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Linnojen ja 
tarujen maa

Auden aluetta Etelä-Ranskassa kutsutaan myös kataarimaaksi. Patikoija 
kohtaa villin vuoristoluonnon ja korkeuksissa kohoavat keskiaikaiset linnat. 

Sää sopii patikointiin ympäri vuoden, ja ruoka ja tarinat ovat herkullisia.

Cucugnanin kylä on hyvä

tukikohta, josta voi tehdä

päiväretkiä ympäristöön.
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P
atikkareitti kulkee noin
250 kilometrin matkan
Port-la-Nouvellesta Vä-
limereltä Foix’n kau-
punkiin, joka sijaitsee

Pyreneiden vuoristossa.
Eteläranskalainen maisema

vaihtelee viini- ja auringonkuk-
kapelloista mataliin mäntymet-
siin, kristallinkirkkaisiin vuoris-
tojokiin, kanjoneihin ja karuihin
kalliojyrkänteisiin. 

Varhaiskeskiajalla tällä alueel-
la asui kristittyjen kataarien lah-
ko. Legendat liittävät kataarit
Graalin maljaan, Solomonin kul-
ta-aarteeseen ja raamatullisiin
mysteereihin. Katolinen kirkko
piti kataareja harhaoppisina ja
tuhosi heidät inkvisitiossa. 

Paikalliset ovat ylpeitä kataari-
perinnöstään ja upeista vuoris-
tolinnoistaan. Niin ylpeitä, että
patikkareitti on nimetty kataa-
rien mukaan.

Reitin varrella on yhdeksän
kataarilinnaa ja useita keskiai-
kaisia kappeleita ja luostareita.
Reitti on jaettu kahteentoista
etappiin, joissa kussakin on yö-
pymis- ja ruokapaikkoja. 

Reitistä voi lohkaista itselleen
sopivankokoisen siivun. Me va-
litsimme kaksi mielenkiintoista
aluetta ja tukikohdiksi Cucugna-
nin ja Couizan kylät, joista teim-
me päivän retkiä. 

Alueelle pääsee parhaiten
vuokraamalla auton. Julkisten
käyttäminen vaatii suunnittelua,
mutta apua saa matkailutoimis-
tolta. 

Yksi mahdollisuus on ostaa
opaspalveluja. Ne tarjoavat eri-
laisia reittivaihtoehtoja ja kuljet-
tavat tarvittaessa matkatavarat
etapilta toiselle.

Maasto soveltuu normaalikun-
toiselle. Vaativinta on kivuta
vuorilla sijaitseviin ”taivaanlin-
noihin”.

Sää sopii patikointiin läpi vuo-
den, mutta heinä–elokuussa voi
olla hyvin kuuma. Reitti on vii-
toitettu punakeltaisin merkein.

Viimeinen linnake

Reitin kolmas etappi vie Tucha-
nista Duilhac-sous-Peyrepertu-
seen. Idyllinen Cucugnanin kylä
sijaitsee alhaalla laaksossa ja on
hyvä tukikohta matkailijalle, sil-
lä viiden kilometrin säteellä on
kolme linnaa, myös parhaiten
säilynyt kataarilinna Queribus.

Cucugnanissa on majoitusta,
ravintoloita ja leipomo, jonka
jauhot jauhetaan viereisessä tuu-
limyllyssä. 

Patikkapolku on hyvässä kun-
nossa ja vie yli kukkuloiden, hal-
ki viiniviljelmien, läpi metsikkö-
jen ja pienten kylien. 

Queribusin linna sijaitsee yli
700 metrin korkeudessa keskellä
Corbieresin vuorijonoa. Viimei-
nen kipuaminen ylös vartiotor-
niin on niin tuulinen, että por-
raskaiteesta saa pitää kiinni kak-
sin käsin. 

Täältä on huima näköala joka
ilmansuuntaan: etelässä siintää
Välimeri ja lännessä Espanjan
raja. 

Queribus – kuten alueen
muutkin linnoitukset – raken-
nettiin tuhatluvulla puolusta-
maan Ranskaan kuulunutta Ara-
goniaa espanjalaisten hyökkäyk-
siltä. 

Kun raja siirtyi 1600-luvulla,
linnat autioituivat ja ne jätettiin
rappeutumaan.

Queribusista on muutaman
tunnin patikointi Cucugnaniin.

Seudut ovat syrjäisiä, eikä muita
kulkijoita näy. 

Kylässä Caveau de Cucugnanin
viinikellari järjestää tilauksesta
Corbieresin alueen laatuviinien
maistajaisia. 

Auberge du Vigneron on viih-
tyisä majatalo ja kuuluisa hyväs-
tä ruuastaan. Sään salliessa voi
ruokailla ulkoterassilla, ihailla
edessä kohoavaa vuoristoa ja ih-

metellä sen kätkemiä salaisuuk-
sia. 

Tarun mukaan Magdalan Ma-
ria pakeni kristittyjen vainoja Je-
rusalemista Ranskaan ja toi Jee-
suksen balsamoidun ruumiin
mukanaan. Väitetään, että hei-
dät haudattiin luolaan jonnekin
vuorten kätköihin.

Raunioita ja
ruokanautintoja

Cucugnanin kylän takana kohoa-
vat mahtavat Peyrepertusen lin-
nan rauniot. Cucugnanista Pey-
repertuseen patikoi noin kah-
dessa tunnissa. Perillä kannattaa
varautua kiipeämiseen. Nousu
vuoren laelle kestää kunnosta
riippuen vähintään tunnin. 

Linna on oikeastaan raunio,
mutta mahtava sellainen. Se on
rakennettu kallionseinämän jat-
koksi yli 800 metrin korkeuteen.
Täällä järjestetään vuosittain
Etelä-Ranskan suurin keskiaika-
juhla.

Omat eväät kannattaa ottaa
mukaan, sillä ylhäällä on vain ki-
veä, taivasta ja haukat kiertele-
mässä päiden yllä. Viereisessä

Duilhacin kylässä on viihtyisä
myllyravintola Auberge du Mou-
lin, jossa voi istua levähtämään
valtavan pajun katveeseen.

Ruoka on espanjalaisvaikut-
teista maalaisruokaa – ollaanhan
vain tunnin matkan päässä rajas-
ta. Ruokalistan suosikkeja ovat
katalonialaiset mausteiset sini-
simpukat ja villisikamuhennos.

Patikointi jatkuu halki maa-
seudun neljän kilometrin päässä
sijaitsevaan Soulatgen kylään,
jossa yövymme. Mon Grain de
Sel -majatalo on vaatimaton
mutta siisti. 

Sen ruoka on sen sijaan usko-
mattoman maukasta: jänispais-
tia, lammaspyöryköitä, possua
keskiaikaisessa kastikkeessa.
Ruokalista on lihapainotteinen,
mutta paikan puhelias omistaja
Joelle Casties loihtii tunnin va-
roitusajalla myös herkullisen
kasvisaterian.

Kaikki vihannekset ovat luo-
mua ja raaka-aineet vuodenaiko-
jen mukaan valittua lähiruokaa.

Pyreneiden vuoristo kätkee monta salaisuutta. Näkymä Queribusin kataarilinnan tornista.

Audejoki virtaa halki kataarimaan. Limoux’n kaupungin koh-

dalla se virtaa tyynenä, paikoin ryöppyävänä vuoristovirtana.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA K

Kaarina Griffiths
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Salaisuuksien kirkko 
pääsi Da Vinci -koodiin

Rennes le Châteaun kylä sijait-
see noin 30 kilometriä itään Cu-
cugnanista. Se on oiva kohde ta-
ruista ja historiasta pitävälle ja
aivan kataarireitin tuntumassa.

Läheinen Couizan kylä on so-
piva lähtöpiste patikoinnille. Tie
sieltä Rennesiin kiemurtelee kol-
men kilometrin matkan Auden
laaksossa halki niittyjen ja viini-
peltojen. Takaisin tullessa Coui-
zassa voi syödä lounasta tai ma-
joittua Audejoen rannalla sijait-
sevassa Ducs de Joyeusen renes-
sanssilinnassa. 

Rennesin kirkko on pyhitetty
Magdalan Marialle. Tänne tul-
laan pyhiinvaellusretkille etsi-
mään jumalaista naisenergiaa.

Rennesin kirkko ponnahti
maailmanmaineeseen, kun Dan
Brown lainasi sen mysteereitä
kirjassaan Da Vinci -koodi. 

Kirja ja tarina kirkon aarteesta
ovat houkutelleet paikalle aar-
teenetsijöitä ja kansainvälistä
mediaa. Muun muassa BBC on
tehnyt mysteereistä useita doku-
mentteja.

Tarinan mukaan kirkkoherra
Saunière löysi 1900-luvun alussa
alttaria korjatessaan jotain niin
arvokasta ja arkaluonteista, että
katolinen kirkko maksoi hänelle
vaikenemisesta. Hänellä oli yht-
äkkiä varaa korjauttaa koko kirk-
ko sekä rakennuttaa talo ja vuo-
ren rinteellä seisova tornimai-
nen kirjastorakennus. 

Alttarin korjaustöissä mukana
olleet kyläläiset kertoivat näh-
neensä pergamenttikääröjä, joi-
ta ei nähty enää koskaan Sauniè-
ren yllättävän Pariisin-matkan
jälkeen. 

Monet uskovat, että kyse oli
varhaisista evankeliumeista, jot-
ka kataarit olivat piilottaneet
kirkkoon. Tarinan mukaan evan-
keliumit todistaisivat Jeesuksen
ja Magdalan Marian avioliiton ja
perilliset. 

Jotkut tarinat kertovat kataa-
rien aarteesta ja Graalin maljas-
ta. Graalin malja oli kataarien
mukaan symboli: ikuinen lähde,
josta jumalallinen rakkaus vir-
taa. Sen on käsitetty myös tar-
koittavan Jeesuksen verilinjaa ja
Magdalan Marian kohtua.

Kirkon muuria koristavat pää-
kallonkuvat ja hautakiviin kätke-
tyt viestit kutkuttavat mielikuvi-
tusta. Sisällä kirkossa odottaa ir-
vistelevä pirunpatsas. Maria ja
Joosef seisovat alttarin molem-
min puolin, kummallakin lapsi
sylissään. Saunière uskoi tari-
naan, jonka mukaan Jeesuksella
oli kaksoisveli.

Kylässä on muutama ravintola
ja kauppoja, joissa myydään
matkamuistoja ja esoteerista kir-
jallisuutta. Kahvit tarkenee juo-
da terassilla auringossa, vaikka
on talvi. 

Taikavuoren huipulle

Bugarachvuori sijaitsee kataari-
reitin kuudennella etapilla noin
13 kilometrin päässä Rennesistä.
Se on hyvä yhden päivän patik-

kakohde. Vuorelle johtaa kaksi
polkua, joista pohjoisrinnettä
pitkin kulkeva on helpompi ja
sujuu reippailta lapsiltakin. Se
alkaa Bugarachin ja Linasin ky-
lien välistä. 

Ylös patikoi noin puolessatois-
ta tunnissa. 

Polku on viitoitettu keltaisin
merkein. Eteläinen polku on
jyrkkä ja vaatii hyvää kuntoa. Se
alkaa noin tunnin kävelymatkan
päästä Bugarachin kylästä. 

Polku kulkee ohi leirintä-
alueen ja pienen järven. Näköala
vuoren laelta 1 230 metristä on
yhtä hengästyttävä kuin nousu-
kin ja korvaa moninkertaisesti
kiipeämisen vaivan.

Perillä ei voi ostaa virvokkeita,
joten kannattaa varata mukaan
juotavaa ja eväitä.

Bugarachia sanotaan taikavuo-
reksi, ja siellä on new age -väen
mukaan yksi maailman pääshak-
roista eli energiapaikoista. Se
tunnetaan myös väärinpäinvuo-
rena, koska huipun kiviaines on
miljoonia vuosia vanhempaa
kuin alempana oleva.

Tarinat vuoren aarteista,
maanalaisesta järvestä, erikoi-
sesta energiasta ja Jeesuksen ja
Magdalan Marian haudoista ovat
joidenkin lähteiden mukaan
houkutelleet tänne sekä natsien
että Israelin salaisen palvelun
kaivujoukot. 

Adolf Hilterillä oli pakkomiel-
le Graalin maljan löytämisestä,
ja hän uskoi löytävänsä sen tääl-
tä.

Jules Verne sai Bugarachiin
liittyvistä tarinoista innoituksen
kirjaansa Matka maapallon kes-
kipisteeseen ja Steven Spielberg
elokuvaansa Kolmannen asteen
yhteys. 

Magdalan torni ja Rennes le Châteaun vuori on pyhitetty Mag-

dalan Marialle. Tänne tullaan etsimään pyhää naisenergiaa.

Fakta

Varaa majoitus
hyvissä ajoin

A Auden alueelle pääsee

lentämällä Helsingistä esi-

merkiksi Frankfurtin, Am-

sterdamin tai Pariisin Orlyn

kautta Toulousen tai Perpig-

nanin kaupunkiin. 
A Toulouse sijaitsee kataari-

reitin Pyreneiden puoleises-

sa päässä ja Perpignan

Välimeren rannalla. 
A Majapaikkojen varaukset

kannattaa tehdä hyvissä

ajoin ennen matkaa. 
A Vaelluksella on talvella

tarpeen tuulta pitävä takki

ja kesällä päähine, aurinko-

suoja ja tarpeeksi vettä. 
A Kataarireitin kartta (Le

Sentiere Cathare) helpottaa

reitin suunnittelua. Sen voi

tilata matkailutoimistosta.

Sanakirja on hyvä olla mat-

kassa, sillä vuoristokylissä ei

aina puhuta englantia. 
A Kataarilinnoihin on 4–6

euron pääsymaksu. Reittiku-

vauksia ja seudun historiaa

on kirjoissa The Cathar Way

ja Walks in the Cathar Re-

gion (Cicerone).
A Auden matkailutoimisto:

www.audetourisme.com

Possua keskiaikaiseen tapaan,

lammaspyöryköitä ja vihannes-

gratiinia. Lisäksi kylän viiniä.

Joelle Castiesin majatalo tarjoaa maukasta ruokaa ja erinomaista asiakaspalvelua Soulatgessa.

JASMIN KOKKOLA

Näköala vuo-
ren laelta kor-
vaa kiipeämi-
sen vaivan.

K JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA


