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P

odstawowy problem na jaki natrafia badacz ruchu pielgrzymkowego w Europie
to niewielka ilość pojedynczych, niezwykle lakonicznych wzmianek rozsianych w ogromnym materiale źródłowym. Słusznie pisze Jacek Wiesiołowski:
„O ile dysponujemy pewnymi ujęciami regionalnymi o pielgrzymkach do Ziemi
Świętej, o tyle nie mamy ujęć obejmujących całą katolicką czy chrześcijańską
Europę. Powodem jest brak źródeł historycznych zezwalających na uchwycenie
pielgrzymstwa dalekosiężnego”1.
Kolejną trudnością w ocenie skali ruchu pielgrzymkowego jest lakoniczność
samych źródeł (np. wykazy pielgrzymów zdążających do Santiago de Compostela nie
uwzględniają pątników z warstw niższych)2. Badania wykazały ponadto, że spośród
sporządzonych w latach 1300-1540 relacji pielgrzymkowych zachowały się 262
odnoszące się do Ziemi Świętej, a tylko 38 do Santiago de Compostela3. Poniżej
zostaną omówione poszczególne kategorie źródeł wedle następującego podziału:
przekazy pisane, do których zaliczono: itineraria, testamenty, rachunki i umowy
pomiędzy pielgrzymami a przewoźnikami, miracula i dokumenty odpustowe; źródła
onomastyczne, ikonograficzne, epigraficzne.

1. Itineraria
Źródła do dziejów pątnictwa można podzielić na kilka grup. Najważniejsze z nich
to relacje z odbytych pielgrzymek sporządzane już od czasów wczesnego średniowiecza. Najistotniejsze znaczenie mają przekazy zawierające itineraria pozwalające
na odtworzenie tras jakimi podróżowali średniowieczni pątnicy4.

2. Testamenty, supliki papieskie, kary kościelne
Niezwykle istotną grupę źródeł pozwalających na identyfikacje pielgrzymów
są testamenty sporządzane przed wyruszeniem do Ziemi Świętej bądź innych
miejsc5. Pośród zapisów majątkowych zdarzają się także polecenia odbycia piel-
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grzymki w intencji osoby zmarłej6. Źródła te niestety są bardzo rozproszone, a w przeważającej większości nie wydane7.
Kwerenda w materiałach archiwalnych zwłaszcza w Archiwum Watykańskim
z całą pewnością przyniesie nowe źródła odnoszące się do pielgrzymek. W księgach suplik Penitencjarii Apostolskiej z lat 1410-1411 odnaleziono dotąd 90 suplik
w sprawie polskich pielgrzymek do Ziemi Świętej8. Analiza ksiąg zawierających zgody
papieskie zezwalające na odbycie wyprawy do Ziemi Świętej umożliwi ustalenie ilości
podejmowanych wypraw, chociaż papieska zgoda nie zawsze była niezbędna, aby
móc udać się do Ziemi Świętej9. Informacji o pielgrzymkach należy również szukać
w księgach zawierających informacje na temat kar nałożonych za zabójstwo10.

3. Rachunki prowadzone przez kancelarie królewskie,
książęce, umowy pomiędzy przewoźnikami a pielgrzymami,
przewodniki dla pielgrzymów
Odrębną grupę źródeł stanowią rachunki prowadzone przez królewskie kancelarie oraz umowy pomiędzy pątnikami a przewoźnikami zapewniającymi transport
do Ziemi Świętej, a także licencje udzielane na przewóz pątników11. W oparciu
o wnikliwą analizę rachunków królewskich siostra prof. Urszula Borkowska przedstawiła cechy charakterystyczne pobożności dynastii Jagiellonów12. Niestety ten typ
przekazów w większości przypadków nie został ogłoszony drukiem, lakoniczność
zapisów niejednokrotnie pozwala jedynie potwierdzić obecność członków rodziny
królewskiej w danym miejscu kultu, nie wyjaśniając motywacji podjęcia pielgrzymki.
Należy nadmienić, że ta kategoria źródeł ilustruje pobożność warstw najwyższych
w społeczeństwie, do rzadkości należą zachowane rachunki prowadzone przez osoby
zajmujące niższą pozycję13. Nader interesującymi źródłami przedstawiającymi samą
podróż do Jerozolimy są wzmiankowane umowy. W Archiwum Państwowym
w Szczecinie przechowywany jest dokument podpisany przez księcia Bogusława X
z weneckim przewoźnikiem, regulujący warunki na jakich miała się odbyć podróż do
Ziemi Świętej14. O popularności ruchu pielgrzymkowego świadczą specjalne przewodniki wymieniające miejsca święte czy odpusty, jakie można było tam otrzymać15.

4. Miracula oraz dokumenty odpustowe
Cennym źródłem do dziejów ruchu pielgrzymkowego są miracula. Niezależnie
od wiarygodności podawanych przez nie faktów16, pozwalają one poznać motywy
podjęcia pielgrzymki, ustalić ich geografię, rolę relikwii, itp. Spisy cudów rejestrowano w celu rozpropagowania pośród wiernych danego ośrodka kultu17. Miracula
będące wytworem pobożności ludowej, stwarzają możliwość badania pielgrzymek
szerszych warstw osób, często niepiśmiennych, nie będących w stanie pozostawić
relacji18. Istotnym aspektem są składane przez wiernych w ośrodkach kultu wota,
świadczące o popularności danego sanktuarium19.
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Kolejną ważną grupą źródeł są dokumenty odpustowe, jakie otrzymywały różne
ośrodki kultowe20. Jednakże i ten typ dokumentacji jest niezmiernie rozproszony.
Z dokumentami odpustowymi związane mogą być również atrybuty pielgrzymie.

5. Źródła onomastyczne
O popularności poszczególnych miejsc świętych pewnych przesłanek dostarczają imiona średniowieczne. Ich analiza potwierdziła popularność sanktuarium w
Santiago de Compostela w średniowiecznej Polsce21. Na nadawane imiona wpływ
miały, prócz panującej w danym czasie mody, tradycji rodzinnej, kult świętych, jak
również wezwania lokalnych kościołów22. Przy odtwarzaniu zasięgu kultu świętych
istotne znaczenie posiadają patrocinia. Poświadczają istnienie kultów świętych w danych kościołach23.

6. Źródła materialne, znaczki pielgrzymie
Poza źródłami pisanymi dla oceny ruchu pielgrzymkowego ważkie znaczenie
posiadają znaczki pielgrzymie oraz wszelkie inne atrybuty pielgrzymów24. W polskich
badaniach, jak zauważył Wojciech Mischke, istnienie znaków pielgrzymich w rodzimych ośrodkach kultu do niedawna poddawane było w wątpliwość25. Zdaniem Teresy
Dunin-Wąsowicz w pracach archeologicznych prowadzonych na terenie Polski winno
się zwrócić baczniejszą uwagę na przedmioty znajdowane w grobach szkieletowych
z XI i XII w., gdyż podobnie jak w Europie Zachodniej, znaki pielgrzymie, kije czy
sakwy, były składane do grobu26. W późniejszych czasach znaki pielgrzymie bądź
wrzucano do wody27 – jak w Gdańsku – bądź zachowywano je jako pamiątki28. Znaki
pielgrzymie umieszczano także w narożnikach mieszkań jako ochronne amulety29,
a na terenie Szwecji umieszczano je na dzwonach kościołów parafialnych30. O wadze jaką przywiązywano do atrybutów pielgrzymich świadczy fakt, że wykształcił się
specjalny obrządek związany z poświęceniem toreb i kijów pątniczych31. Poprzez
uzupełnienie podstawy źródłowej o znaleziska archeologiczne można ustalić fakty
odbycia pielgrzymek, nie znajdujących potwierdzenia w przekazach pisanych32.
Znaczki pielgrzymie mogą służyć jako źródła służące nie tylko do oceny częstotliwości podejmowanych pielgrzymek, lecz także do badań nad ikonografią świętych33.
Znaleziska innych atrybutów pielgrzymich mogą potwierdzić zasięg danego kultu pątniczego34. Na przykładzie znaczku pielgrzymiego wyobrażającego św. Stanisława znalezionego w trakcie wykopalisk w Černej Horze można potwierdzić fakt odbywania
pielgrzymek z terenu Czech i Moraw do grobu św. Stanisława w drugiej połowie XIII
stulecia35. Podobnego odkrycia dokonano w trakcie wykopalisk w 1994 r. w Hradcu
Králové36. Na terenie Polski pierwszy egzemplarz tego znaku pielgrzymiego został
odkryty w 1966 r. na Wawelu37. Znane są ponadto znaleziska identycznych zabytków z terenu Kujaw oraz Śląska (z okolic Sobótki)38. Znaczki te powstały zapewne
z inicjatywy otoczenia biskupa Prandoty i kapituły krakowskiej, w związku z uroczystościami pokanonizacyjnymi39.
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O skali ruchu pielgrzymkowego w średniowieczu mówią rozporządzenia regulujące produkcję znaczków pielgrzymich. Przykładowo w 1481 r. kapituła katedry
w Oviedo zleciła wykonanie 25 tysięcy znaczków pielgrzymich40. W Einsiedeln w roku
1466 na przestrzeni dwóch tygodni sprzedano 13 tysięcy znaczków, a w Ratyzbonie w
latach 1519-1522 aż 50 tysięcy41. O tym jak bardzo rozpowszechnione były atrybuty
pielgrzymów w społeczeństwie średniowiecznym świadczy istnienie wyspecjalizowanej
grupy osób określanych jako „bracia Jakubowi”. Trudnili się oni handlem znaków
pielgrzymich pośród ludności, która niekoniecznie udawała się na pielgrzymkę42.
Niestety wraz z masową produkcją znaczków pielgrzymich zmieniono materiał, z którego były wykonywane, z metalu na papier, co spowodowało, że zachowało się ich
stosunkowo niewiele43.
Z dokumentu odpustowego pochodzącego z 1463 r., a odnoszącego się do
Trzebnicy, który przytoczył K. Wachowski, dowiadujemy się, że jednym z warunków
uzyskania odpustu w Trzebnicy było zaopatrzenie się w wizerunek św. Bartłomieja
i św. Jadwigi oraz przybycie z tymi atrybutami do miejsca zamieszkania44. Podczas
badań archeologicznych we Wrocławiu45 w 1995 r. odkryto plakietkę z wizerunkiem
św. Bartłomieja i św. Jadwigi46, co potwierdzałoby przestrzeganie wyżej wymienionych warunków uzyskania odpustu.
O intensywności ruchu pielgrzymkowego świadczą ponadto znaleziska innych
atrybutów pielgrzymich, np. specjalnych ampułek, w których przechowywano wodę
lub olej uświęcony przez kontakt z relikwiami w miejscach świętych. Pierwsze takie
naczynia pochodzą z VI w.47, znane są także z Trzebnicy48. Trzeba jednak podkreślić,
iż posiadanie tej ampułki niekoniecznie świadczyło o odbyciu pielgrzymki. Wierzono,
że zakup takiej flaszeczki ściągnie na kupującego te same łaski, jakie uzyskała osoba,
która osobiście udała się do świętego miejsca49.

7. Źródła ikonograficzne
Kolejnych informacji odnoszących się do pielgrzymek szukać należy w źródłach
ikonograficznych50. Jedna z miniatur w Kodeksie Baltazara Behema51 przedstawia
np. dwóch pątników52, ubranych w strój pielgrzymi (kapelusze, kije oraz torby pielgrzymie). Jeden z nich ma na kapeluszu muszlę, znak odbycia pielgrzymki do Santiago. Strój pielgrzymi przedstawiony jest także w legendzie św. Jadwigi. Pielgrzymów
zdążających do Santiago de Compostela zamieszczono w dwóch rękopisach zawierających Legendę obrazową o świętej Jadwidze53. Wśród miniatur Legendy zostali
przedstawieni pątnicy w strojach pielgrzymich, w kapeluszach, na których widnieją
muszle św. Jakuba, w rękach trzymają kije pielgrzymie, w kolejnej miniaturze widać
pątników udających się do grobu świętej54.

8. Źródła epigraficzne
Dalszych danych o rozwoju ruchu pielgrzymkowego mogą dostarczyć źródła
epigraficzne, które pochodzą w przeważającej części z czasów nowożytnych. Poprzez
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analizę graffiti znajdujących się bądź to w kościołach, czy na murach cmentarnych
można zidentyfikować pielgrzymów, którzy nawiedzili dane sanktuarium, a odbycie
pielgrzymki uwiecznili swym podpisem wyrytym w materiale twardym. Na fakt ten
zwrócili uwagę wydawcy Corpus Inscriptionum Poloniae55.
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Sources on the History of Pilgrimage Movement
– a Classification Attempt
(SUMMARY)

This article is a proposal for classifying sources for the history of pilgrimage movement.
The division was made into eight briefly characterised thematic groups. The first comprises
itineraries and description of pilgrimages, the second – document sources, including last
wills, and papal supplications. Bills, contracts with carriers and pilgrim guides have been
assigned to the third category. Miracula and indulgence documents end the categories of
written sources. The criterion of frequency for name occurrence in the Middle Ages provides
further data on the development of pilgrimage movement, and has been included as five
category. Material sources, such as pilgrim badges, give precious information about the
pilgrimages held and the existence of a developed pilgrim infrastructure. Iconographic and
epigraphic sources are the last category in this division.
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