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Cezary TARACH A

PAPIEZ W COMPOSTELI
Europo, poznaj sama siebie...”
Jan Pawel II
1. SANTIAGO DE COMPOSTELA
- HISTORIAIDZIEtf DZISIEJSZY
Najwazniejszym miejscem kultu
Swistego Apostola i Msczennika Jakuba Wiskszego jest Santiago de Compo
stela polozona w pdlnocno-zachodniej
czsSd P61wyspu Pirenejskiego. Ziemia
to bogata i piskna, gdzie ocean fiordami wcina sis w zieleri l$k, las6w i p61.
Klimat tu lagodny, w powietrzu sporo
wilgoci, jakze inaczej niz na spalonej
sioncem kastylijskiej Mesecie. Sami
mieszkancy nazywajs swoja krains
„Galicia verde” - Zielona Galicja. W
tym wlaSnie uroczym zak^tku Hiszpanii znajduje sis miasto Sw. Jakuba,
miasto, kt6rego piskno zaczarowane w
kamieniu jest jakby z baSni. W roku
1985 UNESCO oglosilo Compostels
przynalezn? do Swiatowego dziedzictwa ludzkoSd, podkreSlaj 4c jej uniwersalny walor miejsca przyjmuj^cego
tysi^ce pielgrzym6w z calego Swiata. W
konsekwencji tego postanowienia
Rada Europy przyznala drodze do
Composteli zaszczytne miano I Szlaku
Kulturowego na naszym kontynencie.
Wedlug tradycji Apostol Jakub,
syn Zebedeusza, brat Sw. Jana Ewangelisty przybyt do Hiszpanii nauczaj^c
Ewangelii. W swej wsdrdwce dotarl do
ujScia rzeki Ulla w Galicji. Po powrode do Jerozolimy zostal Scisty na polecenie Heroda Agryppy, w roku 44.

Jego uczniowie zabrali dato nad brzeg
morza, umieScili w marmurowym grobowcu i poplynsli do miejsca, gdzie
niedawno glosil Chrystusa. Dotarli do
Iria Flavia, gl6wnego portu rzymskiego
w tych stronach. Tu pogrzebali cialo w
pobliskim lesie i wznieSli marmurowy
oltarz. Z czasem jednak zapomniano o
grobie Apostola i przez dlugie wieki
kr^zyly na ten temat tylko domysly. W
roku 813 eremita Pelagiusz odnalazl
miejsce poch6wku, wiedziony nieziemskim Swiatlem gwiazdy i cudownym
Spiewem. Powiadomi! natychmiast o
tym niezwyklym wydarzeniu miejscowego biskupa Teodomira, kt6ry zidentyfikowal grobowiec na podstawie ins*
krypcji. Kr61 Alfons 11 zaS oglosil Sw.
Jakuba patronem swego kr61estwa. Z
wydarzeniem tym wi$ze sis etymologia
nazwy miasta. Do pierwotnego Santia
go dodano Compostela (od lac. cam
pus stellae - pole gwiazdy, tej kt6ra
wskazala Pelagiuszowi miejsce poch6wku Apostol a).
Pocz^wszy od XI wieku Santiago
stalo sis centrum pielgrzymkowym Eu
ropy, odwiedzanym przez kr616w, ksi$z^t, duchownych i Swieckich wszystkich
stan6w. Szczyt swego znaczenia miasto
osi^gnslo w nastspnym stuleciu, co
znalazlo odzwierciedlenie m.in. w zapi-

300

Pontyfikat w oczach Swiata

sie Sredniowiecznym w Kodeksie kalikstynskim. Wielkie znaczenie miat r6wniez fakt przyznania Composteli przywileju „Petnego Jubiteuszu Roku Swistego” , co, de facto, postawito je w rzsdzie Swistych miast chrzeScijaristwa.
Na przestrzeni wiekdw ruch pielgrzymkowy nie ustawat, choc przechodzit r6zne fazy. Pod koniec Sredniowiecza
zmniejszyt sis znacznie. W wyniku re
formacji przestaii przybywad tu pielgrzymi z kraj6w skandynawskich, z
Anglii i Niemiec. Nie sprzyjaty pielgrzymkom r6wniez ustawiczne wojny
XVI-XVII wieku. WSr6d narodowoSci
najliczniej odwiedzajecych gr6b Sw. Jakuba znajduje sis Hiszpanie, Francuzi,
Wtosi, Portugalczycy, do XVI stulecia
r6wniez Niemcy. Nie brakowato jed
nak i przybyszdw z Europy Wschod
niej, w tym z Polski. Zachowaty sis pisane Swiadectwa owych peregrynacji.
Jednym z bardziej znanych pielgrzym6w polskich byt Jakub Sobieski, ojciec krdla Jana III, kt6ry znalazt sis w
Composteli w roku 1611. O populamoSd kultu Sw. Jakuba i czci, jake odbieral w Rzeczypospolitej, Swiadczy fakt,
ze w roku 1676 zostal on ogloszony patronem w woj nie przeciwko Turkom.
W naszym stuleciu coraz czsSciej pojawiaje si^ w Santiago rdwniez przybysze
z obu Ameryk.
Przemiany, jakie dokonaty sis w
Hiszpanii po roku 1975, tzn. po Smierci
gen. Franco, spowodowaty znaczny
spadek liczby pielgrzym6w przybywajecych do Composteli. Rzedy socjalistdw Felipe Gonz£leza (PSOE) przyczynity sis do znacznej laicyzacji zycia
publicznego, podwazenia moralnych
wartoSci gloszonych przez KoSci6t katolicki i deprecjonowania chrzeScijanskiego modelu zycia. Kosztem rezygnacji z wielu tradycyjnych wzorc6w Hisz-

pania zaczsta sis zblizad do konsumpcyjnego dobrobytu w amerykatiskim
stylu. Efektem tych procesdw byl r6wniez istotny spadek praktyk religijnych,
w tym mniej liczny udzial w tradycyj
nych pielgrzymkach.
Jednakze juz w poczetkach lat
osiemdziesietych, m.in. pod wptywem
wizyt papieskich, te niekorzystne tendencje zaczsty ulegad zmianie. W San
tiago de Compostela zauwazono znaczne ozywienie ruchu pielgrzymkowego,
zwlaszcza wSr6d mtodziezy. Dotyczy to
tak Hiszpan6w, jak i przedstawicieli innych narodowoSci. Biuro pielgrzymkowe przy katedrze w Santiago przeprowadzito gruntowne badania socjologiczne pielgrzym6w przybylych w latach
1985-1990. Generalne spostrzezenie
jest takie, ze liczba petnik6w degle
wzrasta. I tak na przyktad w latach
1985-1986 przybylo ich tu 2491, podczas gdy w samym tylko roku 1989
przyjsto 5760 pielgrzym6w. tecznie w
badanym piscioleciu przybylo do Com
posteli 19575 pielgrzym6w. Pod wzglsdem narodowoSciowym przewazaje Hi
szpanie - 9939, nastspnie Francuzi 3255, Niemcy - 2200, Belgowie -1315,
stosunkowo mala grupa Wtoch6w 557, i mniejsze grupy z Holandii,
Szwajcarii, Wysp Brytyjskich, USA,
Austrii i Portugalii. W kazdej z wymienionych grup narodowoSciowych daje
sis zauwazy6 tendencja wzrostowa,
szczeg61nie widoczna w przypadku Hiszpantiw, Wtochdw i Irlandczyk6w.
Zdecydowana wiskszoSl pielgrzym6w uznaje za najwazniejszy motyw
przybyda do Composteli motyw religijny b^df religijno-kulturowy (ok.
90,3 %). Trasa pielgrzymki, przy calej
swej malowniczoSd, jest dosyd trudna
(warunki klimatyczne, uksztaltowanie
terenu). Zasadniczo petnicy pokonuje
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droge do Santiago na trzy tradycyjne
sposoby: pieszo, konno lub na rowerze. Z zestawieii za lata 1986-1990 wynika, ze najwiecej os6b przybywa pie
szo (ok. 76 % ), rowerem (ok. 16 %) i
niewielka grupa konno. Ta ostatnia
forma pielgrzymowania zdaje sie stopniowo zanikad, roSnie natomiast populamoSd peregrynacji rowerowej, zwla
szcza wSrdd mlodych.
Kolejna kwestia to zagadnienie
grup wiekowych. Stosowne badania za
lata 1988-1990 wykazaly, ze najliczniej
reprezentowany byt przedziat wiekowy
21-30 lat, (22%). Prawie tak? sam?
grope stanowila mtodziez od 16-20 lat
(21%). Tak wiec razem ze starszymi
dziedmi (11-16 lat) ludzie mlodzi do 30
roku zycia to ponad potowa uczestnik6w pielgrzymek. Okoto 20% stanowi?
ludzie w wieku dojrzatym (30-50 lat).
Po przytoczeniu tych danych liczbowych warto postawid sobie pytanie:
jakie s? przyczyny stale wzrastaj?cej
fali pielgrzymkowej , albo inaczej: jakie
wartoSci, jaki typ duchowoSci przyci?ga
ludzi z rdznych stron do tego Swietego
miejsca. W czym tkwi genius lod?

2. DUCHOWY WYMIAR DROGI
DO SANTIAGO
Europejczycy poszukuj ? korzeni
wtasnej kultury. Sk?d przybywamy?
Kim jesteSmy? Dok?d zmierzamy? Obsesyjne pytania Gauguina z now? sit?
nurtuj? wsp6tczesnych w dobie kryzysu
tozsamoSci Europy. Zbyt czesto jednak
odpowiedzi na nie szuka sie poza sob?,
nie badaj?c wtasnych sere, pozostawiaj?c na uboczu „wewnetrznego czlowie
ka” . Papiez Jan Pawel II dostrzegl, ze
w duchowoSci kompostelanskiej tkwi?
£r6dta, dzieki kt6rym mozna poznad
Europe i siebie samego. List pasterski
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biskup6w Hiszpami dotycz?cy Drogi
do $w. Jakuba z 1988 r. ujmuje ow? duchowoSd w trzech ptaszczyznach.
Chrystologiczny
wymiar
pielgrzymowania jest tym, co powinno
ukierunkowywad cate nasze wewnetrzne doswiadczenie zycia chrzeScij an
skiego . Droga do Santiago, jak wskazuj? Swiadectwa wielu pielgrzym6w,
jest niczym znak, symbol drogi zycia,
drogi, jak? jest dla nas Jezus Chrystus
(„Ja jestem drog?, i prawd?, i zyciem”
J 14, 6). Poza Chrystusem nie ma dro
gi, bez Niego nie mozemy osi?gn?d petni czlowieczedstwa. Pamietad rdwniez
nalezy, ze pielgrzymowanie, chodby
wiodto do miejsc tak gwietych jak Jerozolima, Rzym czy Compostela, nie jest
celem samym w sobie. To Chrystus wyznacza kres. Dla wielu chrzeScijan,
kt6rych zycie religijne jest przygaszone
lub prawie martwe, pielgrzymowanie
to wielkie przebudzenie. Ale nawet i
ludziom dojrzatym w wierze moze
przynosid, i jest tak istotnie, pogtebienie wtasnej duchowoSci.
Najbardziej widocznym znakiem
wsp61noty koScielnej w pielgrzymowaniu do Santiago jest Jubileusz Roku Swietego. Pierwszy miat
miejsce w roku 1122 na podstawie
przywileju wydanego przez papieza
Kaliksta II. Potwierdzit to prawo kogciola kompostelanskiego papiez Aleksander III w 1179 r. Daty te s? o tyle
istotne, ze wdwezas jeszcze nie istnial
Rok Swiety Rzymski, kt6ry rozpoczyna
sie w roku 1300 i obchodzony jest z
czestotliwoSci? 100, 50 i 25 lat. Rok
Swiety w Composteli celebruje sie z
wieksz? czestotliwoSci?, zawsze wtedy,
gdy niedziela przypada na 25 lipca. W
ten spos6b w kazdym stuleciu przypada
14 lat Swietych. Najblizsze odbed? sie
w roku 1993 i 1999. Ko£ci6! od pocz?t-
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ku przyznawal pielgrzymom nadzwyczajne odpusty z okazji jubileuszy. Wystarczy tu przypomnied bulls Deus Omnipotens papieza Leona XIII, z 1884
roku, w kttirej oglosil on calemu Swiatu Iaski plynsce z pielgrzymowania do
grobu Apostota. R 6wniez ostatni papieze przywi^zywali wielks wags do tej
sprawy. Dawali temu wyraz Pius XI,
Pius XII, Jan XXIII i Pawet VI. I wreszcie Jan Pawet II, kt6ry zwr6d l szczeg61ns uwagc na Compostela, przybywajsc tu jako pielgrzym w roku 1982 i
przewodnicz$c IV £wiatowemu Dniu
Mtodziezy w 1989.
D r o g a do Santiago - podobnie
jak i do innych miejsc kultu - pojmowana i praktykowana jako pokuta,
winna prowadzic ze swej istoty do
d u c h o w e j k o n w e r s j i . Pielgrzym
poprzez akty wyrzeczenia, fizyczny
trud pielgrzymowania, pokorc i modlitwQ czyni jakby ekspiacjc za grzechy
wtasne i swoich bliinich. Zewnctrzna
cisza i skupienie winny przejSc w wewnctrzny spok6j duszy. Dtuga droga
daje r6wniez okazji do Swiadczenia
dziel milosierdzia wzglcdem pielgrzymujscych, uczy wsp61zycia i zyczliwego
porozumiewania sic pomicdzy rdznymi
ludfmi, przetamujsc granice polityczne, geograficzne czy religijne.
Pielgrzymdw mozna podzielid na
dwie grupy ze wzglcdu na ich intencje i
duchowoSd. Pierwszs grupc stanowis
ludzie o silnej, ugruntowanej wierze,
kt6rzy wcdrujs z jasns SwiadomoSci?
celu. Ich pielgrzymowanie umiejscowid
mozna w obrcbie generalnej katechezy
Kosciola. Jest ono komplementarne
wzglcdem procesu nauczania wiary.
Droga do Santiago traktowana jest
przez nich jako:
- doSwiadczenie wychodzenia z
siebie samego i konfrontacji z trudami,

- kontakt z nature, kt6ra Swiadczy
o Stw6rcy,
- odkrywanie wrazliwoSci dla blifniego, goSdnnogd, solidamoSd („Bylem
glodny, a daliScie Mi jeSd [...] bylem
przybyszem, a przyjcli&ie Mnie” Mt
25,35),
- spontaniczna modlitwa osobista
w ciszy,
- wcdrowanie ku osobowej syntezie, tak waznej zwtaszcza dla mlodych,
kt6ra odpowiada na podstawowe dla
czlowieka pytania: kim jestem?, kim
byd powinienem?
Wszystkie te doswiadczenia, kt6re
pielgrzymowanie umozliwia, ss tak zr6znicowane i niepowtarzalne jak kazde
ludzkie zyde. Warto przytoczyd tu slo
wa hiszpanskiego poety Le6na Felipe:
„Mojs drogs do Boga nie chodzil,
nie idzie i nie p6jdzie nikt” .
Byd moze jeszcze mocniej doSwiadczajs tych s!6w d pielgrzymi, ktdrzy
wyruszajs w drogc do Santiago bcd?c
„w trakcie poszukiwania” wlasnego dochodzenia do Boga. W kompostelanskich ksicgach pielgrzymkowych znaj*
duje sic wiele takich Swiadectw wiary
odzyskanej, czy osisgnictej, zwtaszcza
przez ludzi mlodych.

3. PAPIEt W COMPOSTELI
I PERSPEKTYWY PRZYSZLO$CI
Jan Pawel II - tak w swym nauczaniu, jak i przez osobiste uczestnictwo podkreSla szczeg61ns role Swictych
miejsc pielgrzymkowych. St$d tak czcsto wspomina o ukochanej przez niego
Fatimie, Composteli i Jasnej G 6rze. W
programach papieskich wizyt odwiedziny tych sanktuari6w stanowis staly
punkt programu. Tak tez bylo i w przy
padku wizyty Ojca Swictego w Hiszpanii, kt6rs odbyl w dniach 31 pafdziernika - 9 listopada 1982 r. Okazjs do
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podjsda tej podr6zy byl Rok
Terezjariski, zwi^zany z 400-leciem
Smierd Sw. Teresy z Avila. Jan Pawel
II chcial osobiSde zainaugurowal jubileusz, ale zamach dokonany na jego
osobs 13 maja 1981 r. uniemozliwit te
plany. Papiez dokonal wise zamkniscia
jubileuszu. Przypomnia! rdwniez hiszpariskich Swistych, zasluzonych dla Ko
Sdola powszechnego: Sw. Teress, Sw.
Jana od Krzyza, Sw. Ignacego Loyols i
Sw. Franciszka Ksawerego. Odwiedzil
najwisksze miasta Hiszpanii, a na koniec swego pobytu przybyl wlaSnie do
Composteli, gdzie w Akcie Europejskim ukazal misjs KoSdola we wsp6lczesnym Swiede. Miasto Sw. Jakuba
wywarlo na Papiezu tak wielkie wrazenie, ze wyznaczyt tu miejsce spotkania
w ramach IV Swiatowego Dnia Mlodziezy (19 - 20 sierpnia 1989).
Pobyt nastspcy Sw. Piotra na szlaku
jakobejskim byl wydarzeniem bezprecedensowym. Papiez m6wil tu z wielk$
wyrazistoSd^ o europejskiej tradycji, o
wspdlnych korzeniach i jedynej w
swym rodzaju cywilizacji wyroslej z
pielgrzymowania do Santiago. Z Mon
te del Gozo, wzniesienia g6ruj $cego
nad miastem Sw. Jakuba, z kt6rego widac wieze kompostelanskiej katedry,
Papiez wolal: „ Ja, Biskup Rzymu i Pasterz KoSciola powszechnego, z Santia
go wolam d s, stara Europo, krzykiem
pelnym miloSd, powr66 do swych korzeni, poznaj sam^ siebie, ozywiaj te
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autentyczne wartoSd, ktdre slawnym
uczynily twe dzielo i blogoslawion$
tw4 obecnoSd na innych kontynentach” .
DziS slowa te nabieraj^ coraz wiskszego znaczenia. Europa po upadku
muru berlinskiego, Europa postkomunizmu jawi sis nam jako jeden wielki
rynek, na kt6rym klsbiQ sis nabrzmiale
problemy: przestspstwa, gwalty, indyferentyzm, nihilizm, egoizm... Tylko
poprzez powr6t do tych dawnych,
wsp61nych, chrzeScijanskich wartoSd,
kt6re uosabia m.in. droga do Compo
steli, oraz poprzez now$ ewangelizacjs
mozliwy wydaje sis powrdt do formuly
zyda opartego na nauce Chrystusowej.
Europie konsumizmu przeciwstawid
nalezy Europs wartoSd. Jest to chyba
jedyna altematywa wobec kryzysu ideologii. W tym kontekScie mozna m6wid
o ewangelizacji poprzez pielgrzymowanie - do Composteli, Rzymu, Czsstochowy czy jakiegokolwiek innego miejsca kultu. Nie jest chyba przypadkiem,
ze po hiszpariskim spotkaniu mlodziezy
Swiata nastspne, pi$te, mialo miejsce
w Rzymie, a sz6ste przezywaliSmy w
sierpniu 1991 roku na Jasnej G 6rze.
Europa chrzeScijanska, jedyna mozliwa, Europa postkonsumizmu moze
sis zrealizowad tak jak w Sredniowieczu: poprzez obfitoSd wiary, uSwiscenie, siln^ motywacjs, kulturs i rygor intelektualny. 2r6dla takiej Europy znajduj^ sis w Santiago de Compostela.

