1. Tradycje i ranga
pielgrzymowania jasnogórskiego

1.1. Motywy pielgrzymek na Jasną Górę
W procesach migracyjnych wielu krajów ważną rolę odgrywały i odgrywają nadal
migracje wynikające z motywów religijnych. Wędrówki do uświęconych miejsc istniały
niemal od zaczątków historii człowieka. Pielgrzymki, oprócz swych wartości w sferze
religijnej, stanowiły też ważny element w rozwoju horyzontu geograficznego
ikulturowego społeczeństw. Od początku były też jednym z głównych elementów
szeroko rozumianej kultury religijnej.
Motywacja inspirująca decyzję o podjęciu pielgrzymki zawsze była bardzo
zróżnicowana. Odnosi się to przede wszystkim do chrześcijaństwa, ale różnorodne
motywy pielgrzymowania notuje się również w innych religiach.
Z punktu widzenia głównego motywu od wieków wyróżniano następujące typy
pielgrzymek: pokutne, wotywne, błagalne, dziękczynne. Przez stulecia decyzja
opodjęciu takich pielgrzymek wiązała się ściśle ze sferą czysto religijną. Z czasem
motywacji religijnej zaczął towarzyszyć motyw poznawczy. Pojawił się on wprawdzie
już w odległych czasach historycznych, ale nie był tak wyraźny, jak ma to miejsce
obecnie. Stopniowo jednak formy migracji wynikające z motywów czysto religijnych
zaczęły zanikać. Szczególnie nasiliło się to począwszy od okresu międzywojennego.
W ośrodkach kultu wzrastały przyjazdy osób przybywających w celach poznawczych
lub religijno−poznawczych. Począwszy od lat sześćdziesiątych coraz częściej zaczęto
określać pielgrzymki jako „turystykę pielgrzymkową” albo „turystykę religijną”.
Przypomnijmy, że cechą wspólną migracji religijnych i turystycznych jest sam fakt
podjęcia podróży, a więc przemieszczenie w przestrzeni, korzystanie z tych samych
elementów infrastruktury turystycznej, podobny okres największej aktywności
(wiosna−jesień), wpływ na rozwój sektora usług. Natomiast migracje te różni w sposób
zasadniczy strona motywacyjna podjętej wędrówki, jej cel, a także sposób zachowania
się w czasie podróży i w miejscu docelowym.
W szeregu krajach dominują podróże wynikające z motywów religijno−
poznawczych lub wyłącznie poznawczych. W migracjach tych święte miejsce nie
stanowi zazwyczaj punktu docelowego, lecz znajduje się na trasie podróży odbywanej
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w celach poznania danego kraju czy regionu. I choć podróżni ci odwiedzając
sanktuarium uczestniczą zazwyczaj w nabożnych obrzędach, to jednak główny motyw
ich przyjazdu nie ma charakteru „czysto” religijnego. Obserwujemy to zwłaszcza
wkrajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a w Polsce taką sytuację notujemy
na przykład w Świętej Lipce czy Wambierzycach.
Motyw religijny dominuje jeszcze ciągle w niektórych krajach chrześcijańskich,
głównie Ameryki Łacińskiej. Motywem takim kieruje się też większość pielgrzymek
w Polsce. Uczestnicy tych migracji poświęcają pielgrzymki na modlitwę lub nabożne
ryty czy medytacje. W drodze do celu wędrówki postoje (poza noclegiem) wiążą się
na ogół z położonymi na szlaku sanktuariami. Motyw wyłącznie religijny przyświeca
też tzw. pielgrzymkom specjalistycznym, które wiążą się z przeświadczeniem
ocudownych właściwościach miejsc kultu. W chrześcijaństwie dotyczy to zwłaszcza
pielgrzymek chorych.
Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich okresach, również obecnie dla
większości pielgrzymów przybywających na Jasną Górę cel podróży wynika zmoty−
wów czysto religijnych. W latach siedemdziesiątych pielgrzymi tacy stanowili blisko
95% ogółu13, obecnie odsetek ten, zależnie od dnia czy miesiąca, waha się od 65 do
90%14. Dla większości odwiedzających (80−90%) miasto i Jasna Góra są punktem
docelowym wędrówki. Dominujący motyw religijny w wędrówkach na Jasną Górę
stawia to Sanktuarium w gronie głównych sanktuariów maryjnych świata. Różne
badania wskazują bowiem, że Jasna Góra wyprzedza w tym zakresie sytuację notowaną
w Lourdes i Fatimie. Ponad 45% pielgrzymów przybywa na Jasną Górę, by prosić
Maryję o łaski, a dla około 15% pątników wędrówka do Czarnej Madonny ma charakter
pielgrzymki dziękczynnej. O religijnej motywacji pielgrzymowania na Jasną Górę
świadczyć też może fakt, że ponad 60% pątników nawiedza Sanktuarium więcej niż
jeden raz w swoim życiu (dla porównania: Lourdes 48%, Medjugorje około 40%, Fatima
52%, Loreto 62%15), w tym niemal połowa wielokrotnie.
Ta ciągła dominacja motywacji religijnej jest ściśle skorelowana z wyjątkową
rangą i rolą Jasnej Góry w dziejach Narodu polskiego i Kościoła w Polsce. R.J.Abra−
mek, przeor Jasnej Góry w latach 1984−1990, ujął to bardzo trafnie: „[Pielgrzymi]
(zwłaszcza ci piesi) wędrują na tę Górę po Światło niebieskie, które chcą ponieść wżycie,
po wiarę imoc do spełnienia chrześcijańskich i ludzkich powinności, po Prawdę, bez
której robi się w ich życiu, tak jak w życiu narodu, ciemno. Piękno, które stąd emanuje,
a przede wszystkim Prawda, która tu tryska, i duchowa energia, której się tu doświadcza
— stanowią tutaj jedynie fragmenty orędzia jasnogórskiego.
Encyklopedia Katolicka, T. 3, Lublin 1991, S. Jabłoński, k. 870.
Zob. m.in. W. Bartoszewicz, J. Łaciak, Wielkość i struktura ruchu pielgrzymkowego i turystycznego
w Częstochowie, „Problemy Turystyki” vol. 17, 1994, s. 34; badania porównawcze prof. P. Giuriatti’ego
zPadwy, który wraz z zespołem prowadził zbliżone studia m.in. w Lourdes, Medjugorje, Fatimie, Loreto,
Częstochowie. W tym ostatnim przypadku współuczestnikiem badań była Jasna Góra oraz Instytut
Geografii UJ. Materiały znajdują się w zbiorach Zakładu Geografii Religii Instytutu Geografii UJ.
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P. Giuriatti, G. L. Arzenton, Les sens du chemin. Les pelerinages marials. Analyse comparative de
l’expériences des pelerins de Lourdes, Fatima, Medjugorje, Lorette et Our Lady of the Snows−Belleville (USA.),
Padova 1992, s. 28.
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Wędrowcy przychodzą tu głównie z powodu ewangelii o Bogarodzicy. Jak każde
sanktuarium maryjne — jednak z niepowtarzalną intensywnością iwnieporównywalnym
czasie — Jasna Góra głosi ewangelię o obecności Matki Chrystusa wśród pielgrzymującego
Kościoła, w losach narodu, w sprawach ludzkich, które dzięki Jej wstawiennictwu i pomocy
powinny stać się boskimi.
[...] Tutaj ręka Boga utworzyła ośrodek jedności narodu polskiego. [...] Przypatrując
się naszej historii i całej tkaninie kultury polskiej, dostrzegamy, że wiele nici prowadzi do
tego Świętego Centrum. Jasna Góra stała się «wzornikiem» i pomostem dla narodu. [...]
Ważny znak ujawniającego się w czasie misterium Jasnej Góry stanowią pielgrzymki.
Są dni na Jasnej Górze, o których można mówić: wyłożona tu została Główna Księga
Narodu i wpisuje się do niej Polska w tym, co ją tworzy, wyraża jej nadzieję”16.
Słowa R. J. Abramka stanowią swego rodzaju syntezę istoty jasnogórskiego
pielgrzymowania. Pielgrzymowania, które zawsze było bardzo mocno osadzone
wpolskiej religijności, często przemieszanej z polskim patriotyzmem. I tu należy
szukać źródeł religijnego charakteru dzisiejszych pielgrzymek przybywających na
Jasną Górę.

1.2. Rys historyczny rozwoju funkcji pielgrzymkowej
Jasnej Góry i Częstochowy
Tradycje pielgrzymkowe Jasnej Góry sięgają jej początków (1382 r.). W przeciągu
kilkudziesięciu lat Jasna Góra, nie mając jeszcze ugruntowanej rangi ogólnokrajowej,
stała się ośrodkiem międzynarodowym, do którego ściągały rzesze pątników, głównie
z Europy Środkowej i Wschodniej. Jan Długosz wśród pielgrzymów wymienia
Czechów, Słowaków, Morawian, Prusów, Węgrów. Źródła XVI−wieczne wspominają
kolejne nacje: Inflantczyków, Litwinów, Moskali, Rusinów, Saksończyków, Żmudzinów.
Czynnikiem przyciągającym na Jasną Górę wiernych zarówno z ziem polskich,
jak i spoza granic Rzeczypospolitej, były niewątpliwie dziejące się tutaj cuda
idoznawane szczególne łaski. Z Jasną Górą od początku związany był Cudowny Obraz
Matki Bożej, który Władysław Opolczyk przywiózł z Bełża na Rusi, gdzie już otaczany
był czcią wiernych. Ze względu na ciemną karnację twarzy Maryi nazywa się Ją często
„Czarną Madonną”. Zapewne obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską (VI–IX wiek)
typu Hodegetria („Ta, która prowadzi”, „Przewodniczka”).
Z. S. Jabłoński podkreśla znamienną cechę jasnogórskiego kultu maryjnego
wyrażającą się masowymi pielgrzymkami17. Wyraźne ożywienie ruchu pielgrzym−
kowego nastąpiło zwłaszcza po rabunkowym napadzie na Jasną Górę w1430 roku
izniszczeniu Cudownej Ikony. Staraniem Władysława Jagiełły obraz odrestaurowano
w Krakowie i w 1434 roku w uroczystej procesji przeniesiono do Częstochowy. Brały
R. J. Abramek, Teologia Sanktuarium Jasnogórskiej Bogarodzicy, [w:] Jasnogórski Ołtarz Ojczyzny,
Częstochowa 1991, s. 11, 15−16.
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Z. S. Jabłoński, Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę w Częstochowie. Tradycja i współczesność,
„Peregrinus Cracoviensis” z. 3, 1996, s. 125.
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w niej udział niemal wszystkie
ówczesne „stany”, wielu pątników
towarzyszyło wędrówce obrazu
pieszo.
Przywileje odpustowe —
głównie związane ze świętami Mat−
ki Bożej — nadane Jasnej Górze
przez Stolicę Apostolską w XV wie−
ku ugruntowały pozycję ośrodka
jako jednego z najważniejszych
sanktuariów na ziemiach polskich.
W latach 1429−1463 liczba dni od−
pustowych wzrosła z 3 do 15. Dni
odpustowe były równocześnie dnia−
mi szczególnie nasilonego ruchu
pielgrzymkowego, a odpustom to−
warzyszyły wielkie jarmarki i targi.
Na Jasną Górę pielgrzymo−
wały wszystkie stany, zarówno
władcy, jak i prosty lud. W XIV–XV
wieku zaczęły pojawiać się pier−
wsze nadania Czarnej Madonnie
tytułu Królowej czy Patronki Naro−
du. Na główne uroczystości przyby−
wało po kilkadziesiąt tysięcy wier−
nych, zarówno z terenów Rzeczy−
pospolitej, jak i z innych państw
iregionów. Według zachowanych
kronik w XVI stuleciu pątnicy przy−
bywali zponad 200 miejscowości.
O randze Jasnej Góry może świad−
czyć fakt, żepielgrzymowali tu
wszyscy królowie polscy oprócz
Stanisława Augusta Poniatow−
Ryc. 1. Historyczne trasy pieszych
pielgrzymek z Mazowsza na Jasną
Górę (M. J. Pacan, 1996).
Fig.1. Historic routes of foot
pilgrimages from Mazowsze to Jasna
Góra (M. J. Pacan, 1996).
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skiego, a niektórzy kilkakrotnie. Wyraźnie dominowała ona nad pozostałymi około
400 ośrodkami kultu maryjnego na ziemiach polskich. Szczególnie ożywiony ruch
pielgrzymkowy obserwowano w Sanktuarium po słynnej obronie Jasnej Góry (1655r.)
i ślubach lwowskich Jana Kazimierza (1kwietnia 1656 r.). Wówczas ugruntował się
kult Matki Bożej Częstochowskiej jako Królowej Polski. Od tego też czasu nikt nie
ośmielał się zakazywać chłopom pańszczyźnianym uczestnictwa wpielgrzymkach na
Jasną Górę, co wcześniej miało miejsce. Ważnym wydarzeniem w dziejach
Sanktuarium była koronacja wizerunku Matki Bożej w 1717 roku, pierwsza taka
uroczystość na ziemiach polskich. Dekret koronacyjny wydał papież Klemens XI.
Był to równocześnie pierwszy akt koronacji cudownego obrazu Maryi dokonany poza
Rzymem.
W XVII wieku zaczęła się wytwarzać tradycja stałych pielgrzymek pieszych na
Jasną Górę. Z wolna wykształcały się też specjalne szlaki pątnicze (przykład szlaków
z Mazowsza — ryc. 1). Pojawiły się pielgrzymki m.in. z Kalisza, Łowicza, Pabianic,
Krakowa, Żywca i Gliwic. Od 1711 roku do chwili obecnej odbywa się corocznie
Pielgrzymka Warszawska. Organizacją tej pielgrzymki zajmowało się istniejące przy
kościele Paulinów w Warszawie Bractwo Pana Jezusa Pięciorańskiego, zwane
skrótowo Bractwem Pięciorańskim. Pielgrzymka ta odbywała się w latach niewoli
narodowej, przez cały okres okupacji hitlerowskiej, nawet w czasie Powstania
Warszawskiego oraz w okresie panowania komunizmu. R. J. Abramek nazwał ją „nie−
zwyciężoną”, „złotą kartą” polskiego pątnictwa. Pisał m.in.: „[Pielgrzymka] Warszawska
[...] tak pod względem ilości uczestników, organizacji, integracji pątników, krajowego
imiędzynarodowego rozgłosu, a także ogólnopolskiego i ekumenicznego charakteru —
zajmuje pierwsze miejsce [wśród pieszych pielgrzymek jasnogórskich]. [...] Pielgrzymka
Warszawska jest jakąś dziwną syntezą wędrownych rekolekcji, modlitwy i kontemplacji
wtopionych w autentyczny kontekst społeczny na tle zmieniającego się krajobrazu. [...]
Stała się ona we współczesnym katolicyzmie polskim liczącym się znakiem jego żywotności
i objawem odmładzającego się chrześcijaństwa, które nie straciło więzi z przeszłością,
lecz z nowym entuzjazmem wkracza w przyszłość”18.
Szczególną rolę ośrodek jasnogórski odgrywał w okresie rozbiorów Polski (1772−
1918), przyczyniając się wybitnie do umacniania więzi narodowych w społeczeństwie
polskim. Pielgrzymki na Jasną Górę stawały się ważną formą manifestacji zarówno
religijnych, jak i patriotycznych. Ważnym momentem w rozwoju ruchu pielgrzym−
kowego było doprowadzenie do Częstochowy w 1846 roku linii kolejowej Warszaw−
sko–Wiedeńskiej. W późniejszych latach umożliwiło to organizowanie zWarszawy
na główne uroczystości religijne tzw. „pociągów spacerowych”, z których chętnie
korzystali uczestnicy pielgrzymek. W tym czasie oprócz pątników z ziem polskich
ikrajów europejskich pojawili się pielgrzymi z Ameryki Północnej. Na przełom XIX
iXX wieku przypadają początki jasnogórskich pielgrzymek grup zawodowych (np.
robotników) i tak zwanych stanowych (np. mężczyzn). Na Jasnej Górze przebywało
wielu wybitnych przedstawicieli świata kultury. Sanktuarium Jasnogórskiemu
poświęcali swe dzieła poeci, pisarze, malarze, muzycy. W parku klasztornym,
18

R. J. Abramek, Pielgrzymka, „Peregrinus Cracoviensis” z. 4, 1996, s. 17.
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otaczającym z trzech stron Sanktuarium, zbudowano w latach 1900−1913 Drogę
Krzyżową, której odprawianie bardzo prędko pielgrzymi uznali za obligatoryjne.
Według J. Pacha fenomen nieustannie trwającej Drogi Krzyżowej na wałach Jasnej
Góry jest jednym z najbardziej charakterystycznych rysów chrystocentrycznych
maryjnego Sanktuarium.
W okresie II Rzeczpospolitej Jasna Góra miała zasięg ogólnoświatowy. Kult
maryjny w Polsce zaczął w tym czasie stopniowo tracić swój charakter policentryczny
na rzecz monocentrycznego z centrum w Częstochowie. Pielgrzymki obok celów
religijnych miały też stanowić ważny element w procesie integracji społeczeństwa
polskiego, rozdzielonego przez ponad sto lat granicami rozbiorowymi. W sierpniu
1920 roku po „Cudzie nad Wisłą” leżący krzyżem na jasnogórskim placu Rodacy po
raz kolejny obwołali Maryję Częstochowską Królową Polski. W latach trzydziestych
dominowały pielgrzymki stanowe i zawodowe. Nową formą czci stały się ślubowania:
biskupów polskich (1920 r.), kobiet (1926 r.), młodzieży akademickiej (1936 r.),
nauczycieli i mężów (1937 r.). Najwięcej pątników notowano w czasie głównych
uroczystości maryjnych, szczególnie zaś w dniu święta Matki Bożej Częstochowskiej
(26 sierpnia). W roku jubileuszu 550−lecia Sanktuarium (1932 r.) liczbę pielgrzymów
oceniono na 750 tys. W 1938 roku na Jasnej Górze notowano już około 1 miliona
pątników19. W omawianym okresie dość częste były pielgrzymki chorych, dla których
organizowano nawet specjalne pociągi sanitarne.
W okresie II wojny światowej ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę nie zamarł.
Mimo wielu niebezpieczeństw notowano niewielkie grupy pątników, spośród których
wielu przybywało indywidualnie. Oprócz wspomnianej już Pielgrzymki Warszawskiej
charakter zorganizowany miały też pielgrzymki akademickie. Uczestnikami ich byli
studenci i profesorowie z Warszawy, Krakowa, Lublina i Lwowa. Pierwsza odbyła się
26 maja 1940 roku, następne były powtarzane do 1944 roku. W pielgrzymkach w1942
i 1943 roku uczestniczył jako przedstawiciel studentów konspiracyjnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II. Przybywały też inne —
wprawdzie nieliczne — małe grupy pielgrzymkowe, głównie z terenu Generalnego
Gubernatorstwa.
Po II wojnie światowej pielgrzymki na Jasną Górę — podobnie jak w całej Polsce
— przechodziły różne fazy, zależne przede wszystkim od uwarunkowań politycznych
i społecznych (ryc. 2). Bezpośrednio po wojnie ruch pielgrzymkowy odżył stosunkowo
prędko. W 1946 roku zanotowano 2 miliony pątników. Tak duża frekwencja wiązała
się głównie z uroczystością poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu
Maryi. Aktu poświęcenia dokonał w dniu 8 września prymas August Hlond wraz
zEpiskopatem.
Na początku lat pięćdziesiątych ruch pielgrzymkowy zaczął przeżywać wyraźny
regres. Zmniejszyła się zwłaszcza liczba pielgrzymek pieszych. W zasadzie do połowy
lat siedemdziesiątych piesze pielgrzymowanie było ograniczone prawie wyłącznie
do Pielgrzymki Warszawskiej, a także pielgrzymki z Łodzi. Inne większe pielgrzymki
z powodu szykan ze strony ówczesnych władz komunistycznych przestały
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Dla porównania w tym samym okresie w Lourdes rejestrowano 1,2 mln pielgrzymów.

Ryc. 2. Ruch pielgrzymkowy na Jasnej Górze w latach 1961−1997.
Fig. 2. Pilgrimage traffic to Jasna Góra from 1961 to 1997.

funkcjonować niemal zupełnie. Ze względów propagandowych udzielano zezwolenia
jedynie na organizowanie Pielgrzymki Warszawskiej, mimo że i ją próbowano w 1963
roku zlikwidować. Pod zmyślonym pretekstem epidemii ospy władze zakazały
pielgrzymce wyjście z Warszawy. Paulini zdecydowali się jednak poprowadzić
pielgrzymkę. Do Częstochowy dotarło około 2 tysiące pątników, których powitał
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Brak zgody władz na organizowanie
diecezjalnych pielgrzymek na Jasną Górę sprawił, że piesza Pielgrzymka Warszawska
prędko nabrała charakteru ogólnopolskiego, a stopniowo również międzynarodowego.
W 1968 roku pielgrzymi uczestniczący w niej pochodzili z blisko 300 miejscowości ze
wszystkich województw, zaś pątnicy z samej Warszawy stanowili niewiele ponad 55%
ogółu. Właśnie z tej pielgrzymki wykształciły się późniejsze piesze pielgrzymki
diecezjalne. Zmiany wielkości Pielgrzymki Warszawskiej w latach 1926−1997 ilustruje
ryc. 3.
Momentem przełomowym dla ożywienia pielgrzymowania były uroczystości
związane z Tysiącleciem chrześcijaństwa w Polsce, czyli z rokiem 1966. Kolejny impuls
przyniósł rok 1976 inaugurujący przygotowania Jubileuszu 600−lecia Jasnej Góry. Ze
względu na wewnętrzną sytuację w kraju ówczesne władze zostały niejako zmuszone
do respektowania w szerszym zakresie potrzeb wiernych pragnących wędrować do
Czarnej Madonny w zorganizowanych grupach, zwłaszcza pieszych. Ryc. 4 pokazuje
ewolucję pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę w okresie 1961−1997. Apogeum
pielgrzymek wiązało się z kolejnymi pobytami na Jasnej Górze Ojca Świętego Jana
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Ryc. 3. Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę w latach 1926−1997.
Fig. 3. The Warsaw Foot Pilgrimage to Jasna Góra from 1926 to 1997.

Pawła II w latach 1979, 1983, 1987, 1991 (VI Światowy Dzień Młodzieży), 1997, atakże
z obchodami 600−lecia Sanktuarium (lata 1982−1983). Właśnie w związku z tą doniosłą
rocznicą zapoczątkowane zostały niektóre pielgrzymki piesze, m.in. kaszubska piesza
pielgrzymka ze Swarzewa do Częstochowy pod hasłem „600 kilometrów na 600−lecie”.
Pielgrzymi zagraniczni zaczęli napływać w zasadzie dopiero po 1956 roku,
początkowo po kilka tysięcy obcokrajowców rocznie, pochodzących z całego świata.
W latach siedemdziesiątych i następnych przyjazdy te systematycznie wzrastały.
Cudzoziemscy pątnicy zaczęli też wędrować w pielgrzymkach pieszych. Około 30%
pielgrzymów zagranicznych stanowią przedstawiciele Polonii.
Kończąc te rozważania trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że popularność kultu
(a więc i zasięg pielgrzymowania) była wypadkową sławy Matki Bożej Częstochowskiej
i Jej roli w dziejach narodu polskiego. Kult ten wywierał (i wywiera nadal) istotny
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Ryc. 4. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę w latach 1961−1997.
Fig. 4. Foot pilgrimages to Jasna Góra from 1961 to 1997.

wpływ na religijność Polaków i życie Kościoła w Polsce. W każdym z polskich
sanktuariów znajdują się elementy nawiązujące do tego właśnie kultu.

1.3. Jasna Góra i Częstochowa w systemie ośrodków
pielgrzymkowych świata, Europy i Polski20
Jasna Góra i Częstochowa w skali świata
We współczesnym świecie można zaobserwować nasilającą się koncentrację
migracji pielgrzymkowych do kilku czy kilkunastu głównych ośrodków. Spośród
pątników chrześcijańskich około 40 milionów (ponad 25%) wędruje do 20 (około 3%
ogółu) najważniejszych centrów pątniczych. Do największych w świecie chrześ−
cijańskim centrów kultu religijnego, przyciągających łącznie blisko 25 mln pątników
(15% migrujących wyznawców tej religii) należą: Rzym z Watykanem (około 8 mln),
Lourdes (6 mln), Jasna Góra (4−5 mln), Fatima (4 mln), Guadelupe wMeksyku (około
3 mln) (ryc.5). Podobne zjawisko koncentracji ruchu pielgrzymkowego wnajważniej−
szych ośrodkach kultu obserwujemy również winnych religiach. I tak na przykład
20
Temat ten został rozwinięty w następujących publikacjach: A. Jackowski, Jasna Góra
międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Częstochowa 1996; A. Jackowski, L. Kaszowski, Jasna
Góra w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 3, 1996, s. 171−191; Z. S.
Jabłoński, Jasna Góra jest w Europie, [w:] Tyś wielką chlubą naszego narodu, Częstochowa−Jasna Góra
1991, s. 233−254; I. Sołjan, A. Jackowski, Jasna Góra na tle innych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce,
„Peregrinus Cracoviensis” z. 3, 1996, s. 153−170.
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w islamie 15 świętych miast przyciąga ponad 10 mln pielgrzymów muzułmańskich
(25% ogółu), z tego sama Mekka ponad 2 mln. Podobnie spośród hinduistycznych
ośrodków kultu religijnego o zasięgu ponadregionalnym znaczna część pielgrzymów
(ponad 30% ogółu) wędruje do siedmiu „świętych miast”, azwłaszcza do Waranasi,
Hardwaru i Kanczipuran, a ponadto do Allahabadu położonego u zbiegu trzech „świę−
tych rzek”: Gangesu, Dżamuny iniewidzialnej, mitycznej Saraswati.
Większość miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa (około 80%) wiąże się
zkultem maryjnym. Ważną rolę w rozwoju kultu maryjnego, a także związanych znim
migracji pielgrzymkowych, odegrały miejsca objawień Matki Bożej. We współczesnym
katolicyzmie wśród wielu miejsc, w jakich na przestrzeni dziejów notowano te
objawienia, główną rolę odgrywają w Europie Lourdes (1858) i Fatima (1917), ważne
miejsce zajmuje też Medjugorje (1981), choć objawienia w tej miejscowości nie zostały
jeszcze oficjalnie zaakceptowane przez władze kościelne. Poza Europą największym
ośrodkiem jest Guadelupe w Meksyku (objawienia Matki Bożej w 1531 r.). W tym
kontekście należy sobie uświadomić, że Jasna Góra jest największym na świecie
ośrodkiem maryjnym, którego powstanie i rozwój nie były związane z objawieniami
Matki Bożej. Popularność kultu Czarnej Madonny Jasnogórskiej była wypadkową
sławy obrazu tutejszej Matki Bożej i Jej roli w dziejach narodu polskiego (zwłaszcza
w licznych okresach zniewolenia), a poprzez Polskę w dziejach Europy.
W skali świata wyróżniają się trzy grupy ośrodków maryjnych, które można
określić jako „wielkie”, „duże” i „średnie”. Pierwszą i najważniejszą grupę stanowią
Lourdes, Jasna Góra i Fatima, przyjmujące co najmniej 4 miliony pielgrzymów rocznie.
Od kilku już dziesięcioleci ośrodki te odgrywają wiodącą rolę wśród centrów
pielgrzymkowych nie tylko świata chrześcijańskiego. W przypadku Lourdes i Fatimy
znalazło to odzwierciedlenie również w rozwiniętej funkcji religijnej, przejawiającej
się m. in. poprzez specyficzną infrastrukturę. W odmiennych warunkach politycznych
funkcjonowała Jasna Góra. System komunistyczny czynił bowiem wszystko, aby
oddzielić miasto Częstochowę od sanktuarium jasnogórskiego. Przejawem tego był
na przykład niemal całkowity zakaz nowych inwestycji publicznych mogących służyć
pielgrzymom. Równocześnie jednak Jasna Góra jest „najstarszym” spośród wszystkich
głównych ośrodków maryjnych. Jej bezpośredni „konkurenci” — Lourdes i Fatima
— swój rozwój wiążą bowiem z objawieniami Matki Bożej w drugiej połowie XIX
wieku i na początku XX stulecia.
Drugą grupę (ośrodki „duże”) tworzą centra przyjmujące około 2 milionów
pielgrzymów rocznie. Tworzy ją pięć ośrodków, z tego dwa europejskie — Montserrat
w Hiszpanii i Paryż — Rue du Bac. Trzecia grupa (ośrodki „średnie”) obejmuje
sanktuaria o rocznej frekwencji przekraczającej milion pielgrzymów. Dominują w niej
ośrodki znajdujące się w krajach Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej. Z Europy
znalazło się w tej grupie około 10 sanktuariów, m.in. Kalwaria Zebrzydowska.
Dotychczasowe rozważania pozwalają nam uświadomić sobie, że Jasna Góra
należy do największych i najważniejszych ośrodków kultu religijnego na świecie.
Równocześnie jest najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym w Europie Środkowej
i Wschodniej oraz największym sanktuarium chrześcijańskim od Francji na zachodzie
aż po rosyjski Daleki Wschód.
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Fig. 5. Main pilgrimage centres in the world in 1995.
1. Christianity; 2. Islam; 3. Buddhism; 4. Hinduism; 5. Other religions; 6 . Pilgrimage centres of two and more religions.

Ryc. 5. Główne ośrodki pielgrzymkowe na świecie w 1995 roku.
1. Chrześcijaństwo; 2. Islam; Buddyzm; 4. Hinduizm; 5. Inne religie; 6. Ośrodki pielgrzymkowe dwóch i więcej religii.

Rangę Jasnej Góry doceniali kolejni papieże, co sprzyjało rozbudzaniu kultu
Czarnej Madonny w całym Kościele Powszechnym. To „dostrzeganie” przez papieży
Sanktuarium Jasnogórskiego przybierało różne formy. Znajdowało to na przykład
wyraz w nadawanych Sanktuarium przywilejach (odpustowych i innych) czy we
wspominanej już w rozdziale 1.2 koronacji Cudownego Wizerunku w 1717 roku,
pierwszej poza Rzymem. Pius X ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej
(1904 r.). Na Jasną Górę pielgrzymowali w różnych fazach swego życia późniejsi
papieże: Pius XI, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II. Przypomnijmy, że Paweł VI pragnął
odwiedzić Jasną Górę w 1966 roku (Tysiąclecie Chrztu Polski), ale spełnienie jego
pragnienia uniemożliwiły ówczesne władze komunistyczne. O szczególnych więzach
Jana Pawła II z Jasną Górą napisano już wiele. Tu jedynie przypomnijmy, że pozycję
Jasnej Góry w Kościele Powszechnym utrwalił ostatecznie właśnie ten Papież−Polak
poprzez swoje kolejne wizyty w latach 1979, 1983, 1987, 1991 i 1997. Na Jasną Górę
zaprosił Ojciec Święty młodzież z całego świata na VI Światowy Dzień Młodzieży
(sierpień 1991), aMatkę Boską Częstochowską na całym niemal świecie nazywa się
„Madonną Papieża”. Ponadto do Sanktuarium Jasnogórskiego co roku przybywają
przedstawiciele duchowieństwa (w tym liczni biskupi i kardynałowie) ze wszystkich
niemal krajów świata.
O randze religijnej danego ośrodka świadczy też translokacja („transfer”) poza
granice kraju kultu czczonego obiektu. Im większy jest zasięg międzynarodowy
takiego kultu, tym większą rolę odgrywa dany ośrodek w Kościele Powszechnym.
Wświecie chrześcijańskim największy „transfer” kultu wiąże się z Matką Bożą
zLourdes i Fatimy. Poważne miejsce zajmuje również Jasna Góra. W chwili obecnej
czczone wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej znajdują się w kilkudziesięciu krajach
świata, podobnie jak obiekty sakralne pod wezwaniem Pani Jasnogórskiej. Najbardziej
znane to Doylestown w Stanach Zjednoczonych („Amerykańska Częstochowa”)
iBerrima−Penrose Park („Australijska Częstochowa”).
Od szeregu już stuleci Jasna Góra stała się ważnym ogniwem procesu
wzajemnych oddziaływań na siebie dwóch głównych nurtów chrześcijaństwa —
zachodniego (katolicyzm) i wschodniego (grekokatolicyzm, prawosławie). Przejawiało
się to zwłaszcza wizytami na Jasnej Górze wyznawców kościołów wschodnich. Na
ogół wszyscy, którzy odwiedzili Cudowny Obraz, docenili jego wymiar panchrześci−
jański21.

Jasna Góra i Częstochowa w skali Europy
Lokalizacja Sanktuarium uwarunkowana była względami, które nie są dzisiaj
wpełni możliwe do rozszyfrowania. Zmiany granic politycznych, mające miejsce
wciągu wieków, sprawiały, że geograficzne położenie coraz bardziej znanego
isłynnego ośrodka kultu było ważnym czynnikiem dalszego wzrostu jego
oddziaływania na tereny bliższe i coraz dalsze. A dzisiaj, o czym świadczą liczby oraz
rozliczne, dobrze udokumentowane fakty, rola Sanktuarium Jasnogórskiego posiada
Z. S. Jabłoński, Jasna Góra jest w Europie, [w:] Tyś wielką chlubą naszego narodu, Częstochowa−
Jasna Góra 1991, s. 237.
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już wymiar globalny. Wydaje się, że położenie geograficzne Sanktuarium, zlokalizowa−
nego przecież niemal w środku Europy, było i jest nadal istotnym czynnikiem rozwoju
jako jednego zgłównych, światowych ośrodków kultu religijnego. Jasna Góra,
położona w środku kontynentu, na styku wielkich obszarów geograficznych Europy
Zachodniej i Europy Wschodniej, nosi znamiona regionu przejściowego. Jest bowiem
miejscem przenikania i spotykania się kultów chrześcijaństwa zachodniego
iwschodniego. Bizantyjska Ikona Bogarodzicy wrzymskokatolickim Sanktuarium
jest, jak się wydaje, najważniejszym łącznikiem ipunktem styku — spotkania.
Położenie geograficzne Jasnej Góry można też określić jako „położenie ekumeniczne”.
Centralność i dostępność położenia Sanktuarium umożliwia mu pełnienie szczególnej
roli ośrodka oddziałującego we wszystkich kierunkach geograficznych, zwłaszcza
zaś na wschód i na zachód jednej przecież wswoich fundamentach chrześcijańskiej
Europy22.
Takie specyficzne usytuowanie Jasnej Góry, jak też ranga religijna Sanktuarium
sprawiły, że zaczęła ona być powszechnie uznawana za jedną ze stolic duchowych
Europy, a jako taka miała uchronić kontynent m.in. przed rusyfikacją. Wielcy myślicie−
le słowiańscy XIX wieku upatrywali w Jasnej Górze ośrodek integrujący wszystkich
Słowian przeciw Rosjanom. To wyjątkowe położenie Jasnej Góry zaowocowało z okazji
VI Światowego Dnia Młodzieży (1991 r.), kiedy na spotkanie zJanem Pawłem II
przybyło z terenów byłego Związku Radzieckiego tysiące młodych pątników. Wielu
znich wędrówkę tę na terenie Polski odbywało w pielgrzymkach pieszych zdążających
do Częstochowy. Część pielgrzymów była wyznania prawosławnego, część zaś dopiero
szukała Boga. Było to pierwsze na tak wielką skalę spotkanie młodzieży Wschodu
iZachodu Europy po obaleniu komunizmu.
Rola i miejsce Jasnej Góry w migracjach pielgrzymkowych są znaczące (ryc. 6).
Mimo skomplikowanej historii i okresów, w których stosunki polityczne utrudniały
rozwój masowych form pobożności, zwyczaj pielgrzymowania przetrwał. W chwili
obecnej pielgrzymowanie na Jasną Górę stało się swoistym fenomenem, w literaturze
przedmiotu określanym jako „fenomen Jasnej Góry”, którego wpływy można odnaleźć
w szeregu krajach, zwłaszcza europejskich. Doświadczenia Jasnej Góry wykorzystują
animatorzy ruchu pielgrzymkowego w wielu krajach. Ranga Sanktuarium Jasno−
górskiego w dziejach narodu polskiego, ale również w dziejach znacznej części naszego
kontynentu, a poprzez Polonię również świata sprawia, że do dziś uważa się ten ośrodek
za centrum duchowe Polski i jedno z ważniejszych takich centrów wEuropie i na
świecie. Powodowało to, że zwłaszcza od końca lat siedemdziesiątych coraz więcej
sanktuariów maryjnych Europy, również tych największych, jak Lourdes czy Fatima,
zaczęło nawiązywać z Jasną Górą więzy przyjaźni („sanktuaria bliźniacze”). Podobne
działania podejmowały władze tych jednostek miejskich. To właśnie wCzęstochowie
podpisano w lecie 1996 roku „porozumienie miast maryjnych Europy”. Pierwszymi
sygnatariuszami były miasta: Altötting, Częstochowa, Fatima, Loreto, Lourdes. Panuje
powszechna opinia, że VIŚwiatowy Dzień Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku
ugruntował rangę międzynarodową Jasnej Góry i Częstochowy. Spotkanie Jana
22

A. Jackowski, L. Kaszowski, dz. cyt., s. 178−179.
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Ryc. 6. Częstochowa na tle innych, europejskich ośrodków pielgrzymkowych (1995 r.).
Fig. 6. Częstochowa against the background of other European pilgrimage centres (1995).
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PawłaII z młodzieżą zcałego świata ostatecznie uświadomiło światu, że pielgrzymowa−
nie to zjawisko religijne, ale również przestrzenne, społeczne i kulturowe, rozwijające
się mimo istniejących jeszcze ciągle granic i podziałów politycznych i docelowo
prowadzące do integracji kontynentu lub znacznie tę integrację ułatwiające
iprzyspieszające. Kluczową rolę w tym procesie może odegrać Częstochowa i Jasna
Góra. Pojawił się nawet projekt, aby dzień 13 sierpnia był dniem pielgrzymowania na
Jasną Górę narodów słowiańskich i pobratymczych.
Warto też mieć na uwadze europejską perspektywę rozwoju pątnictwa na Jasną
Górę — ośrodka odgrywającego ważną rolę w systemie szlaków kulturowych Europy,
zwłaszcza szlaku monastycznego i maryjnego. Tak jak w XIX stuleciu uważano
pielgrzymki na Jasną Górę za doniosły czynnik integracji Słowian, tak obecnie szlaki
pielgrzymkowe można uznać za istotny element integracji Europy.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami wyraźnego ożywienia migracji
pielgrzymkowych na terenie Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Rozwijająca się sieć
prawosławnych szlaków pątniczych zaczyna pokrywać swą siatką znaczne obszary
tych krajów. Biegnąc w kierunku zachodnim już na Ukrainie, Białorusi czy Litwie
zaczynają one łączyć się ze szlakami pielgrzymek katolickich. Ostatecznie wzajemne
przenikanie się szlaków związanych z obu wyznaniami chrześcijańskimi dokonuje
się na terenie Polski, a mianowicie na „ścianie wschodniej” (węzłami są tu prawosławne
ośrodki Grabarka i Jabłeczna) i w Karpatach, a zwłaszcza w Bieszczadach i Beskidzie
Niskim. Większość tych szlaków pielgrzymkowych prawosławia niejako „naturalnie”
łączy się ze szlakami pielgrzymek katolickich, zbiegającymi się koncentrycznie na
Jasnej Górze. Z Częstochowy szlaki te biegną dalej w kierunku zachodnim prowadząc
przez Lourdes do Fatimy i Santiago de Compostela i w kierunku południowym, m.in.
do Rzymu. Wskazuje to jeszcze bardziej dobitnie na rangę Jasnej Góry jako wielkiego
międzynarodowego ośrodka ekumenicznego. Ponadto projektowany przebieg tych
szlaków przez Częstochowę sprawia, że może ona odegrać ważną rolę w procesie
kształtowania się Europy bez granic poprzez migracje pielgrzymkowe czy związane
zturystyką religijną, zwłaszcza na kierunku Wschód−Zachód.

Jasna Góra i Częstochowa w skali Polski
Jasna Góra od wieków jest największym ośrodkiem pielgrzymkowym na
ziemiach polskich, odgrywającym zawsze ważną rolę w dziejach narodu polskiego.
Rozwijana i umacniana przez stulecia pozycja Jasnej Góry jako „duchowej stolicy Polski”
na trwałe wpisała się w świadomość szerokich warstw społeczeństwa polskiego.
W chwili obecnej rejestruje się w Polsce ponad 500 sanktuariów pielgrzym−
kowych należących do Kościoła rzymskokatolickiego, co stanowi blisko 98% ośrodków
pątniczych w naszym kraju. Pozostałe związane są przede wszystkim zwyznaniem
greckokatolickim i prawosławnym (ryc. 7). Zdecydowanie dominują sanktuaria
maryjne — około 430, z tego blisko 180 z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej.
Prawie wszystkie istniejące sanktuaria przyjmowały pielgrzymów w XIX wieku, przy
czym niektóre jeszcze dawniej: 16% w XIV−XVI stuleciu, 53% w XVII−XVIII wieku.
Najmłodszymi ośrodkami są: Niepokalanów koło Warszawy (kult Niepokalanej oraz
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Ryc. 7. Ruch pielgrzymkowy w ośrodkach kultu religijnego w Polsce (1996 r.).
Fig. 7. Pilgrimage movement in the centres of religious cult in Poland (1996).

świętego Maksymiliana Kolbego23 ), Warszawa (zwłaszcza grób księdza Jerzego Po−
piełuszki24 ), krakowskie Łagiewniki z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, związanym
z beatyfikowaną w 1993 roku Siostrą Faustyną Kowalską. Należy też zwrócić uwagę
na zjawisko kreowania po II wojnie światowej nowych ośrodków o zróżnicowanym
zasięgu przestrzennym. Powstanie ich wiązało się z ulokowaniem w nich cudownych
wizerunków Matki Bożej, przywiezionych z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej,
przejętych w 1939 roku przez dawny Związek Radziecki.
23
24
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Franciszkanin, zamordowany przez hitlerowców w Oświęcimiu w 1941 roku, kanonizowany w1982r.
Zamordowany przez służbę bezpieczeństwa PRL w 1984 roku.

Najważniejsze ośrodki mają zasięg międzynarodowy. Są to: Jasna Góra wCzęsto−
chowie, Niepokalanów, Warszawa, Kalwaria Zebrzydowska, Góra Świętej Anny,
Kraków. Specyficznym ośrodkiem jest Oświęcim, w którym rejestruje się „parapiel−
grzymki” wyznawców różnych religii i wyznań z całego świata. Z ośrodków
prawosławnych zasięg międzynarodowy ma Grabarka, zaś ze świętych miejsc judaizmu
Kraków i Leżajsk. Gdyby spróbować ten zasięg międzynarodowy bardziej uszcze−
gółowić, to w przypadku ośrodków katolickich zasięg ogólnoświatowy obejmuje
przede wszystkim Jasną Górę, choć znaczną liczbę pielgrzymów z innych kontynentów
notuje się też w Krakowie (Łagiewniki) i Niepokalanowie. Pozostałe mają raczej zasięg
europejski.
Grupę miejscowości o zasięgu krajowym stanowią: trzy ośrodki rzymsko−
katolickie o zróżnicowanych tradycjach pielgrzymkowych — Gniezno, Piekary Śląskie
oraz Licheń, a ponadto Jarosław (Kościół greckokatolicki), Jabłeczna (prawosławie),
Bohoniki (islam).
Do grupy o zasięgu ponadregionalnym, tj. zazwyczaj obejmującym kilka diecezji,
zaliczono 25 sanktuariów. Najbardziej znane to: Bardo Śląskie, Wambierzyce,
Trzebnica, Ludźmierz, Tuchów, Kalwaria Pacławska, Kodeń, Leśna Podlaska, Gietrz−
wałd, Święta Lipka, Wejherowo, Swarzewo.
W grupie ośrodków o zasięgu regionalnym znalazło się blisko 135 sanktuariów.
Zasięg wpływu tych miejsc kultu nie przekracza zazwyczaj granic diecezji.
Pozostałe to ośrodki o charakterze lokalnym (330), których zasięg nie przekracza
na ogół granic parafii czy dekanatu.
Miejscowościami o wyspecjalizowanej funkcji pielgrzymkowej są — obok
Częstochowy — Kalwaria Zebrzydowska i Niepokalanów (zasięg międzynarodowy)
oraz Licheń (zasięg krajowy). Do miejscowości o częściowo wyspecjalizowanej funkcji
pielgrzymkowo−religijnej należą: Góra Świętej Anny (zasięg międzynarodowy),
Piekary Śląskie (zasięg krajowy), a także ponad 10 ośrodków o zasięgu ponad−
regionalnym.
W migracjach pielgrzymkowych uczestniczy obecnie około 7 milionów osób
rocznie, a więc ponad 15% ludności Polski. Ponad 70% tego ruchu przejmuje Jasna
Góra. Szacuje się, że do Sanktuarium Jasnogórskiego są corocznie organizowane
pielgrzymki z około 80% parafii rzymskokatolickich w Polsce. Sanktuarium
jasnogórskie odwiedza też blisko 80% przybywających do Polski pielgrzymów —
obcokrajowców. Za drugie po Jasnej Górze sanktuarium w Polsce do dziś uznawana
jest Kalwaria Zebrzydowska (ponad 1 mln pątników), zwana z tej racji często „Jasną
Górą (lub Częstochową) Małopolski”. Nieco niższą frekwencję pielgrzymów notuje
się w Warszawie i Licheniu („Częstochowa Północy”).

1.4. Przekształcenia przestrzenne miasta
pod wpływem Jasnej Góry
Klasztor Jasna Góra, usytuowany na wapiennym wzgórzu o wysokości 293m
n.p.m., został założony w 1382 roku przez zakon Paulinów, sprowadzony z Węgier
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przez księcia Władysława Opolczyka. Był to pierwszy na ziemiach polskich klasztor
tego zgromadzenia. Paulini nadali wzgórzu nazwę „Jasna Góra” (Clarus Mons)
nawiązującą do macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca, którego położenie określano
„in Claro Monte Budensi” („na Jasnej Górze w Budzie”).
Początkowo Cudowny Obraz był umieszczony w drewnianym kościółku,
ufundowanym w 1382 roku przez księcia Władysława Opolczyka. Nie mógł on jednak
pomieścić wszystkich pielgrzymów. Niebawem więc wybudowano gotycką kaplicę
(obecne prezbiterium oddzielone od reszty świątyni kratą gdańską z XVII wieku).
Wlatach 1642−1644 do gotyckiej kaplicy została dołączona trójnawowa budowla
barokowa, będąca dzisiaj drugą częścią kaplicy. Trzecią część dobudowano w 1929
roku. Do kaplicy Matki Bożej przylegał wybudowany na początku XV wieku kościół,
który spłonął w 1690 roku. Obecna bazylika (tytuł bazyliki mniejszej otrzymała w1906
roku) powstała w latach 1692−1695 oraz 1706−1728 i stanowi monumentalne dzieło
sztuki barokowej.
Napad rabunkowy na klasztor dokonany w 1466 roku przez wojska króla
czeskiego oraz walory militarne samego wzgórza, leżącego blisko granicy śląskiej,
stanowiły wystarczający argument dla króla Władysława IV, aby otoczyć Jasną Górę
wałami obronnymi. Prace rozpoczęto w 1638 roku. Jasna Góra stała się więc również
fortecą Maryi — fortalitium Marianum. Wokół murów warownych w latach 1900−
1913 wybudowano Drogę Krzyżową.
Tak w wielkim skrócie kształtował się rozwój przestrzenny i funkcjonalny samego
wzgórza jasnogórskiego. Nasuwa się w tym miejscu pytanie, czy Sanktuarium
Jasnogórskie i związane z nim rzesze pielgrzymów odcisnęły swe ślady w strukturze
przestrzennej samej Częstochowy.
Pierwsza wzmianka o Częstochowie pochodzi z 1220 roku. Nazwa miasta
wywodzi się najprawdopodobniej od imienia Częstoch, które nosił założyciel osady.
Średniowieczne miasto Częstochowa usytuowane było u przeprawy ważnego
międzydzielnicowego traktu handlowego przez rzekę Wartę, wiodącego z Krakowa
przez Olkusz, Wieluń do Kalisza i Poznania. W 1356 roku uzyskało przywilej lokacyjny
na prawie niemieckim. Natomiast u stóp klasztoru znajdowała się wieś Częstochówka.
Bezpośrednie połączenie komunikacyjne między Częstochową a Częstochówką
zapewniał tzw. „trakt wieluński”, będący jednym z wariantów wspomnianego szlaku
handlowego (ryc. 8). Granica między posiadłościami klasztornymi a miastem została
wytyczona bardzo dokładnie w dokumencie Władysława Opolczyka z dnia 9 sierpnia
1382 roku. Biegła ona wzdłuż obecnych ulic ks. Popiełuszki i Pułaskiego i w zasadzie
pozostawała niezmieniona do pierwszej połowy XIX wieku.
Od chwili usadowienia się na Jasnej Górze Zakonu Paulinów oraz umieszczenia
w klasztorze Cudownego Obrazu Matki Bożej rozwój obu jednostek osadniczych zaczął
wiązać się z Jasnogórskim Sanktuarium i coraz liczniejszym ruchem pielgrzymkowym.
Według A. Witkowskiej pielgrzymki, które już pod koniec XIV wieku stały się
poważnym źródłem dochodów ludności, od samego niemal początku stanowiły ważny
czynnik miastotwórczy25.
A. Witkowska, Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII wieku, „Studia Claromontana”
5:1984, s. 151−152.
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Ryc. 8. Częstochowa. Główne szlaki komunikacyjne przed 1830 r. ( E. Usakiewicz, 1947).
Fig. 8. Częstochowa. Main routes of communication before 1830 (E. Usakiewicz, 1947).

W krajobrazie urbanistycznym przełomu XVII i XVIII wieku zaczęła się wyraźnie
zaznaczać dzielnica podjasnogórska. Stara przyklasztorna wieś Częstochówka
rozwijała się żywiołowo, a jej centrum stanowił Rynek Wieluński. Powoli dojrzewała
ona do kształtu miejskiego, uzyskując — dzięki staraniom Paulinów — prawa miejskie
w 1717 roku i nazwę Nowej albo Górnej Częstochowy (ryc.9). Miasto to,
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wodróżnieniu od sąsiedniej Starej Częstochowy, charakteryzowało się rozwiniętym
rzemiosłem i handlem, związanymi z obsługą pielgrzymów.
Dla rozwoju dzisiejszego miasta decydujące znaczenie miało połączenie w 1826
roku Starej i Nowej Częstochowy. Wydarzenie to zostało poprzedzone wytyczeniem
nowej osi w postaci obecnej Alei Najświętszej Marii Panny. Uważa się, że Aleja NMP
jest najbardziej przekonującym dowodem roli Jasnej Góry w rozwoju urbanistycznym
Częstochowy. Stanowi ona również jedno znajwiększych osiągnięć polskiej myśli
urbanistycznej26. Trasa Alei została wytyczona w 1818 roku i określana była wówczas
jako „droga od Starej do Nowej Częstochowy iJasnej Góry prowadząca”. Arteria stała
się żywotną osią układu „zespolonego organizmu miejskiego”. Rozwiązując pomyślnie
zagadnienie komunikacji kołowej i pieszej, osiągnięto równocześnie znakomite efekty
plastyczne i rozwiązano zagadnienie doprowadzenia masowego ruchu pielgrzymów
do celu ich wędrówki — Jasnej Góry. Według J.Brauna „dzięki perspektywie na wzgórze
klasztorne zwieńczone wieżą, wykorzystano do maksimum możliwości wydobycia ładunku
emocjonalnego, zpotęgowaniem się efektu w miarę przybliżania się do kulminacji”27.
Aleja Najświętszej Marii Panny stała się więc z jednej strony główną ulicą handlową,
arterią komunikacyjną i osią kompozycyjną układu przestrzennego miasta, z drugiej
zaś drogą pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Badacze podkreślają, że znaczenie
czy ranga Alei nie wynika wyłącznie z faktu, że jest ona wkomponowana w strukturę
przestrzenną miasta. Jej istnienie jest niejako zakodowane w świadomości tych
wszystkich, którzy kiedykolwiek byli w Częstochowie i wędrowali nią na Jasną Górę.
Albowiem jest ona przede wszystkim drogą pielgrzymów, „via sacra”28. J. Braun
podkreśla przy tym istniejące powiązania „społeczno−przestrzenne i duchowe całej Polski
z tym miejscem ”29, z tą jedyną w Polsce najważniejszą „via sacra”. Chronologicznie
wcześniejszą (XVIII wiek) była tzw. „mała oś pątnicza”, wiodąca od kościoła św.
Barbary.
W okresie międzywojennym pojawiło się szereg inicjatyw i projektów zmierzają−
cych do nakreślenia planu właściwego użytkowania przestrzeni miejskiej Częstochowy
oraz do poprawy warunków pobytu w mieście tysięcznych rzesz pielgrzymów. Niestety
wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tych zamierzeń. Przede wszystkim
nie zdołano opracować planu regulacyjnego, o który dopominały się władze miasta,
urbaniści, architekci, działacze gospodarczy, a także, co jest oczywiste, władze Zakonu
Paulinów. Plan działania Zarządu Miejskiego przewidywał między innymi ogłoszenie
— wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich — konkursu na „urbanistyczne
rozwiązanie otoczenia Jasnej Góry”. Były już nawet przygotowane podkłady
kartograficzne oraz program „ideowy” konkursu. Jego ogłoszenie uniemożliwił
wybuch wojny.
Prac nad planem regulacyjnym jednak nie zaniechano i w 1943 roku skróconą
wersję opracował Edward Usakiewicz30. Z tego bardzo interesującego studium warto
przytoczyć kilka myśli, które nie straciły na aktualności, a przeciwnie, pozwalają
26
27
28
29
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J. Braun, Częstochowa, rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1979, s. 52.
J. Braun, dz. cyt., s. 52−53.
J. Braun, Związki ekologiczne Jasnej Góry z Częstochową, „Studia Claromontana” 2:1982, s. 467.
J. Braun, dz. cyt., s. 467.

Ryc. 9. Stara Częstochowa w wieku XVII. Rekonstrukcja planu Starego Miasta na tle
okolicy (S. Krakowski, 1948).
Fig. 9. Częstochowa in the 17th century. The reconstruction of the plan of the Old Town
with the surrounding area (S. Krakowski, 1948).
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właściwie ocenić politykę przestrzenną miasta w okresie rządów komunistycznych
wstosunku do Sanktuarium i dzielnicy podjasnogórskiej. W projekcie planu
podkreślono konieczność przyjęcia takiej polityki przestrzennej, która umożliwiałaby
właściwe „rozdysponowanie” terenów zgodnie z ich dominującą funkcją istniejącą
lub planowaną. Tak więc w pierwszym rzędzie wydzielono tereny związane z funkcją
miasta jako ośrodka centralnego. Na terenach tych, nazwanych „ośrodkiem
dyspozycji”, winny znaleźć miejsce urzędy administracji państwowej i regionalnej,
instytucje samorządowe, gospodarcze itp. Wydzielono również tereny związane
zmiejscami pracy, mieszkalnictwem, wypoczynkiem mieszkańców, a także kultem
religijnym („ośrodek Kultu”) (ryc. 10).
Tu oczywiście najbardziej interesująca jest ta część planu, która odnosi się do
funkcji religijnej miasta. Autor planu pisał: „Żeby stanąć na wysokości zadania w stosunku
do rzeszy pielgrzymów, żeby ich bytność połączyć z pewnym pożytkiem dla miasta —
słuszne, celowe i konieczne wydaje się przewidywanie w planie miasta specjalnego ośrodka
Kultu. Ośrodek Kultu, jako związany z Jasną Górą, musi, rzecz jasna, dostosować się
terenowo do Klasztoru i stanowić jego obrazowanie i podkreślenie”31. Ten ośrodek
„ospecjalnym znaczeniu dla Częstochowy” winien zapewnić:
– dogodne połączenie dzielnicy podjasnogórskiej z układem komunikacyjnym
miasta,
– należyty ruch pielgrzymek w bezpośrednim otoczeniu Klasztoru,
– dogodne rozmieszczenie rzesz pątniczych na pobyt kilkudniowy (sprawa
„pojemności” nabożeństw odprawianych w Sanktuarium, wyżywienia, noclegu),
– wygodne zaopatrzenie się pielgrzymów w artykuły dewocyjne oraz
– dać możność rzeszom pątników zaznajomienia się ze zdobyczami kultury i wiedzy32.
Wiele miejsca w studium poświęcono sprawie budowy „dworca dla pątników”,
połączeniom Jasnej Góry z dworcami kolejowym Częstochowy w ogóle, a także dostęp−
ności komunikacyjnej miasta (ryc.11). Silnie podkreślano znaczenie komunikacji
lotniczej w aktywizacji przyjazdów pielgrzymów.
Kończąc studium E. Usakiewicz pisał: „Sprawa postawienia na odpowiednim
poziomie dzielnicy Podjasnogórskiej [...] musi być troską całego społeczeństwa. Jest to
zadanie ponad możliwości jednej gminy miejskiej. Spodziewać się należy, że w tym
wypadku z wydatną pomocą miastu przyjdzie całe społeczeństwo przez Kościół w ogóle,
aZakon OO. Paulinów w szczególności i wysiłek ten doprowadzi do postawienia na
odpowiednim poziomie przybytku Najśw. Marii Panny”33.
Można było zatem przypuszczać, że po zakończeniu działań wojennych nowe
władze sięgną do propozycji planu regulacyjnego Częstochowy i zaczną przynajmniej
w pewnym zakresie jego realizację. Tak to sobie zapewne wyobrażał też E. Usakiewicz,
skoro we wstępie („Od autora”, 25 czerwca 1947) pisał m.in.: „Czy fakty te [tj.
perspektywa podniesienia Częstochowy do rangi województwa] zmieniają zasadniczo
E. Usakiewicz, Częstochowa w obliczu zagadnień regulacyjnych, Częstochowa 1947, Wyd.
Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. „Ziemia Częstochowska” z. 3.
31
E. Usakiewicz, dz. cyt., s. 34.
32
E. Usakiewicz, dz. cyt., s. 34−35.
33
E. Usakiewicz, dz. cyt., s. 40.
30
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Ryc. 10. Projekt podziału funkcjonalnego przestrzeni miejskiej Częstochowy (1943−1947)
(E. Usakiewicz, 1947).
Fig. 10. The design of the functional division of Częstochowa (1943−1947) (E. Usakiewicz,
1947).
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Ryc. 11. Projekt głównych szlaków komunikacyjnych Częstochowy (1943−1947)
(E. Usakiewicz, 1947).
Fig. 11. The design of the main communication tracks of Częstochowa (1943−1947)
(E. Usakiewicz, 1947).
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podejście do spraw regulacyjnych
Częstochowy? — Sądzę, że raczej,
pogłębiając je irozszerzając, wpłyną
na szybsze zakończenie prac regula−
cyjnych i Częstochowa doczeka się
wreszcie planu regulacyjnego, na
który od szeregu lat bezskutecznie
oczekuje”34.
Rzeczywistość była jednak
zupełnie inna. Władze ignorowały
bowiem fakt istnienia w Często−
chowie Sanktuarium, a podejmo−
wane działania miały raczej na celu
zlikwidowanie lub maksymalne
ograniczenie jego wpływów. Od−
zwierciedleniem polityki antykoś−
cielnej i antyklerykalnej reżimu
komunistycznego było świadome
isystematyczne „oddalanie” miasta
od Jasnej Góry, pomimo istniejącej
integracji urbanistycznej35. Rozwija− Ryc. 12. Skrzyżowanie historycznej osi Stare
no przede wszystkim przemysł, Miasto−Jasna Góra z nową osią Huta−dzielnica
pomijając rangę religijną Sanktua− Tysiąclecia (J. Braun, 1979).
rium istarając się zatrzeć w świa− Fig. 12. The juncture of the historical axes Old
domości Polaków jego znaczenie Town − Jasna Góra with a new axes Huta
jako symbolu religijnego i narodo− (Steelworks) − The Tysiąclecia district (J. Braun,
wego. Symbolem tworzenia prze− 1979).
ciwwagi dla Sanktuarium stało się
usytuowanie na przeciwległym końcu Alei NMP ogromnego komina, który nadal
stanowi dramatyczny dysonans wkrajobrazie „osi jasnogórskiej”. Wpolityce
lokalizacyjnej władze odeszły od historycznie ukształtowanego układu, wyznaczając
nowy kierunek rozwoju miasta o przebiegu północ–południe (ryc. 12). Konsekwencją
tego było wytworzenie wokół Sanktuarium swego rodzaju „próżni” funkcjonalno–
przestrzennej, co miało doprowadzić do zerwania więzi duchowych miasta z Jasną
Górą.
Prowadzone studia pozwalają zaliczyć Częstochowę do ośrodków o wyspecjali−
zowanej funkcji pielgrzymkowej (religijnej), mimo że jest ona równocześnie dużym
ośrodkiem miejskim o rozwiniętej funkcji administracyjnej (miasto wojewódzkie),
przemysłowej (stolica Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego), kulturalnej itp.
Natomiast nie ma korelacji między wielkością ruchu pielgrzymkowego a usługami.
Brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury wynika tu przede wszystkim ze względów
34
35

E. Usakiewicz, dz. cyt., s.3.
J. Groch, Miastotwórcza funkcja sanktuarium jasnogórskiego, „Peregrinus Cracoviensis” z. 3, 1996

s. 214.
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politycznych. Przez wiele bowiem lat obowiązywało w Częstochowie swoiste „embar−
go” w odniesieniu do nowych inwestycji turystycznych, a zwłaszcza hotelowych.
Poprawa zaczęła następować dopiero w późnych latach osiemdziesiątych, a proces
ten trwa nadal. W sposób najbardziej widoczny przejawia się to w rozwoju usług
noclegowych oferowanych w znacznej mierze przez domy zakonne i usług handlowych
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium.
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