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To kolejna nasza podró¿ na za-
chód Europy. Tym razem celem
jest Portugalia. Jad¹c samochodem
nie mo¿na jednak pomin¹æ Hisz-
panii. I ca³e szczêœcie. Hiszpania
przecie¿ to nie tylko szerokie,
piaszczyste pla¿e Costa Brava, na
której wiêkszoœæ z Polaków zaczy-
na i koñczy swój urlop. No, mo¿e
jeszcze jednodniowy wypad do
Barcelony z niezwyk³ymi budow-
lami Gaudiego i kolumn¹ Krzysz-
tofa Kolumba. Hiszpania to rów-
nie¿ wspania³y Madryt, Sevilla, To-
ledo, Avilla, Segovia, Grenada
i dziesi¹tki innych urokliwych
miast i miasteczek. Hiszpania to
parki, pa³ace, klasztory, staro¿yt-
ne ruiny, wspania³a przyroda, eks-
cytuj¹ca historia i wyborne jedze-
nie. Podejmuj¹c decyzjê o wyjeŸ-
dzie na Pó³wysep Iberyjski, jeste-
œmy pewni, ¿e s³oñce jest tutaj za-
wsze. Przecie¿ to lato – jak mo¿e
byæ inaczej. O tym, ¿e nie zawsze
tak jest, boleœnie przekonaliœmy
siê wybieraj¹c trasê naszej podró-
¿y. Nie pojechaliœmy g³ównymi
szlakami komunikacyjnych i naj-
szybsz¹ drog¹ do Portugalii. Wy-
braliœmy trasê przez pó³nocne re-
giony, a w³aœciwie wspólnoty au-
tonomiczne Hiszpanii. Przed
nami Kraj Basków i jego stolica
Bilbao. Zapomniane niegdyœ prze-
mys³owe miasto, ogarniête kryzy-
sem od œmierci gen. Franco, po-
stanowi³o zaryzykowaæ i wybudo-
waæ coœ, co zmieni³oby jego obli-
cze. I uda³o siê. W 1997 roku otwar-
to Muzeum Sztuki Wspó³czesnej
fundacji Guggenheima. Budynek
zaprojektowa³ jeden z najs³ynniej-
szych wspó³czesnych architektów
– Frank Getry. Rewolucyjna, kom-
puterowo opracowana forma, ob-
³o¿ona tytanowymi blachami sta-
³a siê strza³em w dziesi¹tkê. W ci¹-
gu dwóch pierwszych lat istnie-
nia muzeum, odwiedzi³o blisko
3 mln osób, z czego 80% specjal-
nie przyjecha³o do miasta w tym

Szlakiem Œw. JakubaSantiago de Compostela – Hiszpania

celu. Ponadto muzeum stworzy³o
wtedy ok. 9000 nowych miejsc
pracy. W s¹siedztwie muzeum stoi
gigantyczna „Pajêczyca” autorstwa
Luisa Bourgeoisa oraz wysoka na
13 metrów, kwiatowa rzeŸba szcze-
niaka. Po raz kolejny utwierdzam
siê w przekonaniu, ¿e warto two-
rzyæ niezwyk³e dzie³a. Przecie¿
wszystko to, co dzisiaj ogl¹damy
by³o na swój czas niezwyk³e i za-
dziwiaj¹ce.

Jedziemy dalej, ocieraj¹c siê
o Kantabriê, Kastyliê i Asturiê.
S³oñce powoli znika za o³owiany-
mi chmurami. Wiatr siê wzmaga.
Temperatura spada. Mamy pecha?
Nie. Taka jest pó³nocna Hiszpa-
nia. W poœpiechu rozbijamy na-
miot na kempingu. Opatuleni we
wszystkie cieplejsze ubrania wska-
kujemy do œpiworów zapomina-
j¹c o jedzeniu. W namiocie zapa-
da cisza. Ws³uchujemy siê w wyj¹-
cy wiatr i coraz g³oœniejsze uderze-
nia kropel deszczu. Po chwili na-
miot zaczyna traciæ swój kszta³t.
Tropik przykleja siê do poszycia
sypialni. Stela¿ przyjmuje dzi-
waczne formy. Wybiegam na ze-
wn¹trz, by wbiæ mocniej œledzie
trzymaj¹ce namiot. Zmokniêty
wpadam ponownie do œrodka.
W tym momencie niebo rozœwie-
tla ³una b³yskawic. Nawa³nica
maltretuje nasz namiot, ukazuj¹c
wszystkie jego niedoskona³oœci.
Kropelki przesi¹kaj¹ do œrodka,
a pod nami zaczyna p³yn¹æ wartki
strumyk wody. Spod œpiwora do-
biega b³agalny g³os. „Tato, ja nie
chcê umieraæ!”. Udajê twardziela
pocieszaj¹c naszego ma³ego pod-
ró¿nika – ¿e to ju¿ koniec nawa³-
nicy. Niestety, kemping przeszy-
wa potê¿ny huk i ogniste fajerwer-

ki. Po chwili zapada ciemnoœæ
i cisza. Brodz¹c w wodzie wycho-
dzimy z namiotu i z niedowierza-
niem patrzymy na zniszczony
transformator wisz¹cy na s³upie
kilka metrów od nas. Tak przywi-
ta³a nas Galicja, najdalej na zachód
wysuniêty region Hiszpanii.
A mo¿e to znak, ¿e zbli¿amy siê
do celu jaki sobie wytyczyliœmy?
Przecie¿ jesteœmy na pielgrzymko-
wym szlaku Œw. Jakuba, który
w œredniowieczu by³ jednym
z trzech g³ównych celów œrednio-
wiecznego p¹tnictwa, obok Rzy-
mu oraz Ziemi Œwiêtej. Na szlaku
spotyka³y siê nie tylko osoby piel-
grzymuj¹ce dla umocnienia wia-
ry, odbycia pokuty, spe³nienia œlu-
bowania, z proœb¹ o uzdrowienie
czy w celach dziêkczynnych. Tak-
¿e wzorce zachowañ rycerskich
obowi¹zuj¹ce w œredniowiecznej
Europie nakazywa³y czczenie
miejsc œwiêtych. Miasta i parafie
wysy³a³y pielgrzymów w intencji
wa¿nej dla danej spo³ecznoœci, na

przyk³ad prosz¹c o koniec suszy
lub, jak w przypadku miasta Perpi-
gnan w 1842 roku, o ust¹pienie
d¿umy. Na szlaku mo¿na by³o spo-
tkaæ równie¿ przestêpców, którym
wyrokiem s¹du nakazywano piel-
grzymkê do grobu Œw. Jakuba.

Po po³udniu doje¿d¿amy do œre-
dniowiecznego Santiago de Com-
postela. Pielgrzymkowy cel zosta³
osi¹gniêty. Przed nami miasto zbu-
dowane ze z³ocistego granitu, pe³-
ne wspania³ych zabytków i mi-
stycznej atmosfery. Jego historia
rozpoczê³a siê w 816 roku, kiedy
mieszkaj¹cy tutaj pustelnik ujrza³
œwiec¹c¹ gwiazdê i us³ysza³
anielsk¹ muzykê. Z czasem odkry-
to tu grób aposto³a Jakuba, ucznia
Jezusa, który po œmierci swojego
mistrza prowadzi³ ewangelizacjê
na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Po
powrocie do Ziemi Œwiêtej zgin¹³
œmierci¹ mêczeñsk¹ z rozkazu
Heroda Agrypy. Uczniowie Jaku-
ba, opuszczaj¹c Palestynê, zabrali
do kamiennej ³odzi jego cia³o

�Bilbao –  Muzeum Guggenheima. �Kwiatowy pies przed muzeum.

�RzeŸba – „Pajêczyca”  – autorstwa Luisa Bourgeoisa.
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i pochowali w Galicji, gdzie nie-
gdyœ zacz¹³ swoj¹ pracê misyjn¹.
Miejsce pochówku nazwano
Compostela ( z ³aciny – gwiezdne
pole), a gdy wieœæ siê rozesz³a
z ca³ej Europy zaczêli przybywaæ
pielgrzymi przemierzaj¹c szlak El
Camino de Santiago. Dziœ do stu-
tysiêcznego miasta przybywaj¹
rocznie 4 miliony pielgrzymów.

Szybko trafiamy na g³ówny plac
miasta – Obradorio, którego do-
minuj¹cym elementem jest
ogromna romañska katedra. Na
placu panuje dziwna cisza. Kilku
turystów ustawia siê do pami¹t-
kowego zdjêcia. Policja leniwie
spogl¹da na pielgrzymów. Zwabie-
ni organow¹ muzyk¹ idziemy
w stronê szerokich schodów pro-
wadz¹cych do wejœcia. Próbujemy
otworzyæ drzwi – a tu niespodzian-
ka! Ludzie szczelnie wype³niaj¹
olbrzymi¹ œwi¹tyniê. Po chwili
wszystko staje siê jasne. Mamy
wyj¹tkowe szczêœcie wzi¹æ udzia³
w misterium Botafumeiro. Tak
nazywa siê ogromna, najwiêksza
na œwiecie, srebrna kadzielnica
o wadze 60 kilogramów, zawieszo-
na na d³ugim sznurze pod skle-
pieniem œwi¹tyni. Wprawia j¹
w ruch oœmiu mê¿czyzn. Po chwi-
li, kiedy dymi¹ce ciê¿kie naczynie
przelatuje ze œwistem nad moj¹
g³ow¹, odruchowo schylam siê.

Okazuje siê, ¿e zupe³nie niepo-
trzebnie – miejscowi zapewniaj¹,
¿e chocia¿ kilka razy siê urwa³a,
nigdy nikomu nic siê nie sta³o. Jak
widaæ, cuda w tym miejscu nie s¹
niczym nadzwyczajnym. Reakcja
wiernych jest równie¿ niezwyk³a.
Kiedy kadzielnica nabiera rozma-
chu, t³um zamiera, a chwilê póŸ-
niej dostaje niemal futbolowej
gor¹czki. Na fina³, rytmiczne okla-
ski wype³niaj¹ zadymion¹ œwi¹ty-
niê. Kilkanaœcie minut póŸniej
katedra pustoszeje. Zadzieramy
wiêc g³owy do góry. Misterne zdo-
bienia powoli wy³aniaj¹ siê zza za-
s³ony dymi¹cych wonnoœci. Doty-

kamy marmurowego Drzewa Jes-
sego, w którym miliony p¹tników,
palcami wy¿³obi³y piêæ g³êbokich
nisz. Idziemy w stronê o³tarza, pod
którym znajduj¹ siê relikwie Œwiê-
tego Jakuba spoczywaj¹ce w srebr-
nej urnie. O³tarz zdobi XIII wiecz-
ny pos¹g œwiêtego, który mo¿na
dotkn¹æ wspinaj¹c siê po scho-
dach. Delikatny dŸwiêk organów
wci¹ga nas w chwilê zadumy.

Przed katedr¹ mo¿na kupiæ pa-
mi¹tkê, znak rozpoznawczy celu
podró¿y – muszlê pielgrzymi¹, sym-
bol œw. Jakuba. Pierwotnie muszle
takie zbierano na pobliskim wybrze-
¿u jako dowód i pami¹tkê piel-

grzymki. Obecnie stanowi¹ raczej
znak rozpoznawczy i symbol piel-
grzymów w drodze do Santiago.

W mieœcie jest piêæ klasztorów
i prawie czterdzieœci koœcio³ów.
Koœció³ i klasztor franciszkanów
za³o¿y³ ponoæ sam œwiêty Franci-
szek podczas pielgrzymki do San-
tiago w 1214 roku. Legenda mówi,
¿e teren pod budowê kupi³ za kosz
ryb? Dziœ przy klasztorze jest ho-
tel i muzeum. W najwiêkszym
i najbogatszym benedyktyñskim
klasztorze œwiêtego Marcina mie-
œci siê obecnie akademik i semina-
rium. Historia bywa jednak prze-
wrotna. Królowie katoliccy, Ferdy-
nand V i Izabela Kastylijska zbu-
dowali na placu przed katedr¹,
schronisko dla biednych i chorych
pielgrzymów. Dzisiaj ten renesan-
sowy Hostal de los Reyes Catoli-
cos przerobiony zosta³ na luksu-
sowy, piêciogwiazdkowy hotel.

Pogoda znowu siê za³amuje. Po
ostatniej nieprzespanej nocy, re-
zygnujemy z kempingu, o który
i tak trudno w mieœcie. Szejkami
te¿ nie jesteœmy, wiêc za skromne
5 euro zadowalamy siê noclegiem
w domu pielgrzyma. Po wejœciu
do œrodka œredniowiecznej budow-
li i pokonaniu kilkudziesiêciu ka-
miennych stopni otwieramy drzwi
i wybuchamy histerycznym œmie-
chem. Przed nami dziesi¹tki o ile
nie setki piêtrowych ³ó¿ek w gi-
gantycznej sali. Jak widaæ wielo-
osobowe nie znaczy zawsze kilku-
osobowe. Znajdujemy swoje ³ó¿ka.
Potem k¹piel, posi³ek, przed³u¿a-
j¹ce siê rozmowy i b³ogi sen. Tak
koñczy siê nasza pielgrzymka do
miejsca, które przez wieki uzna-
wano za koniec œwiata.

�Boczne wejœcie do œwi¹tyni. �Katedra.

�Urna ze szcz¹tkami Œw. Jakuba. �Misterium Botafumeiro.

�Fragment  placu Obradorio.
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