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Abs trakt

Bud dyzm jest jed ną z pię ciu wiel kich re li gii świa ta, swo im po -
cząt kiem, bio rą cym źró dło w hin du istycz nej ko smo lo gii, wy prze dza
za rów no chrze ści jań stwo jak i is lam. Po dob nie jak w przy pad ku in -
nych re li gii, tak i w bud dy zmie, ist nie je pew na hie rar chia cen trów
gro ma dzą cych pąt ni ków. Rdze niem ośrod ków piel grzym ko wych są
ak cen to wa ne przez sa me go twór cę re li gii, świę te miej sca, któ re
wszy scy wier ni po win ni od wie dzić przy naj mniej raz w ży ciu. Nie -
któ re gru py bud dy stów utrzy mu ją na wet, że piel grzym ka do naj waż -
niej szych czte rech miej sco wo ści, wspo mnia nych w te sta men cie Bud -
dy, jest nie mal czyn ni kiem wa run ku ją cym do stą pie nia osta tecz ne go
oświe ce nia. Tuż za ni mi na na stęp nym szcze blu w hie rar chii znaj du -
ją się miej sca zwią za ne z obec no ścią Bud dy na zie mi. Tu ry sty ka
bud dyj ska (w li te ra tu rze za chod niej po wszech nie uży wa się ter mi nu
tu ry sty ka bud dyj ska) gro ma dzi za rów no wy znaw ców bud dy zmu jak
i oso by po dró żu ją ce szla ka mi kul tu ro wy mi w ce lach po znaw czych.
Spo tka nie chrze ści jań stwa i bud dy zmu mo że czer pać obo pól ne ko -
rzy ści na płasz czyź nie we wnętrz ne go sku pie nia, słu żą ce go du cho -
we mu roz wo jo wi. Przy kład ta kie mu spo tka niu dał Oj ciec Świę ty Jan
Pa weł II pod czas pa mięt ne go spo tka nia przed sta wi cie li róż nych re li -
gii świa ta w 1986 ro ku w Asy żu. Opty mi zmem na pa wa fakt, że
przed sta wi cie le róż nych re li gii spo tka nia te kon ty nu ują. 

1) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w
Warszawie.

2) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
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Abs tract  

Bud dhism is one of the fi ve gre atest world re li gions. With its ori -
gins in Hin du ist co smo lo gy, it pre da tes both Chri stia ni ty and Is lam.
Si mi lar ly to other re li gions, Bud dhism do es po ssess cer ta in hie rar -
chy of the pil grim cen tres. The hol ly pla ces fa vo ured by the cre ator
of the re li gion him self  con sti tu te the ve ry co re of  the pil grim cen -
tres. They are the pla ces that sho uld be vi si ted by the wor ship pers at
le ast on ce in the ir li fe ti me. So me Bud dhi sts go as far as cla iming
that pil gri ma ging to the fo ur most im por tant pla ces men tio ned by
Bud dha in his te sta ment is prac ti cal ly ne ces sa ry for be ing gran ted
the fi nal en li gh ten ment. Next in the hie rar chy the re are pla ces con -
nec ted with Bud dha's pre sen ce on earth. Bud dhist to urism ga thers
the fol lo wers of  Bud dhism, as well as pe ople ga the ring know led ge
by tra vel ling on cul tu ral ro utes. Chri stia ni ty and Bud dhism can be -
ne fit from each other on the gro und of in ter nal con cen tra tion that se -
rves the spi ri tu al de ve lop ment. Po pe John Paul II ma de an exam ple
of such a union du ring the me mo ra ble me eting of re pre sen ta ti ves of
va rio us world re li gions in 1986 in As si si. It is su re ly re as su ring that
the me etings of dif fe rent re li gions are still con ti nu ed. 

Key words: bud dhism, bud dhist to urism, re li gion, pil grim cen -
tres, pil gri ma ge

Wstęp

Po dró że i piel grzym ki do świę tych miejsc od by wa no od za -
mierz chłych cza sów. Wy stę po wa ły one nie mal we wszyst kich tra dy -
cjach i wie rze niach re li gij nych, a zja wi sko piel grzy mo wa nia uzna -
wa ne jest za pier wot ną po stać po dró ży o cha rak te rze tu ry stycz nym.
Zja wi sko to na zy wa ne jest pro to pla stą współ cze snej tu ry sty ki. Tak -
że obec nie mi gra cje do ośrod ków re li gij nych sta no wią istot ną for mę
prze strzen nych prze miesz czeń lud no ści. Czę sto wy róż nia się dwie
for my po dró żo wa nia, są to tu ry sty ka re li gij na i tu ry sty ka piel grzym -
ko wa (piel grzy mo wa nie). Pierw sza z nich po le ga na uda wa niu się
do miejsc świę tych w ce lu głów nie po znaw czym, dru ga zaś spro wa -
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dza się przede wszyst kim do prze żyć du cho wych re ali zo wa nych na
róż nym stop niu za an ga żo wa nia i do świad cze nia. 

Ran ga piel grzy mo wa nia wzro sła wraz z po ja wie niem się wiel -
kich re li gii świa ta ta kich jak chrze ści jań stwo, is lam, hin du izm czy
bud dyzm, a uczest nic two w „świę tych po dró żach” za czę to po strze -
gać ja ko akt wia ry. Z cza sem obok re li gij nych aspek tów piel grzy -
mo wa nia po ja wi ły się mo ty wy po znaw cze, a sa ma po dróż na bra ła
cha rak te ru tu ry stycz ne go. To wła śnie mo ty wa cja po zwa la od róż nić
piel grzym kę od po dró ży tu ry stycz nej. Moż na też mó wić o for mie
po śred niej, ja ką sta no wi tu ry sty ka re li gij na. 

Do brą ilu stra cją oma wia nych za gad nień jest oś V. L. Smi tha, pre zen -
tu ją ca ist nie nie kon ti nu um po mię dzy piel grzym ką a tu ry sty ką (ryc. 1). 

Na przeciwległych biegunach osi znajdują się sacrum i
profanum, pomiędzy którymi leżą możliwe kombinacje tych dwóch
skrajnych pojęć. Dla ich zdefiniowania wprowadzono termin
turystyka religijna. Oś symbolizuje różnorodność i zmienność
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Ryc. 1. Kontinuum występujące na osi pielgrzymowanie - turystyka
(źródło: V.L. Smith, Introduction: The Quest in Guest, Annals of 
Tourism Research 19:1, 1992)

Fig. 1. The continuum on the pilgrimage-tourism axis

Pielgrzymowanie                  Turystyka religijna                          Turystyka
A                       B                        C                       D                    E

Sacrum                             Wiara/Świecki turysta Profanum

A. Pobożny pielgrzym                 D. Turysta  > Pielgrzym
B. Pielgrzym > Turysta E. Świecki turysta
C. Pielgrzym  = Turysta

motywów podróżowania, które mogą przechodzić od pielgrzymki
do podróży turystycznej i odwrotnie. Brak wyraźnej granicy
różniącej te dwie formy aktywności powoduje, że wspomniane
zmiany mogą zachodzić nawet bez ich uświadomienia przez
uczestnika podróży.



Obec nie jed nym z naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją cych się
kul tów re li gij nych jest kult bud dyj ski, po cho dzą cy z kon ty nen tu
azja tyc kie go (ryc. 2). Wbrew ogól nym ten den cjom zwią za nym z na -
ra sta ją cą obo jęt no ścią re li gij ną współ cze sne go świa ta, bud dyzm
wciąż roz sze rza swo je wpły wy i zy sku je rze sze wier nych, tak że
w Eu ro pie, któ ra po strze ga na jest ja ko kon ty nent chrze ści jań ski.
Naj więk sza eks pan sja ob ser wo wa na jest w Ame ry ce Pół noc nej
i wła śnie na „sta rym kon ty nen cie”, gdzie fi lo zo fia bud dyj ska sta ję
się za uwa żal nym tren dem my ślo wym. 

Wraz z ro sną cą po pu la cją bud dy stów na Za cho dzie po ja wia się
co raz więk sze za in te re so wa nie wi zy tą w azja tyc kich ośrod kach tej że
re li gii. Pręż ny roz wój prze my słu tu ry stycz ne go i wszel kie udo god -
nie nia zwią za ne z prze miesz cza niem spra wia ją, że kie run ki orien tal -
ne osią gal ne są przy za an ga żo wa niu co raz mniej sze go wy sił ku i na -
kła du fi nan so we go. Wo bec ro sną cej mo bil no ści Azja tów, któ rym tra -
dy cja bud dyj ska zna na jest już prze szło 2,5 ty sią ca lat, zna cze nia na -
bie ra rów nież pro mo cja tu ry sty ki bud dyj skiej na kon ty nen cie azja -
tyc kim. Oczy wi ście w tym miej scu na le ży wy raź nie zwró cić uwa gę
na kwe stie mo ty wa cji przy jaz dów do kra jów Azji, tych tra dy cyj nie
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Ryc. 2. Główne ośrodki pielgrzymkowe na świecie w 2003 r. (źródło: 
A. Jackowski, Święta przestrzeń świata: Podstawy geografii religii, 
UJ, Kraków 2003)

Fig. 2. The main pilgrimage centres in the world in 2003



bud dyj skich. Więk szość tu ry stów z Za chod nie go Świa ta przy jeż dża
tam w ce lach po znaw czych, za tem upra wia ją oni tu ry sty kę re li gij ną
lub po znaw czą oraz kul tu ro wą, nie wiel ki od se tek uczest ni ków zwy -
kłych im prez ob jaz do wych trak tu je te wy jaz dy ja ko piel grzym ko we.
Cel eks plo ra cyj ny po dró ży po ja wia się w róż nych pro por cjach w sto -
sun ku do aspek tów du cho wej pe re gry na cji. Kul tu ra bud dyj ska w kra -
jach Azji sta je się co raz czę ściej pro duk tem tu ry stycz nym. 

Tradycja pielgrzymowania w buddyzmie

Bud dyzm jest jed ną z 5 wiel kich re li gii świa ta, swo im po cząt -
kiem, bio rą cym źró dło w hin du istycz nej ko smo lo gii, wy prze dza za -
rów no chrze ści jań stwo jak i is lam. Da ne do ty czą ce li czeb no ści bud -
dy stów na świe cie róż nią się, w za leż no ści od źró deł. Licz by te
miesz czą się w prze dzia le 230-550 mi lio nów3. Trud no ści w usta le -
niu rze czy wi stej wiel ko ści bud dy zmu wy ni ka ją za rów no z je go roz -
pię to ści i ści słych związ ków z in ny mi sys te ma mi wie rzeń ta kich jak
tao izm i kon fu cja nizm, a tak że z mno go ści roz ma itych tra dy cji
w my śli bud dyj skiej4. Wier ni kon cen tru ją się głów nie w kra jach
Azji Środ ko wej, Wschod niej i Po łu dnio wo- Wscho dniej, ale ostat nie
dzie się cio le cia po ka zu ją jak już wspo mnia no wy żej, że nie ustan nie
ro śnie za in te re so wa nie bud dy zmem w świe cie za chod nim. Naj wię -
cej zwo len ni ków przy by wa w USA, gdzie po wsta ły ty sią ce ośrod -
ków i grup bud dyj skich i gdzie po wo li od czu wal ny jest je go wpływ
na spo łe czeń stwo. Myśl bud dyj ska do tar ła tak że do Eu ro py (ryc. 3).

W ści słych ka te go riach re li gio znaw stwa za cho du bud dyzm wca -
le nie jest re li gią, a opi sy wa ny jest ja ko dok try na ate istycz na. Nie do -
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3) Dane o buddystach w niektórych krajach np. w Polsce są trudne do oszacowania, gdyż
nie istnieje jakaś specjalna forma przyjęcia owej religii - buddystą staje się ten, kto
podzielając wiarę w Cztery Szlachetne Prawdy, objawione przez Buddę w jego
pierwszym kazaniu w Waranasi i stanowiące podstawę systemu, zaczyna dążyć do
wyzwolenia.

4) Buddyzm od początku swojego istnienia był religią o bardzo luźnej strukturze, zarówno
od strony organizacyjnej, jak i doktrynalnej.



pusz cza idei bo ga i „od rzu ca ist nie nie sub stan cjal nej, nie śmier tel nej
du szy, jest opar ty na wy so ko fi lo zo ficz nym po dej ściu, bez my śli spe -
ku la cyj nej, w służ bie do świad cze nia we wnętrz ne go” (Kny szew ski,
2003). Jest sys te mem otwar tym, po zba wio nym roz bu do wa nej do -
gma ty ki, dla te go mi mo ca łej róż no rod no ści je go szkół i kie run ków
nie wy stę pu je w nim zja wi sko he re zji. 

Bud dyzm, zna ny rów nież ja ko umiar ko wa na „dro ga środ ka”, jest
sys te mem dok tryn i prak tyk zbu do wa nym przez na śla dow ców Gau ta -
my Sid dhar thy, uzna wa ne go za je go twór cę5. Sam Bud da ni gdy nie
spi sał swo ich my śli, a je dy nie prze zna czył je pa mię ci swo ich uczniów,
któ rzy przez ko lej ne stu le cia prze ka zy wa li ust nie, a na stęp nie dro gą
pi śmien ną to, co dziś na zy wa my na uką Bud dy. Ce lem na czel nym bud -
dy zmu jest osią gnię cie sta nu świa do mo ści zwa ne go oświe ce niem.
Gau ta ma Sid dhar ta dzię ki wie lo let nie mu roz wo jo wi du cho we mu
i prak ty kom re li gij nym prze ła mał ba rie ry umy słu, prze bu dził się ze
„snu igno ran cji” od kry wa jąc praw dzi wą na tu rę rze czy wi sto ści i sta jąc
się tym sa mym isto tą zwa ną bud dą6. Po mi mo, że uzna wa ny za wiel -
kie go mi strza du cho we go, ni gdy nie był bo giem, był czło wie kiem,
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Ryc. 3. Współczynnik wyznania buddyjskiego na świecie (źródło: Religious 
maps of the world, commons.wikimedia.org, październik 2007)

Fig. 3. Buddhism percentage by country

5) Żyjący od około 560 do 480 r. p. n. e. syn księcia z rodu Siakjów, władcy jednego z
państw-miast w północnych Indiach, kiedy zaczął głosić swoje nauki obrał imię Budda.

6) Słowo ”buddha” w językach sanskrycie i pali oznacza dosłownie “przebudzony”, a
pisane małą literą odnosi się do każdej jednostki, która dostąpiła najwyższego
oświecenia.



a co uda ło się do ko nać jed ne mu czło wie ko wi mo że udać się tak że in -
nym. Wia ra bud dyj ska za kła da bo wiem, że każ de stwo rze nie ma na -
tu rę bud dy i tkwią w nim dys po zy cje do wy zwo le nia z cier pie nia
i osią gnię cia cał ko wi te go spo ko ju i to w je go po szu ki wa niu wier ni
po dą ża ją śla da mi sa me go Bud dy Gau ta my Sid dhar ty. Z tej per spek ty -
wy po ję cie po dró ży jest we wnętrz nie uwa run ko wa ne i wpi sa ne
w bud dyzm (Hall, 2006, s. 173). 

Wszel kie prze ja wy po boż no ści, włą cza jąc piel grzym kę, czer pią
swo ja war tość ze zdol no ści bud dy zmu do „obu dze nia” po zy tyw nych
sta nów psy chicz nych. Dla te go po dró żom do świę tych miejsc, któ re
ma ją za za da nie in spi ro wać wier nych, od po cząt ku przy pi su je się
tak du żą ro lę. Oczy wi ście nie wszyst kie od wie dzi ny bud dyj skich
ośrod ków piel grzym ko wych mo gą być uwa ża ne za piel grzym kę
w sen sie re li gij nym. Jak wcze śniej za uwa żo no zde cy do wa na więk -
szość przy by szów z Eu ro py to tu ry ści, Azja ci znacz nie czę ściej
przy by wa ją ja ko piel grzy mi.

Uważa się, że to właśnie wspaniała tolerancja stanowi o
największej atrakcyjności myśli buddyjskiej, czego efektem jest jej
ekspansja na zachód. Natomiast z punktu widzenia turystki warto
również wspomnieć o istniejącej w wyobraźni świata zachodniego
romantycznej wizji ośrodków buddyjskich niewątpliwie
dostarczającej motywacji dla podejmowania podróży (Hall, 2006, s.
180). Współczesny buddyzm nie chce tworzyć nieba na ziemi, ale
stara się, aby przynajmniej nie było tu piekła (Khoury, 2002, s. 80).

Buddyjskie ośrodki pielgrzymkowe w Azji

W krajach azjatyckich znajdują się ośrodki pielgrzymkowe
buddystów o najwyższej randze. W Indiach wiążą się z życiem i
działalnością Gautamy Siddharty. Organizowane są tam objazdy
śladami Buddy (Buddhist Circuit). Święte miejsca zlokalizowane są
we wschodnich Indiach w stanach Bihar i Uttar Pradesh, z
wyjątkiem Lumbini, mieszczącego się w Nepalu.

Każdy buddyjski kraj starał się zostawić po sobie ślad stawiając
budowle w charakterystycznym dla siebie stylu, co stwarza okazję
do zapoznania się z tradycją i kulturą religijną wielu krajów.
Historia nie obeszła się jednak delikatnie z ośrodkami buddyjskimi
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w Indiach. Trwające lata grabieżcze ataki ludów pochodzenia
tureckiego jak i zjawisko tępienia buddyzmu, zarówno ze strony
wyznawców islamu jak i hinduizmu sprawiły, że wiele z nich
popadło w kompletną ruinę. 

Dziś owe, wspo mnia ne przez sa me go Bud dę, „świę te miej -
sca”ota cza ne są naj wyż szą czcią przez spo łecz ność bud dy stów, a ja -
ko kwit ną ce ośrod ki tu ry sty ki piel grzym ko wej cie szą się co raz
więk szym za in te re so wa niem in dyj skie go rzą du. Do naj waż niej -
szych ośrod ków bud dyj skich na le żą: Bodh Ga ja – tam, gdzie wy bra -
ny do stą pił oświe ce nia, dla bud dy stów jest to naj bar dziej uświę co ne
miej sce na zie mi. In ny ośro dek to: Sar nath – miej sce na uki Bud dy
i po czą tek wspól no ty bud dyj skiej. Trze cim waż nym ośrod kiem jest
Ku si na ga ra na zy wa na za mknię ciem krę gu wcie leń, mia stem „za -
śnię cia Bud dy”.
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Ryc. 4. Najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe w północno wschodnich Indiach 
i w Nepalu

Fig. 4. The most important pilgrimage centres in Northeast India and in Nepal
(opracowanie E. Winiarz)



Czwarty z najświętszych ośrodków znajduje się w Nepalu.
Biorąc jednak pod uwagę chronologię, Lumbini to miejsce
pierwszych zdarzeń związanych z osobą Siddharty Gautamy, jest to
bowiem miejsce jego narodzin. Dla buddystów niezwykle ważne,
choć odległe geograficznie, centrum religijne położone na podgórzu
Himalajów, niedaleko granicy z Indiami. Pochodzący z rodu
Siakjów, przyszły Budda urodził się w pięknym gaju w Lumbini, w
którym zatrzymała się jego matka Maja Dewa. 

Dzisiejsza Sri Lanka, dawny Cejlon jest najstarszym krajem na
świecie z ciągłą historią buddyzmu, będącego główną religią od
czasów jej sprowadzenia w III w. p.n.e. (fot. 1).Wyspa jest ostoją
nurtu theravady, który jest najdłużej istniejącą szkołą buddyzmu,
często określaną jako radykalna i konserwatywna. Powszechnym
zjawiskiem jest pielgrzymowanie do świątyń buddyjskich, które
znajdują się niemal w każdej zamieszkałej wiosce. 
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Ryc. 5. Indie- mapa turystyki buddyjskiej
Fig. 5. India- the map of Buddhist tourism

(opracowanie E. Winiarz)
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Fot. 1. Buddyjscy mnisi modlący się przed jednym z czterech wizerunków grupy
rzeźb Gal Vihara na Sri Lance
Photo 1. The Buddhist monks praying in front of one of the four Buddha images 
at Gal Vihara in Sri Lanka 
(źródło: www.srilanka.com/photogallery/images/PL00012_photo.jpg, Luty 2008)

Fot. 2. Ruiny starożytnego miasta Pagan
Photo 2. The ruins of the ancient town Pagan
(źródło: www3.nationalgeographic.com/places/countries/country_myanmar.html, Maj 2007)



Birma czyli Myanmar jest drugim, po Sri Lance, centrum
theravady. Wyznawcy buddyzmu stanowią niemal 90 % populacji
kraju. Wierzą oni, że tradycja buddyjska w ich kraju sięga czasów
Buddy Siddharty. Najważniejszym ośrodkiem jest Rangun, na
drugim miejscu lokuje się Mandalay. Jeszcze jednym wielkim
centrum religijnym jest Pagan (fot. 2), niewielka miejscowość
położona w centralnej części Myanmaru. Znajduje się tam rozległy
kompleks świątynny, którego wartość zarówno religijna jak i
archeologiczna porównywalna jest ze słynnym Angkorem w
Kambodży.

W Taj lan dii jed nym z głów nych ce lów mi gra cji piel grzym ko -
wych jest Bang kok z im po nu ją cą licz bą 400 bud dyj skich świą tyń.
Naj wyż szą czcią ota cza na jest Wat Phra Ka eo, czy li Świą ty nia
Szma rag do we go Bud dy, wznie sio na przez kró la Ra mę I na prze ło -
mie XVIII/XIX w. Wnę trze świą ty ni zdo bi 11-sto me tro wy oł tarz, na
któ rym umiesz czo na jest słyn na fi gu ra Szma rag do we go Bud dy. Naj -
więk szym i naj star szym za cho wa nym obiek tem sa kral nym mia sta,
od wie dza nym chęt nie za rów no przez piel grzy mów jak i tu ry stów,
jest Wat Po, z po nad ty sią cem wy obra żeń Bud dy. Naj bar dziej im po -
nu ją ce z nich to po sąg Le żą ce go Bud dy, mie rzą cy 46 me trów dłu go -
ści i 15 wy so ko ści (fot. 3). 
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Fot. 3. Głowa Leżącego Buddy w świątyni Wat Po w
Bangkoku 
Photo 3. The Head of the Reclining Buddha in Wat Pho
Temple in Bangkok (fot. P. Różycki)



Bez wąt pie nia naj istot niej szym ośrod kiem sa kral nym w prze -
szło ści by ła Ajut tha ja. Sta ro żyt na sto li ca kra ju, od da lo na za le d wie
o 80 ki lo me trów od Bang ko ku, w któ rej znaj du ją się naj le piej za cho -
wa ne śre dnio wiecz ne bu dow le Taj lan dii. 

Kam bo dża po zo sta je w ści słej czo łów ce państw ko ja rzo nych
z naj więk szy mi bud dyj ski mi atrak cja mi świa ta, choć zja wi sko piel -
grzy mo wa nia w ska li mię dzy na ro do wej ob ser wo wa ne jest je dy nie
w Ang kor, miej sco wo ści po ło żo nej w środ ko wo -pó łno cnej czę ści
kra ju. W prze szło ści Ang kor peł ni ła funk cję sto li cy daw ne go im pe -
rium Khme rów. Dziś jest wy raź nie wy kształ co nym ośrod kiem re li -
gij nym, któ ry pla su je się w pierw szej dzie siąt ce pod wzglę dem licz -
by od wie dza ją cych. Znaj du je się tam naj więk szy kom pleks świą tyn -
ny na świe cie roz cią ga ją cy się na ob sza rze 400 km2, w skład któ re go
wcho dzą obiek ty bud dyj skie i hin du istycz ne, w więk szo ści jed nak
za adap to wa ne na po trze by bud dy zmu. Obiekt zna ny ja ko Ang kor
Wat jest nie tyl ko wi zy tów ką ca łe go kom plek su, ale i kam bo dżań -
skie go pań stwa i wid nie je na je go fla dze (fot. 4).

Pielgrzymowanie buddystów w wyspiarskiej Indonezji nie ma
tak dużego zasięgu jak w poprzednich krajach, a buddyzm nie jest tu
dominująca religią. Nie sposób jednak nie wspomnieć Borobudur,
będącego licznie przyciągającym wiernych zespołem buddyjskich
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Fot. 4.  A. Świątynia Angkor Wat,  B. Brama do ruin Angkor
Photo 4. A. The Temple of Angkor Wat, B. The gate to the ruins of Angkor

(źródło: A. ortalwiedzy.onet.pl/6686,1,,,kambodza_angkor_wat,haslo.html, 
Maj 2007)
B. fot. P. Różycki
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świątyń oraz celem niemal każdej turystycznej podróży do
Indonezji. Kompleks Borobudur, położony w środkowej części Jawy,
jest jednym z największych kultowych obiektów buddyzmu (fot. 5).
Jeszcze jednym krajem z silną tradycją buddyjską, przenikającą

niemal wszystkie sfery życia, jest Laos. Głównymi centrami
pielgrzymkowymi są miejscowości: Luang Prabang, określane
często jako miasto tysiąca pagód oraz Vientiane.
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Fot. 5. Borobudur - jeden z posągów Buddy
Photo 5. Borobudur- a Buddha statue

(źródło: commons.wikimedia.org/wiki/Image:Borobudur-perfect-buddha.jpg, 
wrzesień 2007)



Podobnie jak ma to miejsce w Laosie, spektakularny wymiar
wpływu buddyzmu na kulturę zaobserwować można również w
Bhutanie. Pielgrzymki odbywają się do dwóch głównych ośrodków
Thimpu i Paro, a największa frekwencja przypada na czas obchodów
świąt, przybierających postać barwnych festiwali. Największą
popularnością cieszy się klasztor Takstang w Paro, który uchodzi za
centrum buddyzmu w tradycji mahajany.  Znajduje się on na szlaku
zwiedzania niemal wszystkich turystów zagranicznych, skupia także
krajowy ruch piel grzym ko wy. 

Do ośrod ków bud dyj skiej tu ry sty ki re li gij nej o sto sun ko wo du żym
zna cze niu za li cza ne są rów nież Hue i Tay Ninh w Wiet na mie. Pierw szy
z nich sta no wi cen trum ru chu od no wy bud dy zmu w kra ju, na to miast
dru gi jest tyl ko czę ścio wo zwią za ny z re li gią bud dyj ską. Cie ka we
z punk tu wi dze nia kra jo znaw cze go są rów nież świą ty nie Ha noi. 

W Chi nach bud dyzm ma spe cy ficz ny, syn kre tycz ny cha rak ter
wy two rzo ny w cią gu stu le ci. Wy ka zu je ści słe związ ki z kon fu cja ni -
zmem i tao izmem, a zwłasz cza z dru gą z wy mie nio nych wy żej re li gii.
Ta kie prze mie sza nie wie rzeń bud dyj skich z lo kal ny mi ma swo je od -
zwier cie dle nie tak że w mi gra cjach piel grzym ko wych w Pań stwie
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Ryc.6. Mapa świętych gór buddystów i taoistów w Chinach
Fig. 6. The map of sacred mountains of Buddhists and Taoists in China

(źródło: www.sacred-destinations.com/china/china-map.htm, Luty 2005)



Środ ka. Fi lo zo fia tao izmu pod kre śla zna cze nie świa ta przy ro dy, co
prze ja wia się w kul cie nie ba i gór. Ana li zu jąc geo gra fię piel grzy mek
ChRL ła two za uwa żyć, że naj wyż szą czcią ota cza nych jest pięć świę -
tych gór tao istów, w któ rych nie rzad ko spo tkać moż na na śla dow ców
Bud dy oraz czte ry gó ry bud dy stów (ryc. 6). Chiń czy cy wie rzą, że
szczy ty gó ry za miesz ku ją róż ne bó stwa, któ re wska zu ją śmier tel ni -
kom wła ści wą dro gę du cho wą. Po nad to w Chi nach znaj du je się kil ka
zu peł nie nad zwy czaj nych za byt ków kul tu ry bud dyj skiej, po pu lar nych
nie tyl ko wśród wier nych, ale rów nież wśród tu ry stów. Na to miast zu -
peł nie od mien nie kształ to wał się bud dyzm w Ty be cie i dla te go piel -
grzy mo wa nie do te go re gio nu war to ana li zo wać od dziel nie. 

Bud dyzm ty be tań ski, zwa ny rów nież la ma izmem, cha rak te ry zu -
je nie by wa le roz bu do wa na stro na ob rzę do wa oraz nada nie wy so kich
upraw nień przed sta wi cie lom du cho wień stwa. Ty be tań czy cy wie rzą,
że naj wyż si do stoj ni cy ko ściel ni, tak zwa ni la mo wie, są in kar na cja -
mi bo gów bud dyj skich. Pan te on la maj ski obej mu je ogrom ną licz bę
bóstw, du chów i świę tych, a wśród nich naj więk szą czcią ota cza ni
są da laj la mo wie, wcie le nia bo dhi sat twy Współ czu cia, oraz pan czen
la mo wie, Bud dy Ami ta bha. Wie dza ta wy da je się być nie zbęd na dla
wła ści we go ro zu mie nia geo gra fii piel grzy mek w Ty be cie. Ak tyw -
ność pąt ni ków w re gio nie zwią za na jest bo wiem przede wszyst kim
z ży wy mi bud da mi (Jac kow ski, 2003). 

Głów nym ce lem mi gra cji piel grzym ko wych jest po ło żo na na
wy so ko ści pra wie 3700 m. n. p. m. Lha sa, świę te mia sto bud dy stów
uwa ża ne za dru gie, obok Bodh Ga ji, miej sce oświe ce nia Bud dy.
Obec nie po li tycz na i du cho wa sto li ca Ty be tu, a do ro ku 1959, do
chiń skiej re wo lu cji kul tu ral nej, by ła rów nież sie dzi bą rzą du, któ re -
mu prze wo dził Da laj la ma XIV prze by wa ją cy od tam te go cza su na
wy gna niu. Szczę śli wie re wo lu cyj ne znisz cze nia omi nę ły re zy den -
cję Da laj la my, Pa łac Po ta la (fot. 6).

Nie zwy kle waż nym sank tu arium dla Ty be tań czy ków jest Dżo kang,
głów ny klasz tor la ma istów i naj święt sze miej sce piel grzy mek w ca łym
Ty be cie. Naj star sze frag men ty bu dow li po cho dzą z VII w., a w jej ar chi -
tek tu rze wi docz ne są wpły wy ty be tań skie, in dyj skie i ne pal skie. Do
waż nych ośrod ków piel grzym ko wych Ty be tu za li cza na jest jesz cze gó -
rę Kaj las o wy so ko ści 6714 m. n. p. m., po ło żo na w Trans hi ma la jach.
U jej pod nó ża znaj du ją się źró dła czte rech wiel kich rzek In dii i jest to

63



rów nież świę ta gó ra hin du sów. Dla bud dy stów jest to miej sce, w któ rym
Bud da prze pro wa dzał ob rzą dek oca le nia dusz zmar łych. 

Prak ty ki piel grzy mo wa nia w Ja po nii, kra ju „kwit ną cej wi śni”
się ga ją od le głej prze szło ści. Po cząt ko wo wią za ły się z bó stwa mi re -
li gii shin to, a wraz z po ja wie niem się my śli bud dyj skiej w VI w. roz -
wi nę ły się na du żą ska lę. Z cza sem wy two rzy ła się spe cy ficz na for -
ma bud dy zmu zna na ja ko zen, a mi gra cje do ośrod ków bud dyj skich
za czę ły łą czyć du cho wy aspekt z funk cją cza su wol ne go. Pra wi dło -
wość ta szcze gól nie moc no za ry so wa ła się w XVIII w., kie dy to cel
piel grzym ko wy był nie mal je dy na szan są uzy ska nia przez zwy kłych
oby wa te li po zwo le nia na po dróż (Pye, 1995). 

W kra ju „kwit ną cej wi śni” ist nie ją rów nież licz ne świę te wznie -
sie nia, bę dą ce ce lem wę dró wek pąt ni ków. Jed nym z naj chęt niej zdo -
by wa nych jest wul ka nicz na gó ra Fu ji. Sym bol Ja po nii, wzno szą cy
się na wy so kość 3776 me trów. Funk cjo nu je ona ja ko cen trum piel -
grzym ko we bud dy stów od po cząt ku XV w. Szczyt ru chu piel grzym -
ko we go na Fu ji przy pa da na li piec i sier pień, kie dy to 200 ty się cy
osób od wie dza świę tą gó rę7. 
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7) www.onmarkproductions.com/html/holy-mountains-sacred-shrines.html, wrzesień 2007

Fot. 6. Flagi modlitewne rozciągnięte w kierunki Potali
Photo 6. The prayer flags stretched towards Potala

(źródło: www3.nationalgeographic.com/places/wallpaper/china_potala-
palace.html, kwiecień 2007)



Cha rak te ry sty ka bud dyj skiej tu ry sty ki re li gij nej 
i hie rar chia ośrod ków piel grzym ko wych

Bud dyzm znaj du je się w tej gru pie re li gii, któ ra włą cza kon cept
i tra dy cję piel grzy mo wa nia do swo ich ob rzę dów. Od po cząt ku ist -
nie nia my śli bud dyj skiej za ob ser wo wać moż na mi gra cje wier nych
do świę tych miejsc bę dą ce prze ja wem po boż no ści. Jed nym z naj -
więk szych piel grzy mów epo ki sta ro żyt nej był bez wąt pie nia, wiel -
ki wład ca in dyj ski i gor li wy na śla dow ca Bud dy, król Asio ka. Po mi -
mo upły wu 2,5 ty sią ca lat isto ta piel grzy mo wa nia po zo sta ła nie -
zmien na lecz sa mo zja wi sko pod le ga ło ewo lu cji. Za rów no uwa run -
ko wa nia na tu ry po li tycz nej, hi sto rycz nej jak i kul tu ro wej mia ły
wpływ na ze wnętrz ne for my bud dyj skiej tu ry sty ki piel grzym ko wej,
a w cią gu tych stu le ci wy two rzy ły się pew ne tren dy. Bud dy ści z Pół -
wy spu In do chiń skie go od wie dza ją świę te miej sca na Sri Lan ce, Ty -
be tań czy cy uda ją się do Lha sy, Chiń czy cy zdo by wa ją szczy ty świę -
tych gór, Ja poń czy cy po ko nu ją roz le głe tra sy piel grzym ko we,
a wier ni ze świa ta za chod nie go prze mie rza ją ty sią ce ki lo me trów by
prze ży wać at mos fe rę bud dy zmu w In diach, Ne pa lu, La osie, Kam bo -
dży, czy Ty be cie. Tych na praw dę za in te re so wa nych zgłę bia niem taj -
ni ków bud dy zmu moż na rów nież spo tkać w licz nych ośrod kach
bud dyj skich na ca łym świe cie. Przy czym wraz ze stop niem wta -
jem ni cze nia ro śnie au to ry tet na uczy cie la i stąd po dą ża nie, czy piel -
grzy mo wa nie za wiel ki mi mi strza mi udzie la ją cy mi cen nych na uk. 

Po dob nie jak ma to miej sce w przy pad ku in nych re li gii, tak
i w bud dy zmie, ist nie je pew na hie rar chia cen trów gro ma dzą cych pąt -
ni ków. Rdze niem ośrod ków piel grzym ko wych są ak cen to wa ne przez
sa me go twór cę re li gii, świę te miej sca, któ re wszy scy wier ni po win ni
od wie dzić przy naj mniej raz w ży ciu. Nie któ re gru py bud dy stów utrzy -
mu ją na wet, że piel grzym ka do tych wcze śniej wy mie nio nych czte rech
miej sco wo ści, wspo mnia nych w te sta men cie Bud dy, jest nie mal czyn -
ni kiem wa run ku ją cym do stą pie nia osta tecz ne go oświe ce nia. Tuż za
ni mi na na stęp nym szcze blu w hie rar chii znaj du ją się miej sca zwią za -
ne z obec no ścią Bud dy na zie mi. Naj czę ściej sław ne dzię ki opo wie -
ściom z prze sła niem od mi strza, le gen dom o czy nio nych przez nie go
cu dach czy wzmian kom w świę tych księ gach. Do tej ka te go rii na le żą
rów nież miej sca prze cho wy wa nia re li kwii Bud dy. Jed ną z czo ło wych
po zy cji w tej gru pie zaj mu ją ośrod ki piel grzym ko we Sri Lan ki, wy -
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spiar skie go kra ju znacz nie bar dziej prze siąk nię te go bud dyj ską my ślą
niż oj czy ste In die. Ko lej ny po ziom zaj mu ją miej sco wo ści bę dą ce cen -
tra mi po szcze gól nych szkół i tra dy cji, utwo rzo nych wraz z roz prze -
strze nia niem się bud dyzmu po ca łym glo bie. Czę sto są to sie dzi by re -
li gij nych przy wód ców i głów ne ośrod ki na ucza nia. Kwa li fi ku ją się tu
rów nież miej sca zwią za ne z wiel ki mi oso bo wo ścia mi bud dy zmu, po -
sta cia mi przy czy nia ją cy mi się do roz sze rza nia je go wpły wów oraz
uzna ni za świę tych bądź za ich in kar na cje. Ta kim przy kła dem mo że
być szlak piel grzym ko wy na wy spie Si ko ku, któ re go pa tro nem jest
świę ta Kan non, ale rów nież Lha sa ja ko cen trum la ma izmu. Czwar ta
i ostat nia ka te go ria to dru go rzęd ne ośrod ki piel grzym ko we słu żą ce re -
li gij nej ce le bra cji przez spo łecz ność bud dyj ską. By wa, że są to jed no -
cze śnie miej sca od by wa nia się po pu lar nych w bud dy zmie fe sti wa li
bądź ośrod ki edu ka cyj ne o niż szej ran dze. Kra jem bo ga tym w ośrod ki
ostat niej gru py jest Taj lan dia z nie skoń czo ną ilo ścią cen trów piel -
grzym ko wych o za się gu re gio nal nym (Hall, 2003, s. 176).
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Ryc. 7. Hierarchia ośrodków pielgrzymkowych w religii buddyjskiej
Fig. 7. The hierarchy of pilgrimage centres in Buddhism

(opracowanie E. Winiarz  na podstawie: C. M. Hall, Buddhism, 
tourism and the middle way, Routledge, Londyn 2003)



Typologia buddyjskiej turystyki religijnej

Istnieje wiele klasyfikacji pielgrzymek. Można wyodrębniać je
ze względu na liczbę uczestników, ich pochodzenie, środek
transportu, przebyty dystans czy dominujący cel podróży (ryc. 7).
Tego typu podziały są uniwersalne niemal dla każdej religii, lecz nie
dają one pełnego obrazu zjawiska. W przypadku turystyki
buddyjskiej stosunkowo dobrym zestawianiem jest połączenie
typologii sacrum z kryterium motywacji. Zatem punktami
docelowymi wędrówek buddystów mogą być:
– elementy środowiska naturalnego.

Najbardziej spektakularnym przykładem są pielgrzymki
chińskich buddystów do świętych gór w celu oddania czci
zamieszkującym je bóstwom. Są to również wizyty w Bodh Gaji dla
medytacji pod drzewem Bo. Zupełnie inny charakter ma natomiast
zwiedzanie buddyjskich grot w Indiach i Chinach, któremu
przyświeca zazwyczaj cel poznawczy.
– obiekty sakralne wzniesione przez człowieka.

Odwiedzającymi są w dużej mierze zaawansowani buddyści
rozumiejący korzyści płynące z pielgrzymowania. Można tu przede
wszystkim wyróżnić stupy z relikwiami Buddy (fot.2). Regularne
wizyty w tych miejscach i oddawanie czci wizerunkom przynosi
wiernym niezrównany spokój i jest źródłem inspiracji dla rozwijania
współczucia i mądrości, które ucieleśniał Budda. Kolejnym typem
budownictwa sakralnego są klasztory buddyjskie. Spełniają one
często funkcję ważnych ośrodków edukacyjnych, do których
przybywają praktykanci pragnący zgłębiać nauki Dharmy i kształcić
techniki medytacyjne. Jest to również oferta dla ludzi zmęczonych
dotychczasowym tempem życia i szukających przystani. Takim
pobytom sprzyja niezwykła otwartość buddyjskich mnichów, którzy
chętnie dzielą się zgromadzoną wiedzą. Zdarza się również, że sama
atmosfera klasztornego życia staję się turystyczną atrakcją.
Ciekawym przykładem jest klasztor Shaolin, znany również jako
szkoła wschodnich sztuk walki. W kategorii obiektów sakralnych
jest wiele przykładów budownictwa unikalnego w skali całego
świata, co oczywiście budzi duże zainteresowanie turystów. Wśród
zwiedzających buddyjskie ośrodki spotkać można nie tylko
sympatyków tej religii, ale również zainteresowanych kulturą
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antyczną czy zwiedzających obiekty znajdujące się na prestiżowej
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
- miej sca zwią za ne z ży ciem i dzia łal no ścią wiel kich oso bo wo -
ści bud dy zmu

W ka te go rii tej znaj dą się le gen dar ne po sta cie jak i współ cze -
śni na uczy cie le. Róż ne są jed nak mo ty wa cje zwią za ne z po dej mo -
wa niem po dró ży do tych miejsc. Pierw szy z przy pad ków jest kla -
sycz nym po dą ża niem śla da mi świę tych, któ ry sta no wi sym bo licz ne
po wie la nie ich dro gi do nir wa ny. Wpi su je się tu za rów no „bud dyj ski
krąg” w In diach zwią za ny z oso bą Gau ta my Bud dy, spek ta ku lar ny
szlak Ko bo Da ishi na wy spie Si ko ku, jak i Lha sa ja ko le gen dar na
sie dzi ba Da laj la mów. W dru gim przy pad ku brak jest ści śle okre ślo -
ne go miej sca. Wier ni po dą ża ją za swo imi mi strza mi by uczest ni -
czyć w udzie la nych przez nich na ukach. Szcze gól ną sła wę zy skał
„ży wy bud da” Da laj la ma XIV, któ ry za spra wą swej cha ry zma tycz -
nej oso bo wo ści i przy po mo cy środ ków ma so we go prze ka zu stał się
oso bą bar dzo po pu lar ną i zna ną w świe cie. Je go wy kła dy przy cią ga -
ją nie tyl ko za in te re so wa nych bud dy zmem, i fi lo zo fią, ale też lo sa -
mi Ty be tu i ochro ną praw czło wie ka. W kon tek ście trud nej sy tu acji
w Ty be cie po pu lar ność Da laj la my wciąż ro śnie. 

Najpopularniejsze buddyjskie destynacje

Wraz z roz wo jem tu ry sty ki ma miej sce rów nież wzrost za in te -
re so wa nia ośrod ka mi re li gij ny mi w Azji, a w szcze gól no ści zwią za -
ny mi z bud dy zmem. Do ośrod ków w In diach, na Sri Lan ce i w Ne -
pa lu przy by wa ją piel grzy mi głów nie z kra jów azja tyc kich. Na to -
miast do czo ło wych de sty na cji (kie run ków), ra czej tu ry stycz nych
niż piel grzym ko wych na le żą rów nież kam bo dżań ski Ang kor i sto li -
ca Taj lan dii – Bang kok. Ośrod ki te cie szą się spo rą po pu lar no ścią
od wie dza ją cych z Za cho du. Jed nak że w obu przy pad kach nie mniej -
sze zna cze nie ma ją mi gra cje we wnątrzkra jo we. Ruch piel grzym ko -
wy ilu stru je po niż sza ta be la (tab. 1). 
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Tab. 1. Ruch pielgrzymkowy w wybranych ośrodkach religijnych buddyzmu 
(w 2000 lub 2001 r.), Pilgrim movement in chosen Buddhist religious 
centres (in 2000 or 2001)



(źródło: A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, UJ, Kraków 2003)
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War to za uwa żyć, że czte ry naj star sze ośrod ki piel grzym ko we
znaj du ją się na sa mym szczy cie li sty. Ozna cza to, że tren dy do ty czą -
ce de sty na cji w tu ry sty ce re li gij nej są względ nie trwa łe, zja wi sko to
do ty czy tak że in nych re li gii. 

Mi gra cje re li gij ne eu ro pej skich bud dy stów 

W XVIII w. po ja wi ło się głę bo kie za in te re so wa nie bud dy -
zmem na Za cho dzie. Ota cza ła go jed nak au ra ta jem ni czo ści i licz -
ne mi ty, a nie for tun nie tłu ma czo ne ty be tań skie tek sty spo wo do wa -
ły czę sto fał szy wą in ter pre ta cję te go sys te mu fi lo zo ficz ne go.
Wresz cie w do bie glo ba li za cji her me tycz na Eu ro pa po zna ła praw -
dzi we ob li cze my śli bud dyj skiej. Wie lu Eu ro pej czy ków po sta no -
wi ło „wyjść po za wła sny do tych cza so wy wzo rzec kul tu ro wy i za -
ak cep to wać in ną re li gię” (Grbow ska -P ałę cka, 2004). Dro gi tu ry -
sty ki re li gij nej zwią za nej z bud dy zmem w Eu ro pie wy glą da ją nie -
co ina czej niż ma to miej sce na kon ty nen cie azja tyc kim. Ich ce lem



nie jest obiekt kul tu, lecz spo tka nie z wy bra ny mi mi strza mi po dró -
żu ją cy mi po ko lej nych ośrod kach. Bo wiem piel grzy mo wa nie do au -
to ry te tów mo ral nych czy re li gij nych de fi nio wa ne jest ja ko spe cy -
ficz na for ma tu ry sty ki re li gij nej (Ró życ ki, 2006). Ośrod ki bud dyj -
skie, zwa ne gom pa mi, zlo ka li zo wa ne są naj czę ściej w mia stach i nie
wy róż nia ją się spe cjal nie ar chi tek tu rą. W Pol sce, re ali zo wa ny jest
pro jekt „Ha la Stu pa Ho use”, któ ry ma być naj więk szym w kra ju
ośrod kiem ak tyw no ści bud dyj skiej z peł nym za ple czem kon fe ren -
cyj nym, me dy ta cyj nym i wy sta wo wym (www. stu pa ho use. pl/ha la/,
Kwie cień 2008). Ce lem tu ry sty ki za chod nich bud dy stów jest po byt
w obiek tach me dy ta cyj nych lo ka li zo wa nych, z da la od zgieł ku i ha -
ła su, w atrak cyj nym kra jo bra zie. Są to tak zwa ne ośrod ki od osob nie -
nio we. W Pol sce ist nie je kil ka te go ty pu obiek tów oraz kil ka pro jek -
tów w to ku re ali za cji. Naj bar dziej zna ny jest bud dyj ski ośro dek od -
osob nie nio wy w Ku cha rach, na te re nie któ re go znaj du ją się dwie
stu py. Ist nie je rów nież co raz cie kaw sza ofer ta dla za in te re so wa nych
ty po wą piel grzym ką. Do świad czo ny prze wod nik ota cza po dró żu ją -
cych opie ką na miej scu i re ali zu je zwy kle spraw dzo ny pro gram. 

Po li ty ka w za kre sie tu ry sty ki re li gij nej bud dy stów

Tu ry sty ka nie mal od po cząt ku roz wo ju zja wi ska sta ła się przed -
mio tem za in te re so wań rzą dów wie lu kra jów. Ob ser wu je się za cie -
śnia nie sto sun ków w za kre sie tu ry sty ki po mię dzy po szcze gól ny mi
pań stwa mi. Po wsta ły i wciąż po wsta ją pro jek ty pro mu ją ce tu ry sty -
kę w Azji, do ty czy to tak że tu ry sty ki kul tu ro wej i re li gij nej. Płasz -
czy zny tej współ pra cy na le ży z ko lei upa try wać we wspól nej hi sto -
rii i wspól nym dzie dzic twie kul tu ro wym. Bez wąt pie nia jed nym
z czyn ni ków ze spa la ją cych jest kul tu ra bud dyj ska i jej wpły wy wi -
docz ne w nie mal wszyst kich za kąt kach kon ty nen tu azja tyc kie go.
Li czą ca po nad 2,5 ty sią ca lat hi sto ria bud dyj ska jest czę ścią nie zwy -
kłe go azja tyc kie go dzie dzic twa kul tu ro we go i uni kal ną atrak cją
w ska li świa ta. Jest rów nież tym, co fak tycz nie łą czy więk szość po -
łu dnio wej, po łu dnio wo- wscho dniej i wschod niej Azji (Lo wen ste in,
1997, s. 167). 

Jed ną z form współ pra cy w tym że za kre sie jest ESCAP (Eco no -
mic and So cial Com mis sion for Asia and Pa ci fic), mię dzy na ro do wa
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ko mi sja re ali zu ją ca m. in. pro gram w za kre sie pro mo cji tu ry sty ki
bud dyj skiej. Ca ły pro jekt za kła da in te gra cję kul tu ro wą kra jów
człon kow skich z po sza no wa niem wy stę pu ją cych na po szcze gól -
nych ob sza rach róż nic. W kon tek ście dzie dzic twa kul tu ro we go Azji
to wła śnie bud dyzm ma do star czyć my śli prze wod niej w za kre sie
po dej ścia do tu ry sty ki (Lo wen ste in, 1997, s. 3). Ini cja ty wa skie ro -
wa na jest na trwa ły wzrost za moż no ści i pod no sze nie stan dar du ży -
cia za rów no obec nych jak i przy szłych po ko leń, po przez lep sze ro -
zu mie nie hi sto rii i kul tu ry to wa rzy szą cej re li gii bud dyj skiej (Hall,
2003, s. 181). 

Ko mi sja za prio ry tet przy ję ła roz wój ob sza rów o istot nym
wpły wie bud dy zmu, któ re okre śla ne są ja ko „bud dyj skie krę gi”.
Roz po zna jąc po ten cjał tu ry sty ki bud dyj skiej wy róż nio no dwa istot -
ne sub re gio ny. Pierw szym z nich jest BIM ST-EC gru pu ją cy Ban -
gla desz, In die, My an mar, Sri Lan kę i Taj lan dię, a ostat nio tak że
Ne pal i Bhu tan. Na to miast dru gi z prio ry te to wych ob sza rów
współ pra cy roz cią ga się ze wschod niej czę ści Pół wy spu In do chiń -
skie go na za chód, wzdłuż rze ki Me kong, się ga jąc Chin. W ra mach
współ pra cy or ga ni zo wa ne są se mi na ria i kon fe ren cje, pod czas któ -
rych na stę pu je wy mia na do świad czeń i ana li za ba rier roz wo ju tu -
ry sty ki bud dyj skiej. 

Współ cze sne kon flik ty o pod ło żu re li gij nym 
a tu ry sty ka bud dyj ska

Nie ste ty kon flik ty zbroj ne wpły wa ją ha mu ją co na roz wój ru chu
tu ry stycz ne go. Nie sta bil ność po li tycz na na przy kład Ne pa lu lub
Ty be tu wy raź nie ogra ni cza w ostat nich la tach za in te re so wa nia tu -
ry stów. Kon flik ty nie rzad ko ma ją pod ło że re li gij ne i przy bie ra ją
róż ne for my, od ła god nych po ak ty agre sji. Pro blem ten do ty czy
rów nież bud dy zmu. Na je go grun cie wy ra sta ła woj na do mo wa ma -
ją cą miej sce po mię dzy dwie ma gru pa mi et nicz ny mi Sri Lan ki. Ta -
mi lo wie, zwa ni Ty gry sa mi, sta no wią cy 20% po pu la cji prze waż nie
wy zna nia hin du istycz ne go trwali w re gu lar nym kon flik cie z bud -
dyj ską gru pą Syn ga le zów, któ rzy zdo mi no wa li ży cie po li tycz ne na
wy spie.  
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Zu peł nie od mien nie kształ tu je się sy tu acja w Ty be cie, gdzie na
pierw szy plan wy su wa  się kwe stia ła ma nia praw czło wie ka, szcze -
gól nie ak tu al na w ro ku 2008. W tym przy pad ku bud dyzm, a do kład -
niej je go la maj ska od mia na, jest głów nym przed mio tem agre sji ze
stro ny Chin. Kar ty hi sto rii po ka zu ją, że róż nie ukła da ły się lo sy tych
dwóch spor nych te re nów. By wa ło, że to Ty bet pod bi jał nie któ re te -
re ny „pań stwa środ ka”, lecz te ro le od wró ci ły się. W 1950 r. Ty bet
zo stał za anek to wa ny przez Chiń czy ków, a la ta 60 przy nio sły wiel ką
re wo lu cję kul tu ral ną, któ ra spro wa dza się do wy pie ra nia kul tu ry
bud dyj skiej z Ty be tu. 

Udo stęp nia nie świę tych miejsc bud dy zmu dla tu ry sty ki

Od po wiedź na py ta nie gdzie prze bie ga gra ni ca udo stęp nia nia
świę tych miejsc bud dy zmu dla tu ry sty ki oka zu je się być nie zwy kle
trud na. Jak da le ko moż na i na le ży po su nąć się w roz wo ju ośrod ków
piel grzym ko wych i pro mo cji tu ry sty ki re li gij nej by za cho wać du -
cho wy wy miar po dró ży do świę tych miejsc? Pro blem ten do ty czy
wszyst kich re li gii i jest ak tu al ny tak że w przy pad ku bud dy zmu. 

Za rzu ty ko mer cja li za cji świą tyń bud dyj skich są wy su wa ne
szcze gól nie wo bec Chin. Sy tu acja ta nie do ty czy tyl ko Ty be tu, gdzie
wy prze daż kul tu ry ma cha rak ter ce lo wy, ale ca łe go ob sza ru „pań -
stwa środ ka”. Mni si bud dyj scy po dej mu ją róż ne dzia ła nia dla po zy -
ska nia fun du szy na od bu do wę obiek tów kul tu, znisz czo nych w trak -
cie re wo lu cji kul tu ral nej. Pro wa dzą przy klasz tor ne ho ste le i re stau -
ra cje we ge ta riań skie, sprze da ją ka dzi deł ka czy też pro szą o spon so -
ro wa nie mi nia tu ro wych po sąż ków Bud dy lub ce gie łek. Prak ty ki te
oka za ły się być wy star cza ją co do cho do we by przy wró cić świet ność
bud dyj skim obiek tom (Tschang, 2007). 

Pie nią dze do pro wa dzi ły jed nak do licz nych pa to lo gii spo łecz -
nych. Zna ne są przy pad ki zbie głych mni chów bud dyj skich krad ną -
cych po jem ni ki z dat ka mi wier nych. Po ja wi li się oszu ści, któ rzy
odzia ni w tra dy cyj ne to gi zbie ra ją na uli cach dat ki do mi sek że bra -
czych. Jesz cze in ny pro blem do ty czy pre sji wy wie ra nej przez lo kal -
ne wła dze na bud dyj skich du chow nych. Na świą ty nie na kła da ne są
wy so kie po dat ki, z któ rych wpły wy za si la ją kie sze nie rzą dzą cych.
Ma jąc na uwa dze tyl ko wła sne in te re sy za pa la ją oni zie lo ne świa tło
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dla in we sto rów za mie nia ją cych sa crum w ob sza ry wy po czyn ko we
(Tschang, 2007). 

Spo ry o to, któ re z kon ku ru ją cych stra te gii roz wo ju cen trów re li -
gij nych uznać za wła ści we trwa ją. W prze szło ści bud dyzm nie zgła -
szał wy raź ne go sprze ci wu wo bec ko mer cji, dziś kwe stia ta po zo sta -
je otwar ta. Ist nie je po gląd, że re li gia sa ma się obro ni i wszel kie tro -
ski są zbęd ne. Opie ra się on na uni wer sal nych do gma tach bud dyj -
skich, wska zu ją cych po szu ki wa nie „dro gi środ ka” po przez wła sne
do świad cze nie (Hall, 2003, s. 183) Z tej per spek ty wy każ da po dróż
do ośrod ka re li gij ne go nie sie w so bie war tość, a uczest nic two w ta -
kim przed się wzię ciu jest da le ko bar dziej istot ne niż obiekt kul tu.
Ba da nia i ob ser wa cje tu ry sty ki re li gij nej, szcze gól nie w tu ry stycz -
nie roz wi nię tych In do chi nach wska zu ją na pe wien sto pień ko mer -
cja li za cji kul tu ry i re li gii bud dyj skiej, szcze gól nie w ob li czu co raz
więk sze go ru chu tu ry stycz ne go z Za cho du. 

Naj więk sze pro jek ty za go spo da ro wa nia w za kre sie 
tu ry sty ki bud dyj skiej

Wo bec ro sną ce go za in te re so wa nia bud dy zmem i po dró żą do je -
go ko rze ni ma my do czy nie nia z po więk sza ją cą się ofer tą tu ry sty ki
bud dyj skiej. Zwy kle rdze niem ta kich pro duk tów jest bud dyj skie
dzie dzic two, któ re mu to wa rzy szą do dat ko we atrak cje. Dla te go sta le
po ja wia ją się no we pro jek ty za go spo da ro wa nia te re nów bo ga tych
w oma wia ne wa lo ry. Zda rza ją się rów nież po my sły two rze nia zu peł -
nie no wych atrak cji. 

Ta kim, je dy nym w swo im ro dza ju, przed się wzię ciem jest re ali -
zo wa ny w In diach pro jekt Ma itre ja, któ ry za kła da wznie sie nie naj -
więk sze go na świe cie po są gu Bud dy (ryc. 8). Ska la pro jek tu jest
ogrom na. Po cząt ko wo pla no wa no zre ali zo wać go w Bodh Ga ji, ale
osta tecz nie wy bór padł na Ku si na ga ra. Pro jekt za kła da zbu do wa nie
sta tuy Bud dy o wy so ko ści po nad 150 me trów, bę dą cej „uni kal nym
po łą cze niem bez cza so we go pięk na, tra dy cyj nej sztu ki, no wo cze snej
tech no lo gii i in ży nie rii” (www. ten drel. za. pl/ma itre ja. htm, Li sto -
pad 2007). Prze wi du je się rów nież po wsta nie klasz to rów, szpi ta la
me dy cy ny za chod niej i ty be tań skiej oraz szko ły i cen trum kon fe ren -
cyj ne go. Wszyst ko to in spi ro wać bę dzie do po lep sze nia za ple cza
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ob słu gu ją ce go tu ry stów kra jo wych i za gra nicz nych. Cho dzi o ho te -
le, punk ty in for ma cyj ne, pre zen ta cje wi deo, te re ny wy sta wo we, wy -
dzie lo ne ob sza ry do me dy ta cji, fon tan ny, wo do spa dy, pla ce za baw
dla dzie ci, re stau ra cje we ge ta riań skie i in ne obiek ty. Za tem przy kład
ty po wy dla współ cze snej Azji, kom plek su ko mer cyj ne go o wy so -
kim stan dar dzie. 
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Ryc. 8. Wizualizacja projektu Maitreja - statua wraz z zagospodarowaniem
Fig. 8. The visualization of Maitreya Project- the statue and the land 

management
(źródło: Oficjalna strona projektu (www.maitreyaproject.org), Listopad 2007)

In nym im po nu ją cym pro jek tem, po śred nio zwią za nym z tu ry -
sty ką bud dyj ską, jest naj wy żej po ło żo na na świe cie li nia ko le jo wa:
T 27 Pe kin- Lh asa. W lip cu 2006 r. zo sta ła za koń czo na bu do wa jej
ostat nie go gór skie go od cin ka pro wa dzą ce go z miej sco wo ści Gol -
mud wprost do ser ca Ty be tu. By ła to in we sty cja o war to ści 4,7 mi -
liar da do la rów, a jej ce lem by ło zwięk sze nie do stęp no ści te go re gio -
nu dla tu ry stów. Wo bec ak tu al nej sy tu acji w Ty be cie i czę ścio wej
izo la cji te go ob sza ru na su wa się py ta nie o przy szłość ca łe go przed -
się wzię cia. 



Po za wszel ki mi obiet ni ca mi roz wo ju go spo dar cze go i zba wien -
ne go wpły wu dla tu ry sty ki, ko lej jest przede wszyst kim po waż nym
za gro że niem dla nie po wta rzal nej re li gij nej, kul tu ro wej i ję zy ko wej
toż sa mo ści Ty be tu. Do wy da rzeń z mar ca 2008 ro ku otwar cie te go
po łą cze nia uzna wa no za naj więk szą, w ostat nich la tach, szko dę wy -
rzą dzo ną kul tu rze ty be tań skich bud dy stów. 

Pod su mo wa nie

Prze mia ny kul tu ro we na świe cie, jak i ogól ne tren dy w tu ry sty ce
wpły wa ją na roz wój tu ry sty ki bud dyj skiej. Sta ty sty ki po ka zu ją, że
w prze cią gu ostat nich pię ciu de kad wskaź ni ki tu ry sty ki przy jaz do -
wej naj szyb ciej pod no si ły się w re jo nie Azji. Wszel kie pro gno zy
rów nież włą cza ją kon ty nent azja tyc ki do głów nych kie run ków wy -
jaz dów. Ja ko jed ną z istot nych przy czyn ta kie go sta nu rze czy 
UNW TO upa tru je po dró że re li gij ne, pod kre śla jąc wa gę bud dy zmu
i hin du zi mu. Eko no micz ny wy miar tu ry sty ki stwa rza oka zję dla ko -
rzyst ne go prze mo de lo wa nia go spo dar ki, szcze gól nie po trzeb ne go
nie któ rym kra jom azja tyc kim. Pra wi dło we za rzą dza nie i pro mo cja
bud dyj skiej tu ry sty ki re li gij nej mo że stać się klu czo wym czyn ni -
kiem uru cha mia ją cym pro ces ko rzyst nych prze mian go spo dar -
czych. Dla osią gnię cia te go ce lu nie zbęd ne jest za an ga żo wa nie rzą -
dów po szcze gól nych kra jów oraz dzia ła ją ce go na da nym ryn ku sek -
to ra pu blicz ne go. Licz ne przy kła dy po ka zu ją, że brak któ rejś ze
stron pro wa dzi do zu bo że nia ofer ty i nie peł ne go wy ko rzy sta nia wa -
lo rów tu ry sty ki bud dyj skiej, bądź też do dys pro por cji po mię dzy
licz bą tu ry stów a nie wy star cza ją cą in fra struk tu rą w re gio nie. W dru -
gim z przy pad ków tu ry sty ka re li gij na na bie ra cech tu ry sty ki ma so -
wej, któ rej skut kiem mo że być ko mer cja li za cja świę tej prze strze ni. 

Tu ry sty ka re li gij na po zwa la spoj rzeć rów nież z en tu zja zmem na
roz wój dia lo gu mię dzy re li gij ne go. Bud dyj ska me dy ta cja po le ga ją ca
na sku pie niu się, aby roz wa żać praw dy wia ry, jest uzna waa rów nież
za po ży tecz ną przez świat chrze ści jań ski. Cho ciaż ro zu mie się ją
ina czej niż w bud dy zmie, gdzie sta no wi ona dro gę ku wy zwo le niu.
Me dy ta cja mo że być naj wyż szą kon tem pla cją, sta łym wy sił kiem
pro wa dzą cym umysł do har mo nii z wszel kim stwo rze niem.
W chrze ści jań stwie mo że słu żyć sku pie niu i roz wa ża niu prawd wia -
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ry (D'On za Chio do, 2005). Spo tka nie chrze ści jań stwa i bud dy zmu
mo że czer pać obo pól ne ko rzy ści na płasz czyź nie we wnętrz ne go
sku pie nia, słu żą ce go roz wo jo wi du cho we mu. Przy kład ta kie mu spo -
tka niu dał Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II pod czas pa mięt ne go spo tka -
nia przed sta wi cie li róż nych re li gii świa ta w 1986 ro ku w Asy żu.
Opty mi zmem na pa wa fakt, że przed sta wi cie le róż nych re li gii spo -
tka nia te kon ty nu ują. W 2008 roku spotkano się w Nikozji na
Cyprze, a w 2009 roku w Krakowie.  
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