważa styl gotycki, ma jednak również 
istotne elementy renesansowe i barokowe, dodane w 
wyniku modyfikacji z XV-XVI wieku i późniejszych z 
XVIII wieku. 
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  właściwie Rodrigo Díaz de Bivar, zwany też 

Cyd Campeador (ok. 1030-1099), rycerz 

kastylski, wsławiony bojami z Maurami i 

Katalończykami, opiewany za życia w 

legendach, stanowiący wzór rycerstwa, 

męstwa i lojalności. Czyny Cyda opiewali 

hiszpańscy i arabscy kronikarze, były 

tematem eposu Pieśni o Cydzie. Posłużył za 

wzór tragikomedii P. Corneille'a Cyd. 
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 to według chronologii powstania trzecia z wielkich katedr 
Kastylii reprezentujących gotyk. Uważa się ją zarazem za 
najbardziej "francuską" z tego typu świątyń znajdujących 
się na terytorium Hiszpanii. I faktycznie, w porównaniu do 
innych cechuje ją wyjątkowa delikatność gotyckiej 
architektury oraz wyraźne podobieństwa do wielkich, 
francuskich katedr takich jak Cathédrale Notre-Dame de 
Reims, Cathédrale Notre Dame d'Amiens, Cathédrale de 
l'Assomption de Notre-Dame w Chartres a nawet paryskiej 
Cathédrale Notre-Dame.  

 Od czasów kiedy zaczęto ją wznosić na pozostałościach 
dawnej świątyni romańskiej (XIII wiek) stanowiła jeden z 
głównych przystanków na drodze pielgrzymek do 
Santiago de Compostela. Za najpiękniejszy element jej 
wnętrza jest uznawana jedna z najwspanialszych na 
świecie kolekcji średniowiecznych witraży.  
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 Niektórzy uważają, że katedra w Leon została 
zbudowana na identycznym planie jak katedra w 
Reims. Trzy nawy świątyni wieńczy olbrzymie 
sklepienie. Główna fasada posiada potrójny 
portal (złożony z drobiargowo rzeźbionych: 
centralnego Juicio Final "Sądu Ostatecznego" 
oraz bocznych  San Francisco "Św. Franciszka" i 
San Juan Bautista "Św. Jana Chrzciciela") bez 
wątpienia nawiązujący zarówno kształtem jak i 
bogactwem zdobienia do "bliźniaczej" katedry z 
Francji.  

 Nad portalami znajduje się wielka rozeta z XIII-
wiecznymi witrażami. Po obydwu stronach 
fasady rozmieszczone są dwie wysokie wieże, 
każda z nich różni się od drugiej. 
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 Po obydwu stronach fasady rozmieszczone są 
dwie wysokie wieże, każda z nich różni się od 
drugiej. Obserwując je można zauważyć jak 
ewoluował gotyk na przestrzeni trzech ostatnich 
wieków średniowiecza. Budowę wznoszącej się 
nad północną nawą wieży z dzwonnicą 
rozpoczęto w XIII wieku, a zakończono w XIV 
wieku. Ma 65 metrów wysokości, posiada 
stosunkowo łagodne jak na gotyk kontury, po 
dwie okiennice. Budowę południowej wieży z 
zegarem rozpoczęto w tym samym wieku co 
północnej, jednakże zakończono ją dopiero u 
schyłku gotyku w XV wieku. 68 metrowej 
wysokości, posiada bardziej zdecydowane, ostre 
kształty, jej iglicę bogato zdobią sterczyny.    

53 



54 



55 



Wtraży jest aż 134, uzupełnionych przez 3 

rozety.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niemal wszystkie 

powstały między XIII i XIV wiekiem.  

 Łącznie zajmują olbrzymią powierzchnię 

świątyni tj. 1.764 metry kwadratowe. 

Zważywszy, że katedra nie jest największą 

tego typu katedrą gotycką w Hiszpanii daje 

to wyjątkowy efekt w postaci wspaniałego 

oświetlenia wnętrza.  
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