
Szanowny Panie Profesorze Przezacny Jubilacie! 

 Z wielką radością, tym skromnym artykułem pragniemy uczcić zacny 

jubileusz, wynagradzający wielką pracę Pana Profesora m.in. w promocji 

Camino de Santiago. Pana życiowa postawa, wielkiego naukowca jak  

i  skromnego człowieka  w sposób bardzo subtelny prowadziło tych co znaleźli 

się na roztaju dróg życiowych, do odnajdywania korzeni chrześcijańskich 

poprzez rozwój badań nad turystyka pielgrzymkową Drogi św. Jakuba do 

Santiago de Compostela. 

 Dla nas, autorów tej skromnej pracy reprezentujący narody Polski  

i Ukrainy, będzie zaszczytem że przyczyniamy się do krzewienia kultu św. 

Jakuba na Ukrainie i dobrej współpracy braci Słowian. 

 Po wielu dziesiątkach lat Pana wytężonej pracy, dziś można zebrać 

soczyste owoce tego wysiłku. Niech dowodem oto będzie m.in. odradzający się 

ruch caminowy na Ukrainie, nawiązując do średniowiecznych peregrynacji 

ludzi Wschodniej Europy Drogą Via Regia.  
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Drogi św. Jakuba Via Regia na Ukrainie 

Streszczenie  

 Niniejszy artykuł jest pierwszym zwiastunem problematyki o podłożu naukowym, który 
prezentuje problematykę związaną ze św. Jakubem, jego kultem na terenie Ukrainy oraz wynikiem 

kwerendy przeprowadzonej we Lwowie. Szczegółowy wykaz miejscowości i obiektów sakralnych, 

przez które przebiegać będzie w niedalekiej przyszłości ukraiński odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia 
na trasie Lwów-Szeginie, połączony zostanie z funkcjonującą na terenie Polski Drogą św. Jakuba Via 

Regia. Jego wytyczenie przez stronę ukraińską umożliwi caminowiczom z całego świata rozpoczęcie 

peregrynacji historyczną Via Regia ze Lwowa do Santiago de Compostela a w przyszłości zostanie 

przedłużona do Kijowa. 
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КУЛЬТ СВЯТОГО ЯКОВА АПОСТОЛА У ЛЬВОВІ – СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ І 

ПРАЦЯ НАД ПРОДОВЖЕННЯМ ДОРОГИ СВ. ЯКОВА ВІА РЕГІА НА УКРАЇНІ 

Дана стаття є першою спробою закладення основ вивчення релігійного культу святого 
Якова на українських землях та містить висновки з проведених у Львові наукових досліджень. 

Перелічені в статті місцевості та їхні сакральні об’єкти українського відтинку Дороги Святого 

Якова Віа Регіа на трасі Львів-Шегині в найближчому майбутньому з’єднаються з існуючою 
вже Дорогою Святого Якова Віа Регіа в Польщі. Розвиток шляху українською стороною дасть 

можливість каміновичам з цілого світу розпочинати пілігримування історичною дорогою Віа 

Регіа зі Львова до Сантьяго де Компостела, а в майбутньому і її продовження до Києва. 
 

Ключові слова: Каміно де Сантяго, пілігримування, святий Яків, Дорога Святого Якова Віа 

Регіа. 

 

SAINT JAMES APOSTLE RELIGIOUS CULT IN LVIV – THE STATE OF RESEARCH 

AND WORKING ON CONTINUATION OF ROAD OF SAINT JAMES VIA REGIA ON 

UKRAINE 

 

Abstrakt 

 This article is the first attempt of research of St. James religious cult on Ukrainian territories 

and contains conclusions from scientific studies undertaken in Lviv. Areas and the sacral objects of 
Ukrainian segment of St. James Road enumerated in thise article on the route  Lviv-Shegini in the 

nearest future will unite the already existing Road of Saint James Via Regia in Poland. Development 

of this route from Ukrainian side creates the possibility for pilgrims from all over the world to start the 
pilgrimage along the historical road of Via Regia  from Lviv to Santiago de Compostela, and in the 

future – its extension to Kyiv. 

 
Key words: Сamino de Santiago, pilgrimage, St. James, Road of Saint James Via Regia. 

 

 

Wstęp 
 Geneza Drogi św. Jakuba poświęcona jest bezpośrednio św. Jakubowi Starszemu 

Apostołowi, który jako pierwszy z grona apostołów zginął śmiercią męczeńską w 44 r. n.e. 

Jego ciało przewiezione zostało do Hiszpanii i pochowane. Odkryte relikwie św. Jakuba w IX 

w. stały się przez 1200 lat miejscem pielgrzymek chrześcijan zwanych  peregrinos, zaś utarte 

szlaki handlowe, którymi pielgrzymowali na zachód jako Camino de Santiago. 

 Od IX do końca XVII w. teren Europy pokryła gęsta sieć pielgrzymkowych dróg, 

którymi przemieszczali się caminowicze ze Wschodu Europy na jej zachodni kraniec, do 

miasta Santiago de Compostela, by nawiedzić relikwie św. Jakuba Apostoła. Dodatkowo z 

ciekawości ludzkiej pobożni pielgrzymi udawali się na „koniec świata” by zaspokoić „głód” 

wizerunku tego, czego nie mogli sobie wyobrazić.  

 Biuro pielgrzymie przy katerze św. Jakuba w Santiago de Compostela wydało kilka 

milionów compostelek dla pielgrzymów z różnych państw „Starego Kontynentu” jak  



i współcześnie przybywających z najbardziej oddalonych zakątków świata. Do grobu św. 

Jakuba wędrowali i wędrują ludzie różnych religii, narodów i języków, pieszo, konno, na 

rowerze i wózku inwalidzkim, o czym świadczą statystyki3.  

 Na apel Papieża Jana Pawła II, „Pielgrzyma naszych czasów”, który dwukrotnie 

modlił się przy relikwiach apostoła, od 1987 r. miliony chrześcijańskich peregrinos  

z sąsiednich państw podjęło trud pielgrzymki do Hiszpanii. Dziś na drogach jakubowych 

coraz częściej spotkać można pielgrzymów z odległych krajów i rejonów świata. Coraz 

śmielej swe stopy stawiają narody i ludy ze wschodnich terenów Europy m.in. Rosji, 

Białorusi i Ukrainy, nawiązując tym do tradycji historycznego przemieszczania się jedną  

z dróg handlowych zwaną Via Regia.  

 

Via Regia - Droga Królewska 4    

 We wczesnym średniowieczu jedną z dróg handlowych którą wykorzystywali 

pielgrzymi była Via Regia (Droga Królewska) 5 . Historyczna Via Regia wyznaczała 

średniowieczny korytarz leżących na osi miast: Kijów – Żytomierz – Równe – Lwów – 

Przemyśl – Jarosław – Kraków –Wrocław – Frankfurt/Menem (Niemcy) i dalej na zachód 

przez Francję na Półwysep Iberyjski. Via Regia miała wiele nitek, stąd trudno jednoznacznie 

stwierdzić, która oś tej drogi była priorytetem, gdyż nie posiadała jednolitego  

z góry ustalonego przebiegu. Wraz z siecią dróg dojściowych, stanowiła raczej szeroki 

korytarz komunikacyjny, zmieniający się w zależności od uwarunkowań politycznych. 

 

Mapa nr 1. Przypuszczalny przebieg Via Regia 

Źródło: opracowanie Łukasz Mróz (pozyskano 15 III 2014 r.). 

                                                             
3 http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/ 
4 A. Orzechowska-Kowalska, Szlak Via Regia nośnikiem wybranych wartości kulturowych [w:] Via Regia-

Kupiecki Szlak, Z. Makieła (red.), Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, Jarosław, s. 27–35. 
5  J. M. Hołub, Ł. Mróz, Droga św. Jakuba …, op. cit., s. 8. 

http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/


 Odtworzenie części tego historycznego szlaku spowodowało nadanie Drodze Via 

Regia w 1987  r.  certyfikatu kategorii A oraz uznaniu przez Radę Europy jako pierwszego 

Europejskiego Szlaku Kulturowego i wpisania go na światową listę UNESCO. 

 

Początek Via Regia … to Kijów 

 W okresie istnienia Rusi Czerwonej przez jej teren wiodły trzy międzynarodowe 

arterie: Szlak Bursztynowy, Droga Grecka i Droga z Bolgaru w Tatarstan nad Wołgą. 

Znaczącym miastem w przemieszczaniu się kupców ze Wschodu na Zachód Europy stał się 

Kijów, z którego w kierunku zachodnim rozchodziły się trzy drogi6:  

 1. Київ - Білгород - Ярополч - Котельниця - Меджибіж - Теребовля - Микулинці 

- Галич - Lviv (od drugiej połowy ХІІІ w.) - Городок - Przemyśl - Jarosław - Kraków. 

 2. Київ - Білгород - Ярополч - Стара Котельня - Колодяжне - Полоний - 

Кременець - Броди - Буськ - Белз - Червен - Lublin - Sandomierz do Krakowa (na odcinku 

Броди - Буськ w Пліснеську posiadała odnogę, którą łączyła się z pierwszym szlakiem 

ciągnącym się przez Lviv - Городок i Przemyśl). 

 3. Київ - Білгород - Ярополч - Стара Котельня - Колодяжне - Полоний - 

Кременець - Мичеськ - Звягель - Корець - Дорогобуж - Луцьк - Володимир - Устилуг - 

Chełm (od drugiej połowy ХІІІ w.) dalej przez Lublin, Sandomierz, do Krakowa. 

 

Mapa nr 2. Przebieg Via Regia z Kijowa w kierunku zachodnim 

Źródło: Войтович Л.Торгівля і торгові шляхи //Історія української культури.  - Т.2. -Київ, 2001. - С. 82 

Święty Jakub7 w obrządku wschodnim 

                                                             
6 Терещук К. І. / Середньовічні торгові шляхи Східної Волині //Археологія - № 36. -Київ, 1981. - С.77-85;  

Войтович Л.Торгівля і торгові шляхи //Історія української культури.  - Т.2. -Київ, 2001. - С. 81-92). 
7  Jakub - imię biblijne wywodzące się z języka hebrajskiego i oznaczające “niech Bóg strzeże”. Wśród 

Apostołów dwóch nosiło to imię. Dla odróżnienia otrzymali nazwę: Starszy i Młodszy, albo Większy i Mniejszy. 

Decydował o tym nie ich wiek, ale który z nich pierwszy przystąpił do grona Dwunastu.  



 Święty Jakub Starszy apostoł w Kościele łacińskim był orędownikiem walk  

z islamem,  patronem zakonów rycerskich oraz opiekunem pielgrzymów. W ikonografii 

przedstawiany jest jako starzec z brodą w ubiorze pielgrzyma z należną mu symboliką. Jego 

atrybutami są: płaszcz, kapelusz, muszla, kij i torba pielgrzymia, tykwa (bukłak). 

 Na Wschodzie patronuje rybakom, którzy zanoszą do niego modlitwy o obfite połowy 

i szczęśliwe wiatry. Przedstawiany jest na ikonach z księgą lub zwojem Pisma Świętego.

 W obrządku wschodnim sprawuje się liturgię wg św. Jakuba, posiadającą korzenie  

w zachodnio-syryjskiej rodzinie liturgicznej, która stała się bazą do utworzenia 

sześćdziesięciu anafor wg rytu ormiańskiego i bizantyjskiego (obrządek greckokatolicki). 

Liturgia św. Jakuba używana jest w dniu święta Jordanu i w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy.  

 Wizerunek świętego Jakuba Starszego Apostoła widoczny jest we wszystkich 

cerkwiach m.in.: 

 1. na ikonach świątynnych (chramowych) w I rzędzie ikonostasu jako patron lub 

współpatron świątyni; 

 2. na ikonach świąt (prazdniki) w II rzędzie przedstawiający św. Jakuba m.in. na 

Przemienieniu Pańskim na górze Tabor w towarzystwie apostołów: Andrzeja i Jana; 

 3.  na ikonach Proroków i Ojców Kościoła (apostołów) w IV rzędzie grupy Dessis. 

Święty Jakub przedstawiony jest z reguły pojedynczo lub w towarzystwie św. Bartłomieja lub 

Filipa z księgą lub rulonem Pisma Świętego oraz laską pielgrzyma.   

 Cerkiew prawosławna i liturgia innych obrządków wschodnich m.in.  

greckokatolickiego i ormiańskiego wspomina św. Jakuba według kalendarza juliańskiego 

(stary porządek) - 13 maja, oraz 13 lipca (Sobór  dwunastu apostołów).  

 

Pielgrzymi ukraińscy w Santiago de Compostela 

W latach 2010–2013 ponad 340 pielgrzymów ukraińskich przybyło do Santiago de 

Compostela otrzymując compostelkę (przejście 100 km pieszo lub 200 km rowerem, konno)8. 

Tak mała ilość pielgrzymów zza wschodniej granicy Unii Europejskiej spowodowana jest  

m.in. znikomą popularyzacją osoby św. Jakuba Starszego apostoła na Ukrainie, jak  

i pielgrzymowania chrześcijańskim szlakiem do Santiago de Compostela.  

Tabela nr 1. Ilość pielgrzymów z Ukrainy którzy otrzymali compostelkę w latach 2010-2013 

Lp. Rok Ilość pielgrzymów 
% w ogólnej liczbie 

pielgrzymów 

                                                             
8 J.M. Hołub, Ł. Mróz,  Droga św. Jakuba…, op. cyt., s. 16. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_rycerski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzym_(religia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybak


1. 2010 62 0.02 

2. 2011 48 0.03 

3. 2012 91 0.05 

4. 2013 143 0.07 

RAZEM: - 344 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/ 

W 2007 r., na terenie Ukrainy, Narodowy Związek Rozwoju Agroturystyki, Narodowa 

Służba Turystyki i Kurortów oraz  Międzynarodowa Fundacja «Odrodzenie» rozpoczęły 

realizację  projektu „Via Regia – Ukraina – kulturalna droga Rady Europy”9. Głównym 

zadaniem projektu było m.in. przeprowadzenie badań ukraińskiej części szlaku Via Regia  

w celu stworzenia informacyjnego systemu, w skład którego wchodziłaby nawigacyjna mapa 

obiektów turystycznych z bogatymi informacjami historyczno – kulturalnymi. 

 

Kontakty polskich caminowiczów z Ukraińcami  
 W latach 2012–2013 grupa miłośników camino z Polski w osobach: F. Mróz, Ł. Mróz 

i J.M. Hołub jako pracownicy naukowi różnych instytucji uczelnianych, uczestniczyli w kilku 

międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Uniwersytet im. Iwana Franki we 

Lwowie. Podczas prezentacji multimedialnych przekazali wąskiej grupie uczestników tych 

spotkań wiadomości o funkcjonowaniu Camino de Santiago. Była to pionierska praca 

doświadczonych caminowiczów, która w niedługim czasie zaowocowała wśród braci 

Ukraińców.  

 W październiku 2013 r. pierwsza grupa Ukraińców ze Lwowa wzięła udział  

w przejściu pieszym jakubowej drogi w ramach II Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. 

Jakuba Via Regia trasą Medyka-Przemyśl organizowanym przez Bractwo św. Jakuba przy 

sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku10. 

 W kilka miesięcy później doc. O. Bordun, wzięła udział w VII Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę 

pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela”, która odbyła się w dniach 

6-7 września 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz w parafii św. 

Jakuba w Więcławicach Starych. Jej prezentacja multimedialna oraz referat naukowy stały się 

zalążkiem wielkiej pracy promocyjnej o działalności św. Jakuba Apostoła i przedłużenia  

w przyszłości Drogi św. Jakuba Via Regia na terenie Ukrainy.  

 Owocnym stały się spotkania opłatkowe miłośników camino z Ukrainy i Polski  

w Centrum Dialogu między Religiami i Wyznaniami przy Państwowej Wyższej Szkole 

Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 19 grudnia 2014 r. oraz na Katedrze Turyzmu 

                                                             
9  http://www.greentour.com.ua/russian/node/232 
10  W grupie caminowiczów z Ukrainy byli obecni: Тарас Завадовський oraz Тарас Гринчишин. 

http://peregrinossantiago.es/eng/pilgrims-office/statistics/


Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie 11 stycznia 2015 r. Spotkania te posłużyły do 

obopólnej wymiany myśli i doświadczeń, wypracowania sposobów i metod przedłużenia 

Drogi św. Jakuba Via Regia na Ukrainie a w przyszłości realizacji wspólnych działań 

jakubowych po obu stronach granicy. 

Ankieta 
 Aby poznać stopień świadomości Ukraińców o Camino de Santiago we wrześniu 2014 

r. zespół pracowników naukowych Katedry Turyzmu Uniwersytetu im. Iwana Franki we 

Lwowie na czele z doc. Orestą Bordun, przeprowadził ankietę wśród studentów trzech 

roczników. Do pierwszej grupy należeli studenci z I, II i III rocznika razem 195 

respondentów, w tym - mężczyźni 64 (32.82%) i kobiety 131(67.18%). Respondenci 

zamieszkiwali ośrodki: wiejskie -99, i miejskie -136 (w tym 42 w miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców. Ankietowani odpowiedzieli na 5 pytań otwartych oraz wypełnili metryczkę. 

 Końcem lutego 2015 r. dla zobrazowania wzrostu zainteresowania Camino de 

Santiago ponownie przeprowadzono ankietę wśród studentów  I, II i III rocznika Lwowskiej 

uczelni. W ankiecie udział wzięło 233 respondentów w tym mężczyzn - 89 (38.20%) i 144 

(62.42%) kobiet. Respondenci zamieszkiwali ośrodki: wiejskie - 107, i miejskie 126 (w tym 

53 w miastach ponad 100 tys. mieszkańców. 

 
 Tabela nr 2. Respondenci: rocznik, płeć, miejsce zamieszkania. 

 
Respondenci 
ankiety 

I Rok II ROK III ROK 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

kobiety 38 53 44 47 49 44 

mężczyźni 17 26 26 30 21 33 

mieszkańcy wsi 
21 36 41 36 27 35 

mieszkańcy miast 
24 25 18 25 22 23 

mieszkańcy 

powyżej  

100 tyś.  

10 18 11 16 21 19 

RAZEM: 55 79 70 77 70 77 

 
Źródło: badania własne. 

 Część główną ankiety stanowił kwestionariusz w formie pięciu pytań zamkniętych, 

który wypełnili wszyscy respondenci. Zdecydowana większość w badaniach z 2014 r. 

wybrała odpowiedź NIE, dając tym wyraz niskiego stanu wiedzy o Camino de Santiago. 

 Po przeprowadzonych wykładach przez doc. Orestę Bordun  w okresie XI-XII 2014 r. 

wyniki ankiety z 2015 znacznie zwiększyły ilość odpowiedzi TAK. 

 



Tabela nr 3. Rocznik, pytania ankietowe 

Lp. PYTANIA ANKIETOWE 

 

IX 2014 

 

II 2015 

TAK NIE TAK NIE 

1 ROK NAUCZANIA 

1 
Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą Camino de Santiago – Droga św. 

Jakuba? 
3 52 62 17 

2 
Czy słyszał(a) Pan(i) o sanktuarium św. 

Jakuba w Santiago de Compostela? 
2 53 60 19 

3 
Czy zna Pan(i) osoby, które pielgrzymowały 

– wędrowały szlakiem św. Jakuba? 
1 54 61 14 

4 
Czy spotkał(a) się Pan(i ) z oznakowaniem Drogi św. Jakuba tzw. 

muszlą św. Jakuba? 
- 55 62 17 

5 Czy zna Pan(i) inne szlaki pielgrzymkowe i kulturowe w Ukrainie? - 55 4 75 

 RAZEM: 6 269 248 142 

2 ROK NAUCZANIA 

1 
Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą  

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba? 
13 57 51 28 

2 
Czy słyszał(a) Pan(i) o sanktuarium  

św. Jakuba w Santiago de Compostela? 
12 58 50 29 

3 
Czy zna Pan(i) osoby, które pielgrzymowały 

– wędrowały szlakiem św. Jakuba? 
4 66 15 64 

4 
Czy spotkał(a) się Pan(i ) z oznakowaniem  

Drogi św. Jakuba tzw. muszlą św. Jakuba? 
1 69 38 41 

5 
Czy zna Pan(i) inne szlaki pielgrzymkowe  

i kulturowe w Ukrainie? 
- 70 2 75 

 RAZEM: 30 320 156 237 

3 ROK NAUCZANIA 

1 
Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą  

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba? 
8 62 42 35 

2 
Czy słyszał(a) Pan(i) o sanktuarium  

św. Jakuba w Santiago de Compostela? 
2 68 42 35 

3 
Czy zna Pan(i) osoby, które pielgrzymowały 

– wędrowały szlakiem św. Jakuba? 
1 69 28 49 

4 
Czy spotkał(a) się Pan(i ) z oznakowaniem  

Drogi św. Jakuba tzw. muszlą św. Jakuba? 
1 69 12 65 

5 
Czy zna Pan(i) inne szlaki pielgrzymkowe  

i kulturowe w Ukrainie? 
2 68 2 75 

 RAZEM: 14 336 126 259 

 

 

Źródło: badania własne. 

Wyniki ankiety: 
Podsumowując wyniki badań ankietowych w 2014 i 2015 r. zauważa się znaczny 

wzrost świadomości ukraińskich studentów dotyczący wiadomości o Camino de Santiago. 

Pierwsze badania ankietowe wykonane w wrześniu 2014 r. odniosły wynik bardzo mierny. 

Świadomość ukraińskich studentów była bardzo znikoma i w większości odpowiedzi były 

negatywne.  

Znacznie lepiej wypadły badania przeprowadzone końcem lutego 2015 r. kiedy to 

znaczny procent respondentów wpisał odpowiedź TAK. Wzrost ten spowodowało kilka 

czynników m.in. 

1. Udział społeczności akademickiej w wykładzie dr F. Mroza z Krakowa oraz  

O. Bordun ze Lwowa na temat Dróg św. Jakuba w Europie. 



2. Zapoznanie się z książkę Paulo Coelho „Pielgrzym” oraz z filmem „The way”. 

3. Zainteresowanie stronami internetowymi promującymi Camino de Santiago. 

Badania ankietowe przeprowadzone w 2014 i 2015 r. pokazały że w przeciągu kilku 

miesięcy świadomość studentów znacznie wzrosła, powodując dość duże zainteresowanie 

tym tematem. Z pewnością trzeba wiele wysiłku włożyć w to, by promocja Ukraińskiej Drogi 

św. Jakuba dotarła do większej grupy Ukraińców, dla których pielgrzymowanie drogami 

jakubowymi winno być sposobem na poznawanie drugiego człowieka i pogłębienie wiary.  

Z pewnością społeczność akademicka kolejnych roczników  z większą łatwością może 

posiąść wiedzę o pielgrzymowaniu drogami jakubowymi z chwilą wytyczania Ukraińskiej 

Drogi św. Jakuba Via Regia i połączenia jej z Europejskimi odcinkami Camino de Santiago.  

Z pewnością ośrodki akademickie Lwowa odgrywać będą  znaczącą rolę w przyswajaniu tej 

wiedzy m.in. kolejne roczniki Uniwersytetu im. Iwana Franki oraz Ukraińskiego Katolickiego 

Uniwersytetu. Dodatkowo promocja ukraińskiego odcinka winna odbywać się we wszelkich 

możliwych środkach masowego przekazu wykorzystując fakt wielokulturowości miasta na 

bazie istniejących miejsc kultu św. Jakuba.  

 

Czy święty Jakub był we Lwowie? 
 Z pewnością Jego osoba nie nawiedzała tej części Europy, lecz współczesne ślady, jak 

i zachowane opisy historyczne poświadczają kult pierwszego męczennika na Ziemi 

Lwowskiej. Obecni mieszkańcy Lwowa, nie wiążą Jego osoby z historycznym nurtem 

pielgrzymowania do Santiago de Compostela, ani też ze współczesnym odrodzeniem się tej 

formy pielgrzymowania. Zatem czy ślady św. Jakuba można odnaleźć w mieście Lwowie?  

 Dzięki grupie inicjatywnej pracowników naukowych Uniwersytetu  im. Iwana Franki 

we Lwowie na czele z prof. Martą Malską kierownikiem Katedry Turyzmu  oraz doc. Oreśtą 

Bordun, promotorki ukraińskiej Drogi św. Jakuba Via Regia wraz z zespołem, dokonano 

kwerendy źródłowej w archiwach i bibliotekach lwowskich. Wielką pomoc zaoferowali także 

członkowie Bractwa św. Jakuba przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, którzy 

podczas wizji lokalnej po zachowanych śladach jakubowych we Lwowie podzielili się 

niezbędną wiedzą i doświadczeniem.  

 

Ślady św. Jakuba we Lwowie 
-kościół św. Jakuba 

 Po raz pierwszy kościół św. Jakuba został zaznaczony na …”Planie Lwowa jakim był 

w XVIII wieku do 1775 r. skreślił Maurycy hr. Dzieduszycki”11 zlokalizowany w odległości 

                                                             
11 ttp://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=163       



ok. 200 m. od Łysej Góry w kierunku północno-zachodnim w paśmie Wzgórza Zamkowego. 

Przypuszczalnie mimo określenia kościół była to cerkiew obrządku ormiańskiego jako 

murowana, w której sąsiedztwie znajdował się kolejny obiekt cerkiewny oo. Bazylianów św. 

Onufrego oznaczony numerem 51, oraz Monaster ormiański św. Anny z numerem 52. 

 Potwierdzeniem istnienia w XIX wieku kościoła św. Jakuba, jest jego lokalizacja na 

mapie Lwowa …”Lwów wybrane elementy średniowiecznej topografii na palnie lata 1855-

1863”. Jednak władze Austriackie wydały decyzję o jego rozebraniu, gdyż nie został już 

oznakowany na planie Lwowa z 1922 r.12, i 1931 r. oraz z 1937 r.  

 

 
Mapa nr 3. Kościół świętego Jakuba na planie Lwowa z 1775 r. 

Źródło: NB LNU I. Franki, 327 II, ( Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana 

Franki (NB LNU I. Franki). 

 

-ulica św. Jakóba 

 Wykonując kwerendę map miasta Lwowa, które zgromadzone są we lwowskich 

bibliotekach m.in. Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, 

Naukowej im. Wasyla Stefanyka i w Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego (DALO) 

można zauważyć, że w okresie międzywojennym w dzielnicy Zniesienie funkcjonowała ulica 

św.  Jakóba. Była to boczna ul. Starozniesiennej położonej Za Sasem w niedalekiej odległości 

od Fabryki Państwowej Monopolu Spirytusowego.  

 Ulica Jakóba wyszczególniona została w spisie ulic miasta Lwowa m.in.  

w Ilustrowanym informatorze miasta Lwowa, Lwów 1939. Warto dodać że ulica została 

ustanowiona w 1931 r. kiedy to powiększone zostały granice administracyjne miasta. Od 

1931 r. kilkakrotnie zmieniała swą nazwę – Св. Якуба – 1931, Якубустрассе – 1943, св. 

Якуба – 1944, Склозаводзька – 1950, Почаївська – 199313. 

                                                             
12  Mapa Lwowa z 1922 r. wydana przez Książnicę Atlas. 
13 Довідник перейменувань вулиць та площ Львова/ aвтори: Л.Р. Габко, Б.М.Мельник, від ред. М .К. 

Івасюта, -  Львів: Львівська обласна книжкова топографія. - 1971, с.50; Księga adresowa Lwowskiego-

Skorowidza Adresowego z lat 1930/1, Wydawnictwo Żółkiewska 123,  s. 372.  



 
 

Mapa nr 4. Plan miasta Lwowa. Rok 1931, skala: 1:15 000 

Źródło: NB LNU I. Franki, 487 II: Naukowa Biblioteka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana 

Franki (NB LNU I. Franki). Lwów 

 

 W dotychczasowej kwerendzie nie uzyskano jednak informacji o uchwale ówczesnych 

władz miejskich co do nadania nazwy oraz wnioskodawców. Podczas wykonywania 

kwerendy mieszkanka obecnej ulicy Poczajowskiej potwierdziła, że imię świętego Jakuba we 

Lwowie w okresie międzywojennym było popularne14.  

-patroninia jakubowe 

 Pierwszym obiektem murowanym o patroniniu jakubowym we Lwowie był żeński 

zespół klasztorny obrządku ormiańskiego, który usytuowany został w zachodniej części 

Wysokiego Zamku (Podzamcze) w niedalekiej odległości od obecnej ul. Zamkowej. 

Ormiański zespół klasztorny powstał około 1400 r. Jego fundatorami byli Filip i Bernard 

Bernatowiczowie15.  

 Opis ormiańskiej świątyni pw. św. Jakóba zawiera trzecia część józefińskiej metryki16 

znajdująca się w Archiwum Historycznym Obwodu Lwowskiego СDIA we Lwowie. 

Inwentarz całego założenia na podstawie metryki opisał Іван Крип’якевич 17 . W skład 

założenia wchodziły: budynek klasztorny, oficyny, rezydencje, trzy ogrody i łąka z trawą dla 

bydła. W józefińskiej metryce cały ten kompleks założenia klasztornego zapisany został jako 

“Parafialny Joridik”. O funkcjonowaniu cerkwi obrządku ormiańskiego św. Jakóba świadczy 

umieszczenie go na Planie miasta Lwowa wykonanego w 1858 r., z numerem 53. 

 

                                                             
14 Relacja - Галя Жарська - mieszkanka Lwowa ur. 1925 r. 
15 B. Kaczorowski, Zabytki Starego Lwowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990. 
16Archiwum Historyczne СDIA we Lwowie, Ф.19. сп.12.оп.4   „Cyrkuł Lwowski. Państwo Miasto Lwów” cz.3-

cia. Przedmieścia Lwowskie 1788-1789 r.( to jest taka oryginalna nazwa na języku polskim), cz.3, № 624, 776-

781/. 
17 Крипякевич І. «К вопросу о начале армянской колонии во Львове.: Изд-во АН АССР, Єреван, 1963, С. 

18; ЦІАЛО  Ф.19. сп.12.оп.4. 



 

Mapa nr 5.  Plan miasta Lwowa 1858  

Źródło: Plan Lwowa, jakim był w XVIII wieku do roku 1775 (skreślił Maurycy Hr. Dzieduszycki). 

 

 W ramach tzw. reformy józefińskiej austriackiego cesarza Józefa ІІ, mniszki 

ormiańskie opuściły świątynię w 1783 r.,  która została rozebrana przypuszczalnie w latach 

1796–1800. Cerkiew św. Jakóba wykonana była z kamienia, stąd decyzja cesarza stanowiła  

o odzysku tego materiału na cele budowlane.  

 Ormiańska społeczność w ramach nowego osadnictwa przemieściła się w XV i XVI 

w., zasiedlając część obecnego Staromieścia otoczonego murami obronnymi, w której 

wybudowana została świątynia będąca głównym skupiskiem Ormian we Lwowie. Z czasem 

zespół klasztorny przekształcił się w większy obiekt sakralny Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, stając się siedzibą biskupa ormiańskiego.  

-dzwon św. Jakuba 

 Przy katedrze ormiańskiej Soboru Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (ul. 

Ormiańska 7/9.) w XVII wieku została wybudowana dwukondygnacyjna dzwonnica, na 

której zawieszony został w 1626 r. dzwon o imieniu Jakub, o którym wspomina Dionizy 

Kajetanowicz18. W późniejszym czasie zawieszone zostały kolejne dzwony: Grzegorz i Iwan. 

Dzwony Jakub i Iwan zostały z nieznanych powodów przetopione w 1938 r.19. 

 5 stycznia 2015 r., podczas wizji dzwonnicy katedralnej, dokonanej przez 

pracowników naukowych Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie oraz członków Bractwa św. 

Jakuba przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, stwierdzono że jeden z trzech 

dzwonów posiadał nieczytelną inskrypcję. Z pewnością przeprowadzona w przyszłości 

kwerenda pozwoli rozwikłać tę zagadkę.   

 

                                                             
18  D. Kajetanowicz, Katedra ormiańska i jej otocznie (przewodnik), Z drukarni Polskiej we Lwowie, 

Chorazczyzna 17, Lwow 1926 r., s.  19-20.  
19 Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 138. Бадецький Кароль (Badecki 

Karol Józef, 1886–1953), Оп. 1, Спр. 14–17 (Матеріали наукової роботи “Дзвони львівських костелів”), 

Спр. 32–35 (Матеріали наукової роботи з історії дзвонів львівських церков). 



 
 

Fotografia nr 1. Dzwon św. Jakuba ? Fot. Dariusz Balicki. 

-relikwie św. Jakuba 

Relikwie św. Jakuba Apostoła znajdują się w prawosławnej parafialnej cerkwi 

Cholmskej (Холмської)  ikony Matki Boskiej (ul. Charkowska 17)20. 

-wizerunki św. Jakuba 

 1. Zaplecek stall kanonicznych w Katedrze rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi 

Panny (Plac Katedralny1). Święty Jakub przedstawiony został w płaskorzeźbie w stroju 

compostelańskim (płaszczu i kapeluszu) z należnymi mu atrybutami (laska pielgrzymia, 

bukłak, muszla na kapeluszu). 

 

 

 
 

Fotografia nr 2. Święty Jakub. Fot. Łukasz Mróz. 

 2. Płaskorzeźba w marmurze św. Jakuba w kaplicy Kampianów w Katedrze 

rzymskokatolickiej (łacińskiej) Wniebowzięcia NMP (Plac Katedralny 1). 

 3. Płaskorzeźba w piaskowcu św. Jakuba w kaplicy Boimów (Plac Katedralny 3). 

 

 
 

Fotografia nr 3. Święty Jakub. Fot. Дмитро Каднічанський  

                                                             
20 Relacja - Митрополит Львівський Макарій – керуючий Рівненсько-Волинською і Таврійською 

єпархіями Української автокефальної Православної церкви.  



 

 4. Polichromia Ostatniej Wieczerzy w prezbiterium Katedry ormiańskiej 

przedstawiająca św. Jakuba z laską pielgrzyma i muszlą (ul. Ormiańska 7/9). 

 

 
Fotografia nr 4. Polichromia Ostatnia Wieczerza w katedrze ormiańskiej. Fot. Дмитро Каднічанський  

 5. Ikona Przemienienia Pańskiego w cerkwi Przemienienia Pańskiego (ul. Krakowska 

21).  

 6. Figura kamienna św. Jakuba w cerkwi greckokatolickiej św. Ольги і Єлизавети 

(Plac Kropywnyckiego 1). 

-makieta części miasta Lwowa 

 Dla zobrazowania turystom widoku miasta Lwowa, Ihor Kaczor21 24 września 1999 

wykonał makietę przestrzenną starego Lwowa. Początkowo znajdowała się w kościele św. 

Jana Chrzciciela na Starym Rynku. Obecnie znajduje się jako ekspozycja w Muzeum Książki 

dawny Pałac Potockich przy ul. Kopernika15. Na makiecie w okolicach Wysokiego Zamku 

artysta umieścił bryłę świątyni św. Jakuba jako wolnostojący obiekt.  

 

 
 

Fotografia nr 5. Założenie klasztorne św. Jakuba. Fot. Oresta Bordun  

 

Rozwój Via Regia na Ukrainie 

                                                             
21malarz-grafik,  autor plastycznych  panoram Lwowa: książęcego  w 2003 r., gotyckiego w 2002  z okazji  475 

rocznicy pożaru miasta oraz XVIII wiecznego w skali 1 : 500. W latach 2012-2013 autor makiet głównych miast 

i twierdz Zachodniej Ukrainy. 

 



 Z chwilą podjęcia decyzji o przedłużeniu Drogi św. Jakuba Via Regia na terenie 

Ukrainy zespół pracowników naukowych Katedry Turyzmu Uniwersytetu im. Iwana Franki 

we Lwowie wytyczone zostały główne zadania na przyszłość: 

 1. Utworzenie portalu internetowego poświęconego Camino de Santiago na terenie 

Ukrainy, który da możliwość integracji miłośników i czcicieli św. Jakuba;  

 2. Stworzenie odpowiedniej sieci zainteresowanych organizacji i instytucji, świeckich 

i cerkiewnych w celu obsługi ruchu pielgrzymkowego na wytyczonej i oznakowanej trasie ze 

Lwowa do Szegini; 

 3. Opracowanie przewodnika turystycznego dla pielgrzymów i turystów, dokładnej 

mapy przejścia dla pielgrzymów pieszych i rowerowych oraz opisu sakralnych i historyczno-

kulturalnych obiektów na trasie Lwów–Szeginie;  

 4. Oznakowanie Ukraińskiej Drogi św. Jakuba Via Regia na odcinku Lwów- Gródek 

Jagielloński, Sądowa Wisznia, Mostiska, Szeginie, wraz w wykonaniem paszportu pielgrzyma 

na wzór hiszpańskiego credencjala.  

Tabela nr 4. Obiekty sakralne na ukraińskim odcinku Drogi św. Jakuba Via Regia 

km  

od 

Lwowa 

miejscowość obiekt sakralny lata budowy adres 

0 km Lwów (Lviv) cerkiew gr. – kat.   св.Миколая 

 

1264–1340 r. 
murowany 

ul. Bogdana 
Chmielnickiego 28  

katedra  ormiańska 

Wniebowzięcia NMP 

1363–1370 r. 
murowany 

ul. Ormiańska 7/9 

cerkiew gr. – kat.  

Преображення Господнього 

1878–1898 r. 
murowany 

ul. Krakowska 21 

katedra rz. – kat. 

Wniebowzięcia NMP 

1380-1493 r. 
murowany 
 

 Plac Katedralny 1  

sobór gr. – kat. Св.Юра  1744-1760 r. 

murowany 

Plac św. Jerzego 5  

cerkiew gr. – kat. Ольги і 

Єлизавети 

1906 r.  
murowany 

Plac Kropiwnickiego 1 

5 km Zimna Woda 
(Зимна Вода.) 
 

cerkiew gr. – kat. św. Івана 

Богослова 

1625 r. 
 

wieś Zimna Woda 

10 km Konopnica 
(Конопниця) 

cerkiew  gr. – kat.  

Різдва Пресвятої Богородиці 

1993 r. 
murowana 

ul. Konopnickiej 

12 km Mszana (Мшана) Введення в Храм Пресвятої 

Богородиці 

1799 r. 
murowana 

ul. Iwana Franki 4а . 

20 km Bartanów 
(Бартатів)   

cerkiew-kaplica св.Василія 

Великого 

1889 r.  
drewniana 

wieś Bartanów 

24 km 
 

Gródek  
Jagielloński 
(Городок) 

cerkiew gr. – kat.  

св.Миколая Мирлікійського 

1510 r. 
drewniana 

ul. Mikołaja 4 

kościół rzym. – kat. 

Podwyższenia Krzyża Świętego  

1553 r. 
murowany 

ul. ul. Lwowska, 4 .  

cerkiew  gr. – kat. św. св. Івана 

Хрестителя 

1403-1755 
drewniana 

ul.Stusa 12 

cerkiew  gr. - kat. 

Благовіщення Пресвятої 

Богородиці 

1633 
murowana 

ul. Kociubińskiego,5 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1264
http://uk.wikipedia.org/wiki/1340
http://pl.wikipedia.org/wiki/1799


28 km Bratkowice 
(Братковичі) 

cerkiew  gr. - kat. Різдва 

Пресвятої Богородиці 

koniec XX w. 
murowana 

Wies Bratkowice 

30 km Rodatycze 
(Родатичі) 

kościół rzym. - kat. Świętej 

Trójcy 

pocz. XX w. 
murowana 

Wies Rodatycze 

32 km Nowosielce 
(Новосілки) 

 cerkiew gr.- kat. св.Миколая 1780 r.  
drewniana 

Wies Nowosielce 

35  km 
 

Sądowa Wisznia 
(Судова Вишня) 

cerkiew gr.- kat. 

Преображення Господнього 

1898 r. ul. Sadowa 

kościół rzym. – kat. Najświętszej 

Marii Panny Wspomożenia 

Wiernych 

1884–1890 r. 
murowany 

ul. Szewczenka 

cerkiew gr. – kat.  św.  Св. 

Кузьми і Дем’яна 

1805 r. 
murowana 

wieś Wisznia 

40 km Dmytrowice 
(Дмитровичі) 

cerkiew gr. – kat. св.Миколая 1655 r. 
murowana 

wieś Dmytrowice 

47 km Lipniki 
(Липники) 

cerkiew gr. – kat. Положення 

Ризи Пресвятої Богородиці  

1893 r. 
drewniana 

wieś Lipniki 
 

50 km Czyszki     
(Чишки) 

cerkiew gr. – kat. św. Mikołaja  

св.Миколая 

1587 r. 
murowana 

wieś Czyszki 

52 km Bałychi 

(Баличі.) 
cerkiew  gr.– kat. Pіздва 

Пресвятої Богородиці 

1907 r. 

murowana 

wieś Bałyczi 

 
 
 
 

55 km 
 

Mostiska 
(Мостиська) 

cerkiew gr. – kat. Опіки 

Богородиці 

XX w. murowana 
 

ul. I. Franki 

kościół rzym. – kat św. Jana 

Chrzciciela 

1604 r. 

murowany 

ul. Werbowa 47 

kościół rzym. – kat. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. 

Katarzyny (Sanktuarium Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy) 

1705 r.  
murowany 

ul. Czornowoła 

kościół rz. – kat św. Anny 1598 r. 
murowany 

ul. Kościuszki 

cerkiew gr. – kat. Покров 

Пресвятої Богородиці  

1722–1725 r. 
drewniana  

ul. Zawady 25 

75 km Szeginie 

(Шегині) 
cerkiew gr. – kat. 

Преображення Господнього 

1989 r. 

murowana 

wieś Szeginie 

kościół rzym. – kat. św. Józefa XX w.  wieś Szeginie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zakończenie: 

 Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych i najdłuższych chrześcijańskich 

szlaków pielgrzymkowych w Europie. Utworzona stopami niezliczonej liczby pielgrzymów 

we wczesnym średniowieczu przemierzana jest do dnia dzisiejszego. W gronie peregrinos 

byli i są mieszkańcy Wschodniej Europy, którzy dawną Via Regia kierują się na zachodni 

kraniec Półwyspu Iberyjskiego. 

 Kilka lat temu echo prośby22 Papieża Jana Pawła II wypowiedziane w Santiago de 

Compostela z 1982 r., dotarło do Ukraińców. Całkiem niedawno rzucone ziarno informacji  

o Camino de Santiago rozpoczęło czas kiełkowania na Ukrainie. Dzięki członkom Bractwa 

św. Jakuba przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku i miłośnikom camino z Polski 

                                                             
22 Jan Paweł II., 2013, Akt Europejski Santiago de Compostela 9 listopada 1982 r., Wyd. „Czuwajmy”, 

Więcławice Stare. 



rozpoczęto kwerendę źródłową oraz inwentaryzację wszelkich śladów kultu św. Jakuba na 

ziemi Lwowskiej. Mimo niepewnej sytuacji politycznej państwa Ukraińskiego, grupa 

naukowców z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie wykonała szereg prac 

promocyjnych związanych z Camino de Santiago. Chwalebnym jest, że w najbliższej 

przyszłości zostanie wytyczony odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia, który połączy Wschód  

z Zachodem Europy.  

 

 

Mapa nr 6. Źródło: projektowany znak graficzny Drogi św. Jakuba Via Regia na Ukrainie. Opracowanie Łukasz 

Mróz 2013 r.. 
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