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Wstęp

Od ponad tysi¹ca lat Europê przecinaj¹ szlaki pielgrzymkowe pro-
wadz¹ce do Santiago de Compostela. Cztery z nich biegn¹ przez
Francjê i schodz¹ siê za Pirenejami tworz¹c jeden szlak – Drogê
œwiêtego Jakuba (Camino de Santiago). Nowa nazwa powoli wy-
piera starsz¹ – Camino Francés. Za pocz¹tkowy punkt prawie osiem-
setkilometrowego Camino przyjmuje siê zwykle le¿¹c¹ po hisz-
pañskiej stronie Pirenejów miejscowoœæ Roncesvalles, choæ nie-
którzy uwa¿aj¹ zañ le¿¹ce po stronie francuskiej Saint-Jean-Pied-
de-Port. Camino koñczy siê jedn¹ z bram katedry w Santiago de
Compostela, w której znajduj¹ siê relikwie Aposto³a Jakuba.

Na Camino spotykamy ¿ywe œwiadectwo zarówno wiary, po-
bo¿noœci i ¿ycia religijnego, jak i historii chrzeœcijañstwa oraz
tworzonej w jego ramach literatury i architektury. Fizyczna trasa
Camino przecina zmieniaj¹ce siê jak w kalejdoskopie krajobrazy
Nawarry, Kastylii, Galicji, przechodzi przez zaspane wioski oraz
têtni¹ce ruchem miasteczka i miasta. Drogi do Santiago – zw³asz-
cza hiszpañskie Camino de Santiago – to obok dróg do Jerozoli-
my i Rzymu najstarsze szlaki pielgrzymkowe chrzeœcijañskiej
Europy.

Od chwili powstania Camino prawdziw¹ jego duszê stanowi¹
p¹tnicy. Ich nieprzerwany ci¹g przemierza³ i przemierza szlak od
œredniowiecza po dzieñ dzisiejszy. Podobnie jak œredniowieczni
pielgrzymi, tak i pielgrzymi wspó³czeœni ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
pochodzeniem, wiekiem, mow¹; nierzadko nale¿¹ do ró¿nych
konfesji, a nawet do ró¿nych religii. Wszyscy oni jednak zmie-
rzaj¹ w tym samym kierunku: do grobu Aposto³a Jakuba.
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Pe³ne tajemnicy oddzia³ywanie Camino pochodzi po czêœci ze
œcis³ego zwi¹zku z chrzeœcijañsk¹ tradycj¹ pielgrzymowania,
z chrzeœcijañskimi formami pobo¿noœci po³¹czonymi z kultem re-
likwii, pokut¹ za grzechy i zyskiwaniem odpustów. W tym wzglê-
dzie miejsca pielgrzymkowe s¹ tajemniczymi stolicami œwiata,
ogniskami ludzkiej nadziei, która nie przestaje ¿yæ tak¿e wtedy,
gdy – po ludzku patrz¹c – cz³owiek nie wie, co dalej. Inna czêœæ
wielowiekowego oddzia³ywania Camino nosi charakter wspólno-
towy i polega na byciu w drodze razem z innymi. Nastêpna czêœæ
jego oddzia³ywania p³ynie z majestatycznej skromnoœci kamien-
nych figur tworz¹cych romañskie portale i kapitele kamiennych
kolumn, ze strzelaj¹cych w niebo ³uków i witra¿y gotyckich ka-
tedr, z grubych murów schronisk dla pielgrzymów. Wzd³u¿ Ca-
mino rozci¹ga siê kilkusetkilometrowy sznur romañskich i gotyc-
kich budowli koœcielnych i militarnych – istnych pere³ architek-
tury. Z histori¹ miejscowoœci przy Camino wi¹¿¹ siê osobiste hi-
storie anonimowych p¹tników, rzemieœlników, karczmarzy, jak
równie¿ biografie znanych ludzi, którzy wywarli ogromny wp³yw
na rozwój Koœcio³a i tego, co nazywamy kultur¹ europejsk¹. Od
samego pocz¹tku pielgrzymki do Santiago by³y bowiem oparte
o specyficzn¹ infrastrukturê, niespotykan¹ na drogach pielgrzy-
mek do innych miejsc œwiêtych.

Trudno powiedzieæ, od kiedy opanowa³ mnie „wirus Camino”.
Pierwsze symptomy jego obecnoœci pojawi³y siê w roku 2000,
niejako przy okazji przyznania Krakowowi tytu³u Europejskiego
Miasta Kultury (European City of Culture). W tym samym roku
tytu³ ten przyznano równie¿ kilku innym europejskim miastom,
w tym Santiago de Compostela. Z tej okazji w œwiêto œw. Jakuba
(25 lipca) w koœciele œw. Katarzyny w Krakowie wykonano sta³e
czêœci Mszy œw. pochodz¹ce z przechowywanego w katedrze
w Santiago œredniowiecznego manuskryptu zwanego Codex Ca-
lixtinus. Artystom z Francji i Polski towarzyszy³ Chór Filharmo-
nii Krakowskiej. Wraz z przygotowaniami do koncertu opraco-
wano broszurê o Kodeksie oraz nagrano p³ytê CD o takim samym
tytule. W tym samym roku znajomi podarowali mi ksi¹¿kê Paolo

WSTÊP
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Coelho Pielgrzym. Natomiast w roku 2004 Muzeum Narodowe
w Krakowie zorganizowa³o ciesz¹c¹ siê du¿ym zainteresowaniem
wystawê pt. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela i jego
obraz w sztuce.

Od tego czasu zacz¹³em czytaæ literaturê na temat pielgrzy-
mek do Santiago de Compostela. Nagle okaza³o siê, ¿e wœród
moich znajomych s¹ osoby, które przesz³y b¹dŸ ca³e Camino b¹dŸ
jego czêœæ. Ich pe³ne zachwytu opowieœci zaczê³y padaæ na ¿yzn¹
glebê mojej wyobraŸni, prowadz¹c do powolnego krystalizowa-
nia siê pragnienia udania siê pieszo do Santiago. Do tego typu
wyjœcia trzeba byæ przygotowanym zewnêtrznie: w odpowiedni
sprzêt i kondycjê fizyczn¹, ale tak¿e wewnêtrznie, duchowo. Na-
stawienie wewnêtrzne poci¹ga go przodu, plecak czyni l¿ejszym,
odci¹¿a nogi, os³abia ból, dodaje si³.

Dodatkow¹ inspiracjê do wyjœcia na Camino by³a pielgrzym-
ka moich dwóch wspó³braci zakonnych – Staszka i Tomka – któ-
rzy w roku 2004 przemierzyli na rowerach szlak z Roncesvalles
do Santiago de Compostela. Dwa lata póŸniej Staszek razem ze
wspó³bratem Krzysiem przeszli Camino pieszo. Postanowi³em i ja
zrealizowaæ swoje pragnienie. Wspomniany ju¿ Tomek te¿ nosi³
siê z podobnym zamiarem, wiêc we wrzeœniu razem polecieliœmy
do Hiszpanii. Nasz¹ pielgrzymkê rozpoczêliœmy w Pamplonie.

Na œwiecie wydano setki ksi¹¿ek o Camino de Santiago, zre-
dagowano liczne strony internetowe, nakrêcono wiele reporta¿y
telewizyjnych. Nie napisa³em kolejnego przewodnika po Cami-
no. Nie jestem w tej materii kompetentny. Istniej¹ zreszt¹ bardzo
dobrze opracowane przewodniki w ka¿dym jêzyku, tak¿e w jêzy-
ku polskim. Nie podajê równie¿ praktycznych wskazówek, jak
najlepiej i najtaniej dotrzeæ do Hiszpanii i jak z niej wróciæ, co
zapakowaæ do plecaka, na jakie odcinki roz³o¿yæ ca³¹ drogê itp.
Wskazówki tego typu mo¿na uzyskaæ w biurach podró¿y lub od
znajomych, którzy ju¿ na Camino byli. Nie opisujê tak¿e dok³ad-
nie poszczególnych etapów drogi, zwi¹zanych z nimi wydarzeñ
historycznych, spotykanych obiektów architektonicznych i krajo-
brazów.

WSTÊP
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Spisa³em jedynie moje przemyœlenia i spostrze¿enia na temat
pielgrzymki, uzupe³ni³em je o wypowiedzi us³yszane z ust innych
p¹tników oraz o kilka informacji pochodz¹cych z literatury. W ten
sposób powsta³ zbiór refleksji oparty o pielgrzymkowe prze¿ycia
na Camino de Santiago. Pisz¹c stara³em siê byæ obiektywny, cho-
cia¿ z góry przyznajê, ¿e pielgrzymka do Santiago przesz³a pod
ka¿dym wzglêdem moje oczekiwania. Camino potrafi zaskoczyæ.

WSTÊP



Św. Jakub Większy
– patron pielgrzymów

Dzieje Apostolskie mówi¹, i¿ Aposto³ Jakub zwany Wiêkszym
zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ za panowania Heroda Agryppy1. We-
d³ug pobo¿nych opowiadañ œw. Jakub aposto³owa³ po zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa w Hiszpanii, a nastêpnie wróci³ do Judei. Po
œmierci Aposto³a jego uczniowie, przewieŸli morzem cia³o z po-
wrotem do Hiszpanii (tzw. translatio), na teren dzisiejszej Galicji,
gdzie zostaje uroczyœcie pogrzebany. Z czasem jednak o jego gro-
bie zapomniano.

W roku 711 muzu³manie l¹duj¹ na Pó³wyspie Iberyjskim i w
krótkim czasie go podbijaj¹. Na pó³nocy Pó³wyspu formuje siê
ruch oporu. Wojska chrzeœcijañskie wygrywaj¹ bitwê z muzu³ma-
nami pod Covadonga (722) rozpoczynaj¹c tym samym tzw. re-
konkwistê, czyli odbijanie Pó³wyspu z r¹k muzu³manów.

W roku 813 odkryto miejsce, w którym znajdowa³ siê zapo-
mniany grób Aposto³a. Towarzyszy³y temu nienaturalne zjawiska
w postaci œwiat³a gwiazd i œpiewów anielskich. Papie¿ Leon II
potwierdzi³ prawdziwoœæ znalezionych relikwii Aposto³a, a król
Alfons II kaza³ zbudowaæ nad jego grobem pierwsz¹ kaplicê. W ten
sposób rozpoczê³a siê historia miasta Santiago de Compostela.
„Santiago”, czyli „Sant Jago” znaczy w starohiszpañskim „œwiê-

1 Tytu³em wstêpu podajê jedynie skrótowe informacje na temat narodzin kultu
œw. Jakuba i zwi¹zanych z nim pielgrzymek do Santiago de Compostela. Bar-
dziej wyczerpuj¹ce wiadomoœci na ten temat zamieœci³em w Dodatku na koñcu
ksi¹¿ki.
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ty Jakub”, zaœ „Compostela” pochodzi od ³aciñskiego campus stel-
lae („pole gwiazd”) lub od compositum („ma³y cmentarz”).

Œw. Jakubowi szybko przyznano tytu³ „Obroñcy Hiszpanii”
oraz ustanowiono dla niego w³asne liturgiczne œwiêto. I oto mamy
rok 844. W bitwie pod Clavijo wojska chrzeœcijañskie pokonuj¹
wojska muzu³mañskie. Sam œw. Jakub przechyli³ szalê zwyciê-
stwa na korzyœæ chrzeœcijan, ukazuj¹c siê po ich stronie na bia³ym
koniu, z mieczem w rêku. Miecz jest atrybutem œw. Jakuba, gdy¿
by³ narzêdziem jego mêczeñskiej œmierci. Po bitwie pod Clavijo
Aposto³a okrzykniêto „pogromc¹ Maurów” (Matamoros).

Do grobu w Santiago de Compostela zaczêli przybywaæ p¹tni-
cy. Najpierw z Francji i Hiszpanii, a nastêpnie z ca³ej Europy.
W œredniowieczu bowiem p¹tnik móg³ siê udaæ do jednego z trzech
g³ównych miast pielgrzymkowych: Jerozolimy, Rzymu lub San-
tiago. Dante w swojej Vita Nuova u¿ywa dla pielgrzymów trzech
okreœleñ. Tych, którzy udaj¹ siê do Jerozolimy nazywa palmieri,
bo p³yn¹ przez morze aby przywieŸæ ga³¹zkê palmy, udaj¹cych
siê do Rzymu nazywa romei, nazwê peregrini rezerwuje zaœ dla
pielgrzymów do Santiago.

ŒW. JAKUB WIÊKSZY – PATRON PIELGRZYMÓW



Pamplona – obrońca twierdzy

Jesteœmy z Tomkiem w Pamplonie. Wychodz¹c na plac przed
dworcem kolejowym po raz pierwszy, na terenie Hiszpanii, opusz-
czamy klimatyzowane pomieszczenia. Mimo wieczornej pory ¿ar
leje siê z ka¿dego szeœciennego centymetra jasnego nieba, odbija
siê od asfaltu placu, od fasady budynku. Pierwsza myœl – uciec
z powrotem do wnêtrza dworca! Doje¿d¿amy jednak autobusem
do centrum starego miasta. Stamt¹d w¹skimi ulicami udajemy siê
pieszo najpierw do albergue (schroniska dla pielgrzymów), gdzie
otrzymujemy tzw. credencial (dowód pielgrzyma). Nastêpnie uda-
jemy siê na nocleg do kolegium jezuitów.

Pamplona jest miastem za³o¿onym przez Rzymian, po których
niestety nie zachowa³y siê ¿adne wiêksze zabytki lub pozosta³o-
œci. Dzisiejsz¹ Pamplonê œwiat zna miêdzy innymi z obchodzone-
go w dniach 6-15 lipca El Sanfermin – religijno-ludowego festi-
walu ku czci œw. Fermina. Ulice stolicy Nawarry zape³niaj¹ siê
wówczas turystami z ca³ego œwiata, g³ównie z Ameryki. Nosz¹
oni kowbojskie kapelusze i ró¿ne inne akcesoria zwi¹zane z ho-
dowl¹ byd³a lub walkami byków. Wielk¹ atrakcj¹ fiesty jest bo-
wiem codzienne przeganianie ulicami starego miasta stada byków.
M³odzi ludzie – zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety – wykorzystu-
j¹ tê okazjê dla wykazania siê odwag¹ i brawur¹. Biegn¹ oni t³um-
nie przed stadem zwierz¹t jak d³ugo siê da. Gdy niebezpieczeñ-
stwo ze strony pêdz¹cych i rozjuszonych byków jest zbyt du¿e,
uciekaj¹cy chroni¹ siê w ostatnim momencie za specjalnie usta-
wiony p³ot albo wspinaj¹ na uliczne latarnie. Szczêœciem jest, kiedy
gonitwa koñczy siê jedynie poturbowaniami. Poniewa¿ fiesta przy-
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pada na „sezon ogórkowy” w polityce, krótkie relacje z gonitwy
byków mo¿na zobaczyæ tak¿e w polskiej telewizji. Religijny cha-
rakter fiesty prawie zupe³nie zanikn¹³.

Sanfermin by³o lokalnym œwiêtem Navarry do czasu, gdy Er-
nest Hemingway nie opisa³ go w swojej ksi¹¿ce S³oñce te¿ wscho-
dzi (1926). „W po³udnie w niedzielê szóstego lipca wybuch³a fie-
sta. (...) Fiesta zaczê³a siê naprawdê. Trwa³a dzieñ i noc przez ca³y
tydzieñ. Nie ustawa³y tañce, nie ustawa³o picie, wci¹¿ trwa³a wrza-
wa. Rzeczy, które siê dzia³y, mog³y siê zdarzyæ jedynie podczas
fiesty. W koñcu wszystko sta³o siê nierealne i doznawa³o siê wra-
¿enia, ¿e nic nie mo¿e mieæ ¿adnych konsekwencji”.

Goœcinne kolegium jezuitów opuszczamy wczeœnie rano i idzie-
my w kierunku przecinaj¹cego miasto pielgrzymiego szlaku. Pu-
ste, oœwietlone ulice Pamplony stopniowo zape³niaj¹ siê samo-
chodami. W Pamplonie najbardziej interesuje mnie twierdza, tu-
taj bowiem zaczê³a siê historia mojego zakonu. Niestety o tej po-
rze dnia mogê j¹ zobaczyæ jedynie z zewn¹trz. Po twierdzy po-
zosta³y wystylizowane mury z bastionami z bia³ego kamienia. Ca-
³oœæ otacza wyschniêta fosa. Do jej zewnêtrznej strony przylega
szeroki pas zieleni nale¿¹cy do miejskiego parku. Po wyasfalto-
wanych drogach parku spaceruj¹ ludzie z psami, œmigaj¹ rowe-
rzyœci. Jak z miejsca, w którym stojê mog³a wygl¹daæ twierdza
przed prawie piêciuset laty? Wówczas na jej murach sta³ Iñigo
López y Loyola, póŸniejszy œw. Ignacy z Loyoli.

Iñigo López de Oñaz y Loyola urodzil siê w roku 1491 jako
najm³odszy syn baskijskiego szlachcica z prowicji Guipúzcoa.
Czternastoletniego Iñigo wys³ano na dwór krewnego jego matki –
Juana Velázqueza de Cuéllar. Velázquez by³ wielkim podskarbim
(ministrem finansów) i bliskim zaufanym hiszpañskich królów.
Zarz¹dza³ zamkiem i pa³acem królewskim niedaleko Madrytu. Pod
jego opiek¹ w latach 1505-1517 Iñigo „kszta³ci³ siê” na pazia
i dworzanina. Zgodnie z panuj¹cym na dworze Velázqueza ide-
a³em œredniowiecznego rycerza, Iñigo wpojono zmi³owanie do tur-
niejów i pos³ugiwania siê broni¹; jego g³owê nape³niono marze-
niami o damie serca. Po œmierci Velázqueza (1517) Iñigo prze-

PAMPLONA – OBROÑCA TWIERDZY
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niós³ siê jako ¿o³nierz gwardii przybocznej do Don Antonio Man-
rique de Lara, ksiêcia Nájery i wicekróla Nawarry. Ten ustanowi³
go rozjemc¹ w licznych – tak¿e politycznych – sprawach konflik-
towych, z czego Iñigo dobrze siê wywi¹zywa³.

20 maja 1521 roku Francuzi wykorzystali powstanie w Hisz-
panii i ich wojska podesz³y pod mury Pamplony. Mieszkañcy Pam-
plony bez wahania i oporu stanêli po stronie Francuzów. W ich
œlady zamierza³ pójœæ tak¿e komendant twierdzy. M³ody oficer
Iñigo przekona³ go jednak, ¿e twierdzy nie nale¿y poddaæ. „Zwy-
ciê¿yæ albo zgin¹æ” – takie by³o has³o Iñigo. Inni oficerowie mieli
w tej sprawie odmienne zdanie. Z wojskowego punktu widzenia
opór by³ bowiem bezsensowny. Si³y francuskie liczy³y 12 000 ¿o³-
nierzy, w twierdzy zaœ by³o 1000 obroñców i 19 dzia³. Po szeœcio-
godzinnym ostrzale francuska kula armatnia strzaska³a Iñigo pra-
w¹ nogê i uszkodzi³a ciê¿ko lew¹ – prawdopodobnie od³amkami
muru. Gdy spiritus movens oporu zosta³ wyeliminowany z walki,
reszta za³ogi podda³a siê. Francuzi traktowali Iñigo z wszelkimi
honorami. Po dwóch tygodniach pozwolili go odtransportowaæ
z Pamplony do rodzinnego zamku w Loyoli, ko³o Azpeitia-Gui-
púzcoa. Niesiono go w lektyce. Poniewa¿ g³ówne drogi opano-
wane by³y przez Francuzów, tragarze szli bocznymi, górskimi
œcie¿kami, prawdopodobnie przez Iza, Zuasti, Irurzun, Lecumberri
i Vidania. Pe³na cierpienia droga trwa³a oko³o dwóch tygodni, ³¹cz-
nie z kilkudniow¹ przerw¹ w Ozaeta, gdy¿ ranny bardzo gor¹cz-
kowa³. Nale¿y dodaæ, ¿e bohaterska postawa Iñigo nie posz³a na
marne. Zwyciêski pochód Francuzów zosta³ wkrótce zatrzymany
i musieli siê wycofaæ za Pireneje. Dnia 5 lipca nad twierdz¹ w Pam-
plonie powiewa³a znowu hiszpañska flaga.

Z historycznego punktu widzenia bitwa o Pamplonê by³a wy-
darzeniem lokalnym, lecz dla Iñigo oznacza³a ona punkt zwrotny
w ¿yciu. W Loyoli przygotowywa³ siê na œmieræ. Rany nie chcia-
³y siê goiæ, ju¿ raz zroœniête koœci musia³y zostaæ ponownie z³a-
mane, bo Ÿle je z³o¿ono. Prawa noga by³a nadal krótsza, czego
pragn¹cy dworskiej kariery Iñigo nie umia³ i nie móg³ zaakcepto-
waæ. Dlatego poddawa³ siê kolejnym, d³ugotrwa³ym mêkom na
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wyci¹gu. Dla zabicia czasu chcia³ czytaæ powieœci rycerskie, ale
tych w zamku nie by³o. Jedynymi dostêpnymi lekturami w jêzy-
ku hiszpañskim okaza³y siê Z³ota legenda Jakuba de Voragine i ¯y-
cie Jezusa Chrystusa Ludolfa z Saksonii, czyta³ je wiêc na prze-
mian. To w³aœnie pod wp³ywem tych ksi¹¿ek podj¹³ decyzjê o ra-
dykalnej zmianie ¿ycia. Po dziewiêciu miesi¹cach rekonwalescen-
cji móg³ chodziæ. Pod pretekstem odwiedzenia rodziny w Oñate
i odebrania nale¿nego mu ¿o³du w Navarrete Iñigo zostawi³ swo-
ich krewnych i wyruszy³ w drogê. Ju¿ wtedy nosi³ siê z zamia-
rem, ¿e do rodzinnego zamku nie wróci, a je¿eli Bóg pozwoli, uda
siê do Ziemi Œwiêtej.

Spod twierdzy razem z Tomkiem dochodzimy do przebiegaj¹-
cego ulicami miasta Camino. Uœwiadamiam sobie, ¿e tymi pierw-
szymi krokami na szlaku rozpoczyna siê moja droga do Santiago
– chocia¿by by³a ona nie wiem jak d³uga, to te pierwsze kroki s¹
decyduj¹ce. Inne bêd¹ jedynie ich nastêpstwem.

Z daleka widzimy kilkuosobowe grupki pielgrzymów. Wcho-
dzimy pomiêdzy dwie z nich – przed sob¹ mamy czterech ¿wawo
pielgrzymuj¹cych starszych p¹tników z Francji, za nami m³odych
ludzi z Hiszpanii. Woko³o nas ci¹gn¹ siê nowoczesne dzielnice
Pamplony. Miasto opuszczamy w kierunku po³udniowo zachod-
nim. Udajemy siê ku widocznej na horyzoncie prze³êczy Puerte
del Perdón. Po obydwu stronach odleg³ej prze³êczy widaæ bia³e,
wolnostoj¹ce wiatraki. Ich sylwetki nie pasuj¹ do górzystego kra-
jobrazu i mocno go zniekszta³caj¹. Asfaltowy dotychczas szlak
przechodzi w poln¹ drogê. Zamiast zabudowañ, po obydwu stro-
nach drogi rosn¹ bujne krzewy dzikiej ró¿y z pêczkami ma³ego,
czerwonego g³ogu, kêpy ja³owca z ciemnymi kulkami, uginaj¹ce
siê od owoców ga³êzie dzikiego bzu i ca³e œciany k³uj¹cych dzi-
kich je¿yn. Zaczyna siê doœæ strome podejœcie. Na prze³êczy Pu-
erte del Perdón ustawiono nowoczesny pomnik, przedstawiaj¹cy
grupê wêdruj¹cych konno i pieszo pielgrzymów. Wysokie, wy-
ciête z blachy wystylizowane postacie stylem pasuj¹ bardziej do
konstrukcji wiatraków ani¿eli do historycznego ducha Camino.
Pomnik przypomina raczej grupê konnych Don Kichotów z pie-
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szymi giermkami, którzy zrezygnowali z walki z nieosi¹galnymi
dla nich skrzyd³ami wiatraków i ko³ysani lekkim wiatrem id¹ da-
lej w kierunku Santiago. Z prze³êczy Puerte del Perdón w kierun-
ku pó³nocno-wschodnim rozci¹ga siê daleki widok na Pamplonê
i na Pireneje, a w kierunku zachodnim – na dolinê pomiêdzy rze-
kami Ebro i Aragón. Na prze³êczy spotykamy Katarzynê i Joannê
z Warszawy oraz studentów: Martê i Arka z Krakowa. Lekki ch³od-
ny wiatr muska skrzyd³a wiatraków, pomnik i odpoczywaj¹cych
wokó³ niego p¹tników.

Po krótkiej rozmowie schodzimy z przewiewnej prze³êczy i za-
nurzamy siê w strefê upalnego, wisz¹cego powietrza. Jest tak go-
r¹co, ¿e nawet nasze cienie wyraŸnie siê skurczy³y. Nieco d³u¿sz¹
przerwê robimy przed koœcio³em w Obanos. Wielu p¹tników zna-
laz³o schronienie przed s³oñcem w cieniu koœcio³a, na zielonym
trawniku wokó³ hydrantu z kranem. S³owo cieñ w upalnej Hisz-
panii ma inne znaczenie, ni¿ to samo s³owo w jêzyku polskim.
Ca³ym cia³em odczuwa siê, jak przydatny i zbawienny w czasie
sjesty mo¿e byæ cieñ pochodz¹cy od wysokiej koœcielnej budow-
li, od drzewa, od czegokolwiek...

Z Obanos zwi¹zana jest historia o Wilhelmie i jego siostrze œw.
Felicji. Razem pielgrzymowali do Santiago, ale w drodze powrot-
nej Felicja chcia³a siê rozstaæ z bratem. Zainspirowana pielgrzym-
k¹ pragnê³a zostaæ jako pustelniczka w Obanos. Brat nie chcia³ siê
na to zgodziæ i w porywie gniewu zabi³ j¹. Gdy siê opamiêta³ to raz
jeszcze odby³ pielgrzymkê do Santiago. Powróci³ do Obanos i osiad³
jako pokutnik w tutejszych górach. Dzisiaj on i jego siostra s¹ uwa-
¿ani za patronów tej okolicy. Podobne opowiadania bêd¹ nam to-
warzyszy³y na ca³ym Camino. Prawie z ka¿d¹ napotkan¹ miejsco-
woœci¹ wi¹¿e siê jedno lub kilka opowiadañ czy poetyckich legend.
To one, czêsto dos³ownie, nakazywa³y wyrastaæ z ziemi lokalnym
miejscom pielgrzymkowym, to one nakazywa³y powstawaæ koœcio-
³om, zape³nia³y je wiernymi i dzie³ami sztuki, one inspirowa³y oko-
licznych ludzi do udania siê w drogê, a dla niezliczonych rzesz by³y
Ÿród³em duchowej pomocy, pociechy i nadziei.
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