


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
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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.
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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.
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