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Turystyka religijna we Francji

1. Wstęp

F rancja należy do tych krajów europejskich, w których tradycja pielgrzymowa-
nia sięga odległych czasów. Pielgrzymki notowano tam już w okresie przed-
chrześcijańskim, a ich rozwój nastąpił od II wieku n.e., kiedy Galia przyjęła 

chrześcijaństwo. W ciągu następnych wieków wykształciła się gęsta sieć ośrodków 
pielgrzymkowych oraz szlaków. Były one wyposażone w różne elementy infrastruktury 
służącej obsłudze pielgrzymów. W miarę upływu czasu następował wzrost ruchu piel-
grzymkowego, nie tylko samych Francuzów, lecz także pielgrzymów zagranicznych. 
Szczególną rolę odegrała Francja jako kraj tranzytowy dla wędrówek europejskich 
do Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Specyficzne miejsce w skali światowej zajmuje Lourdes, które od czasu objawień 
Matki Bożej w 1858 r. stało się bardzo szybko celem pielgrzymowania osób chorych 
i niepełnosprawnych. Dla ich obsłużenia w Lourdes powstała bogata, wyspecjali-
zowana infrastruktura oraz organizacja obsługi. Lourdes jest obecnie największym  
w Europie i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego, przysto-
sowanym pod względem bazy noclegowej, żywieniowej i transportowej do przyjmo-
wania nawet 9 mln pielgrzymów i turystów rocznie. Tak było na przykład w 150. 
rocznicę objawień, w 2008 r.

Trzeba też podkreślić rolę Francuzów w porządkowaniu terminologii turystycz-
nej. Już w latach 30. ubiegłego stulecia w literaturze francuskiej zaczęło się poja-
wiać pojęcie „turystyki pielgrzymkowej” (tourisme de pèlerinage), które po drugiej 
wojnie światowej zastąpiono wyrażeniem „turystyka religijna” (tourisme religieux).  
To ostatnie należy uznać za pełniejsze, nie ogranicza się bowiem jedynie do zjawiska 
pielgrzymowania. W ostatnich kilku latach naukowcy francuscy (zwłaszcza socjolodzy 
i geografowie) zaproponowali pojęcie „turystyka kultowa” (tourisme cultuel). Ma 
ono być odnoszone przede wszystkim do wędrówek wynikających z motywów reli-
gijnych, a więc do pielgrzymek. Ten nowy termin uwzględniło już w swych pracach 
francuskie Ministerstwo Turystyki. 

Francuzi wprowadzili też do literatury termin „przemysł turystyczny” (industrie 
touristique). Miał on podkreślać gospodarcze znaczenie działalności turystycznej. 



Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski290

Później pojęcie to stało się synonimem „gospodarki turystycznej”. Natomiast nie 
wszyscy wiedzą, że bezpośrednim impulsem do powstania tego zwrotu było nasilające 
się zjawisko masowych przyjazdów pielgrzymów do Lourdes i rosnące jego znaczenie 
dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i przestrzennego tej miejscowości. 

2. Zarys historii turystyki religijnej we Francji

Pierwsze pielgrzymki na obecnych ziemiach francuskich miały miejsce jeszcze 
w czasach przedchrześcijańskich (np. Le-Puy, Chartres, Mont-Saint-Michel). Na-
stępnie, pod wpływem kultury rzymskiej, nastąpiła romanizacja Galii, która przyjęła 
chrześcijaństwo w II w. W połowie tego stulecia istniały już pierwsze gminy chrze-
ścijańskie w Lyonie i Vienne. Pod koniec V w. władca Franków Chlodwig (Clovis) 
doprowadził do zjednoczenia plemion frankońskich, a następnie w 496 r. przyjął 
chrzest z rąk św. Remigiusza. Powstanie państwa Franków sprzyjało rozwojowi bu-
downictwa sakralnego, m. in. kościołów i klasztorów. Proces ten był kontynuowa-
ny, gdy państwem rządził Karol Wielki (768–814). Na XI stulecie przypada rozkwit 
sztuki romańskiej, której wyrazem były m.in. wspaniałe świątynie. Niektóre z nich, 
jako tzw. kościoły pielgrzymkowe, służyły potrzebom religijnym i bytowym (głównie 
noclegi) licznie wędrujących pątników. Na początku XII w. pojawił się gotyk, który 
przejawiał się wznoszeniem okazałych obiektów sakralnych. Wiele z nich przetrwało 
do dnia dzisiejszego.

Początek pielgrzymowania chrześcijańskiego wiązał się z kultem św. Marcina, 
biskupa Tours w okresie 371–397. Już za życia sława jego świętości była znana  
w całej Galii, a wzmogła się po śmierci biskupa. W Tours zaczęło pojawiać się coraz 
więcej pielgrzymów, a nasilenie ich przyjazdów obserwowano od drugiej połowy  
V w. Święty Marcin został patronem miasta i tutejszego Kościoła, a nad jego gro-
bem wzniesiono okazałą bazylikę. Pod koniec VI w. jego grób w Tours przyciągał 
pielgrzymów z całej Galii. Zachowane dokumenty wskazują, że w latach 550–590 w 
Tours zanotowano łącznie 267 pielgrzymek1. Wędrowali tu m.in. członkowie rodzin 
królewskich oraz hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego. Tours było też jednym 
z głównym miejsc pielgrzymkowych średniowiecznej Europy. Wokół sanktuarium 
powstała dzielnica pielgrzymkowa, pojawiły się liczne klasztory. Jeszcze w IX w. 
pielgrzymkę do Tours uznawano za równoważącą peregrynację do Rzymu.

W Galii istniały też inne ośrodki pielgrzymkowe związane przede wszystkim  
z kultem świętych. Zasięg ogólnogalijski miały miasta Lyon (św. biskup Nizier), 
Autun (św. Kasjan), Vieux (św. Eugeniusz), Marsylia (św. Wiktor). Wielkim centrum 
pątniczym było Poitiers, gdzie od VI w. ściągali pielgrzymi pragnący oddać cześć 
relikwiom św. Hilarego. W tym samym mieście odwiedzano też relikwie świętych 
Radegundy i Porchaniusza. Pod koniec VI stulecia w każdym ośrodku miejskim Galii 
znajdowały się czczone relikwie świętych lub męczenników2. 

W V w. zaczął się rozwijać ruch pielgrzymkowy do Vézelay, związanego z kultem 
św. Marii Magdaleny. Od VIII w. jednym z ważniejszych centrów pielgrzymkowych 
Europy stało się Mont-Saint-Michel, dedykowane św. Michałowi Archaniołowi.  
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Do tego benedyktyńskiego sanktuarium już w okresie X–XIII w. wiodła sieć specjalnych 
tras, zwanych „Drogami Rajskimi”. Charakterystyczne grupy tych pątników stanowili 
ludzie morza. W Arles rozwijał się ruch pielgrzymkowy kierujący się przede wszystkim 
do relikwii św. Trofima uważanego za pierwszego apostoła Galii. Do Tuluzy pielgrzy-
mów przyciągały relikwie św. Saturnina. W XI stuleciu złożono tu również relikwie 
św. Tomasza z Akwinu. Rozwój Conques, dawnego opactwa benedyktyńskiego, 
wiązał się od IX w. z kultem młodej męczennicy św. Fides. Do XVII w. europejskim 
centrum kultu Dzieciątka Jezus było Beaune, położone w pobliżu Dijon.

Od XII w. jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych Europy 
Zachodniej było Rocamadour, związane z kultem Amadoura, męża św. Weroniki, 
którego ciało odnaleziono w tutejszej skale w 1166 r. Do XIII w. pielgrzymkom do 
Rocamadour nadawano tę samą rangę, co peregrynacjom do Ziemi Świętej, Rzymu i 
Santiago de Compostela. Do ośrodka prowadziły stałe szlaki, z których najważniejszy 
łączył Rocamadour z Le Puy. Wzdłuż tych tras, z których część łączyła się z Drogą 
św. Jakuba, powstało szereg ośrodków pielgrzymkowych. 

W X i XI w. ukształtowała się ostatecznie sieć dróg prowadzących do sanktu-
arium św. Jakuba Większego Apostoła w Santiago de Compostela (Hiszpania). Drogi 
lądowe przebiegały przez Francję. Szlakami tymi przemieszczało się w obie strony 
kilkaset tysięcy pielgrzymów rocznie. Drogi francuskie (camino francés – „droga 
Francuzów”) miały zasięg międzynarodowy. 

Mniej więcej od IX w. w całej Europie obserwowano gwałtowny rozwój kul-
tu maryjnego. We Francji funkcję pielgrzymkową pełniły istniejące już sanktuaria  
w Chartres, Le Puy, Clermont, Boulogne, Rocamadour, powstawały też nowe ośrod-
ki, np. w Liesse. Sława Chartres wiązała się przede wszystkim z welonem Matki 
Bożej, który Maryja miała podczas Zwiastowania. Znalazł się on w Chartres w IX w. 
Sprawiło to, że przez kilka kolejnych stuleci Chartres było głównym ośrodkiem kultu 
maryjnego Francji. Okresami intensywnego pielgrzymowania do tego ośrodka były 
następnie stulecia XII–XIII, XVI–XVII i od XIX. 

Innym ważnym ośrodkiem kultu maryjnego stało się Le-Puy-en-Velay. Początki 
pielgrzymowania przypadały na okres IV–VI w. i wiązały się z zanotowanymi tu – jak 
głosi tradycja – objawieniami Matki Bożej. O randze tego ośrodka świadczy fakt, że 
w 992 r. Le Puy otrzymało przywilej Jubileuszu. Przypadał on wówczas, gdy święto 
Zwiastowania (25 marca) wypadało w ten sam dzień, co Wielki Piątek. Ostatnie 
Jubileusze miały miejsce w latach 1932 i 2005. Do czasów objawień Matki Bożej  
w Lourdes, Le Puy było głównym ośrodkiem kultu maryjnego we Francji.

Miejsca związane z tym kultem szczególnie licznie powstawały w następnych 
stuleciach. Obserwowano to zwłaszcza w XVI i XVII w., a więc w okresie po Sobo-
rze Trydenckim (1563 r.), który zalecał oddawanie czci Maryi, m.in. poprzez piel-
grzymowanie. Obok wyżej wspomnianych ośrodków pielgrzymki związane z kultem 
maryjnym wędrowały do Folgoët (Bretania, od XV w.), Issoudun (XIX w.), Marsylii 
(od XIII w.). W drugiej połowie XVIII w. natężenie wielkich pielgrzymek zmalało, 
a ostateczny ich zanik był związany z Rewolucją Francuską. Do pielgrzymowania 
wrogo był nastawiony Napoleon, który uważał je za rodzaj zabobonu. Natomiast te 
niespokojne czasy przetrwało wiele pielgrzymek typu regionalnego lub lokalnego. 
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Odrodzenie pątnictwa w Europie zaczęto obserwować po upadku Napoleona. 
Pielgrzymki o charakterze narodowym wiązały się z Paryżem (Sanktuarium Matki 
Boskiej Zwycięskiej, Rue du Bac), Ars, Lyonem. Coraz bardziej wzrastała popularność 
wędrówek do Saint-Anne-d’Auray. Ale największy wpływ na rozwój pielgrzymowania 
odegrały objawienia maryjne: w Paryżu (1830 r., Rue du Bac), La Salette (1846 r.), 
w Lourdes (1858 r.) oraz w Pontmain (1871 r.). Na początek XX w. przypadł rozwój 
Lisieux, związanego z kultem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaś na lata międzywo-
jenne – ośrodka Ars-sur-Formans, w którym przez wiele lat działał słynny proboszcz, 
św. Jan Maria Vianney. Po II wojnie światowej popularnym miejscem wędrówek 
wyznawców różnych wyznań chrześcijańskich i religii stała się burgundzka wioska 
Taizé, w której zaczęła działać międzynarodowa wspólnota ekumeniczna.

W przypadku szeregu ośrodków pielgrzymki miały zasięg międzynarodowy. 
Obok samego miejsca (obiektu) kultu, pielgrzymów zachwycała towarzysząca sacrum 
wspaniała architektura. Mimo zawirowań historii czy różnych klęsk żywiołowych, wiele 
z tych unikatowych budowli sakralnych przetrwało do naszych czasów, wzbudzając 
zachwyt zarówno wiernych, jak też turystów. Spora grupa tych obiektów została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nie może zatem dziwić, że Francja stała się jednym z pierwszych krajów, gdzie 
podjęto próbę organizowania podróży, w których motywowi religijnemu zaczął towa-
rzyszyć motyw poznawczy. W pewnym momencie, wobec wzrastającej obojętności 
religijnej społeczeństwa francuskiego, podróże tego typu zaczęły stanowić ważny 
element działalności duszpasterskiej. 

3. Współczesna turystyka religijna we Francji

3.1. Główne ośrodki turystyki religijnej

Do najważniejszych ośrodków kultu religijnego zalicza się około 20 sanktuariów 
(tab.1, ryc.1), dość nierównomiernie rozmieszczonych na terenie Francji. We wszyst-
kich tych miejscach przyjazdy turystyczne mają zasięg międzynarodowy. 

Największą koncentrację tego ruchu notuje się w Paryżu, gdzie w trzech 
ośrodkach rejestruje się w sumie 26 mln uczestników. Wiąże się to z rangą religijną 
i zabytkową samych świątyń, ale nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie w Paryżu 
jest najwięcej turystów, zwłaszcza zagranicznych. Innym typem ośrodka, którego 
frekwencja w Jubileuszowym Roku 2008 przekroczyła 9 mln pielgrzymów, jest po-
łożone w Pirenejach Lourdes. 

Grupę ośrodków, w których rejestruje się ponad 2 mln odwiedzających tworzą 
trzy miejscowości (Mont-Saint-Michel, Chartres, Lisieux), posiadające zróżnicowa-
ne tradycje pielgrzymkowe i położone w różnych rejonach, na ogół dobrze jednak 
skomunikowanych z Paryżem. 
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Najbogatszą historię w dziedzinie pielgrzymowania ma Mont-Saint-Michel  
w Normandii. Klasztor benedyktyński i miasteczko są usytuowane na niewielkiej 
wyspie ze stożkowatą skałą (78 m n.p.m.), która jest połączona ze stałym lądem 
niewielką groblą. Od 708 r. jest głównym w Europie miejscem kultu św. Michała 
Archanioła, pielgrzymowali tu późniejsi święci i monarchowie. Stanowi też jedno z 
głównych centrów kultu religijnego ludzi morza. 

Rozwój funkcji pielgrzymkowej Chartres wiązał się przede wszystkim z najważ-
niejszą relikwią, jaką był welon Matki Bożej, który miejscowemu kościołowi poda-
rował w 876 r. król Karol Łysy. Obecną katedrę wzniesiono w latach 1194–1260. 
Szczególną wartość posiadają 172 okna z najwspanialszym we Francji zespołem 
witraży z XII i XIII w. (około 2600 m² powierzchni). Obok cudownego welonu  
(Saint-Chemise), obiektem kultu są też dwie figury Czarnej Madonny. 

Ryc. 1. 
Rozmieszczenie wybranych ośrodków turystyki religijnej we Francji. Stan w 2008 r.

Źródło: www.eglise.catholique.fr/carte des lieux de pèlerinages.
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Najmłodsze w tej grupie sanktuarium wiąże się z kultem św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Żyła ona krótko (1873–1897), w 1888 r. wstąpiła do klasztoru Karmelitanek 
Bosych w Lisieux, gdzie przebywała do swojej śmierci. Jest autorką Dziejów duszy 
(wyd. 1898, łącznie przetłumaczone na 40 języków i dialektów), autobiograficznych 
Pism (1957) i innych utworów. Została beatyfikowana w 1923 r., a kanonizowana 
w 1925 r. (Pius XI). Jest jedną z dwóch patronek Francji (obok św. Joanny d’Arc). 
Bazylika, w której przechowywane są relikwie tej świętej, była budowana w latach 
1937–1965. W 1997 r., w stulecie śmierci, papież Jan Paweł II przyznał jej tytuł 
doktora Kościoła powszechnego. Jest trzecią w historii kobietą, której nadano tę 
godność. Pielgrzymi przybywają do Lisieux z całego świata, wśród nich jest wielu 
chorych. Relikwie świętej odbywają stałą peregrynację po całym świecie. 

Zwraca uwagę grupa ośrodków, w których frekwencja waha się w granicach 
od 1 do 2 mln osób. Są to głównie miejscowości, do których pielgrzymki wiążą się 
z kultem maryjnym lub z kultem popularnych we Francji świętych. Choć w wielu  
z nich tradycja przyjmowania pątników sięga odległych stuleci, ich rozwój przypadał 
na ostatnie półwiecze.

Ostatnią grupę stanowią ośrodki o liczbie odwiedzających nie przekraczającej  
1 mln osób. Są wśród nich sanktuaria, które odgrywały ważną rolę już w średniowie-
czu (Vézelay, Le-Puy-en-Velay), ale również takie, których rozwój nastąpił dopiero 
na XIX i XX w. (np. La Salette, Ars-sur-Formans). Niekiedy stosunkowo niewielka  
w nich frekwencja wiąże się z trudną dostępnością ośrodka (np. La Salette), zwłasz-
cza w okresie zimowym.

Generalnie, około 15 ośrodków przyjmuje rocznie ponad 1 mln odwiedzają-
cych, zaś blisko 100 ponad 20 tys. osób3. O popularności turystyki kultowej wśród 
obcokrajowców odwiedzających Francję (spośród których 50% to katolicy4) decydują 
obok motywów religijnych również walory architektoniczne i historyczne obiektów 
sakralnych. Dużą część tych miejsc kultu wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO (tab. 1) lub objęto krajowym rejestrem zabytków. Lista UNE-
SCO objęła niemal wszystkie miejsca kultu, które już w średniowieczu były centrami 
pielgrzymkowymi.

Pielgrzymi i turyści wędrują też do miejsc związanych z najbardziej znanymi 
objawieniami Matki Bożej: w Paryżu – Rue du Bac – kaplica Cudownego Medalika 
(1830 r.), La Salette (1846 r.), Lourdes (1858 r.) oraz Pontmain (1871 r.). 

Każde z tych miejsc jest inne, różne były przesłania Matki Bożej, różni je moment 
i długość objawień, a także, co jest bardzo istotne, sama lokalizacja. Ukazanie się Ma-
ryi w kaplicy domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac 
140 miało miejsce w rozwijającej się dużej stołecznej aglomeracji miejskiej, jaką już 
wówczas stanowił Paryż. Fakt ten zawsze rzutował na wysoką frekwencję. Wizjonerką 
była jedna z sióstr, Katarzyna Labouré, kanonizowana w 1947 r., której nienaruszone 
ciało spoczywa w kaplicy. Istotą wizji było objawienie Cudownego Medalika, który 
bardzo szybko zyskał popularność i aprobatę władz kościelnych. Jeszcze na początku 
lat 30. XIX w. rozprowadzano 50 tys. sztuk medalików rocznie, w 1876 r. 100 mln, 
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a obecnie każdego roku do rąk wiernych trafia ich około 1 miliarda. Główne uro-
czystości religijne odbywają się 8 grudnia. Większość odwiedzających (około 55%) 
stanowią Francuzi, blisko 30% pochodzi z innych krajów europejskich, zaś 15%  
z pozostałych kontynentów. 

Zupełnie odmienną scenerię posiada alpejskie sanktuarium La Salette, uważa-
ne za jedno z najpiękniejszych miejsc kultu maryjnego na świecie. Położone jest na 
wysokości 1800 m n.p.m. Taka lokalizacja znacznie ograniczyła rozwój przestrzenny 
ośrodka, a także jego dostępność komunikacyjną. Jeszcze bezpośrednio po II woj-
nie światowej dostęp do tego świętego miejsca był możliwy tylko w okresie letnim. 
Obecnie utrudnienia komunikacyjne występują jedynie podczas srogich zim połączo-
nych z obfitymi opadami śniegu. Objawienie Matki Bożej miało miejsce we wrześniu 
1846 r. Przedtem La Salette było nieznaną nikomu małą wioską alpejską, która od 
czasu objawień stała się głównym miejscem narodowych pielgrzymek Francuzów. 
W pierwszą rocznicę objawień przybyło tutaj około 50 tys. osób. W drugiej połowie 
XIX w., wobec objawień w Lourdes, ranga La Salette wyraźnie spadła. Ponowny 
rozwój turystyki religijnej przypadł tam na okres po II wojnie światowej, a zwłaszcza 
na ostatnie 30 lat. Główne uroczystości mają miejsce 19 września, w rocznicę obja-
wień. Większość odwiedzających to Francuzi, ale sporą grupę stanowią obcokrajowcy, 
głównie z krajów europejskich. Wśród nich wyróżniają się pielgrzymki Polaków.

Kilkanaście lat po La Salette Matka Boża objawiła się w Lourdes. Wizjonerką była 
Bernadetta Soubirous, kanonizowana w 1933 r. W okresie od 11 lutego do 16 lipca 
1858 r. miało miejsce 18 objawień. W wyniku masowych przyjazdów pielgrzymów 
dawne pirenejskie miasteczko rolnicze przekształciło się w wyspecjalizowane centrum 
religijne, przyjmujące ponad 9 mln odwiedzających z całego świata (2008). 

Najmniej znanym miejscem objawień Maryi jest Pontmain, miejscowość poło-
żona w północnej Francji. Matka Boża ukazała się w styczniu 1871 r., kiedy jeszcze 
trwała wojna francusko-pruska. W 11 dni po objawieniach został podpisany rozejm 
kończący tę wojnę (28 stycznia 1871 r.), zaś do swoich domów powrócili cało wszyscy 
powołani do wojska mieszkańcy. Wydarzenia te spowodowały napływ pielgrzymów. 
Główne uroczystości odbywają się w dniu 17 stycznia. Wśród osób odwiedzających 
dominują Francuzi, ale niemałą grupę stanowią mieszkańcy krajów Beneluksu, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch oraz obu Ameryk.

Obok wymienionych poprzednio ośrodków maryjnych do bardziej znanych 
należą również: Folgoët (Bretania), Tro Breizh lub Tour de Bretagne (Bretania),  
Issoudun (Centralna Francja), Boulogne-sur-Mer (północna Francja), Garaison (Pi-
reneje), Honfleur (Normandia), Le Laus (Alpy), Liesse (Pikardia), Myans (Sabaudia), 
Sion (Pireneje), Thierenbach (Alzacja), Neuvizy (Ardeny), Pancheraccia (Korsyka), 
Pellevoisin (Region Centralny), Valenciennes (północna Francja), Frigolet (Prowansja). 
Do wspomnianego już Chartres od 1912 r. wędrują z Paryża piesze pielgrzymki stu-
dentów liczące około 3500 osób rocznie, które obecnie mają zasięg międzynarodowy.  
Od ponad 60 lat mają tu miejsce pielgrzymki Świata Pracy, które gromadzą wier-
nych z całej Europy. Z kolei sanktuarium maryjne Saintes-Maries-de-la-Mer przyciąga  
co roku w maju tysiące Romów z całej Europy. Uroczystości religijne są przemiesza-
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ne z cygańskim folklorem, co sprawia, że w tym okresie do miasteczka ściąga wielu 
turystów. Do Matki Bożej z Montligeon (Dolna Normandia) pielgrzymi przybywa-
ją, aby modlić się tutaj za dusze czyśćcowe. Do sanktuarium maryjnego w Nîmes,  
w którym znajduje się sprowadzona z Oranu figura Matki Bożej, każdego roku wę-
druje pielgrzymka repatriantów z Algierii i ich rodzin5.

Z innych ważniejszych ośrodków turystyki religijnej należy jeszcze wspomnieć 
o Domremy-la-Pucelle w Wogezach, rodzinnej miejscowości św. Joanny d’Arc oraz 
o Mont-Sainte-Odile (Alzacja), z sanktuarium św. Otylii, patronki Alzacji. We Francji 
bardzo popularny jest kult św. Rity z Caccia (1381–1457), świętej od spraw trudnych 
i beznadziejnych. Każdego roku do jej sanktuarium w Vendeville (Nord-Pas-de-Calais) 
ściągają w dniu 22 maja tysiące osób, zarówno z Francji, jak i z zagranicy. Warto 
też dodać, że od 1954 r. w miejscowości Sept Saint koło Vieux-Marché w Bretanii 
odbywa się pielgrzymka chrześcijańsko-muzułmańska związana z uroczystościami ku 
czci Siedmiu Braci Śpiących z Efezu. Przesłaniem każdego spotkania jest modlitwa  
o pokój w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast wyznawcy prawosławia najchęt-
niej wędrują szlakiem świętych w Alzacji. Choć u protestantów nie uznaje się pojęcia 
miejsca sakralnego, to parafie organizują podróże do miejsc pamięci związanych 
głównie z historią Hugenotów. Nie są to typowe wędrówki turystyczno-religijne, ale 
można odnaleźć pewne punkty styczne. We Francji najbardziej popularnym miejscem 
takich podróży protestantów jest położone w Sewennach muzeum w Mialet. Każdego 
roku rejestruje się tu wyznawców kościołów protestanckich z całego świata6.

W 1940 r. do burgundzkiej wioski Taizé dotarł brat Roger, Szwajcar, który kupił 
tam dom. Zapoczątkował tym założoną przez siebie Wspólnotę. Obecnie liczy ona 
ponad 100 braci z 30 krajów, w tym dwóch z Polski. Od 1966 r. Wspólnota zaczęła 
organizować w Taizé ekumeniczne spotkania młodzieży, zaś w 1974 r. zorganizo-
wała „Sobór Młodych” powtarzany każdego roku. Każdego roku do Taizé ściągają 
tysiące osób z całego świata, głównie młodych, które w specyficznej atmosferze 
wspólnotowej pragną spędzić czas na modlitwie i refleksji. Od 1978 r. spotkania 
takie odbywają się również poza Taizé. Na przełomie grudnia i stycznia, w jednym  
z europejskich miast omawiana wspólnota organizuje Spotkania Młodych, zwane 
też Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię. 

Na zakończenie tego krótkiego przeglądu warto zwrócić uwagę na posiadają-
cą już długą tradycję specyficzną peregrynację Polaków mieszkających we Francji.  
W 2011 r. będzie miała miejsce 168. taka pielgrzymka. Od 1841 r. prowadzi ona do 
podparyskiej miejscowości Montmorency. Znajduje się tutaj cmentarz, Le Cimetière 
de Champeaux, który od połowy XIX w. stanowi miejsce spoczynku wielu wybit-
nych Polaków. Od 1845 r. odbywały się na nim uroczystości patriotyczno-religijne.  
Do chwili obecnej pochowano tam kilkuset naszych rodaków. 

Cmentarz ten był pierwszym miejscem pochówku Adama Mickiewicza (zm. 
1855 r., w 1890 r. prochy poety przeniesiono do Krakowa) oraz generała Kazimierza 
Sosnkowskiego (zm. 1969 r., w 1992 r. przeniesionego do Warszawy). Znajdują się 
tutaj groby m. in. Juliana Ursyna Niemcewicza, Delfiny i Klaudyny Potockich, Olgi 
Boznańskiej, Tadeusza Makowskiego, gen. Kazimierza Kniaziewicza, Cypriana Go-
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debskiego, gen. Henryka Dembińskiego, Aleksandra Wata, kolejnych kierowników 
Biblioteki Polskiej w Paryżu. Są tam również zbiorowe mogiły emigrantów. Każdego 
roku w maju lub czerwcu odbywają się pielgrzymki Polaków, organizowane przez 
Towarzystwo Historyczno-Literackie oraz księży Pallotynów. Praktykowano je na-
wet w latach okupacji Francji przez Niemców. Uroczystość rozpoczyna się mszą św.  
w kościele św. Marcina, po której pochód idzie przez miasteczko na cmentarz, aby 
złożyć kwiaty na polskich mogiłach.

3.2. Główne szlaki pielgrzymkowe

Do głównych szlaków pielgrzymkowych we Francji należą obecnie: wieloczło-
nowa Droga św. Jakuba (ryc. 2), szlaki do Mont-Saint-Michel (ryc. 3, 4) i Szlak Cy-
sterski. Odznaczają się one długimi tradycjami i mają połączenia międzynarodowe. 
Ponadto jest wiele szlaków o skali regionalnej oraz lokalnej.

Niektóre z ośrodków turystyki religijnej zawdzięczają rozwój swemu położeniu 
przy Drodze św. Jakuba. W ubiegłych stuleciach Francja odgrywała ważną rolę w 
rozwoju pielgrzymek do Santiago de Compostela. Podobne znaczenie ma ten kraj 
również obecnie. Najważniejsze drogi francuskie prowadzące do grobu św. Jakuba 
Większego Apostoła przetrwały w sposób naturalny lub zostały odtworzone. Są to:

– Via Podensis (Droga Owerniacka) (1530 km), rozpoczynająca się w Le-Puy-
-en-Velay, prowadzi przez Cahors. Dociera tu droga z Genewy (Via Gebennensis), 
w przeszłości dochodziło też kilka szlaków niemieckich;

– Via Lemovicensis (1680 km) rozpoczynająca się w Vézelay, prowadzi przez 
Périgueux;

– Via Turonensis (1460 km), 
rozpoczynająca się w Tours, pro-
wadzi przez Bordeaux. Dociera tu 
droga z Paryża (280 km); z kolei  
w Paryżu zbiegają się drogi z Bo-
ulogne, Tournai i z Holandii. W 
przeszłości łączył się z drogą Nieder-
strasse, prowadzącą z Polski przez 
Niemcy i Belgię;

– Via Arletanensis (1590 km), 
rozpoczynająca się w Arles. Prze-
chodzi przez Tuluzę, stąd niekiedy 
nazywa się ją Via Tolosane (ryc. 2). 
Docierała tu droga pielgrzymkowa 
Oberstrasse, prowadząca z Einsie-
deln w Szwajcarii, a także szlaki pro-
wadzące z Półwyspu Bałkańskiego  
i z Włoch.

Ryc. 2. 
Główne drogi pielgrzymkowe  

do Santiago de Compostela. Stan w 2008 r.

Źródło: www.chemindecompostelle.com/Itineraires
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Pierwsze trzy drogi zbiegają się przy granicy hiszpańskiej w Ostabat (południowy 
zachód Francji), przekraczają Pireneje przez przełęcz Roncevaux i łączą się w Hisz-
panii z Drogą Nawarrońską. Natomiast czwarta pokonuje Pireneje przez przełęcz 
Somport i łączy się ze szlakiem aragońskim. 

Najważniejszą drogę stanowi szlak prowadzący z Le-Puy-en-Velay. Rocznie do 
Composteli wyrusza z tej miejscowości około 35 tys. osób, spośród których 25% to 
obcokrajowcy z blisko 60 krajów. Większość stanowią Europejczycy, ale wyróżniają-
cą się grupę stanowią również Amerykanie. W zależności od kondycji fizycznej wę-
drowców i środka transportu, podróż trwa od jednego do dwóch miesięcy. Dominują 
osoby pokonujące tę trasę pieszo, ale nierzadkie są grupy rowerowe, spotkać można 
również turystów wędrujących konno. Wyjścia na Szlak Jakubowy przypadają przede 
wszystkim na okres od kwietnia do końca września. W poszczególnych latach okres 
ten może być dłuższy lub krótszy, zależnie od warunków pogodowych panujących  
w Pirenejach. Ze względu na czczony w Le Puy posąg Czarnej Madonny, w literaturze 
można niekiedy znaleźć określanie tej miejscowości „francuską Częstochową”.

Ryc. 3. 
Szlaki pielgrzymkowe do Mont-Saint-Michel o zasięgu międzynarodowym. Stan w 2008 r.

Źródło: www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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W 1998 r. 71 obiektów zabyt-
kowych oraz 7 odcinków szlaków 
zostało wpisanych na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
jako „Drogi do Composteli we Fran-
cji”. Obiekty zabytkowe znajdują się  
w wielu miejscowościach pełniących 
funkcję pielgrzymkową. Są to m. 
in.: Clermont-Ferrand (kult maryj-
ny), Le-Puy-en-Velay (zob. tab. 1), 
Mont-Saint-Michel, Vézelay, Char-
tres, L’Epine (kult maryjny), Conques 
(św. Fides), Rocamadour, Amiens 
(kult maryjny), Poitiers (św. Hilary), 
Bourges (św. Jakub, św. Stefan), 
Cahors (chusta z głowy Chrystusa), 
Compiègne (kult maryjny), Arles 
(św. Hilary, św. Trofim), Tuluza (św. 
Saturnin). Ponadto wzdłuż szlaków 
św. Jakuba jest usytuowanych szereg 

większych i mniejszych ośrodków turystyki religijnej, spośród których należy wymie-
nić zwłaszcza Nevers i Tours (św. Marcin). Pielgrzymki do św. Marcina mają zasięg 
międzynarodowy, wędrują tu pątnicy z Niemiec i krajów Beneluksu. Wiele ze świątyń 
są tzw. „kościołami pielgrzymkowymi” – np. w Le-Puy-en-Velay, Conques, Tuluzie. 
W średniowieczu pełniły one m. in. funkcję noclegową dla wędrujących pątników. 

Specjalne szlaki pielgrzymkowe prowadzą również do Mont-Saint-Michel.  
W znacznej mierze nawiązują one do przebiegu szlaków wiodących tu w średnio-
wieczu. Większość została uruchomiona w latach 90. ubiegłego stulecia oraz na po-
czątku XXI w. Część z tych szlaków ma zasięg międzynarodowy (ryc. 3). Prowadzą 
one z Kolonii, Brukseli, Wielkiej Brytanii (szlaki morskie) oraz z Włoch i Hiszpanii 
(odnoga Drogi św. Jakuba). Najdłuższą jest trasa prowadząca z Monte Gargano we 
Włoszech. Liczy łącznie 2500 km i jest często określana mianem „Droga chrześcijań-
skiej Europy”, lub „Droga Aniołów”, przebiega bowiem przez ośrodki dedykowane 
św. Michałowi Archaniołowi. Praktycznie tymi szlakami można dotrzeć do Mont- 
Saint-Michel z różnych zakątków Europy. Oczywiście są również drogi krajowe zwa-
ne „normandzkimi” (ryc. 4), z których najważniejsze prowadzą z Paryża, Chartres, 
Rouen, Caen i Cherbourga. Niektóre z pielgrzymek do tego ośrodka mają charakter 
ekumeniczny, np. lipcowe „pielgrzymki ciszy”.

Specyficzny charakter ma Szlak Cysterski. Jego rodowód sięga czasów średnio-
wiecza. Obejmuje on najważniejsze klasztory cystersów, które zaczęły powstawać w 
Europie pod koniec XI w. Najstarsze opactwa znajdują się na terenie Francji, głównie 
w Burgundii. Są to: Cîteaux (1098 r., Burgundia, łac. Cistercium, od którego po-
chodzi nazwa zakonu), Fontenay (1119 r., Burgundia), La Ferté-sur-Grosne (1113 r., 
Burgundia), Pontigny (1114 r., Burgundia) oraz Clairvaux (1115 r., Szampania). 

Ryc. 4. 
Normandzkie szlaki pielgrzymkowe do Mont-

-Saint-Michel. Stan w 2008 r.

Źródło: www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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Nie wszystkie obiekty przetrwały w stanie nienaruszonym do chwili obecnej. 
Największe zniszczenia przyniosła rewolucja francuska. Część z nich zmieniła też 
właściciela. W XIX w. podjęto pierwsze próby rekonstrukcji dawnych opactw. Prace 
takie kontynuowano w następnym stuleciu. Jeżeli chodzi o funkcje pielgrzymkowe, 
to przetrwały one w Fontenay (kult maryjny od XIII w.) oraz w Pontigny (kult św. 
Edmunda z Abingdon). Obecnie Szlak Cysterski biegnie przez większą część Europy, 
ważną rolę odgrywa również w Polsce. 

Obok wymienionych opactw istniało jeszcze Morimond (1115 r., Szampania), 
które jednak zostało zniszczone w trakcie wojen religijnych w 1572 r. oraz w 1636 
r., podczas wojny trzydziestoletniej, a ostatecznie w XIX w. Do naszych czasów za-
chowały się jedynie resztki dawnej biblioteki oraz bram. Dla Polski było to ważne 
miejsce, bowiem z linii filiacyjnej Morimond pochodzi większość wspólnot cyster-
skich w naszym kraju. Niekiedy Szlak Cysterski określa się „Szlakiem św. Bernarda” 
– Via Bernardina, od imienia św. Bernarda z Clairvaux, który miał wielkie zasługi 
w rozwoju wspólnoty Cystersów.

Mówiąc o drogach pielgrzymkowych, należy jeszcze dodać, że niektóre ośrodki 
są połączone ze sobą specjalnymi szlakami. Do najbardziej znanych należy droga 
pielgrzymkowa z Vézelay do Le-Puy-en-Velay, z Conques do Rocamadour, z Paryża 
do Chartres czy Droga św. Marii Magdaleny (doliny Sekwany, Loary, Saony, Rodanu, 
Vézelay, Sainte-Baume-Saint-Maxim-en-Provence). Często wędrówki tymi szlakami 
(lub ich fragmentami) odbywają się pieszo. Można też wymienić Szlak Templariuszy 
czy szlak kościelnych organów. Ten ostatni obejmuje niemal całą Francję.

3.3. Ruch pielgrzymkowy i turystyczny

Francuska turystyka religijna obejmuje uczestników rekrutujących się zarówno 
spośród Francuzów, jak też przybywających do tego kraju obcokrajowców. Brak jest 
dostępu do szczegółowych liczb, umożliwiających wskazanie, jak w poszczególnych 
obiektach kształtują się relacje między odwiedzającymi pochodzącymi z kraju i z zagra-
nicy. Ponadto nie rozgranicza się też pielgrzymów od osób zwiedzających. Publikowane 
materiały zawierają jedynie liczby zbiorcze. Dlatego podawane tu dane statystyczne 
należy traktować jedynie jako pewną orientację co do wielkości samego zjawiska.  
W większości przypadków cytowane liczby pochodzą ze źródeł oficjalnych (sanktuaria, 
urzędy turystyczne), które same mają trudności z bardziej precyzyjną statystyką.

Turystykę religijną we Francji rejestruje się obecnie w około 50 tys. obiektów 
sakralnych, spośród których (według różnych rejestrów) 4–5 tys. to potencjalne 
miejsca pielgrzymkowe7. Szacuje się, że współcześnie funkcję pielgrzymkową –  
o różnym zasięgu oddziaływania – pełni nieco ponad 1500 ośrodków. Spośród nich 
w 120 obserwuje się szczególny wzrost aktywności w przyjmowaniu coraz większych 
grup odwiedzających (ryc. 5).

Podobnie jak w całym świecie katolickim, również we Francji dominują sanktu-
aria związane z kultem maryjnym (około 90% ogółu). Wśród świątyń dedykowanych 
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Maryi blisko 600 stanowią duże sanktuaria o zasięgu regionalnym. Należy podkreślić, 
że w ostatnich kilkudziesięciu latach notuje się intensywny rozwój pielgrzymowania 
Francuzów. Naukowcy są zgodni, że nigdy wcześniej nie obserwowano tak licznych 
grup wędrujących do miejsc świętych. Dotyczy to zarówno ośrodków o zasięgu 
międzynarodowym i krajowym, jak też lokalnym. Niewątpliwy wpływ na aktywność 
ośrodków miał i ma nadal „fenomen” Lourdes, który zainspirował współczesną dzia-
łalność wielu sanktuariów i miejscowości, np. Le-Puy-en-Velay, Nevers, Saint-Anne-
d’Auray, Lisieux, Rocamadour, Saintes-Maries-de-la Mer. Dla przyjęcia wędrowników 
przygotowano we Francji w ostatnim czasie około 500 dużych obiektów noclegowych 
w rodzaju domów pielgrzyma, oferujących usługi zarówno grupom, jak też osobom 
podróżującym indywidualnie. 

O ile w ostatnich latach obserwuje się we Francji stały spadek przyjazdów tury-
stów zagranicznych (80,9 mln osób w 2007 r., 76,8 mln w 2009 r.), to w przypadku 
turystyki religijnej tendencja taka się nie zaznacza. Raczej mamy do czynienia ze 
stałym wzrostem liczby uczestników (40 mln w 2005 r., około 50 mln w 2008 r.). 
W grupie tej około 30 mln (60%) stanowią Francuzi.

Ryc. 5. 
Uczestnicy turystyki religijnej w wybranych ośrodkach pielgrzymkowych  

we Francji w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne wg materiałów poszczególnych ośrodków.
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W 2004 r. francuskie Ministerstwo Turystyki przeprowadziło serię interesują-
cych badań dotyczących różnych form ruchu turystycznego, jakie uprawiają Fran-
cuzi. Badaniami takimi objęto również pielgrzymki, określane w dokumencie jako 
pèlerinages lub tourisme cultuel. Uzyskane wyniki zasługują przynajmniej na krótką 
prezentację:

– połowa pielgrzymujących Francuzów liczy ponad 65 lat,
– ponad 90% uczestników wędruje do sanktuariów francuskich,
– średni okres pobytu w ośrodku wynosi 4–5 dni,
– uczestnicy korzystają głównie z taniej bazy hotelowej,
– w okresie roku obserwuje się trzy „szczyty” pielgrzymkowe: wiosna (kwie-

cień-czerwiec, początek sezonu, uroczystości maryjne, tanie ceny hoteli 
– 37%), sierpień (główne uroczystości maryjne – 15%) oraz jesień (wrze-
sień-listopad, koniec sezonu turystycznego, tanie usługi hotelowe – 33%), 

– w wyjazdach pielgrzymkowych dominują osoby z wykształceniem średnim 
(ponad 50%) oraz wyższym (23%); zwraca uwagę bardzo niski udział mło-
dzieży (niewiele ponad 2%),

– najwięcej pielgrzymów pochodzi z grup, których średnie miesięczne docho-
dy wynoszą 901–1500 € (22%), 1501–2300 € (30%), 2301–3000 € (23%) 
oraz powyżej 3000 € (17%), 

– pielgrzymi francuscy wędrują przede wszystkim do Lourdes (33% ogółu),
– największym zainteresowaniem uczestników cieszą się miejsca kultu położo-

ne w miastach (53%)8.
Gdyby spojrzeć na Francję z lotu ptaka, można ujrzeć setki miejsc świętych, do 

których – z różnym natężeniem – trwa nieustanna wędrówka pielgrzymów i turystów. 
Znajdują się one we wszystkich zakątkach kraju, są charakterystycznym elementem 
wszystkich typów krajobrazu. Niemal w każdej części Francji wytwarzają się swego 
rodzaju regiony pielgrzymkowe, które przyciągają turystów. Takimi obszarami są 
np.: Owernia, Normandia, Burgundia, Bretania, Alpy, Pireneje, Akwitania i szereg 
innych. W zdecydowanej większości ośrodków frekwencja ogranicza się do kilkuset, 
co najwyżej do kilku tysięcy osób rocznie. Szczególne ożywienie omawianych wę-
drówek wiąże się z lokalnymi świętami i tradycjami. 

3. Specyfika Lourdes jako głównego centrum  
pielgrzymkowego9

Położone u stóp Pirenejów Zachodnich Lourdes jest jednym z kilku najważ-
niejszych i największych ośrodków kultu maryjnego na świecie. Początki funkcji 
religijnej miejscowości wiążą się z objawieniami Matki Bożej Bernadetcie Soubirous 
w 1858 r. w Grocie Massabielle (tab. 2). W ciągu pięciu miesięcy (od 11 lutego do 
16 lipca) miało miejsce 18 objawień. Kulminacyjny moment przypadł na dzień 25 
marca (16. objawienie), kiedy na pytanie Bernadetty „Piękna Pani” odpowiada: 
„Jestem Niepokalane Poczęcie”. Bernadetta przekazała kilka orędzi Pani, które 
wzywały do modlitwy i pokuty. Podczas 13. objawienia (2 marca) Bernadetta otrzy-
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mała od Pani polecenie: „Powiedz kapłanom, aby przychodzono tu w procesji  
i aby tu zbudowano kaplicę”. Już 28 lipca 1858 r. została powołana przez ordyna-
riusza, biskupa S. Laurence’a, komisja kościelna mająca potwierdzić autentyczność 

Tab. 2. 
Ważniejsze wydarzenia w Lourdes w latach 1858–2008

Źródło: „Lourdes Magazine, nr 114, 2002, s. 31–34 oraz materiały sanktuarium.
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objawień. Konkluzję taką ogłoszono 18 stycznia 1862 r. Od tego czasu Lourdes 
nawiedziło łącznie ponad 230 mln osób (!). W 1866 r. Bernadetta Soubirous wstą-
piła do klasztoru Notre-Dame w Nevers, gdzie zmarła 16 kwietnia 1879 r. Jej grób 
stał się natychmiast miejscem licznych pielgrzymek. Została beatyfikowana w 1926 
r., zaś w 1933 r. Pius XI ogłosił Bernadettę świętą. W domu rodzinnym Bernadetty  
w Lourdes urządzono muzeum.

W 1866 r. w miejscu objawień poświęcono kaplicę Groty (kościół dolny),  
w 1871 r. bazylikę Niepokalanego Poczęcia (bazylika górna). W 1889 r. oddano 
do użytku kolejną świątynię – bazylikę Różańca, konsekrowaną w 1901 r., mogącą 
pomieścić 1500 osób. W stulecie objawień (1958 r.) został konsekrowany nowo-
czesny kościół podziemny pw. św. Piusa X dla 20 tys. wiernych. W 1988 r. oddano 
do użytku pielgrzymów bazylikę pw. św. Bernadetty na 5 tys. osób. 

W pobliżu bazylik znajduje się najbardziej odwiedzane święte miejsce: Grota 
Massabielle. Pielgrzymi powtarzają tu gesty Bernadetty: całują skałę, zapalają świece, 
przechodzą w głąb Groty, aby napić się wody ze źródła. W „niszy objawień” znajduje 
się biała figura Niepokalanej, dzieło Józefa Fabischa (z pochodzenia Polaka), który 
wykonał ją według wskazówek Bernadetty. Odsłonięcie statui miało miejsce 4 kwiet-
nia 1864 r. w obecności ponad 200 tys. pielgrzymów (ryc. 6). Przed Grotą umiesz-
czono płytę wskazującą miejsce, w którym klęczała Bernadetta podczas pierwszego 
objawienia. W 1876 r. odbyła się koronacja Statui Matki Bożej na Esplanadzie przed 
Bazyliką Różańcową, z udziałem ponad 100 tys. pielgrzymów. Złotą koronę ofiaro-
wał naród francuski. Obecnie Grotę odwiedza dziennie około 20 tys. osób. Na stoku 
góry Espélugues w latach 1898–1911 wzniesiono monumentalną Drogę Krzyżową  
z wykonanymi w brązie dwumetrowymi rzeźbami, liczącą 1,5 km długości. Ostatnia, 
XV stacja, która symbolizuje Zmartwychwstanie Chrystusa, została wybudowana  
w 1979 r. 

Grota objawień, bazyliki, Droga Krzyżowa, hospicja, szpitale, pawilony wysta-
wowe, dom kapelanów tworzą tzw. Domaine de la Grotte – „Dobra (Strefa) Groty”. 
Obejmuje ona łącznie 52 ha, z których blisko 5 ha stanowią tereny zabudowane. 
Strefę można uznać za podręcznikowy przykład sacrum (ryc. 7). Prowadzi do niej 
siedem wejść, a wyraźna granica oddziela sacrum od profanum, czyli od dzielnicy 
handlowej i miasta. W Lourdes działa ponad 30 domów zakonnych. 

W wyniku masowych przyjazdów pielgrzymów, dawne małe miasteczko rolnicze 
przekształciło się w wyspecjalizowane centrum religijne. Pątnicy pojawili się niemal 
bezpośrednio po objawieniach. W 1872 r. zanotowano 60 tys. pielgrzymów, a już w 
1908 r., w 50-lecie objawień – ponad milion. Pierwsze grupy polskich pielgrzymów 
zanotowano w 1875 r. W pierwszym okresie pielgrzymki miały zasięg regionalny  
i często odbywano je pieszo. Doprowadzenie linii kolejowej w 1866 r. stopniowo 
rozszerzało ten zasięg, początkowo na inne regiony Francji, a następnie na zagranicę. 
Początki pielgrzymek francuskich „narodowych” przypadają na lata 1872–1873. 
Pierwsze zagraniczne grupy pielgrzymkowe z Europy pojawiły się w 1873 (Belgia) 
i w 1875 r. (Niemcy, Polska, Włochy), spoza Europy natomiast w 1873 (Kanada)  
i 1874 r. (USA). 
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W ostatnich kilkunastu latach Lourdes odwiedzało około 6 mln pielgrzymów i 
turystów rocznie, przy czym w 2008 r., a więc w czasie Jubileuszu 150-lecia obja-
wień frekwencja przekroczyła 9 mln osób (9 033 tys.). Sezon pielgrzymkowy trwa od 
końca marca do października, a średni czas pobytu wynosi 3,5 dnia. Obecnie ponad 
60% przyjezdnych przybywa do Lourdes z motywów wyłącznie religijnych.

Ważną rolę w rozwoju przyjazdów do Lourdes, jak i samej miejscowości, ode-
grało doprowadzenie linii kolejowej. Pierwszy pociąg pielgrzymkowy dotarł tutaj  
w 1867 r. Potem liczba takich połączeń systematycznie wzrastała. I tak przykładowo:

– w 1874 r. przyjęto 154 pociągi specjalne z 97 tys. pielgrzymów,
– w 1883 r. 260 pociągów, 500 tys. pielgrzymów (25-lecie objawień),
– w 1896 r. 224 pociągi i 164 283 osoby,
– w 1908 r., w 50-lecie objawień 525 pociągów z 1,5 mln pasażerów, w tym 

10 tys. chorych,
– lata 30. XX w., średnio rocznie 300–400 pociągów i 150–250 tys. osób,

Ryc. 6. 
Frekwencja pielgrzymów w Lourdes w różnych latach

Źródło: „Lourdes Magazine”, 2002, nr 114, s. 31-34; materiały Sanktuarium w Lourdes.
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– 1946 r. 131 pociągów i 102 tys. pasażerów,
– 1958 r. w 100-lecie objawień 1 022 pociągi, w tym 502 z zagranicy, 1,6 

mln pasażerów,
– 2008 r. w 150-lecie objawień ponad 400 pociągów z około 300 tys. piel-

grzymów, w tym 20 tys. chorych.
Wzrastające stale przyjazdy pielgrzymów miały decydujący wpływ na rozwój 

miejscowości. W 1844 r. (rok urodzenia Bernadetty Soubirous) Lourdes liczyło 4155 
mieszkańców, z których połowa pracowała w rolnictwie oraz miejscowym kamie-
niołomie marmuru i łupków. Aktualnie miasto zamieszkuje 15 203 osób, z których 
większość jest zatrudniona w hotelarstwie, transporcie, handlu i innych działach 
sektora trzeciego. Jeszcze wyraźniej wpływ pielgrzymek zaznaczył się w rozwoju 
budownictwa: około 100 budynków w średniowieczu, 460 w 1844 r. i ponad 6 tys. 
obecnie. Gwałtownie zaczęła rozwijać się sieć hoteli: od 2 obiektów w 1858 r. (rok 
objawień), około 50 w 1900 r., 140 w 1957 r., 210 w 1969 r. do 233 w 2008 r. 
Baza hotelowa liczy około 15 tys. pokoi (1 pokój na 1 mieszkańca!) i 50 tys. łóżek. 
Lourdes jest drugim po Paryżu miastem hotelowym Francji. W bazie hotelowej no-
tuje się około 3 mln noclegów rocznie, z tego ponad 65% przypada na klientów 
zagranicznych. Według szacunków Regionalnej Izby Handlowo-Przemysłowej noclegi 
te przynoszą miejscowym hotelom dochód roczny w wysokości około 165 mln €. 
Ponadto do dyspozycji przybywających pątników pozostają kwatery prywatne, domy 
organizacji religijnych, kempingi i pola biwakowe. W sumie baza noclegowa miasta 
liczy około 100 tys. miejsc. W sezonie pielgrzymkowym około 30% pracowników 
hotelowych stanowią obcokrajowcy, głównie z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Afryki 
Północnej. Do pomocy w obsłudze pielgrzymów, zwłaszcza chorych, przyjeżdża co 
roku blisko 100 tys. wolontariuszy z całego świata. 

Specjalną grupę pielgrzymów stanowią chorzy, których liczba systematycznie 
wzrasta. Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w 1873 r. W 1908 r., w 50. rocznicę 
objawień, odbyła się pierwsza pielgrzymka cudownie uzdrowionych (ponad 300 
osób). Udział chorych systematycznie wzrastał. Około 65% tych pielgrzymów to 
obecnie obcokrajowcy, głównie Włosi. W przyjazdach zorganizowanych pielgrzymi 
chorzy stanowią około 12% ogółu. Ponad 70% tych osób przyjmują dwa miejsco-
we domy-szpitale l’Accueil Nôtre-Dame i l’Accueil Marie-Saint-Frai (łącznie ponad 
1300 łóżek) oraz włoski Salus Infirmorum. W 2008 r. zarejestrowano blisko 70 tys. 
pielgrzymów chorych i niepełnosprawnych, którym towarzyszyło nieco ponad 100 
tys. opiekunów.

Przyjazdy chorych wynikają głównie z głębokiej wiary w uzdrawiające właściwości 
wody wypływającej z cudownego źródełka. Jego historia wiąże się z 9. objawieniem 
(25 luty 1858 r.), kiedy to Matka Boża poleciła Bernadetcie aby napiła się wody ze 
źródła, do którego dokopała się w grocie. Woda ta, początkowo błotnista, stawała 
się coraz czystsza. Od tego też momentu używanie świętej wody z Lourdes stało się 
powszechne wśród pielgrzymów. Większość pielgrzymów pije tę wodę na miejscu, 
zabierając ją też do swych domów. Osoby szczególnie dotknięte chorobami dostają 
zezwolenie na kąpiele w specjalnych pawilonach (miejscowe „łazienki”), w cudownej 



Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski308

wodzie wypływającej ze skały Massabielle. Obecnie w pawilonie kąpielowym znaj-
duje się 17 basenów, z których w 2009 r. skorzystało około 420 tys. osób. Roczne 
zużycie cudownej wody wynosi 10 tys. m³. Obok „konsumpcji” na miejscu, jest ona 
również wysyłana do różnych krajów świata.

Pierwsze cudowne uzdrowienie miało miejsce 1 marca 1858 r. (dzień 12. obja-
wienia). Mieszkanka pobliskiej wsi będąc w Grocie obmyła w wodzie niesprawną rękę, 
odzyskując pełną sprawność. Uzdrowienia bada działające tu od 1882 r. specjalne 
Biuro Orzeczeń Lekarskich. Do 2009 r. zgłoszono blisko 7 tys. uzdrowień, z któ-
rych władze kościelne uznały około 70 za niezaprzeczalnie cudowne, ze znamieniem 
nadprzyrodzoności. Na rzecz chorych pielgrzymów działa konfraternia Hospitalité 
Nôtre-Dame de Lourdes. 

Chorzy przybywają do Lourdes kilkuset wyspecjalizowanymi pociągami (trains 
spéciaux de pèlerinage, trains blanc), którymi też wracają. Pociągi oczekują na 
nich dzięki rozbudowanemu systemowi bocznic kolejowych. W 1970 r. na dworcu 
kolejowym w Lourdes utworzono centrum przyjmowania chorych. Obecnie dworzec 
obsługuje rocznie około 750 tys. podróżnych, z których blisko 300 tys. stanowią 
osoby, które przybyły pociągami specjalnymi. Większość tych pociągów przybywa 
z Francji (44%) oraz z Włoch (33%). Należy też wspomnieć, że w 1948 r. urucho-
miono port lotniczy Tarbes-Ossun-Lourdes. W 2008 r. obsłużył on 678 897 pasa-
żerów. Byli oni klientami 50 towarzystw lotniczych, a połączenia charterowe łączyły 
Lourdes ze 130 miastami, głównie europejskimi. Najwięcej pasażerów przyjeżdża  
z Włoch (30%) oraz z Irlandii (15%). Tarbes-Ossun-Lourdes jest piątym charterowym 
portem lotniczym Francji. 

Pielgrzymi i turyści pochodzą z 70 krajów. Największą grupę stanowią Fran-
cuzi (41% w 2008 r.) oraz Włosi (30%). Następne w kolejności kraje pochodzenia 
przyjezdnych to: Hiszpania (8%), Irlandia (3%), Wielka Brytania (3%) oraz Niemcy 
(3%). Pielgrzymi spoza Europy stanowią niecałe 3% ogółu, przy czym najwięcej 
przyjeżdża z Azji Południowej oraz z obu Ameryk. Pątnicy polscy stanowią nieco 
ponad 1% ogółu. 

Dla Lourdes są charakterystyczne pewne zwyczaje, zachowania się pielgrzymów 
i pobożne praktyki. Codziennie o godz. 1630 odbywa się Procesja Eucharystyczna,  
a po odmówieniu ostatniego Różańca o 2030 wyrusza Procesja Maryjna z lampiona-
mi i świecami. Pierwsza odbyła się w 1872 r. W ciągu roku odbywa się około 450 
takich procesji. W czasie codziennych Mszy św. dla chorych wózki z niepełnospraw-
nymi są ustawiane w kształcie krzyża w pobliżu ołtarza. Co najmniej raz w tygodniu 
udziela się sakramentu chorych (zbiorowo), wielkie znaczenie przywiązuje się też do 
sakramentu pojednania (kaplica Pojednania). Każdego dnia odprawiane są 52 msze 
święte, a rocznie udziela się 2,5 mln komunii świętych. 

Nieodłącznym atrybutem pielgrzyma w Lourdes jest świeca. Stanowi ona 
wotum, jest używana podczas procesji i różnych nabożeństw. Od 1928 r. działa tu 
specjalna fabryka zatrudniająca 30 osób. Produkuje ona rocznie około 3 mln świec 
różnej wielkości i o różnym ciężarze (od 40 g do 70 kg). W 2008 r. zużyto do wyrobu 
świec blisko 840 ton parafiny i wosku. 
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W mieście jest czynnych 30 wielkich magazynów i ponad 300 sklepów, z któ-
rych 85% to placówki wyspecjalizowane w handlu artykułami religijnymi. Większość 
obiektów hotelowych i handlowych znajduje się w pobliżu Groty i bazylik. Szacuje 
się, że każdy pielgrzym i turysta wydaje dziennie około 50 €.

Lourdes jest miejscem licznych religijnych imprez kulturalnych. Na przykład 
słynne są muzyczne Festiwale Wielkanocne, międzynarodowe Biennale Sztuki Sa-
kralnej czy festiwale filmów o tematyce religijnej. Równocześnie Lourdes posiada 

Ryc. 8. 
Strefy zurbanizowane Lourdes.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.
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rozwiniętą bazę towarzyszącą, na przykład miasteczko sportowe, tereny spacerowe, 
kolejki linowe na otaczające miasto szczyty. Turystów przyciągają też pobliskie za-
gospodarowane tereny sportów zimowych.

Kult Matki Bożej z Lourdes jest bardzo popularny w świecie chrześcijańskim. 
W wielu krajach świata zaczęły powstawać ośrodki związane z Jej kultem. Kopia 
cudownej figury Matki Bożej odbywała kilka peregrynacji po Francji. 

Fenomenowi Lourdes poświęcone były dzieła literackie (m.in. H. Lasserre,  
E. Zola, F. Mauriac, J. Oxenham, F. Werfel), filmowe, sztuk plastycznych. 

W układzie przestrzennym miasta wyraźnie zaznacza się strefowość zabudowy 
(ryc. 8):

1) strefa sacrum.
2) część dawnego (starego) miasta, zwanego „miastem górnym”, z hotelami  

o małej pojemności (20–30 pokoi) i pensjonatami rodzinnymi.
3) część miasta zwana „miastem dolnym”. Występuje tu bardzo silna koncen-

tracja hoteli w pobliżu Sanktuarium. W tej strefie są zlokalizowane wyłącznie 
hotele, w tym te największe. Niektóre z nich zostały wybudowane pod koniec 
XIX w., zaadaptowane w ostatnich kilkudziesięciu latach do przyjmowania osób 
chorych i niepełnosprawnych.

4) strefa nowej zabudowy i terenów leśnych. W okresie ostatnich 20 lat wybu-
dowano tu m. in. wielkie hotele, każdy o pojemności około 200 pokoi.

Wszystko to sprawia, że Lourdes stało się typowym przykładem miejscowości 
monofunkcjonalnej, związanej z przyjazdami pielgrzymów i turystów. W literaturze 
fachowej określa się też często Lourdes mianem „miasta – hotelu” (ville-d’hôtel).

4. Zakończenie

Przeprowadzone rozważania pozwoliły pokazać zarys rangi turystyki religijnej 
w rozwoju kultury, a także gospodarki turystycznej we Francji. Migracje tego typu 
mają tradycję sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich. W czasach nowożyt-
nych turystyka ta przeżywała wspaniałe momenty i chwile słabości, ale nigdy nie 
zamierała. W ostatnich latach obserwuje się duże ożywienie wędrówek do miejsc 
kultu religijnego. Na pewno nie bez znaczenia jest tutaj urozmaicona aktywność 
władz kościelnych oraz świeckich (rządowych, regionalnych, samorządowych), któ-
rej celem było i jest nadal zachęcenie Francuzów i obcokrajowców do uprawiania 
tej formy turystyki. 

W obrębie administracji francuskiego Kościoła rzymskokatolickiego pojawiło 
się kilka struktur zasłużonych dla rozwoju pielgrzymowania. Najdłuższą tradycję ma 
Krajowe Stowarzyszenie Diecezjalnych Dyrektorów Pielgrzymek (Association Na-
tionale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages, ANDDP), które działa nieprze-
rwanie od 1938 r. W tym samym czasie powstało również Stowarzyszenie Rektorów 
Sanktuariów (Association des Recteurs de Sanctuaires). 

W okresie powojennym promocją tej formy wędrówek zajmowało się przede 
wszystkim Ministerstwo Turystyki i jego agendy regionalne. W każdym regionie  
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i departamencie poświęcano temu zagadnieniu uwagę, przy czym stopień zaanga-
żowania wynikał z rangi ośrodka religijnego. 

Jak się wydaje, przełomowe znaczenie dla rozwoju turystyki religijnej we Fran-
cji miało utworzenie w 1993 r. Stowarzyszenia Miast-Sanktuariów (Association des 
Villes-Sanctuaires). Założycielami były trzy miasta: Lisieux, Paray le Monial oraz 
Le-Puy-en-Velay. Już w następnym roku do Stowarzyszenia przystąpiły miasta:  
Nevers, Rocamadour, Saint-Anne-d’Auray. W latach 1997–2004 grupa ta wzrosła  
o miasta: Chartres, Lourdes, Mont-Saint-Michel oraz Ars. W 2008 r. do Stowa-
rzyszenia przystąpiły La Salette oraz Pontmain, rok później sanktuarium w Laus. 
Wreszcie w 2010 r. swój akces zgłosiło Vézelay. Tak więc obecnie Stowarzyszenie 
tworzy 14 najważniejszych w kraju miast-sanktuariów.

Celem Stowarzyszenia jest koordynacja działań w zakresie rozwoju turystyki 
religijnej, dbałość o poziom kadry obsługującej pielgrzymów i turystów, o jakość obiek-
tów noclegowych i gastronomicznych itp. Miasta-sanktuaria wspólnie uczestniczą  
w różnego rodzaju imprezach handlowych, np. targach turystycznych, zamierzają 
też opracować projekt specjalnej sieci szlaków dla turystyki religijnej. Warto podkre-
ślić, że w działalność Stowarzyszenia są zaangażowane zarówno władze samorzą-
dowe, jak i przedstawiciele poszczególnych sanktuariów. Należy tylko żałować, że 
mimo podejmowanych inicjatyw nie udało się utworzyć podobnego stowarzyszenia  
w Polsce, a w niektórych ośrodkach są trudności w nawiązaniu współpracy między 
gospodarzami sanktuariów i samorządami.
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Religious tourism in France
(SUMMARY)
France is a European country with a very long history of pilgrimages. Even prior to the 
Christian era, pilgrimages were taking place in France. The pilgrimage movement blos-
somed starting in the 2nd century AD when Gaul became Christian. A dense network  
of pilgrimage centers and trails then developed over the centuries. Each center and trail 
possessed certain elements of infrastructure designed to assist pilgrims. As the centuries 
passed, more and more foreign pilgrims began to appear on French pilgrimage trails. One 
reason for this was that France was located on the route to the pilgrimage trail of Santiago 
de Compostela in Spain. 
A very special place in the world of pilgrimages belongs to Lourdes, which has served  
as a major pilgrimage center for the ill and disabled since 1858 when the Mother of God 
had appeared there. Lourdes has created specialized infrastructure and services designed  
to assist pilgrims. It is the largest center of Marian devotion in Europe and one of the largest 
in the world. Lourdes offers accommodations, eating establishments and transportation servi-
ces designed to assist up to nine million pilgrims and tourists per year. This was the number 
of visitors in 2008 or the 150th anniversary of the appearance of the Mother of God. 
Religious tourism in France is formally tracked by about 50,000 sacred sites including four 
to five thousand potential pilgrimage sites. It is estimated that a little over 1,500 sacred
sites serve as pilgrimages sites in modern-day France – of which 120 are experiencing 
increasing pilgrim traffic (Fig. 5).
French pilgrimage sites generally follow international Catholic trends – about 90% are 
Marian-oriented sites. Among sacred sites dedicated to the Mother of God, close to 600 
are large sites with a regional pilgrim audience. It is worth noting that increasingly large 
numbers of the French are going on pilgrimages themselves in recent decades. Researchers 
agree that pilgrim traffic has never been this strong. This is true of international, national
and local pilgrimage centers. 
While the number of foreign tourists visiting France has declined somewhat in recent years 
(80.9 million in 2007; 76.8 million in 2009), the same has not been true of religious tourists 
in France. Their numbers have actually grown steadily from 40 million in 2005 to about  
50 million in 2008. About 60% of religious tourists are French. 
The paper describes the history of religious tourism in France, principal sacred sites, key 
pilgrimage trails, pilgrim traffic, tourist traffic and the unique nature of Lourdes.
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