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1. Wstęp

P

ielgrzymowanie do miejsc kultu religijnego można uznać za jedną z najstarszych form turystyki kulturowej, która jest nieodłącznie związana z głównymi religiami świata. Rytuał wędrowania do miejsc świętych w określonych
porach był wyznaczony przez wierzenia i tradycję danej społeczności i pojawił się
już w najstarszych cywilizacjach1. Pielgrzymki odgrywały istotne znaczenie również
w chrześcijaństwie. Wiązało się to z przekonaniem, iż odbycie określonej podróży
i spełnienie odpowiednich warunków, w połączeniu ze wstawiennictwem danego „sacrum” (będącego celem pielgrzymki) przybliży człowieka do Boga, umożliwi uzyskanie
szczególnej łaski, spełnienie próśb i intencji. Ruch pielgrzymkowy w chrześcijaństwie
wynikał także z przekazów Nowego Testamentu mówiących, iż życie doczesne jest
stałym pielgrzymowaniem, a jedną z form jego realizacji były wędrówki do jakiegoś
świętego miejsca2.
Początki pielgrzymowania do Santiago de Compostela były następstwem
rozwijającego się od III w. ruchu pątniczego do miejsc kultu męczenników lub ich
relikwii. W tym przypadku wiąże się on z historią życia i działalnością misyjną oraz
pośmiertnymi losami ciała św. Jakuba Starszego Apostoła. Według tradycji i legend
miał on być ewangelizatorem Hiszpanii, w której szerzył chrześcijaństwo w latach
33–34 n.e. Święty Jakub był też pierwszym apostołem męczeńsko zamordowanym
w Jerozolimie w 44 r. Jego uczniowie wykradli ciało i przetransportowali je do wybrzeży Galicji, do portu Iria Flavia (współcześnie Padrón). Grób apostoła pozostawał
jednak zapomniany przez blisko osiem wieków, aż do ponownego odkrycia przez
pustelnika Pelagiusza (Pelayo) w 814 r., który następnie przekazał tę informację
Teodomirowi, biskupowi Irii. Z inicjatywy biskupa potwierdzono autentyczność
grobu św. Jakuba i wybudowano nad nim kościół, który w późniejszych wiekach
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podlegał licznym przebudowom. Na szerszą skalę kult św. Jakuba rozpoczął się
w 844 r., kiedy to święty miał się ukazać wojskom chrześcijańskim walczącym z Maurami
w bitwie pod Clavijo, nieopodal Logroño – stolicy regionu La Rioja. Znaczenie Santiago de Compostela znacznie wzrosło od momentu ustanowienia w 900 r. biskupstwa
i uznania św. Jakuba za patrona chrześcijan w walce z napierającymi od południa
Półwyspu Iberyjskiego Maurami. Stąd w okresie rekonkwisty dominował wizerunek
św. Jakuba jako pogromcy Maurów (Santiago de Matamoros). Święty stał się symbolem walki europejskich chrześcijan z naporem islamu, wspierającym obrońców
Półwyspu Iberyjskiego i mobilizującym kolejne zastępy rycerzy do walki o odzyskanie
nad nim pełnej kontroli. W przypadku Santiago de Compostela o rozwoju ruchu pielgrzymkowego w znacznym stopniu zadecydowała sama cudowność miejsca związana
z tradycjami i przekazami historycznymi oraz zapotrzebowanie ówczesnych władców
i mas wiernych na posiadanie bohatera narodowego mogącego przeciwstawić się
skutecznie religijnym wrogom. Jest to więc pierwszy przykład wykreowania miejsca
pielgrzymkowego niejako w odpowiedzi na „potrzeby społeczne”. Po sukcesie hiszpańskiej rekonkwisty w 1492 r. spadło społeczno-polityczne znaczenie sanktuarium
w Santiago de Compostela, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu ruchu
pątniczego. Popularność ośrodka malała wraz ze spadkiem zainteresowania peregrynacjami do świętych relikwii, co spowodowane było m.in. kryzysem w Kościele
powszechnym obserwowanym od początku XVI w. Dodatkowo potęgowane to było
wojnami religijnymi, epidemiami, rewolucją francuską i wojnami napoleońskimi3.
Ponowne ożywienie ruchu pielgrzymkowego nastąpiło dopiero po II wojnie
światowej, zwłaszcza od początku lat 80. XX w. Wiązało się to w dużej mierze ze
zmianą sytuacji geopolitycznej Hiszpanii. Koniec rządów generała Franco zamknął
okres scentralizowanego państwa narodowego, wykorzystującego Kościół katolicki
i związane z nim symbole do afirmowania swojej polityki. Wprowadzona w 1978 r.
decentralizacja kraju umożliwiła uzyskanie znacznie większych uprawnień do kreowania własnej polityki promocji turystycznej przez władze poszczególnych regionów
autonomicznych4. Z drugiej strony odrodzenie ruchu pielgrzymkowego do Santiago
de Compostela było traktowane przez Kościół katolicki oraz władze jednoczącej się
Europy – a szczególnie Radę Europy – jako element integrujący społeczeństwa europejskie wokół tradycji i chrześcijańskich korzeni. Działania podjęte przez władze
kościelne, w połączeniu z polityką turystyczną Hiszpanii i regionu autonomicznego Galicji – przy wsparciu Rady Europy i realizowanej przez nią polityki promocji
wspólnego dziedzictwa kulturowego kontynentu – zaowocowały ożywieniem ruchu
turystycznego do Santiago de Compostela, w którym coraz większą rolę odgrywa
nie tylko turystyka religijna, ale także kulturowa5.
Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian wielkości i charakteru ruchu pątniczego do Santiago de Compostela. Ze względu na dostępność danych ograniczono
się głównie do terytorium Hiszpanii. Badaniami objęto lata 1989–2010, dla których
dostępne są dane statystyczne zbierane przez Arcybiskupstwo Santiago de Compostela. Ponadto starano się określić wpływ działań promocyjnych podejmowanych
przez różne instytucje na wzrost zainteresowania wędrówką na szlakach św. Jakuba.
Zbadano także zmiany, jakie dokonały się w strukturze geograficznej, społeczno-demograficznej, a także w motywacjach pielgrzymów.
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2. Ożywienie turystyki pielgrzymkowej
do Santiago de Compostela
Odnowienie zainteresowania pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela
należy wiązać z mniej lub bardziej skoordynowanymi działaniami podjętymi przez
Kościół katolicki, Radę Europy, władze Hiszpanii – a szczególnie Galicji oraz odradzające się Bractwa św. Jakuba. Jednym z głównych impulsów przywracających

Tab.1.
Chronologia działań promujących Szlak św. Jakuba i miasto Santiago de Compostela

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.C. Lois Gonzales, J. Somoza Medina, Cultural tourism
and urban management in nortwestern Spain: the pilgrimage to Santiago de Compostela, „Tourism
Geographies” 2003, vol. 5(4), s. 456.
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zainteresowanie pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela była pielgrzymka
papieża Jana Pawła II w 1982 r. i wygłoszone przez niego przemówienie – tzw.
Akt Europejski – zwracające uwagę na ogromną historyczną rolę tego sanktuarium
w integracji kulturowej średniowiecznej Europy oraz znaczenie, jakie powinno ono
odegrać współcześnie w dobie ponownego jednoczenia kontynentu6.
W kolejnych latach podjęto dalsze kroki, aby ponownie rozpropagować ruch
pielgrzymkowy do Santiago. W 1987 r. Rada Europy zatwierdziła Drogę św. Jakuba
jako pierwszy szlak kulturowy w Europie, jednocześnie zachęcając władze regionalne
do odtwarzania trasy jego przebiegu i przygotowania jej dla pątników. Rząd Hiszpanii
powołał tzw. Radę Jakubową (Jacobean Council), która miała na celu koordynację
działań władz poszczególnych regionów autonomicznych północnej części kraju
w odtwarzaniu i znakowaniu przebiegu poszczególnych szlaków7. Władze regionalne
oraz lokalne podjęły natomiast wytężoną akcję rewitalizacji miejscowości i obiektów
turystycznych położonych na szlakach oraz odtworzenia bazy noclegowej dla pielgrzymów8. W 1989 r. zorganizowano w Santiago de Compostela IV Światowe Dni
Młodzieży, w których uczestniczył papież Jan Paweł II. Ojciec Święty gorąco zachęcał młodych do aktywnego uczestnictwa w pielgrzymowaniu do tego sanktuarium,
co wkrótce przełożyło się na widoczny wzrost liczby pątników. W 1993 r. Droga
św. Jakuba na terenie Hiszpanii została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, a pięć lat później na tej liście znalazły się
również szlaki św. Jakuba leżące na terytorium Francji. W 1993 r. władze Galicji
podjęły także dużą akcję promocyjną w związku z tzw. Rokiem Świętym Jakubowym, zmierzającą do promocji nie tylko turystyki religijnej, ale także kulturowej,
w oparciu o imprezy towarzyszące uroczystościom roku odpustowego9. Pojawiające
się w niedługim odstępie czasu kolejne lata święte posłużyły władzom lokalnym do
dalszej promocji miast i regionów leżących na szlakach pielgrzymkowych, poprzez
organizowanie całego szeregu imprez towarzyszących, co zwiększyło zainteresowanie
nimi, a także urozmaiciło ofertę turystyczną.

3. Zmiany wielkości ruchu pielgrzymkowego
Analizę zmian wielkości ruchu pątniczego oparto na danych Arcybiskupstwa
w Santiago de Compostela, które wydaje „świadectwa pielgrzyma” – tzw. compostelkę – potwierdzające przebycie przez pielgrzyma min. 100 km pieszo, na wózku
inwalidzkim bądź konno lub 200 km rowerem. Otrzymanie powyższego certyfikatu
jest możliwe po przedstawieniu swoistego „paszportu pielgrzyma” (credencial),
w którym – przemierzając szlak – zbierał on pieczątki potwierdzające odwiedzenie
wybranych obiektów historycznych, parafii bądź skorzystanie z noclegu w znajdujących się na szlaku schroniskach.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż analizowany w artykule ruch pielgrzymów
otrzymujących potwierdzenie odbycia pielgrzymki do grobu św. Jakuba, jest tylko
niewielkim odsetkiem całości ruchu pielgrzymkowego i turystycznego do tego sanktuarium. Już w 1993 r., który był Świętym Rokiem Jakubowym szacowano ogólną
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liczbę odwiedzających to miasto i katedrę na ok. 4,5–5 mln osób10. Również badania
przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzają, iż co roku do Santiago de Compostela przybywa ponad 5 mln pielgrzymów i turystów.
Wzrost zainteresowania pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela w czasach
współczesnych zaczął być widoczny w drugiej połowie lat 80. XX w. O ile w 1985 r.
według danych Arcybiskupstwa w Santiago de Compostela liczba pielgrzymów otrzymujących compostelkę wynosiła ok. 700 osób, to rok później przekroczyła już 1,8
tys., a w 1989 r., w którym – jak wspomniano wcześniej – miasto gościło uczestników
IV Światowego Dnia Młodzieży, liczba pielgrzymów wyniosła już blisko 5,8 tys. osób.
Gwałtowny napływ pielgrzymów odnotowano także w 1993 r. będącym Rokiem
Świętym Jakubowym, kiedy to liczba pątników przekroczyła 99,4 tys. osób. Jakkolwiek zawsze rok jubileuszowy charakteryzował się zwiększoną ilością pielgrzymów w
porównaniu ze zwykłymi latami – jak chociażby w 1982 r. – to jednak tak duży wzrost,
jaki odnotowano w 1993 r. był niewątpliwie świadectwem ponownego odrodzenia się
masowego ruchu pątniczego do grobu św. Jakuba. Potwierdzał on także skuteczność
przeprowadzonych we wcześniejszych latach działań informacyjnych i promocyjnych
oraz akcji promującej Rok Jakubowy 1993 – Xacobeo 1993 (ryc.1).

Ryc. 1.
Zmiany liczby pielgrzymujących do Santiago de Compostela w latach 1980–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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W kolejnych latach nastąpił dalszy dynamiczny przyrost liczby pielgrzymujących,
szczególnie duży w latach świętych 1999 i 2004. W 2010 r. odnotowano rekordowy
napływ pątników, gdyż do końca października ich liczba wyniosła już blisko 260 tys.,
czyli o 80% więcej niż w tym samym okresie w 2004 r. (ryc. 1).
Wśród podążających szlakami św. Jakuba najpopularniejszą formą pielgrzymki
jest nadal piesza wędrówka, na którą decyduje się od 58 do 87% ogółu pątników.
Szczególny wzrost udziału pieszych pielgrzymów obserwuje się po 2000 r. oraz
w tzw. latach jakubowych, kiedy tę formę wybiera ponad 80% pielgrzymujących
(ryc. 2). Kolejnym popularnym sposobem dotarcia do Santiago de Compostela jest
wykorzystanie roweru. Największą liczbę rowerowych pątników (33,9 tys.) odnotowano w Roku Jakubowym 1993, stanowili oni wówczas 34,1% ogółu. W kolejnych
latach ich liczba była dużo niższa niż w roku jubileuszowym, ale wykazywała stałą
tendencję wzrostową. W 2010 r. (wg danych do października) liczba pielgrzymów

Ryc. 2.
Zmiany liczby oraz udziału pieszych pielgrzymów do Santiago de Compostela
w latach 1989–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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rowerowych wyniosła blisko 32 tys. osób, osiągając tym samym poziom zbliżony do
wartości odnotowanych w rekordowym 1993 r. Należy jednak podkreślić, iż wzrost
liczebności rowerowych pielgrzymów był zdecydowanie wolniejszy od ogólnego
wzrostu pątników. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku udziału pielgrzymów rowerowych w ogólnej liczbie z ok. 33–34 % w pierwszej połowie lat 90. XX w. do
16 –17% w ostatnich latach (ryc. 3).
W pielgrzymkach konnych w ostatnich latach uczestniczy od 200 do 350 osób
rocznie. Jedynie w latach jubileuszowych (1999, 2004 i 2010) ich liczba przekracza tysiąc osób (ryc. 4). Jeszcze mniej popularne, ze względu na trudności terenowe oraz duże odległości, są pielgrzymki osób na wózkach inwalidzkich. W latach
2000–2010 statystyki w katedrze w Santiago de Compostela odnotowały jedynie
249 takich osób.

Ryc. 3.
Zmiany liczby oraz udziału rowerowych pielgrzymów do Santiago de Compostela
w latach 1989–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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Ryc. 4.
Zmiany liczby oraz udziału konnych pielgrzymów do Santiago de Compostela w latach
1989–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

4. Zmiany struktury geograficznej i narodowościowej
pielgrzymów
Wzrost ruchu pątniczego na szlakach św. Jakuba wiąże się również z ich coraz
większym umiędzynarodowieniem. O ile w latach 1989–1992 ponad 65% pątników
stanowili Hiszpanie, to w latach 2006–2009 ich udział zmalał do ok. 51% ogółu
pielgrzymujących. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. wśród osób udających się do
sanktuarium dominowali Europejczycy, stanowiący 98,9% wszystkich pielgrzymów,
zwłaszcza zaś obywatele Hiszpanii i państw ościennych. W latach 2006–2009 spośród 485 tys. pielgrzymujących ponad 41 tys. (8,5% ogółu) stanowili obywatele
krajów pozaeuropejskich. W statystykach Arcybiskupstwa Santiago de Compostela
dla tego okresu odnotowano napływ pielgrzymów ze 142 państw i terytoriów zależnych (rys. 5).
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Ryc. 5.
Struktura narodowościowa pielgrzymów w latach 1989–1992 i 2006–2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

Ryc. 6.
Zmiany udziału najważniejszych grup narodowościowych pielgrzymów
w latach 1989–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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Wraz z rosnącą międzynarodową popularnością szlaków św. Jakuba znaczące
zmiany zaszły w strukturze pielgrzymów. Nadal najliczniejszą grupę stanowią Hiszpanie, których liczba rośnie z roku na rok, a w latach świętych wyraźnie dominują oni
w statystykach pątników. Niemniej jednak ich udział w ogólniej strukturze pielgrzymujących wykazuje tendencję spadkową, co wskazuje na rosnące zainteresowanie
szlakami wśród obcokrajowców, których przyrost w ostatnich latach jest szybszy.
Dominującą grupę wśród zagranicznych pątników stanowią obywatele krajów Europy Zachodniej, a szczególnie: Niemcy, Francuzi, Włosi i Portugalczycy. W ostatnich
latach ich udział w ogólnej liczbie pielgrzymów waha się od 25 do 30%. W latach
1989–2010 obywatele Hiszpanii oraz wspomnianych czterech krajów europejskich
stanowili, w zależności od roku, od 78% do 98% ogółu pielgrzymów (ryc. 6).

5. Zmiany w wykorzystaniu głównych szlaków św. Jakuba
Odrodzenie i rozwój ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela wiązał się z odnowieniem historycznych szlaków pątniczych. Pierwszym i najszybciej

Ryc. 7.
Zmiany udziału poszczególnych dróg w obsłudze ruchu pątniczego
do Santiago de Compostela w latach 1999–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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odtworzonym była Droga Francuska (Camino Frances). Najbardziej
znana jej część wiedzie z St. Jean
Pied de Port po francuskiej stronie
Pirenejów, gdzie zbiegają się trzy
główne drogi przebiegające przez
ten kraj: via turenensis rozpoczynająca się w Tours, via lemoviciensis zaczynająca się w Vezelay oraz
via podensis – startująca z Le Puy.
Z połączenia tych dróg powstaje
główna Droga Francuska licząca
ok. 794 km. Prowadzi ona przez
Ryc. 8.
Pireneje wąwozem Roncesvalles do
Udział pielgrzymów startujących z głównych
miasta Pampeluna, a następnie do
miejscowości początkowych w ogólnym ruchu
Puente la Reina, gdzie dołącza do
pielgrzymkowym do Santiago de Compostela
w latach 2006–2009
niej najbardziej południowa – czwarta droga francuska – via tolosana
zbierająca pielgrzymów z Włoch i po- Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki
Arcybiskupstwa Santiago de Compostela, http://pełudniowej Francji, a rozpoczynająca regrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisię w Arles i przekraczająca Pireneje sticas/
przełęczą Somport11. Z Puente la
Reina pozostaje jeszcze ok. 700 km
do celu, a szlak prowadzi między innymi przez Burgos Sahagun, León oraz Sarria
i zabiera około 25 dni wędrówki. Wymienione powyżej odcinki Drogi Francuskiej
są najlepiej zagospodarowane i przygotowane na przyjęcie pielgrzymów i turystów.
W 1993 r. Droga Francuska została wpisane na światową listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co dodatkowo podniosło jej atrakcyjność. Droga Francuska jest też
najczęściej wybieranym szlakiem. W 2000 r. przeszło nią blisko 93% pielgrzymów,
którzy dotarli do Santiago de Compostela. W ostatnich latach zaznacza się jednak
stopniowy wzrost znaczenia pozostałych szlaków wiodących do Santiago, o czym
świadczy fakt, iż w 2009 r. już tylko 77,5% z ogólnej liczby pielgrzymów wybrało
Drogę Francuską. W latach 2000–2009 zrosła rola Drogi Portugalskiej (Camino
Portuges), Drogi Północnej (Camino del Norte) oraz Drogi Srebra (Camino de
la Plata), co potwierdza wzrost udziału pielgrzymujących tymi szlakami z 7,1% do
18,8% ogólnej liczby pielgrzymów (ryc. 7).
Według danych z lat 2006–2009 spośród 485,4 tys. pielgrzymów aż 16,9%
ogółu rozpoczęło wędrówkę do Santiago de Compostela w oddalonym o 115 km
mieście Sarria. Przebycie tej trasy gwarantowało już otrzymanie compostelki, czyli
świadectwa potwierdzającego odbycie pielgrzymki do grobu św. Jakuba Apostoła.
Kolejnym ważnym punktem startowym było francuskie miasteczko Saint-Jean Pied
de Port, gdzie zbiegają się trzy odcinki Drogi Francuskiej, z Tours, Vezelay i Le Puy.
W tym miejscu swoją pielgrzymkę rozpoczęło 11,6% ogółu pątników. Trzecim najpopularniejszym miejscem była mała wioska Roncesvalles położona po stronie hisz-
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Ryc. 9.
Schemat przebiegu głównych dróg Św. Jakuba oraz najważniejszych punktów
startowych pielgrzymek do Santiago de Compostela
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

pańskiej u wylotu przełęczy o tej samej nazwie. W latach 2006–2009 ok. 7,8% ogółu
pielgrzymów właśnie tam rozpoczęło wędrówkę w kierunku Santiago de Compostela.
Kolejnymi często wybieranymi miejscami startowymi były: Leon (6,6%), Cebreiro
(6,4%), Ponferrada (5,4%), Astorga (4,0%), Pampeluna (3,2%) i Burgos (2,6%).
Wszystkie one leżą w hiszpańskiej części Drogi Francuskiej, która – jak wcześniej
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wspomniano – jest najliczniej uczęszczana przez pielgrzymów. W tych dziewięciu
miejscowościach rozpoczęło swoją pielgrzymkę aż 64,8% wszystkich wędrujących
w latach 2006–2009. Ważnym miejscem startowym na Drodze Francuskiej jest także
miasto Le Puy w Owernii (oddalone o ok. 1600 km od Santiago de Compostela),
będące miejscem startowym Via podensis. W badanym okresie z tego miasta wyruszyło ponad 11,5 tys. pielgrzymów, co stanowiło 2,4% ogółu (ryc. 8 i 9).
Najpopularniejszym miejscem startu na Drodze Portugalskiej jest miasteczko
Tui przy granicy z Portugalią, z którego odległość do Santiago de Compostela wynosi ok. 116 km i gwarantuje otrzymanie compostelki. W analizowanym okresie
pielgrzymkę rozpoczęło tu ponad 12,6 tys. pątników, czyli ok. 2,6% ogółu. Drugim
ważnym punktem startowym na Drodze Portugalskiej było Porto, z którego wyruszyło
ponad 8,6 tys. pielgrzymów, czyli 1,8% ogółu (ryc. 8 i 9).
W przypadku Drogi Północnej najważniejszym punktem startu było Oviedo,
w którym wędrówkę rozpoczęło ponad 8,5 tys. pątników (ok. 1,8% ogółu). Innym
ważnym miejscem początkowym było miasto Irun w Kraju Basków, leżące tuż przy
granicy francuskiej. W analizowanym okresie wyruszyło stąd ponad 5 tys. pielgrzymów, czyli ok. 1,0% ogółu (ryc. 9).
W przypadku Drogi Angielskiej najważniejszym miejscem startowym był port
Ferrol, natomiast na Drodze Srebra – Sewilla oraz Ourense leżące ok. 111 km od
Santiago de Compostela (ryc. 9).

6. Zmiany struktury demograficzno-społecznej pielgrzymów
Wraz ze wzrostem popularności pielgrzymek do Santiago de Compostela
zmieniają się także podstawowe parametry demograficzno-społeczne oraz motywacje pątników. Na początku lat 90. XX w. w strukturze pątników dominowały osoby
młode w wieku 19–35 lat, które stanowiły ok. 55% wszystkich pielgrzymujących.
Z czasem jednak udział tej grupy wiekowej zmalał, a dominującą rolę zaczęli odgrywać pątnicy w wieku 36–65 lat. Wzrosło także znaczenie pielgrzymów starszych,
w wieku powyżej 65 lat. O ile na początku lat 90. XX w. ich liczba nie przekraczała
500 osób rocznie, to w ostatnich latach wynosi ona ok. 7 tys., co stanowi ponad
5% ogólnej liczby pielgrzymów (ryc. 10).
Wraz ze zmianą w strukturze wiekowej doszło także do przekształceń struktury
demograficzno-społecznej i zawodowej pielgrzymujących do Santiago. Na początku
lat 90. XX w. wśród pątników dominowali studenci stanowiący ponad 40% ogółu
pielgrzymów. Z czasem jednak ich udział malał – pomimo generalnego wzrostu liczebności tej grupy w wartościach bezwzględnych – i w 2010 r. stanowili oni tylko
18,6% ogółu otrzymujących compostelkę. Na pierwsze miejsce wysunęły się osoby
zatrudnione na podstawie szeroko rozumianych umów o pracę. Zaś na kolejnych
znaleźli się technicy, przedstawiciele wolnych zawodów oraz emeryci. Szczególnie
godny prześledzenia jest przypadek wzrostu udziału emerytów w strukturze ruchu
pątniczego, z ok. 2% na początku lat 90. XX w. do 11–12% w ostatnich latach.
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Ryc. 10.
Zmiany struktury wiekowej pielgrzymujących do Santiago de Compostela
w latach 1989–2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

Ciekawą prawidłowość obserwuje się również w przypadku analizy struktury
społeczno-zawodowej pielgrzymów w latach jakubowych, które, jak już wspomniano
wcześniej, cechują się gwałtownym wzrostem liczby pątników, kilkakrotnie przekraczającym średnią wielkość w latach zwykłych. Takie umasowienie pielgrzymek w
tych latach sprawia, iż w strukturze społeczno-zawodowej pątników znacznie wyższy
od przeciętnego jest udział gospodyń domowych oraz robotników, czyli tych osób,
które ze względu na pracę i obowiązki domowe, zwykle rzadziej decydują się na
pielgrzymkę i dla których Rok Jakubowy stanowi dodatkową motywację do podjęcia
tego trudu (ryc. 11).
Wraz z upowszechnieniem i umasowieniem ruchu pątniczego zmieniły się także motywy pielgrzymowania. W związku z coraz większym umiędzynarodowieniem
i coraz liczniejszym udziałem osób niebędących katolikami, zmniejsza się znaczenie
motywów religijnych jako czynników decydujących o podjęciu pielgrzymki. Ponadto nawet wśród wierzących pielgrzymów poza motywami religijnymi coraz częściej
pojawiają się motywy kulturowe, związane z poznawaniem zabytków dziedzictwa
kulturowego położonych na szlakach pielgrzymkowych wiodących do Santiago.
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Ryc. 11.
Zmiany struktury społeczno-zawodowej pielgrzymujących do Santiago de Compostela
w latach 1991–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

Nasilenie pielgrzymek o motywach głównie religijnych jest natomiast widoczne
w latach Jakubowych, np. w roku 1999, 2004 czy 2010. Należy jednak jeszcze raz
podkreślić, iż w ostatnim okresie obserwuje się wzrost udziału mieszanych motywów
religijno-kulturowych, a także czysto kulturowych, które deklaruje coraz większy odsetek pielgrzymów (ryc. 12).
Spadek znaczenia religijnych motywów w wędrówkach na szlakach św. Jakuba odzwierciedlają także badania ankietowe prowadzone przez Centrum Studiów
i Dokumentacji Drogi Św. Jakuba. Wskazują one, iż większość badanych jako główne
powody wyruszenia na pielgrzymkę wymienia poszukiwania duchowe, pragnienie
poznawania nowych miejsc i krajobrazów czy sprawdzenie swojej kondycji fizycznej
oraz wytrzymałości na trudy. Ważnym powodem podjęcia pielgrzymki jest również
poznawanie zabytków architektury, sztuki oraz spotkanie z przyjaciółmi. Motywy religijne deklarowało odpowiednio 15,1% ankietowanych w 2007 r. i 17,8%
w 2008 r. (tab. 2).
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Ryc. 12.
Zmiany motywów pielgrzymowania do Santiago de Compostela w latach 1989–2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystyki Arcybiskupstwa Santiago de Compostela,
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/

Coraz większą rolę w wędrowaniu do Santiago de Compostela odgrywają zatem
motywy pozareligijne12. Wiąże się to także z ciągłym rozwojem szlaków św. Jakuba i
różnego rodzaju towarzyszących im atrakcji turystycznych mających na celu urozmaicenie oferty i wprowadzenie nowych produktów turystycznych. Jednym z przykładów
jest np. szlak dinozaurów (La Ruta de los Dinosaurs) w regionie autonomicznym La
Rioja, który ciągnie się wzdłuż fragmentu Drogi Francuskiej, zachęcając pielgrzymów
do zboczenia z przemierzanej trasy i obejrzenia naturalnej wielkości rekonstrukcji
wybranych gatunków dinozaurów (rozmieszczonych w wiejskim krajobrazie), a także
zachowanych odcisków ich stóp i skamieniałości13.

7. Podsumowanie
W badanym okresie odnotowano gwałtowny wzrost ruchu pielgrzymkowego
do Santiago de Compostela, świadczący o odrodzeniu się zainteresowania turystyką religijną do tego miejsca. O podjęciu wędrówki coraz częściej decydują nie tylko
motyw religijne, ale także poznawcze, kulturowe czy sportowe. O ile pod koniec
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Tab. 2.
lat 80. XX w. zarejestrowany ruch
Motywy
podjęcia
pielgrzymki na szlakach
pielgrzymkowy wynosił średnio okośw.
Jakuba
w
2007 i 2008 r. (w %)
ło 5 tys. pielgrzymów rocznie, to w
ostatnich latach liczba ta sięga blisko
145 tys. rocznie, a w 2010 r., do
końca października, przekroczyła już
250 tys. osób. Umasowienie ruchu
pątniczego przełożyło się na zmianę
struktury wiekowej zmierzających do
Santiago. Początkowo dominowali w
niej głównie ludzie młodzi – zwłaszcza
studenci stanowiący ponad połowę
pielgrzymów, z czasem zaś coraz liczniej są reprezentowani starsi pątnicy, ze szczególnym uwzględnieniem
Źródło: opracowanie na podstawie: A. L. Barreda,
emerytów w wieku powyżej 65 lat.
H. Mediavilla, M., Popescu, Encuestas de Pereginos
Reaktywowanie ruchu pątni- 2007, Centro de Estudios y Documentacion del Camiczego dokonywało się początkowo no de Santiago, Federacion Española de Asociaciones
głównie w oparciu o Drogę Fran- de Amigos del Camino de Santiago, Real Monasterio
cuską (Camino Frances), natomiast de San Zoilo, Carrion de los Condes 2007, http://
www.bibliotecajacobea.org/pdf/estadisticas_07.pdf;
obecnie wraz ze wzrostem liczby A.L. Barreda, C. A. Castrillo, I. Marcos, Encuesta
pątników i popularnością tej for- de Pereginos del año 2008, Centro de Estudios
my turystyki religijnej i kulturowej y Documentacion del Camino de Santiago, Federacion
podjęto działania mające na celu Española de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago, Real Monasterio de San Zoilo, Carrion de
rozpropagowanie innych szlaków los Condes 2008, http://www.bibliotecajacobea.org/
pątniczych. Dlatego coraz większy pdf/encuesta2008.pdf (dostęp: 5.11.2010 r.).
odsetek pielgrzymów wybiera alternatywne drogi prowadzące do
Santiago de Compostela. Nadal jednak ponad 75% pątników corocznie wędruje
Drogę Francuską cechującą się najlepszym zagospodarowaniem oraz największą
liczbą obiektów i miejscowości atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki religijnej
i kulturowej, co sprawia, iż w sezonie letnim często panuje na niej duży tłok. Na tym
szlaku znajdują się również najpopularniejsze punkty startowe wędrówki do Santiago
de Compostela, takie jak: Sarria, Saint Jean Pied de Port czy Roncesvalles.
Wzrost wielkości i przekształcenia struktury narodowościowej oraz społeczno-zawodowej pątników wskazują, iż odradzające się tradycje pątnicze cieszą się coraz
większą popularnością zarówno wśród osób wierzących, które udają się na „drogę”
z pobudek religijnych, jak i coraz szerszej rzeszy turystów, dla których motywy związane z wiarą i religią katolicką nie są głównymi przesłankami podjęcia wędrówki.
Szlak św. Jakuba jest z jednej strony przykładem zróżnicowania współczesnego
ruchu pielgrzymkowego, jego form, motywacji oraz uczestników, a z drugiej strony
można go traktować jako modelowy przykład ewolucji, jaka dokonała się wraz z rozwojem nowych form turystyki kulturowej. Analizując historię rozwoju tego szlaku,
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M. Murray i B. Graham wyróżnili pięć głównych stadiów rozwoju turystyki bazującej
na szlaku pielgrzymkowym. W pierwszym stadium szlak pielgrzymkowy funkcjonuje
jako szeroka strefa, w której pielgrzymi poruszają się od punktu startowego do docelowego. Drugie stadium cechuje się wytyczeniem i skodyfikowaniem precyzyjnego
szlaku pielgrzymkowego, poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury: dróg, mostów, schronisk, szpitali, kościołów. W trzecim etapie dawny średniowieczny szlak
pielgrzymkowy, posiadający swoje ustalone punkty (świątynie) początkowe, ewoluuje w kierunku szeroko dostępnego, wielowejściowego jednokierunkowego szlaku,
na którym piesi pielgrzymi koegzystują z osobami wędrującymi i podjeżdżającymi
lub nawet w pełni zmotoryzowanymi. Różne style podróżowania i typy turystów
zbiegają się w pośrednich punktach postojowych znajdujących się w głównych, turystycznych miastach historycznych. Wraz z umasowieniem ruchu na szlaku odcinki
najmniej atrakcyjne są coraz silniej omijane, natomiast atrakcyjne historycznie bądź

Ryc. 13.
Model rozwoju turystyki w oparciu o szlak pielgrzymkowy
Źródło: M. Murray, B. Graham, Exploring the dialectics of route-based tourism: the Camino de Santiago, „Tourism Management” 1997, vol. 18/8, s. 522.
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krajobrazowo podlegają intensywnemu zagospodarowywaniu. Ostatnie dwa etapy
bazują na założeniu wielofunkcyjnego użytkowania szlaku oraz przypuszczeniu, iż
dla niektórych turystów doświadczenia osiągnięte w trakcie poruszania się po szlaku
są tak samo lub nawet bardziej ważne niż punkt docelowy. Wynika to ze stopniowej
sekularyzacji ruchu pielgrzymkowego, co sprawia, iż turyści poruszają się na nim w
wielu kierunkach, wybierając jego najatrakcyjniejsze fragmenty bądź obiekty interesujące ich z punktu widzenia architektonicznego czy historyczno-artystycznego.
Dlatego też ostatnie – piąte stadium rozwoju zakłada celowe działania zmierzające do
wydłużenia pobytu turystów w obszarach mniej atrakcyjnych, poprzez wprowadzenie
nowych produktów i atrakcji turystycznych14 (ryc. 13).
Należy podkreślić, że ożywienie ruchu na szlakach pątniczych do Santiago
de Compostela jest także dobrym przykładem współdziałania różnych instytucji na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w celu promocji wspólnego
dziedzictwa kulturowego oraz chrześcijańskich korzeni Europy. Odegrało ono również
decydującą rolę w promocji turystyki kulturowej w północno-zachodniej Hiszpanii,
stając się najbardziej udanym produktem turystycznym tego regionu. Współczesny
boom turystyczny obserwowany w na szlakach św. Jakuba jest wynikiem udanej
strategii rozwoju włączającej w tworzony produkt turystyczny różne elementy promujące nie tylko wątki religijne, ale także historyczne, artystyczne, architektoniczne
oraz wykorzystującej atrakcyjność środowiska geograficznego. Inicjatywa ta ma na
celu uzupełnienie postępującej integracji polityczno-gospodarczej kontynentu i wzbogacenie jej o wspólne wartości religijno-duchowe.
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Pilgrimages to Santiago de Compostela
in 1989–2010
(SUMMARY)
The aim of this paper is to describe changes in the nature of the pilgrimage movement
to Santiago de Compostela including pilgrim volume. Special attention was paid to changes
in pilgrim nationality, pilgrimage routes and pilgrimage months. Other issues examined were
changes in age structure, social and occupational structure and the reasons for going on a
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pilgrimage. Research has shown that pilgrim volume increased substantially over the course
of the study period. Pilgrimages became more popular and more international. However,
far fewer students are going on pilgrimages in favor of working age adults and retired
persons. The internationalization and popularization of pilgrimages has led to changes in
the reasons for going on pilgrimages, which has resulted in a decline in religious reasons
for going on a pilgrimage. The paper is based on statistics provided by the Archbishopric
of Santiago de Compostela, which keeps track of the ﬂow of individuals with a so-called
pilgrim’s passport (credencial) and certiﬁes the completion of a pilgrimage by issuing
a so-called Compostela.
Mirosław Wójtowicz, dr
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków

