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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Chodzić z sensem 

Może to efekt kryzysu, a może zblazowania? Bo było się już wszędzie i 
wszędzie było tak samo? W każdym razie aż 60 procent Francuzów deklaruje, 
że wakacje zamierza spędzić na pieszych wędrówkach. Po prostu. Nie Egipt, 
nie Karaiby, nie hotel pięciogwiazdkowy, żadne all inclusive z litrami alkoholu i 
potrójnym deserem. Francuzi chcą maszerować z plecakiem, wypocić stres i 
cywilizacyjne zmęczenie, być blisko natury. 

Po opublikowaniu sondażu opinii, który przyniósł te zaskakujące dane, do pracy ruszyły biura podróży. 
Zrobiono dodatkowe badania opinii i okazało się, że młodzi uciekają w ten sposób od codzienności, 
starsi chcą podtrzymać formę, a wszyscy cenią sobie możliwość spokojnej, nie szybkiej kontemplacji 
pejzażu. 

Pierwszym sygnałem zmiany był niespodziewany renesans pielgrzymek. Pisałam już kiedyś o tym, bo 
pielgrzymki stały się trendy mniej więcej 10 lat temu. Do Santiago de Compostela, Lourdes i innych 
mniej znanych miejsc kultu, na piechotę, konno lub na rowerze wyruszyły tysiące ludzi. Przede 
wszystkim młodzi i zamożni. Głównie Francuzi, Niemcy i Japończycy. W setkach książek 
przypomniano historię pielgrzymek i dzielono się radami na dziś. Powstały strony internetowe temu 
poświęcone. Odżyły tradycyjne szlaki pielgrzymkowe z gościnnymi klasztorami, tyleż użyteczne na 
nocleg, co proponujące skupienie – dziś w cenie nie tylko dla żarliwie wierzących. Położone w 
zapadłych niemieckich, francuskich czy hiszpańskich wsiach klasztory nareszcie mają komu się 
chwalić niezwykłymi dziełami sztuki nagromadzonymi w dawnych czasach. Moda na pielgrzymki nie 
mija, a teraz, korzystając ze sprawdzonego modelu, francuskie biura podróży proponują też piesze 
wycieczki o charakterze najzupełniej świeckim. 

Wyznaczony jest cel, niekoniecznie geograficznie bardzo odległy, ale zawsze obudowany 
dodatkowym sensem. Na przykład turyści ruszają śladami znanego pisarza, odwiedzają miejsca 
plenerów malarskich lub poznają region opisany w jakiejś kultowej książce. Pomysłów jest mnóstwo, 
amatorów jeszcze więcej. Często grupie towarzyszy przewodnik odpowiednio przeszkolony, by snuć 
interesującą opowieść. Bo nie chodzi się dla samego chodzenia. To byłby rodzaj biegania czy innego 
fitnessu. To już było. Teraz chodzi o to, by chodzić z sensem: dowiedzieć się wszystkiego o ewolucji 
oglądanego pejzażu, o napotykanych ziołach, kwiatach i innych roślinkach, o przemianach 
społecznych i historii mijanych miejsc. Taka wędrówka musi być przygotowana i dostosowana do 
oczekiwań uczestników. Coraz częściej ciężkie plecaki podróżują samochodem i wieczorem czekają 
już na swych właścicieli w schroniskach czy innych miejscach noclegu. Taka formuła odpowiada 
zwłaszcza ludziom starszym lub rodzinom. Bo prawdziwym hitem sezonu są wędrówki rodzinne. 
Ciekawe? Chyba bardzo ciekawe. 

"Co Francuz wymyśli to Polak polubi?” – tę frazę Mickiewicza zastosować tu można chyba tylko á 
rebours. U nas piesze wędrówki są częścią obyczaju od zawsze. Dziś niestety trochę lekceważone, 
traktowane z pobłażaniem, postrzegane jako anachroniczne. Jak się okazuje – najzupełniej 
niesłusznie. 

 


