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Legenda: A – Sanktuarium  Bernadette Soubirous  , B – Pałac książęcy z placem polskich królów, C – Katedra, D – Mury miejskie i brama du Croux, E – Wieża Goguin  



 

OPISY OBIEKTÓW  
 
Nevers to miasto w środkowej Francji, 
położone przy ujściu rzeki Nievre do Loary. 
Jego początki sięgają czasów starożytnych, 
kiedy to Galowie edueńscy docenili walory 
strategiczne zlewiska dwóch rzek i założyli tu 
jedną ze swoich osad. Jakiś czas później 
została ona podbita i zajęta przez Rzymian. 
Około III wieku n.e. do Nevers dotarło 
chrześcijaństwo, a w VI wieku założone 
zostało tu biskupstwo. W kolejnych wiekach 
miasto się bogaciło i rozwijało stając się w X 
stuleciu stolicą hrabstwa, a następnie 
księstwa Nivernasis. Pierwszym rodem 
zarządzającym Nevers była rodzina 
Courtenay, której wybitny przedstawiciel 
cesarz Piotr II de Courtenay polecił otoczyć 
miasto potężnymi fortyfikacjami. Jakiś czas 
później Nevers dostało się pod panowanie 
Gonzagów (1565-1659), którzy wprowadzili 
je na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Wtedy 
też miasto przeżywało swój największy 
okres świetności. W XVI wieku Nevers stało 
się jednym z najważniejszych i największych 
we Francji ośrodków produkcji ceramiki 
fajansowej. Po wygaśnięciu niwerneńskiej 
gałęzi dynastii Gonzagów, miasto przejęte 
zostało przez kardynała Mazzariniego. 
Obecnie Nevers to niewielkie 
prowincjonalne i senne miasteczko, do 
którego bardzo rzadko zaglądają turyści. 
Mimo to przebywając w okolicy warto tu 
zajrzeć, choćby dlatego, że znajduje się tu 
plac Polskich Królowych (Place des Reines de 
Pologne). Niegdyś księżnymi Nevers były 
m.in. Ludwika Maria (późniejsza żona 
Władysława IV Wazy i Jana Kazimierza) i 
Maria Kazimiera d'Arquien, późniejsza 
Marysieńka Sobieska. To właśnie na ich 
cześć został nazwany główny plac miejski. 
Na zamku zaś znajduje się tablica 
informująca o odwiecznej przyjaźni dwóch 
narodów, które nigdy się nawzajem nie 
zdradziły (co nie do końca dziś jest to już 
prawdą). 
Najstarsza część miasta usytuowana jest na 
malowniczej skarpie nad północnym 
brzegiem rzeki. To właśnie w jego obrębie 
znajduje się większość zabytkowych budowli 
miasta. 

 
Najważniejsze z nich to m.in. wzniesiona 
na przełomie XIII i XIV wieku 
majestatyczna gotycka katedra św Cyryka 
i św Julity (Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-
Julitte), XVI wieczny pałac książęcy (Palais 
Ducal), XVII wieczny kościół św. Piotra 
(Église Saint-Pierre), wzniesiony w drugiej 
połowie XI wieku romański kościół św. 
Szczepana (Église Saint-Étienne) oraz 
stanowiąca pozostałość po 
średniowiecznych murach miejskich XIV 
wieczna brama miejska Porte du Croux. 
 
To właśnie w tym mieście przebywała aż 
do swojej śmierci Bernadeta Soubirous – 
świadek objawień w Lourdes – i tu została 
pochowana. Jej nienaruszone ciało zostało 
ekshumowane i wystawione w kaplicy 
klasztoru Saint-Gildard tuż po kanonizacji. 
Pamiątki po zmarłej znajdują się pod 
opieką szarytek i są każdego roku 
odwiedzane przez licznych pielgrzymów.  

 

A – Sanktuarium  Bernadette Soubirous 

Sanktuarium  Bernadette Soubirous  
położone  jest w samym sercu Nevers, 
kilkaset metrów od dworca kolejowego, 
Pałacu Książęcego i katedry. To tutaj 
powstał dom macierzysty Sióstr 
Miłosierdzia z Nevers i nowicjat. W lipcu 
1856 roku nowe budynki zostały 
poświęcone, kaplica konsekrowana, a 
wspólnota wprowadziła się do nich. 
Dziesięć lat później, 7 lipca 1866 roku, 
Bernadeta Soubirous przybyła do 
Świętego Gildarda, aby odbyć formację do 
życia zakonnego.  Do nowicjatu 
zgromadzenia wstąpiła 4 lipca 1866 
Bernadeta Soubirous, wizjonerka z 
Lourdes, gdzie przyjęła imię Marie Bernard 
(na cześć św. Bernarda z Clairvaux). W 
klasztorze zajmowała się pracą w kuchni, 
hafciarstwem, później również opieką nad 
chorymi. Niekiedy przyjmowała w 
rozmównicy osoby zainteresowane 
objawieniami. Zmarła 16 kwietnia 1879. 
Pochowana została w kaplicy ogrodowej 
Świętego Józefa. 

 
Trzy ekshumacje (1909, 1919, 1925) 
potwierdziły, że ciało mimo złożenia w 
wilgotnej ziemi nie uległo rozkładowi. 
Podczas tej ostatniej, dokonanej z okazji 
beatyfikacji, ciało przeniesiono do kaplicy 
klasztornej, gdzie umieszczono je w 
przeszklonej trumnie. Miejsce to odwiedza 
corocznie około pół miliona pielgrzymów. 
 
B – Pałac książęcy z placem polskich królów 
 
Pałac Książęcy w Nevers to zamek z XV i XVI 
wieku, rezydencja hrabiów, a następnie 
książąt Nevers. Zbudowany pod koniec XV 
wieku, mieści obecnie miejskie wystawy i 
recepcje, salę obrad rady miejskiej oraz 
niesamowite akwarium z rybami znad Loary. 
Długi na 53 metry i szeroki na 11 metrów 
Pałac Książęcy oferuje wyjątkową 
kompozycję architektoniczną! 
Średniowieczne okrągłe wieże obramowują 
zespół budynków, z których najważniejsza 
jest południowa fasada. 
Obecny zamek pochodzi z drugiej połowy XV 
wieku , 1659 r. Karol de Gonzaga sprzedał 
księstwo Mazarinowi, a Mancini 
odziedziczyli je i zachowali aż do rewolucji. 
Spadkobierczyni ostatniego księcia 
sprzedała zamek gminie i departamentowi w 
1810 roku. 
W 1850 r. wprowadził się tu Pałac 
Sprawiedliwości, a dopiero w 1980 r. wróciły 
tu władze miejskie. 
Pałac Książęcy, wpisany na listę "Pomników 
Historii" w 1840 roku, jest miejscem 
tętniącym życiem: co roku odbywa się tu 
wiele wystaw, przyjęć, spotkań i kongresów. 
 
C – Katedra św. Cyryla i św. Julity 
 
Katedra św. Cyryla i św. Julity w Nevers.  
Świątynia jest charakterystyczna ze względu 
na fakt posiadania dwóch przeciwstawnych 
chórów. W dodatku jedna część katedry 
reprezentuje styl gotycki, zaś druga 
romański. Interesującym kontrapunktem do 
starych murów są nowoczesne, abstrakcyjne 
witraże. Kościół został poważnie uszkodzony 
w wyniku bombardowania amerykańskiego 
w lipcu 1944 roku, jednak po wojnie  

 
pieczołowicie go odbudowano, co stało się 
okazją do nadzwyczajnego odkrycia. 
Udało się bowiem odkopać chrzcielnicę 
pierwotnej świątyni chrześcijańskiej z VI 
wieku. Jest to jeden z kilku zabytków tej 
klasy we Francji (pozostałe znajdują się w 
Aix-en-Provence, w Fréjus oraz w Poitiers).  
Chrzcielnica spoczywała 4 metry pod 
poziomem gruntu w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się ambit. Zabytek posiada 
konstrukcję oktagonalną i złożony jest z 
dwóch mis, z których jedna pochodzi z VI, 
druga zaś z IX wieku. 
 
D – Porte du Croux oraz mury miejskie 
 
Mury miejskie zostały zbudowane w 1194 
roku przez Pierre'a de Courtenay, aby 
chronić klasztory i parafie, które powstały 
poza miastem. W czasie wojny stuletniej 
mury zostały wzmocnione poprzez budowę 
warownych bram i baszt.  W XVI wieku mury 
przestały być utrzymywane i były 
wykorzystane jako źródło kamienia do 
budowy miasta . Do czasów współczesnych 
zachowała się jedynie część położona 
między Porte du Croux a Loarą, oprócz 
funkcji obronnej pełniła ona również rolę 
handlową, pobierano w tym miejscu podatki 
od towarów wwożonych do miasta . 
Średniowieczne wejście, zostało 
przebudowane w formie, jaką znamy dzisiaj 
w latach 1394-1398. 
 
E – Wieża Goguin 
 
Dawniej nazywana Wieżą Cuffy, została 
zbudowana w 12 wieku i odnowiona w 1419 
roku, od XVII wieku pełniła funkcję młyna 
wiatrowego. Obecna  nazwa pochodzi od 
nazwiska właściciela, który sprzedał go w 
1906 roku. 

 
Loara    

Już od czasów cesarstwa rzymskiego w Galii 
wykorzystywana była do celów 
komunikacyjnych i handlowych. Sąsiedztwo 
rzeki przyczyniło się do rozwoju regionu, a 
wzdłuż niej szybko zaczęły powstawać miasta i 
osady. Jakość gleby i łagodny klimat regionu 
sprawiają, że tereny te świetnie nadają się pod 
uprawy. Poza słynnymi winnicami, wzdłuż 
rzeki znajdziecie wiele sadów owocowych, pól 
z karczochami i szparagami, dlatego tez region 
ten nazywany jest często „Ogrodem Francji”. 
Tereny te upodobała sobie nie tylko francuska 
arystokracja, ale i francuscy królowie.  

Włoscy architekci przebudowywali rezydencje 
królewskie i siedziby arystokratów, 
dostosowując nowy styl do warunków 
klimatycznych (pałace zachowywały m.in. 
strome dachy i wieżyczki). Zdecydowana 
większość zamków powstała jeszcze w 
średniowieczu jako twierdze, przebudowano 
je w okresie renesansu dodając elementy w 
duchu renesansu włoskiego, łącząc dwie 
epoki.  
Równolegle z architekturą rozwija się także 
nowa sztuka ogrodowa i rośnie 
zainteresowanie krajobrazem.  

Dla statków morskich Loara jest dostępna do 
Nantes. Rzeka posiada połączenia z Sekwaną i 
Saoną za pomocą kanałów. Cechują ją duże 
wahania stanu wód . 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekwana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_wodny

