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Kokios mielos yra tavo buveinės, Galybių VIEŠPATIE!
Trokštu, ilgiuosi VIEŠPATIES šventovės kiemų;
mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui…
Juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė,
negu tūkstantis bet kur kitur…
84 psalmė „Šventyklos ilgesys“

Modernybės ir aiškaus sekuliarizmo akistatoje, užuot nykęs,
piligrimystės reiškinys atrodo plečiasi, derindamasis
prie ekonominės, socialinės ir technologinės plėtros.
Simon Coleman

Jei kas nors laikosi religinio humanizmo pozicijos,
kad žmonės yra sukūrę dievą, jei Liverpulio aplankymas
turi gilią asmeninę reikšmę, padedant žmonėms
suvokti savo gyvenimą, tada tai yra vertybė,
lygiavertė krikščionių kelionei į Jeruzalę.
M. C. Hall

Aš šiandien einu kaip keleivis
Į šventąją žemę, tylus piligrimas,
Gimtinės šilainėm ir kloniais,
Laukais ir arimais.
Vincas Mykolaitis-Putinas
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ĮVADAS

Gyvename globaliame, mobiliame ir nuolat kintančiame pasaulyje. Labiausiai

priimtina ir populiariausia žmonių mobilumo forma šiandien yra kelionės. Pasaulinės
turizmo organizacijos duomenimis, 2008 m. buvo daugiau nei 900 mln. tarptautinių

kelionių (WTO 2009). Turizmas šiandien suprantamas ne tik kaip pažintinės ar poilsinės, bet ir kaip darbo, mokslo, verslo, piligriminės kelionės. Taigi visi įvairiais tikslais
keliaujantys asmenys tampa turistais, turizmas statistiniu požiūriu tapo sinonimu keliavimui. Vis dėlto nagrinėti turizmą kaip vienalytį reiškinį itin sunku, nes skiriasi kelionių motyvai ir tikslai, būdai ir formos. Šioje knygoje nagrinėjamos vertybinės kelionės, kuriomis išreiškiamos vertybinės nuostatos, nubrėžiamos jos dalyvių asmeninio
tapatumo gairės. Tokias keliones galima laikyti atskira kelionių grupe.
Seniausios žinomos vertybinės kelionės yra religinė piligrimystė, tačiau šiandien, kaip teigė S. Coleman ir J. Elsner (1995), nepaisant visuomenės pokyčių, tapatumo suvokimo permainų ir komunikacijų technologijų tobulėjimo, religinė piligrimystė
sugeba prisitaikyti prie sekuliarių modernių naujovių ir jas panaudoti. Dėl dabartinių
pokyčių visuomenėje – globalizacijos, virtualizacijos – vis labiau susimaišo sacrum ir

profanum, vertybinė ir vartotojiška sferos. Piligrimystė tampa vertybine kelione, kurios tikslas ne tik šventa, bet ir vertybiniu požiūriu gerbtina vieta ar įvykis. Tad piligriminę ar vertybinę kelionę apibrėžiame kaip kelionę, ieškant vertybinio idealo ar jį
išreiškiant. Piligriminės kelionės metu keliautojas patiria įvairius fizinius, emocinius
ir dvasinius išgyvenimus. Kelionės dalyviams tai proga apmąstyti gyvenimo prasmę,
vertybes, santykius su kitais žmonėmis. Keliaujant išreiškiamas, demonstruojamas ir
įtvirtinamas asmeninis ir kolektyvinis tapatumas, pasaulėvaizdis ir vertybės.
Piligrimystė ir jos santykis su asmens tapatumu mokslininkų dar mažai tyrinėtas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Tūkstančiai žmonių išsiruošia į vertybines keliones
Lietuvoje ir į užsienio šalis, tačiau jų kelionės motyvai, vertybinės nuostatos, išgyvenimai kelionės metu yra nepakankamai ištirti.


ĮVADAS

Taigi vertybinės kelionės – svarbus asmeninio tapatumo raiškos tipas, reikalau-

jantis gilios mokslinės analizės. Be sociologijos mokslo, vertybinės kelionės gali būti

tiriamos visiškai skirtingų mokslų – pradedant socialine geografija, antropologija ir
baigiant religijotyra, psichologija, ekonomika, etnologija, kultūrologija, istorija, poli-

tologija. Informacija iš istorijos, literatūros, tautosakos duoda galimybę suprasti vertybinių kelionių reiškinio raidos ypatybes, aiškinti jį visos kultūros kontekste. Taigi
kelionės yra vienas iš nedaugelio reiškinių, pritraukiančių skirtingų akademinių sričių
mokslininkų dėmesį.
Piligriminės kelionės, jų prasmė dažniausiai buvo tyrinėjama atskirais pjūviais.
Kaip minėta, trūksta apibendrinančių darbų, siejančių kelionę ir tapatumą.

Užsienio šalių mokslininkai daugiausia tyrinėjo religinės piligrimystės reiškinį.

Religines piligrimines keliones geografiniu aspektu tyrinėjo G. Rinschede (1986, 1990,
1992); M. S. Bhardwaj, G. Rinschede (1988), M. S. Bhardwaj (1973); H. Tanaka (1984,
1988); M. L. Nolan ir S. Nolan (1989); A. Jackowski (1996, 1998, 2000) ir kt. Svarbias
įžvalgas, tirdamas piligrimystės problematiką, pateikė antropologas V. Turner (1967,
1969, 1973), V. Turner ir E. Turner (1978) ir jų teorijos kritikai J. Eade ir M. J. Sallnow
(1991). Piligrimystės sampratos klausimus nagrinėjo A. Morinis (1992), S. Coleman,
J. Elsner (1995), S. Coleman, J. Eade (2004), modernią sekuliarią piligrimystę – I. Reader ir T. Walter (1993), D. J. Clift ir W. B. Clift (1996). Piligrimystės ir turizmo sąsajas
tyrinėjo D. Mac Cannell (1976), N. H. H. Graburn (1989), E. Cohen (1972, 1979, 1992),
V. L. Smith (1992). Religinio turizmo studijoms ypač reikšmingi M. L. Nolan ir S. Nolan
(1989), G. Rinshede (1992), A. Jackowski (2000), L. Tomasi (2002) darbai.
Piligriminių kelionių tyrimai Lietuvoje tik pradedami. Nors apibendrinančių darbų, skirtų piligrimystės, keliautojų tapatumo problematikai, nėra, tačiau yra nemažai
darbų, nagrinėjančių skirtingus religinės piligrimystės reiškinio aspektus, konkrečias
šventąsias vietas.
Istoriniu ir geografiniu aspektu Švč. Mergelės Marijos kultą, šventąsias vietas,
susijusias su šiuo kultu, tyrinėjo ir aprašė kunigas J. Vaišnora knygoje „Marijos garbinimas Lietuvoje“ (Roma, 1958), kunigas R. G. Skrinskas knygoje „Piligrimo vadovas
po stebuklingas Marijos vietas“ (Kaunas, 1999). Katalikų pamaldumo formų ir vietinių etninės kultūros savitumų persipynimo problemą Lietuvos kalvarijose nagrinėjo
profesorius A. Motuzas. Minėtinos jo monografijos „Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių
istorija, apeiginiai papročiai ir muzika“ (Kaunas, 2003), „Veprių kalvarijos. Istoriniai,
etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai“ (Kaunas, 2006). Būtina paminėti ir keletą
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straipsnių, aptariančių piligrimystės reiškinį. Lietuvos lurdus tyrinėjo V. Lileikienė

(2003). Sociologiniu aspektu šį reiškinį analizavo A. Vosyliūtė (Vosyliūtė 1995, 1996,

2005). Kultūrologiniais komparatyviniais metodais piligrimystės kultūrą tyrinėjo
D. Vasiliūnienė (Vasiliūnienė 2000).

Apskritai galima teigti, kad turizmo arba kelionių sociologijos darbų, nagrinėjančių keliautojų tapatumą, kelionių priežastis ir motyvus, Lietuvoje trūksta, tad šis
darbas – tai bandymas šį poreikį patenkinti. Juo labiau kad daugėja įvairių specialybių
studentų, kurie savo diplominiuose darbuose nagrinėja piligrimystę, religinį turizmą,
įvairius šių reiškinių aspektus.

Socialinis tapatumas Lietuvoje dažniausiai buvo nagrinėjamas tautiniu ar etniniu
aspektu. Šia tema išleista nemažai knygų, parengta disertacijų, publikuota mokslinių

straipsnių (Taljūnaitė 2006). Minėtini M. Taljūnaitės (redaktorė, 1996), R. Grigo (2001),
E. Krukauskienės, I. Trinkūnienės, V. Žilinskaitės (red. kolegija, 2003), N. Putinaitės
(2004), B. Kuzmicko (2007) ir kitų autorių pastarojo meto darbai. Verta paminėti I. Šutinienės (2006), J. Kuznecovienės (2006) ir kitų autorių atliktus tyrimus pagal Valstybinio
mokslo ir studijų fondo remiamą projektą „Lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai:
socialinė atmintis, kultūrinis tęstinumas ir kaita globalizacijos sąlygomis“ (projekto vadovai V. Čiubrinskas, J. Kuznecovienė). Yra nemažai lietuvių autorių sociologinių darbų,
nagrinėjančių asmens vertybes, vertybines nuostatas ir orientacijas: A. Mitrikas (redaktorius, 1999), S. Juknevičius (2002, 2003), A. Vosyliūtė (redaktorė, 2003) ir kt.
Šioje monografijoje vertybinių kelionių reiškinys nagrinėjamas sociologiniu
aspektu, nepamirštant, kad jis yra daugiaplanis ir kompleksiškas reiškinys. Kelionės
analizuojamos per vienos iš pagrindinių sociologijos kategorijų – tapatumo – prizmę.
Pats asmuo, piligrimas, tampa esminiu kelionės komponentu. Darbe atskleidžiamos
skirtingos vertybinių kelionių prasmės ir reikšmės. Jis padeda geriau suvokti keliones,
jų rūšis, keliautojų motyvus. Išanalizavus Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų tiriamuosius darbus, galima teigti, kad kompleksiškai tapatumo ir vertybių raiška piligriminėse kelionėse sociologiniu aspektu Lietuvoje analizuojama pirmą kartą.
Darbo objektas – tradicinė ir moderni piligrimystė (vertybinė kelionė) asmens
tapatumo raiškoje.
Monografijoje piligriminės kelionės skirstomos į dvi dideles grupes. Tradicinė
(religinė) piligrimystė – tai kelionė į vietas, susijusias su religija, moderni piligrimystė – kelionė į sekuliarias, su religija nesusijusias vietas, kurios, atsižvelgiant į asmens
tapatumą ir vertybes, gali būti labai įvairios.
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Monografijoje nagrinėjama problema – tradicinės ir modernios piligrimystės ryšys su asmens vertybėmis ir jo tapatumu.
Tyrimo problemą nurodo vienas iš svarbiausių sociologijos uždavinių – socialinės realybės pažinimas, nagrinėjama problema ne tik parodo mokslinio ir praktinio
dėmesio piligrimystės tematikai trūkumą, bet ir atsiliepia į šiandienines socialinio gyvenimo aktualijas, lemiančias erdvinio mobilumo formas.
Darbo tikslas ir uždaviniai
Darbo tikslas – ištirti tradicinės ir modernios piligrimystės ryšį su asmens vertybėmis, jo asmeniniu ir socialiniu tapatumu.

Pagrindiniai uždaviniai:
● pristatyti piligriminės kelionės sampratą, jos ryšį su kitomis kelionės rūši-

mis;
● pabrėžti asmeninių vertybių ir tapatumo raišką piligriminėse kelionėse;
● palyginti tradicinio religinio ir modernaus piligrimo tapatumo raišką;
● nustatyti pagrindines keliautojų vertybes, kelionės motyvus, vertybes kelionės metu;
● išnagrinėti tapatumą įprasminančius kelionės geografinius tikslus, jų formavimąsi;
● įvertinti pagrindines keliautojų elgesio tendencijas ir kitus keliautojų tapatumo raiškos veiksnius;
● atskleisti vertybinių kelionių asmeninę, kultūrinę ir ekonominę reikšmę;
● aptarti piligriminių kelionių perspektyvas.
Monografijoje siekiama įrodyti du pagrindinius teiginius:
1.	Tradicinė ir moderni piligrimystė yra būdas išreikšti asmeninį ar socialinį
tapatumą, kuris kelionės metu yra formuojamas ir stiprinamas, taip pat vertybes, apimančias įvairius socialinio ir asmeninio gyvenimo aspektus.
2.	Piligriminių kelionių dalyviai pasižymi skirtingomis gyvenimo ir kelionės
vertybėmis: skiriasi kelionės motyvai, elgesys jos metu, tapatumo raiška.
Jei pirmasis teiginys daugiau susijęs su pačios piligrimystės samprata, jos funkcijomis, tai antruoju teiginiu stengiamasi pabrėžti esamus skirtumus ne tarp skirtingų
piligrimystės rūšių (modernių ir religinių piligriminių kelionių), bet tarp toje pačioje
grupėje į tą patį geografinį kelionės tikslą keliaujančių piligrimų.
Monografija apibendrina autoriaus kelerių metų tyrimus, todėl pasižymi skirtingais tyrimo metodais. Darbe remiamasi literatūros analizės, sintezės, tipologiniu,
11
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sisteminiu, apibendrinamuoju, palyginamuoju ir kartografiniu metodais. Pagrindiniai

darbo metodai – anketinė apklausa ir stebėjimas – būdingi daugumai socialinių mokslų. Empirinių tyrimų duomenys analizuojami taikant daugiamačius statistinius (faktorinė analizė) ir kitus metodus.

Kaip reigė K. Kardelis (2007: 292), kiekybinių ir kokybinių metodų derinimą ir

integraciją palaiko daugelis socialinių mokslų metodologų. Kiekybinį dedukcinį požiūrį
monografijoje papildė autoriaus naudojami kokybiniai metodai: giluminiai interviu su
religiniais piligrimais ir stebėjimas.

Monografijos teorines įžvalgas pagrindžia autoriaus atliktas kiekybinis Lietuvos
piligrimų vertybių tyrimas. Šio tyrimo pagrindas – anketinė apklausa, kuri buvo atlieka-

ma nuo 2007 m. liepos iki 2008 m. gegužės mėnesio. Apklausoje dalyvavo piligrimai, kurie su organizuotomis grupėmis keliavo už Lietuvos ribų – į kitų šalių religinius piligrimi-

nius centrus, koncertus, arba specialiu autobusu su grupe keliavo į religinės piligrimystės
vietas ir sporto varžybas Lietuvoje. Atliekant tyrimą apklausta 700 vertybinių keliautojų
(400 religinių piligrimų ir 300 modernių piligrimų). Jų amžius – nuo 14 iki 74 m.
Anketos klausimai buvo pateikti tiems religiniams piligrimams, kurie keliavo į
katalikiškas piligrimystės vietas. Religinių piligrimų kelionės tikslas buvo Šiluva, Piva-

šiūnai, Aušros Vartai, Kryžių kalnas, Lurdas, Medžiugorjė, Taize, Ženeva (katalikiško
jaunimo Naujųjų metų sutikimas), Vidurio ir Rytų Europos vienuolynai.
Į anketos klausimus atsakė ir modernieji piligrimai, keliavę į grupių „Metallica“,
„Rolling Stones“ koncertus, krepšinio komandos „Žalgiris“ aistruoliai, keliavę į Vilniuje
vykusias rungtynes su „Lietuvos ryto“ krepšinio komanda, taip pat šios krepšinio komandos aistruoliai, keliavę į Kauną jos palaikyti varžybose su „Žalgiriu“ ir į Šiaulius,
Baltijos krepšinio lygos finalinio ketverto varžybas, bei kelių Lietuvos futbolo komandų
aistruoliai.
Atrenkant respondentus buvo taikoma netikimybinė tikslinė atranka. Vertybiniai
keliautojai buvo apklausiami per kelionę su organizuota grupe į religinės ar modernios
piligrimystės vietas ar renginius. Apklausa buvo atliekama atsitiktinai pasirenkant piligrimų grupes, apie kurių keliones buvo turima informacijos, ar esančias tikslo vietoje
(Šiluvoje, Kryžių kalne ir kt.). Apklausiant su organizuotomis grupėmis keliavusius tiek
religinius, tiek modernius piligrimus stengtasi išvengti atsitiktinių keliautojų, turistų,
smalsuolių, paprasčiausiai laisvalaikį leidusių sporto varžybų ar koncertų žiūrovų ir
klausytojų. Šito nebūtų išvengta, jei klausimai būtų buvę pateikti tikslo vietoje esantiems individualiai atvykusiems keliautojams.
12
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Klausimai buvo pateikti įvairių geografinių Lietuvos vietų religiniams piligri-

mams (Vilniaus – 31 proc., Kauno – 24 proc., Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio – 12 proc.,

kitų gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojų skaičius nuo 2 tūkst. iki 100 tūkst. – 24 proc.
ir gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojų skaičius mažiau nei 2 tūkst. – 9 proc.). Dauguma atsakiusių į klausimus sporto aistruolių buvo iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio – tų
miestų, kurie turi stiprias, didelio palaikymo sulaukiančias krepšinio ar futbolo ko-

mandas. Trys ketvirtadaliai kultūrinių piligrimų buvo iš Vilniaus. Visi piligrimai nuo
išvykimo iki tikslo vietos turėjo įveikti bent 50 km atstumą – mažiausiai tiek kilometrų

buvo nuo jų namų iki šventos vietos ar vietos, kurioje vyko renginiai.

Dauguma keliautojų anketą užpildė kelionės metu autobuse, o kiti, ypač vyresnio amžiaus, ją užpildė namuose, grįžę iš kelionės, ir perdavė kelionės vadovui.
Religinės piligriminės kelionės yra vienas reikšmingiausių religijos raiškos būdų
visuomenėje. Monografijoje daugiausia remtasi katalikiškos piligrimystės analize, ta-

čiau siekiant aiškiau pagrįsti vieną ar kitą teiginį, remtasi piligrimystės fenomeno raiška ir kitose religijose.
Piligrimystė pasaulio religijose suprantama ir vertinama nevienodai. Dažniausiai
ji vertinama kaip savanoriškas pasišventimo ar ritualinis aktas, tačiau išskirtinę poziciją
piligrimystė turi islamo religijoje. Chadžas (piligriminė musulmono kelionė į Meką) yra
vienas iš penkių islamo nurodymų, kurių turi laikytis kiekvienas musulmonas.
Krikščionybėje didžiausią mastą ir reikšmę piligrimystė įgyja Romos katalikų
tradicijoje. Didžiausi krikščionių piligriminiai centrai priklauso katalikams: Europoje – Roma, Santjago de Kompostela, Lurdas ir Fatima, JAV – Vašingtonas, Meksikoje –
Gvadelupa ir San Juanas. Svarbūs tarptautiniai katalikiški piligrimystės centrai sparčiai
formuojasi ir dabar. Tai dažniausiai Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos (Betanija
Venesueloje nuo 1976 m., Medžiugorjė Bosnijoje ir Hercegovinoje nuo 1981 m. ir kt.).
Daugeliui žinomos pagrindinės katalikiškos piligrimystės vietos Lietuvoje: Vilniaus
Aušros Vartai, Šiluva, Kryžių kalnas, Vilniaus arkikatedra, Pivašiūnai ir kt.
Lietuvos religinių piligrimų Lietuvoje kasmet būna daugiau nei 300 tūkstančių,
todėl neatsitiktinai, siekiant kuo didesnio objektyvumo ir tikslumo, minėto tyrimo metu
pasirinkta 400 religinių piligrimų, kurie atsakė į anketos klausimus. Nėra tikslių duomenų, koks yra modernių piligrimų (sporto aistruolių, kultūrinių piligrimų) skaičius.
Modernios piligrimystės vietos labai skirtingos, daug vertybinių keliautojų keliauja į
įvairius tam tikrose vietose vykstančius renginius (koncertus, festivalius, sporto varžybas, bendruomenių susitikimus ir kt.). Daug sporto aistruolių ir kultūrinių piligrimų
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dažnai keliauja individualiai, todėl neįmanoma nustatyti, kiek žmonių atvyksta į koncertus praleisti laisvalaikio, o kiek dėl vertybinių motyvų.

Monografiją sudaro penkios dalys. Pirmojoje „Piligriminės kelionės sampratos

ypatumai“ pristatoma kelionių ir piligrimystės samprata, aptariamas piligrimystės ir
turizmo santykis.

Žinoma, kad piligriminės kelionės išoriniais tikslais, infrastruktūra šiandien pri-

artėja prie modernaus turizmo sampratos, tačiau, kita vertus, vidiniai keliautojo tikslai
ir vertybinis nusiteikimas, aiški jo tapatumą išreiškianti motyvacija ir elgesys atskiria
šias kelionių rūšis. Dažnai vertybinius keliautojus atskirti nuo kitų keliautojų padeda

tai, kad daugumoje kultūrų jie stengiasi būti atpažinti, nes tokia kelionė – jų asmeninio
ar kolektyvinio tapatumo dalis.

Antrojoje dalyje „Vertybių ir tapatumo raiška kelionėse“ analizuojamas as-

mens mobilumas, tapatumą įprasminantis kelionės tikslas. Daug dėmesio skiriama

V. ir E. Turner piligrimystės teorijai, kuri turėjo daugiausia įtakos piligriminės kelionės
sampratai. Aptariama svarbi kelionės dalyvių patirtis – bendruomeniškumo jausmas,

pasireiškiantis bendrumu, vieningumu ir tradicinių socialinių žymeklių atsisakymu.

Pristatoma ir kitų autorių (Eade, Sallnow 2000 ir kt.) pozicija, teigianti priešingai – piligrimų grupė yra ne atskira realybė, o visuomenės mikrokosmosas.

Trečiojoje dalyje „Tradicinė piligrimystė kaip religinio tapatumo išraiška“ ap-

tariamos tradicinės religinės piligriminės kelionės, religinis tapatumas, kelionių motyvai, piligrimų elgesio ypatumai. Remiantis faktorine analize piligrimai skirstomi į

keletą grupių. Daug dėmesio skiriama religinės piligrimystės tikslų – šventų vietų – ap-

tarimui. Trumpai apibūdinant šių vietų istoriją, išskiriamos pagrindinės šventos vietos
Lietuvoje ir Europoje. Ši dalis baigiama religinio turizmo aptarimu. Šiai turizmo rūšiai

būdingas pažintinių kelionių motyvų persipynimas su religiniais.

Ketvirtojoje dalyje „Modernios piligrimystės įvairovė – skirtingų tapatumų at

spindys“ analizuojamos asmens tapatumo išraiškos moderniose vertybinėse kelionėse.
Pirmiausia aptariamos tautinio tapatumo kelionės, kai keliaujama į tautos istorijai ar

valstybiškumui svarbią vietą ar renginį, pagerbti politinius lyderius ar į Tėvynę (gimtinę), jei gyvenama kitoje šalyje (kitoje vietoje). Kultūrinio tapatumo kelionėse atsklei-

džiamos asmens kultūrinės vertybės, pavyzdžiui, konkretus muzikos stilius, dailė ar

kitos meno šakos. Sporto aistruolių kelionės susijusios su komandos ir (ar) konkretaus
atleto palaikymu išvykos varžybose.
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ĮVADAS

Penktojoje dalyje „Piligriminių kelionių reikšmė“ apibūdinama piligrimystės
kultūrinė, socialinė ir ekonominė reikšmė, vertybinių kelionių mastas, analizuojamos
Lietuvos piligrimystės vietų ir piligriminių kelionių perspektyvos.

Keliaujantis erdvėje žmogus, turintis savo vertybines nuostatas, tapatumą,
motyvaciją, yra vienas svarbiausių kelionės elementų, todėl monografijoje į keliones
žvelgiama kaip į šių nuostatų ir asmeninės savasties paieškos ar demonstravimo vie-

tą. Monografija aktuali įvairių sričių specialistams, susijusiems su kelionėmis, turizmu:
kelionių ir renginių organizatoriams, turizmo politikos kūrėjams, turizmo industrijos
atstovams.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 metais patvirtino Jono Pauliaus II piligri-

mų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013

metų programą, kurios vienas iš tikslų – Lietuvos religinės piligrimystės vietose padidinti vietos ir užsienio piligrimų ir turistų skaičių. Todėl ypač svarbu žinoti religinių piligrimų kelionės motyvus, jų elgesį ir tapatumo raišką kelionės metu. Taigi ši knyga gali
būti naudojama tolesnėms vyriausybinėms programoms, susijusioms su piligrimystės
ir turizmo vystymu Lietuvoje.
Knygoje pateikiamos mintys ir tyrimų rezultatai taip pat gali būti naudojami tolesniems moksliniams religinės ir modernios piligrimystės, sporto aistruolių tapatumo
raiškos kelionėse tyrimams Lietuvoje. Darbas įprasmina tolesnį tapatumo sociologijos,
turizmo ir laisvalaikio sociologijos, socialinės geografijos, religijotyros mokslų vystymąsi Lietuvoje.
Monografijos autorius nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie knygos
leidybos, visiems keliautojams, užpildžiusiems Lietuvos piligrimų vertybių tyrimo anketas, kelionių vadovams ir organizatoriams, Lietuvos piligrimų bendrijos nariams.
Už visapusišką pagalbą ir geranoriškumą autorius dėkingas Socialinių tyrimų
instituto direktoriui prof. habil. dr. Arvydui Virgilijui Matulioniui, Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. Alfonsui Motuzui, Socialinių tyrimų instituto vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Anelei Vosyliūtei.
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I. PILIGRIMINĖS KELIONĖS
SAMPRATOS YPATUMAI
1. Kelionių samprata, rūšys, klasifikacijos
Laisvalaikis – industrinės visuomenės fenomenas, suteikęs laisvę pasirinkti ir

patenkinti skirtingus poreikius. Pasirinkimo skalė, svyruojanti nuo galimo iki būtino ir
reikalingo, tampa nemaža modernaus žmogaus problema. Laisvalaikis tapo patrauklia
ir pelninga rinkos preke. Laisvalaikiu plėtojama veikla tampa pagrindiniu tarptautinės
ar nacionalinės ekonomikos stimulu, nes sukuria daugybę darbo vietų įvairiose sferose – nuo kelionių ir turizmo iki meno, įvairaus hobio, sporto, sveikatos ir grožio. Kita
vertus, laisvalaikio pasirinkimas priklauso nuo asmens socialinių ir dvasinių vertybių,
kultūrinės aplinkos.
Laisvalaikis (turintis angl. leisure reikšmę) – tai laikas, kurį žmogus gali panaudoti atkurdamas fizines ir dvasines jėgas, ugdydamas asmenybę. Gerai praleistas laisvalaikis siejasi su gyvenimo kokybe, gyvenimo džiaugsmu. Šiandien žmonės turi daugiau laisvo laiko nei anksčiau, o laisvalaikio veiklai išleidžia vis didesnes pinigų sumas.
Tad jau galima kalbėti apie darbo civilizacijos destrukciją ir besiformuojančią naująją
laisvalaikio civilizaciją (Savicka 2003: 60).
Laisvalaikiui tapus socialine tikrove, žmonės galėjo skirti laiko ne tik egzistencijai. Darbas – tai laikas, skirtas išgyvenimui, laisvas laikas – laisvas nuo darbo laikas. Ne
visas laisvas nuo darbo laikas priskiriamas laisvalaikiui, o tik tas, kuriame individas yra
laisvas nuo bendrųjų įsipareigojimų ir pareigų ir kuris priklauso tik nuo individo valios.
J. Dumazedier (1974) laisvalaikį apibrėžia kaip grupę individo laisva valia įgyvendinamų interesų, siekiant atsipalaiduoti ar patirti malonumą, kaip naujų įgūdžių tobulinimą
ar žinių įgijimą, laisvą dalyvavimą socialiniame gyvenime ar kūrybiniame darbe, kaip
laiką, laisvą nuo profesinių, šeimos ir socialinių įsipareigojimų (Vukonic 1996: 4). Kai
kurie autoriai (Opaschowski 1976) laisvalaikį priskiria tai sferai, kurioje žmonės gali
išsaugoti savo tapatumą ar ugdyti naują.
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Šiandien laisvalaikis ne tik atstato žmogaus fizines ir dvasines jėgas po darbo,

bet yra ir žmogaus saviraiškos, savęs realizavimo, tapatumo raiškos instrumentas. Yra

daug (daugiau kaip 500) skirtingų laisvalaikio užsiėmimų (Matulionis 2003: 72), ku-

riuos galima įvairiai skirstyti. Pagal turinį laisvalaikio formas skirstome į individualias

(skaitymas, naršymas internete, televizoriaus žiūrėjimas ir kt.) ir visuomenines (visuomeninė veikla, kultūrinių renginių (koncertų, kino filmų, teatro, sporto varžybų) lankymas ir kt.), aktyvias fizines (sportas, kelionės ir kt. ) ir pasyvias (nieko neveikimas),

socialinių įgūdžių (bendravimas su draugais, bendraminčiais, žaidimai kortomis ir kt.)
ir antisocialines (chuliganizmas, alkoholizmas, narkomanija ir kt.), hobį ir pomėgius
(fotografija, kolekcionavimas, muzikos klausymasis ir jos atlikimas, sodo priežiūra,

dailė, žvejyba ir t. t.) ir kt. Kelionė yra vienas reikšmingiausių laisvalaikio leidimo būdų,

kai galima ne tik tobulėti, išreikšti save, bet ir užsiimti fizine veikla, todėl ji priskiriama
aktyviam laisvalaikio leidimui.

Kelionė – viena iš laisvalaikio formų, kai laikas ir ištekliai naudojami judėjimui

geografinėje erdvėje. Analizuodami keliones iškart susiduriame su apibrėžimų ir sam-

pratos problema.

Šiandien terminas keliautojas dažnai vartojamas kaip termino turistas sinoni-

mas. Dėl įvairių motyvų keliaujantys asmenys dažnai viename ar kitame kontekste
vadinami turistais. Turizmas apibrėžiamas kaip bet kokia laikina kelionė iš įprastos

darbo ir gyvenimo vietos. Taip apibrėžiama pirmiausia statistikoje. Kita vertus, sąvoka

turizmas visuotiniame diskurse dažnai vartojama, siekiant apibrėžti poilsinę ar pažintinę kelionę. Kaip teigė J. Van Harssel (1994: 3), nėra visiems priimtino turizmo apibrė-

žimo iš dalies dėl turistinės veiklos rūšių kompleksiškumo, iš dalies dėl to, kad skirtingi

interesai yra susiję su skirtingais turistinės veiklos aspektais. Turizmo terminas varto-

jamas daugelyje skirtingų sferų, tokių kaip geografija, ekonomika, statistika, rinkodara
ir verslas, sociologija, antropologija, istorija, psichologija ir kitose, todėl apibrėžiant
patį reiškinį vartojamos skirtingos sąvokos ir skiriasi pati reiškinio samprata.

Pirmą kartą turizmo sąvoką mėginta apibrėžti 1937 metais, nes kasmet didėjo

tarptautinių atvykėlių skaičius. Nacijų lygos tarybos statistikos ekspertų komitetas rekomendavo „tarptautinio turisto“ apibrėžimą. 1963 metais Jungtinių Tautų konferencijoje Romoje buvo priimtas šiek tiek platesnis „lankytojo“ apibrėžimas. 1968 metais

šis apibrėžimas kartu su „turisto“ (tourist) ir „ekskursanto“ (excursionist) apibrėžimais

buvo patvirtinti Jungtinių Tautų statistikos komisijoje.
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Bendroji sąvoka „keliautojas“ apibrėžiama taip: keliautojas – tai asmuo, keliaujantis iš vienos vietos į kitą, nepaisant to, koks jo kelionės tikslas ir transporto rūšis.

Lankytojas – tai asmuo, keliaujantis į kitą vietą už jam (jai) įprastos gyvenamosios
aplinkos ribų ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, ir jo (jos) pagrindinis kelionės
tikslas nėra veikla, už kurią atlyginama lankomoje vietoje (Valstybinis turizmo departamentas 2006: 36).

Pagal turizmo formas lankytojai skirstomi į tarptautinius lankytojus ir vietinius lankytojus. Pagal lankymosi trukmę lankytojai skirstomi į vienadienius lankytojus (ekskursantus) ir turistus (lankytojus, kurie apsistoja viešnagės vietovėje bent vienai nakčiai).
Taigi turistas – tai lankytojas, kuris lankomoje vietovėje arba šalyje apsisto-

ja bent 24 valandoms (vienai nakvynei). Pagal lankymosi tikslus turistai skirstomi į
besilankančius laisvalaikio, poilsio ir atostogų tikslais, draugų ir giminių aplankymo,
profesiniais ir verslo, studijų, gydymosi, religiniais, sporto ir kitais tikslais. Kadangi išskiriami įvairūs turizmo tikslai, turizmas apibrėžiamas kaip bet kokia laikina kelionė iš
įprastos darbo ir gyvenimo vietos.
Galima pateikti ir patį turizmo apibrėžimą, vartojamą statistiniais tikslais. Turizmas – tai veikla asmenų, kurie laisvalaikio, verslo ir kitais tikslais keliauja į vietas už
savo įprastinės aplinkos ribų ir ten būna ne ilgiau kaip vienerius nepertraukiamus metus (Europos Komisija 1998). Taigi turizmas – tai veikla, susijusi su kelione už asmens
įprastinės aplinkos ribų įvairioms reikmėms tenkinti. Ši veikla turi būti savanoriška,
nesusijusi su apmokamu darbu ir trunkanti mažiau nei vienerius metus.
Užsienio turistas yra asmuo, kuris iš nuolatinės gyvenamosios vietos vyksta į
kitą šalį, kurioje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, praleidžia joje daugiau negu
vieną naktį, bet ne ilgiau kaip metus, ir pagrindinis kelionės tikslas nėra samdomoji
veikla, apmokama toje šalyje (Valstybinis turizmo departamentas 2006: 37).
Statistikai keliautojus pirmiausia skirsto pagal tai, ar jie įtraukiami į turizmo statistiką, ar ne. Įtraukiami į turizmo statistiką lankytojai skirstomi į turistus (nakvojančius lankytojus) ir vienadienius lankytojus. Kaip minėta, prie turistų priskiriami ir ne
laisvalaikiu (pvz., darbo tikslais) bei religiniais, dvasiniais tikslais keliaujantys žmonės
(1 pav.).
Tam tikros šalies atžvilgiu turizmas gali būti trijų rūšių – vietinis, atvykstamasis
ir išvykstamasis, o šias rūšis derinant turizmą galima suskirstyti į vidinį (vietinį ir atvykstamąjį), nacionalinį (vietinį ir išvykstamąjį) ir tarptautinį (atvykstamąjį ir išvykstamąjį) turizmą.
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Laisvalaikis, poilsis
ir atostogos

KELIAUTOJAI

Draugų ir giminių
lankymas
Verslas ir
profesinis
Gydymasis

Įtraukiami į
turizmo
statistiką
Pagrindinis
apsilankymo
tikslas

Religiniai /
piligrimystė

Kiti

LANKYTOJAI

TURISTAI
(nakvojantys lankytojai)

Kitos šalies
piliečiai
Kruizų
keleiviai

Įgulų nariai
ne rezidentai
Įgulos (jų nariai
praleidžia šalyje
vieną dieną)

Neįtraukiami į
turizmo statistiką:
dirbantieji pasienyje,
laikinieji imigrantai,
nuolatiniai imigrantai,
klajokliai, tranzitiniai
keleiviai, pabėgėliai,
ginkluotųjų pajėgų nariai,
konsulatų darbuotojai,
diplomatai.

VIENADIENIAI
LANKYTOJAI

Piliečiai, gyvenantys
užsienyje
Vienadieniai lankytojai,
atvykstantys ir išvykstantys
tą pačią dieną

1 pav. Tarptautinių lankytojų klasifikavimas (Valstybinis turizmo departamentas 2006).

Kaip matyti iš šių oficialių apibrėžimų, keliavimo ir turizmo terminai tapo sinonimais. Šie terminai nusako tris pagrindinius kelionių elementus (Hall 2005: 16):
1) žmonių judėjimą;
2) ekonomikos sektorių;
3) plačią žmonių tarpusavio sąveikos sistemą (įskaitant poreikį keliauti už bend
ruomenių ribų ir paslaugas, kuriomis siekiama tenkinti šiuos poreikius).
Tačiau su techniniais turizmo apibrėžimais nesutinka nemažai turizmą tiriančių socialinių sričių mokslininkų. Be to, kai kurias religines piligrimines keliones (pvz.,
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musulmonų keliones į Meką) turizmu pavadinti gana keblu (Liutikas 2006). Pagal apibrėžimą turizmas apima skirtingas kelionių rūšis, kai keliaujama savo noru, išskyrus
keliavimą ieškant apmokamo darbo ar siekiant pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą.
Tačiau tiek musulmonus piligrimus, vykdančius vieną iš penkių jų religijos priesakų

ir kasmet keliaujančius į Meką, tiek induizmo išpažinėjus, šventojoje vietoje nuspren-

dusius sutikti mirtį, turistais pavadinti sunku. Ypač kai piligriminės kelionės turi gilias
tradicijas ir kelia pavojų pačių piligrimų gyvybei. Štai musulmonų piligriminių karavanų kelionių į Meką metu piligrimai nuolat turėjo kovoti su dykumos smėliu ir plėšikais. Dauguma tokių piligrimų visą kelionės laiką skirdavo maldoms ir meditacijoms,
neteikdami jokio dėmesio pakelės miestams ir kitoms vietoms. Turizmu nelabai tiktų
vadinti ir krikščionių piligrimines keliones viduramžiais, kai atlikdami atgailą kai kurie

piligrimai save netgi plakdavo.
Todėl ir šiandien tiek musulmoniškose, tiek kai kuriose Azijos šalyse (Indijoje,
Japonijoje) keliones į šventas vietas labiau linkstama vadinti ne turizmu, o šventomis
kelionėmis, religine migracija ar tiesiog piligrimyste (Jackowski 2000: 69).
Nemažai autorių turizmą sieja su laisvalaikiu ir keliavimu jo metu (Wang
2000: 4). V. Smith turistus apibrėžia kaip „laikinai nedirbančius asmenis, kurie, siekdami patirti permainų, savanoriškai lanko vietą už kasdieninės namų aplinkos“ (Smith
1989: 1). E. Cohen (1979) akcentavo turizmo sąsajas su keliautojų motyvais ir kelionės
patirtimi. Be to, atlikęs pagrindinių turisto bruožų analizę, jis pateikė tokį turizmo apibrėžimą: „turistas yra savo noru ir laikinai keliaujantis asmuo, kurio kelionės siekis yra
malonumas patiriant naujų įspūdžių ir pojūčių, pasikeitimų santykinai ilgai trunkančioje, bet ne periodinėje kelionėje, iš kurios visada sugrįžtama“ (Cohen 2001: 23).
Šį apibrėžimą sudaro šeši pagrindiniai komponentai:
1) pastovumas (turistas yra laikinai keliaujantis asmuo, turintis pastovius namus, į kuriuos periodiškai grįžta ar ilgainiui ketina grįžti, kitaip tariant, nėra
klajoklis ar nomadas);
2) savanoriškumas (turistas yra keliautojas, keliaujantis savo noru, ne pabėgėlis
ar karo belaisvis);
3) kelionės kryptis (turistas – tai asmuo, kuris grįžta, jis nėra išvykęs į vieną
pusę emigrantas);
4) kelionės trukmė (turistinė kelionė reliatyviai ilga, šis reliatyvumas priklauso
nuo ankstesnės keliautojo patirties ir visuomenės ar jos grupių kultūrinių
normų, tačiau tai nėra vienos dienos kelionė ar ekskursija);
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5) periodiškumas (turistinė yra ne periodinė kelionė, tai nėra kelionė į antrus
namus, vasarnamį ar į darbą iš priemiesčio);

6) kelionės tikslas (turizmas yra ne instrumentinė kelionė, neturinti kito tikslo,
turistai nėra verslo tikslais keliaujantys asmenys, misionieriai, politikai ir kiti
asmenys, kurių kelionės pirmiausia turi ekonominius, politinius ar religinius
tikslus).

E. Cohen sutinka, kad ribos tarp turisto ir ne turisto vaidmenų yra neaiškios ir
miglotos, todėl yra daug tarpinių kategorijų. Dėl instrumentinių tikslų keliaujančius

asmenis (studentus, konferencijų dalyvius, diplomatus ir politikus, lankančius tėviškę

emigrantus, taip pat religinius piligrimus) jis priskyrė asmenims, turintiems dalinį turisto vaidmenį.

Kiti autoriai turizmą sieja su trumpalaikiu žmonių judėjimu į vietas, esančias už
įprastos gyvenamosios vietos, su prekių ir paslaugų vartojimu ar specifinės patirties
įgijimu (Burns 1999: 31). Ch. R. Goeldner ir J. R. B. Ritchie (2006) turizmą priskiria
pramonei, tačiau formuluodami turizmo apibrėžimą stengiasi atsižvelgti į skirtingas
socialines grupes, kurios dalyvauja ar yra veikiamos šios pramonės ir kurių požiūris
yra gyvybiškai svarbus ieškant išsamaus apibrėžimo. Jie išskiria keturias skirtingo požiūrio suinteresuotas grupes:
1) Turistai. Jie siekia įvairios fizinės ir psichologinės patirties ir pasitenkinimo.
Šių siekių pobūdis daugiausia lemia pasirenkamas kelionės vietas ir plėtojamą veiklą.
2) Verslininkai, aprūpinantys turizmo prekėmis ir paslaugomis. Verslininkai turizmą vertina kaip galimybę gauti pelno, pagal rinkos poreikį tiekiant
prekes ir teikiant paslaugas.
3) Turistus priimančios bendruomenės ar teritorijos valdžia. Politikai turizmą vertina kaip ekonominės gerovės jiems pavaldžioje teritorijoje veiksnį,
nes piliečiai iš šio verslo gali gauti pajamų. Jiems svarbu tiesioginės ir netiesioginės įplaukos į biudžetą, apmokestinant turistų išlaidas, ypač vertinamos
įplaukos iš tarptautinio turizmo. Valdžia gali vaidinti svarbų vaidmenį formuojant turizmo politiką, ją skatinant ir įgyvendinant.
4) Priimančioji bendruomenė. Vietiniai žmonės turizmą vertina kaip veiksnį,
susijusį su kultūra ir darbu. Jiems svarbūs didelio skaičiaus tarptautinių turistų ir vietinių gyventojų sąveikos padariniai, kurie gali būti ir naudingi, ir
žalingi.
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Įvertinę visas skirtingo požiūrio grupes, autoriai turizmą apibrėžia kaip procesą,
veiklą ir jų rezultatus, kylančius iš santykių ir sąveikos tarp turistų, turizmo paslaugų

teikėjų, vietinės valdžios, vietinės bendruomenės ir kitos supančios aplinkos, kuri dalyvauja pritraukiant ir priimant lankytojus (Goeldner, Ritchie 2006: 5).

Lietuvoje yra tendencija turizmą sieti su rekreacija (Grecevičius ir kt. 2002). Turizmas suprantamas kaip rekreacijos sudedamoji dalis, rekreacinių poreikių tenkinimo
priemonė.

Monografijoje turizmo sąvoka taip pat bus siejama su rekreacija ir vartojama, remiantis kai kurių turizmo, kaip reiškinio, tyrėjų (Nash (1981), Smith (1989), ir kt.) api-

brėžimais: turizmą jie apibrėžia kaip savanorišką ir laikiną laisvalaikio kelionę, siekiant
patirti kažko naujo (siekiant pažinti) ir pasikeitimų (fizinio ir dvasinio jėgų atstatymo).

Turizmui nepriskirsime vertybiniais (piligrimystė) ar poreikio bei instrumentiniais (gydymasis, verslo kelionės, giminių lankymas, studijos užsienyje, bėgimas nuo valstybėje
gresiančio pavojaus, laikinas darbas ir kt.) tikslais keliaujančių asmenų. Ši turizmo samprata pirmiausia bus taikoma lyginant vertybinius keliautojus su asmenimis, keliaujan-

čiais dėl malonumo ar poilsio.
Galima išskirti įvairias kelionių ir turizmo tipologijas ir klasifikacijas. Pagal su
kelione susijusią tematiką išskiriame tokias turizmo formas, kaip ekoturizmas, kultūrinis turizmas, religinis turizmas, turizmas gydymosi tikslais, sporto turizmas, sekso
turizmas, politinis turizmas, ekonominis turizmas, kaimo turizmas. Keliones ir turizmą
galima skirstyti pagal kelionės trukmės ir laiko, geografinės erdvės požymius, keliautojų motyvus. Klasifikuojant dažnai atsižvelgiama į turistų skaičių, keliavimo būdą, pasirenkamas pramogas.
E. P. Murphy (1985) išskyrė dvi turizmo tipologijų kategorijas – sąveikos ir
pažinimo-normatyvinę. Sąveikos tipologija pagrįsta turistų, jų aplinkos ir siekiamo
tikslo vietovės tarpusavio sąveika. Pavyzdžiui, E. Cohen (1972), remdamasis turistų
santykiais su turizmo industrija ir jiems priimtinu instituciniu lygiu bei ryšiu su pri
imančia šalimi, pasiūlė juos suskirstyti į keturias grupes: organizuotų masinių turistų,
individualių masinių turistų, tyrėjų ir klajotojų. Pirmosios dvi grupės yra institucinių
keliautojų, kurie reikalauja geresnių paslaugų tiek organizuojant kelionę, tiek būnant
tikslo vietoje. Jų kontaktai su priimančia bendruomene yra mažesni, nei kitų dviejų
tipų. E. Cohen tvirtino, kad fundamentalūs kintamieji, formuojantys turistų vaidmenų
pagrindą, yra neįprastumas ir familiarumas. Neįprastumo ir naujumo visais būdais,
net patirdami diskomfortą ir pavojų, siekia klajotojai, jie dažniausiai stengiasi išvengti
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kontaktų su turistais ir pirmenybę teikia bendravimui su vietiniais. Organizuoti masiniai turistai siekia didesnio familiarumo ir mažesnio kontakto su priimančia kultūra.

V. Smith (1989) turistus skirstė derindama jų kiekį ir prisitaikymą prie vietinių normų,
o kiti – atsižvelgdami į keliautojų elgesį, interesus, nuomones.
Pažinimo-normatyvinė tipologija pagrįsta turistų motyvacija, psichologiniais aspektais. Daugeliui žinomą šio tipo tipologiją sukūrė S. C. Plog (1972). Jis pagal psichologinius asmenybės bruožus turistus skirsto į tris tipus. Alocentrikai yra individualūs,
aktyvūs, pasitikintys ir nuotykius mėgstantys keliautojai, psichocentrikai yra jų priešingybė, konservatyvūs ir pasyvūs turistai renkasi bendras, populiarias ir saugias tikslo vietas ir veiklą, tarp jų yra midcentrikai, kurie įkūnija labiausiai būdingą vidutinio

turisto tipą. Alocentrikai siekia naujos patirties būdami smalsūs, ieškodami nuotykių.
Psichocentrikai teikia pirmenybę komfortiškai aplinkai su artimais draugais ir retai
įsitraukia į naują laisvalaikio veiklą ar mėgina atrasti naujas turistines vietas. Midcentrikai yra hibridinis tipas, jiems reikalingas individualumas tikslo vietoje, bet kartu ir
kelionės paslaugos ir saugumas, kurį užtikrintų kelionės agentas.

Vienas iš aktualiausių klausimų, pateikiamų piligrimams, yra jų kelionės motyvai.
Keliautojų motyvus ir jų grupavimą pagal motyvus analizavo nemažai autorių (Crompton
1979; Dann 1981; Iso–Ahola 1982; Pearce 1982; Yuan ir McDonald 1990). Literatūros
analizė šia tema atskleidžia du pagrindinius veiksnius, motyvuojančius turistus kelionei.
Postūmio veiksnys – tai vidinės, psichologinės jėgos, stumiančios priimti sprendimą, traukos veiksnys – išoriniai tikslo vietos požymiai, stipriai traukiantys keliautojus. Vidiniai po-

stūmio veiksniai susiję su troškimu pabėgti, pailsėti, atstatyti sveikatą, patirti nuotykių,
bendrauti, pakelti prestižą, suartėti su šeima ar patirti jaudinančių pojūčių (Crompton
1979). Taip pat tai siekis pabėgti nuo rutinos ar įgyti autentiškos patirties. Išoriniai traukos veiksniai yra tie, kurie tikslo vietai suteikia patrauklumo, pavyzdžiui, poilsio paslaugos, kultūriniai renginiai, natūrali aplinka ir kt. Šios tikslo vietos savybės gali būti kaip
postūmis ir motyvas vykti į kelionę arba kaip šio postūmio ar motyvo sustiprinimas.
J. Krippendorf (1987) išvardijo aštuonias pagrindines keliavimo priežastis: jėgų
atgavimas ir atsinaujinimas, socialinė integracija, pabėgimas, bendravimas, laisvė ir
apsisprendimo teisė, savęs realizavimas, laimės siekis ir akiračio praplėtimas. Jo manymu, turistai turi motyvaciją vykti bėgant „nuo“, o ne vykti „į“. R. McIntosh ir C. Goeldner
(1990) pasiūlė keturias platesnes kategorijas, apimančias labiau specifines minėtas
priežastis – fiziniai veiksniai, kultūriniai veiksniai, tarpasmeniniai veiksniai, statuso ir
prestižo veiksniai.
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Kiti autoriai (Pearce 1982) manė, kad kelionės motyvai atsiranda tada, kai indi-

vidas nori patenkinti kokį nors poreikį. Ši samprata remiasi H. A. Maslow (1943) hierarchine poreikių teorija ir jos pritaikymu kelionės motyvams. Pagal šią teoriją individų

veiksmus ir elgesį lemia, juos motyvuoja sąmoningi ir pasąmonėje esantys poreikiai.
Skirtingus poreikius galima išdėstyti hierarchiniu principu: žemiausiame lygmenyje

yra fiziologiniai poreikiai (alkis, troškulys, poilsis, pastogė), virš jų – saugumo, socialumo (meilės) ir pagarbos poreikiai, galiausiai viršutiniame lygmenyje yra saviraiškos,
savęs realizavimo poreikis. Remiantis šia teorija aukštesnio lygmens poreikiai pasiekiami tik patenkinus žemesnio lygmens poreikius, nors H. A. Maslow (1943) teigė, kad
elgesį gali lemti daugiau nei vienas poreikis vienu metu. L. P. Pearce (1982: 65) teigė,

kad H. A. Maslow modelis apima daugumą kelionės motyvų, taip pat daugelio elgesį
lemiančių motyvų atsiradimo problemą, ilgalaikes motyvacines perspektyvas.

2. Šiandieninės vertybių ir tapatumo paieškos
Vertybes galima apibrėžti kaip abstrakčius įsitikinimus, kultūriniu požiūriu apibrėžtus ir laikomus pagrindiniais pažiūrų ir elgesio orientyrais. Vertybės yra trokštami

tikslai, besiskiriantys svarba, tačiau jos yra pagrindiniai žmogaus gyvenimo principai.
Vertybės, pažiūros ir elgesys yra susijungę hierarchiniame tinkle, kur vertybės išlieka
pagrindiniais, labiausiai stabiliais įsitikinimais. Vertybės nėra susijusios su konkrečiu
objektu ar situacija, tačiau jos formuoja pagal situaciją specifinių pažiūrų pamatus ir
daro įtaką elgesiui (Watkins, Gnoth 2005: 225).

Vertybės plačiąja prasme gali būti suvokiamos kaip „svarbos funkcijos“: kuo
svarbesnis individui ar žmonių grupei koks nors objektas ar reiškinys, tuo didesnę vertę jis turi (Juknevičius 2002: 10). Taigi žmonių vertybes galima apibrėžti kaip idėjas,
kas visuomenei svarbu, vertinga ar pageidautina (Giddens 2005). Šios idėjos suteikia
prasmę ir kryptį žmonėms, kai jie užmezga santykį su socialine tikrove.
Vertybės nėra neutralios, jos vertinamos teigiamai ar neigiamai ir skirtingame
kultūros kontekste turi nevienodą reikšmę ir svarbą. Nevienodą vaidmenį vertybės
atlieka ir skirtingose visuomeninio gyvenimo srityse (šeimoje, darbe, kelionėse), kur
jos turi skirtingą normatyvinį pobūdį ir savitas raiškos formas. Vertybės dažniausiai
laikomos nuostatas ir įsitikinimus lemiančiais veiksniais. S. Juknevičius ir A. Matulionis
(2001: 9) vertybes apibūdina kaip platesnius, abstraktesnius darinius nei nuostatas,
kurios nurodo tam tikrą specifinę padėtį, objektą ar asmenį. Grupė nuostatų gali būti
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susijusi su konkrečia vertybe. Taigi vertybės yra daugiaplanės ir turi daug aspektų. Jos
yra kriterijai, pagal kuriuos žmonės įvertina savo tikslų teisingumą (Čiužas 2005: 9).

Psichologai vertybę apibrėžia kaip tikrovės objektų reikšmingumą, kurį siekia-

ma įtvirtinti žmonių psichikoje kaip asmenybės savybę (Bitinas 2004: 255). Tai, kas

vertinga, reikalauja pripažinimo. Pripažindamas asmuo užima tam tikrą poziciją, kuri
parodo jo vertybinę orientaciją. Ši išreiškiama elgesiu, parodant, kad jis apsisprendė
priimti vieną ar kitą vertybę. Taigi vertybinę orientaciją suprantame kaip vaizdinį apie
svarbiausius gyvenimo tikslus ir priemones jiems pasiekti. Tai vertinantis vaizdinys,

nukreiptas į vertybę (Matulionis, Mikšys 1992: 31).
Pačias vertybes įprasta skirstyti į tam tikrus lygius. Max Scheler (1874–1928)

nustato tokią vertybių hierarchiją (Šeleris 1989):
● Žemiausiame lygmenyje yra juslinės malonumo ir nemalonumo (vitalinės)
vertybės, sukeliančios pasitenkinimo arba kančios pojūtį.
●	Aukštesnės pagal suskirstymą yra vitalinio jutimo vertybės, sukeliančios
gyvybinius (biologinius) pojūčius: sveikatos ir ligos, silpnumo ir pakilimo,
džiaugsmo ir liūdesio bei pan.
●	Trečiasis vertybių skalės elementas – dvasinės vertybės, kurios savo duotybe
iškyla virš fizinių kūno poreikių ir žmogų supančio pasaulio. Jas išreiškiant
reikalinga aukoti vitalines vertybes. Prie dvasinių vertybių M. Scheler taip pat
priskiria estetines, kaip grožio ir bjaurumo; teisines, kaip teisingumo ir neteisingumo; metafizines, kaip gėrio ir blogio vertybes.
●	Aukščiausiosios yra šventumo ir nešventumo vertybės. Šventumo vertybė
yra susijusi su Dievu, kurio pirmasis pasireiškimo aktas yra meilė.
Šiandien dažnai vartojamas daugelyje šalių empiriškai patikrintas Sh. H. Schwartz
(1992, 2007) vertybių suskirstymo modelis. Autorius išskiria dešimt skirtingos motyvacijos vertybių tipų: savo krypties numatymas, universalumas, geranoriškumas, tradiciškumas, konformizmas, saugumas, galia, pasiekimai, hedonizmas ir stimuliavimas.
Pagal Sh. H. Schwartz, šie vertybių tipai reprezentuoja tris universalius žmogaus egzistencinius poreikius: individų, kaip biologinių organizmų, reikmes, koordinuotos socialinės sąveikos reikalingumą ir grupės išlikimo ir gerovės poreikius.
Išdėstydamas vertybes apskritime Sh. H. Schwartz į jį įkomponuoja keturkampį, kurio kampuose yra skirtingos dimensijos. Esant savęs pabrėžimo ir savitranscen-

dencijos dimensijų priešpriešai galios ir pasiekimų vertybės oponuoja universalumo ir
geranoriškumo vertybėms. Pirmosios dvi orientuojasi į asmeninius interesus, o kitos
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dvi – į kitų interesus ir gerovę. Panaši situacija ir esant atvirumo pokyčių ir konservatyvumo dimensijų priešpriešai. Čia savo krypties numatymo ir stimuliavimo verty-

bės oponuoja saugumo, konformizmo ir tradiciškumo vertybėms. Pirmosios pabrėžia
nepriklausomus veiksmus, mintis ir pasiruošimą naujai patirčiai, o likusios pabrėžia
savęs apribojimą, tvarką ir pasipriešinimą pokyčiams. Hedonizmas turi tiek atvirumo,
tiek savęs pabrėžimo elementų.

Tyrimai rodo vertybių kitimą priklausomai nuo amžiaus, išsimokslinimo, pajamų.
Kokios vertybės yra svarbiausios, individas renkasi pats. Vertybių reikšmė ir

vertybių hierarchija priklauso nuo individo subjektyvių nuostatų. Kaip minėta, vertybės atsiskleidžia per tam tikras vertybių sistemas – vertybines orientacijas. Vertybinės orientacijos išreiškia tam tikrą pasaulio sampratą, kuri nukreipia ir įprasmina

žmogaus elgesį. Psichologijos žodyne (1993: 324) nurodyta, kad vertybinė orientacija
tartum programuoja visą žmogaus veiklą, lemia ne tik svarbiausią elgesio kryptį, bet ir
vieną ar kitą poelgį ar net atskirą veiksmą. Ji yra kultūros, kaip specifinio ir istoriškai
susiklosčiusio žmonių gyvenimo būdo, esmė. Vertybinės orientacijos kinta lėtai, nėra
tiesiogiai paveikiamos. Kiekvienas vertybinės orientacijos keitimas iš individo reikalauja didelių dvasinių pastangų ir valios.
Kad ir ką darytume, mūsų vertybės mus veikia. Nebūtinai tai turi būti sąmoningas veiksmas, kai sąmoningai pasirenkame vieną veiksmų eigą ir atmetame kitą. Mūsų
vertybinės orientacijos mus veiks ir tada, kai neturėsime aiškių argumentų, kodėl viena veiksmų eiga geresnė už kitą.
Konkrečios vertybės susijusios su konkrečiu tapatumu. Kaip nurodo V. Gecas
(2000), vertybių sistemos užima svarbią vietą tapatumo raidoje. Tapatumas integruoja
asmens vertybes ir bruožus, kuriais individas save apibrėžia. Pagrindinis šaltinis susipažinti ir perimti tam tikras vertybes yra šeima, didelę įtaką vertybių formavimuisi
taip pat daro mokykla, bendraamžiai, bendruomenė ar organizacijos, kurioms asmuo
priklauso, taip pat žiniasklaida, darbovietė. Apskritai socializaciją galima apibrėžti kaip
procesą, kuris moko gyventi tam tikroje kultūroje, ją suprasti, perimant jos vertybes,
įsitikinimus, normas. Socializacijos metu ir susikuriame savo tapatumą – savęs suvokimą tiek socialiniu, tiek asmeniniu (savimonės) lygmeniu.
Asmeninis tapatumas susideda iš tęstinumo (buvimo tuo pačiu asmeniu visą laiką), integracijos (buvimo ne fragmentiška, o vientisa asmenybe), identifikacijos (buvimo kaip kiti) ir skirtingumo (buvimo unikaliu ir skirtingai ribotu). Kiekviena situacija
sukuria įtampą prisiimant socialinius vaidmenis, juos vaidinant, deklaruojant tapatu26
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mą su grupe ir, priešingai, darant kažką, kas pabrėžtų unikalumą ir skirtingumą (Am-

merman 2003: 209). Kiekvienoje socialinėje situacijoje mes projektuojame paveikslą,

savo tapatumą, kuriam aplinkiniai gali pritarti ar nepritarti. Ateityje su ta pačia socialine grupe mes galime būti kitokie nei buvome praeityje, ignoruoti jos reakciją ar jausti
teigiamą mūsų tapatumo patvirtinimą (Taylor, Spencer 2004: 2).

Taigi asmeninis tapatumas yra vidinis savęs suvokimas, tačiau kartu jis parodo
asmens vietą visuomenėje. Tapatumas juda tarp mūsų ir kitų suderintoje erdvėje, jis
yra iš naujo vertinamas ir labai susijęs su visuomenėje cirkuliuojančiomis kultūrinėmis
reikšmėmis (Taylor, Spencer 2004: 4).
Pavyzdžiui, šiandieniniai religiniai piligrimai, gyvenantys globalioje visuomenėje, visų pirma identifikuoja save kaip asmenis, dėl dvasinių ar vertybinių motyvų

keliaujančius į šventą ir gerbtiną vietą. Taip sprendžiama tapatumo, savęs įprasminimo
ir suvokimo problema. Tapatumas pirmiausia suprantamas kaip gebėjimas apibūdinti
save, kiekvienoje situacijoje išskirti save identifikuojančius požymius.
Kuo platesni asmens socialiniai ryšiai, tuo įvairiapusiškesnis tampa jo asmeninis
tapatumas. Kuo šie ryšiai yra labiau išplėtoti su skirtingą poziciją visuomenės struktūroje užimančiais asmenimis, tuo daugiau įvairių požiūrių, įsitikinimų, elgesio formų
asmuo gali suformuoti. Toks ryšių skirtingumas lemia ir asmeninių vertybių įvairiapusiškumą, o kartu ir šias vertybes erdvėje žyminčių simbolinių vietų skaičių.
Per piligrimines keliones išreiškiamas tiek asmeninis, tiek kolektyvinis ar bend
ruomeninis tapatumas. Tapatumą apibrėžiame kaip savęs suvokimą tiek socialiniu
(kolektyviniu), tiek asmeniniu (savimonės) lygmeniu. Formuojantis kolektyviniam tapatumui asmenys suvokia save kaip panašius į kitus bendruomenės narius. Suvokimas,
kad priklauso konkrečiai bendruomenei ar socialinei grupei, asmeniui yra emociškai
svarbus. Kolektyvinis tapatumas yra tartum asmeninio tapatumo socialinis išplėtimas
(Brewer, Gardner 2004: 69), tam nereikia asmeninių santykių tarp grupės narių, tai
greičiau savęs priskyrimas tam tikrai socialinei kategorijai. Kolektyviniu tapatumu asmuo pripažįsta ir internalizuoja konkrečios grupės normas ir būdingas charakteristikas, taip pat suformuoja savęs suvokimą, atitinkantį grupės tapatumą. Svarbu pabrėžti,
kad tapatinimasis su konkrečia grupe yra svarus pamatas apsibrėžti tinkamus socialinio palyginimo šaltinius. Grupės, su kuria dalijamasi tapatumu, ir kitų skirtingo tapatumo grupių įvairių socialinių charakteristikų lyginimas leidžia individui labiau suvokti
patį save. Pažymėtina, kad kolektyvinio tapatumo terminas dažnai vartojamas kaip socialinio tapatumo termino sinonimas.
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Kolektyvinio tapatumo raiška labiau pastebima piligriminėse kelionėse. Šventose ir pagarbos vertose vietose matome didžiules minias religinių piligrimų, kurių
daugelis atvyksta su organizuotomis grupėmis, sporto varžybose – viename tribūnų sektoriuje susitelkusius komandos aistruolius, išsiskiriančius tos pačios spalvos

atributais, alternatyvios muzikos koncerte – muzikos grupės gerbėjų vienodus judesius.
Kolektyvinis tapatumas gali pasireikšti puoselėjimu konkrečių vertybių – lojalu-

mo, pasiaukojimo, solidarumo, ištikimybės, pagarbos ir kitų.

Tiek asmeninis, tiek socialinis tapatumas formuojamas pažymint skirtumus. Kai
skirtumų nėra, formuojasi tapatumas. Tapatumas pradeda formuotis, kai kūdikis pastebi, kad jis skiriasi nuo mamos. Daug vėliau, artėjant paauglystės amžiui, kai vaikas

bręsta, didelę reikšmę tapatumo formavimuisi turi ne tik šeima, bet ir bendraamžių
grupės, dažnai besiskiriančios lytimi. Vaikystė nėra izoliuota nuo suaugusiųjų pasaulio,
dėl skirtingų vietų ir skirtingo laiko vaikystėje įgytas patyrimas yra skirtingas. Įvairūs
kasdieniniai aplinkos veiksniai, turintys įtakos suaugusiųjų pasauliui, tiesiogiai paliečia ir vaikus, ir jų tapatumo raidą.
Pagrindiniai lemiantys tapatumą veiksniai yra socialinė, politinė ir ekonominė
aplinka, gamtinės, kultūrinės ir kitos civilizacijos sąlygos, religija. Tokie visuomenei
darantys įtaką socialiniai ir ekonominiai veiksniai, kaip globalizacija, tiesiogiai lemia
mūsų tapatumo sampratą ir raidą.
Globalizacija – ir skiriantis, ir vienijantis veiksnys – „nukelia centrą į periferiją, o
periferiją į centrą“ (Waters 1995: 136). Anot R. Robertson (1989), globalizacija yra „visaapimantis procesas, kurio metu visas pasaulis vis labiau tampa tarpusavyje susijęs“
(Beyer 1994: 27).
Dalijimasis ta pačia, stipriai išreikšta gyvenimo patirtimi yra vidinis kolektyvinio
tapatumo aspektas. Religija ir etniškumas – vienos iš svarbiausių grupės formavimosi
pagrindo dalių. Globalizacija daro įtaką visoms gyvenimo sritims, taip pat ir religijai.
Kadangi piligrimystės, kaip fenomeno, kilmė itin susijusi su religiniu tapatumu ir šventumo vertybių išraiška, globalizacijos reikšmę religijai aptarkime šiek tiek plačiau.
Globalizacija daro įtaką religijai ne tik netiesiogiai, bet ir tiesiogiai, veikdama
žmonių religinį gyvenimą. Pirmiausia tikima, kad sekuliarizacija, kaip pasaulio modernizacijos tęsinys, yra vienas iš svarbiausių globalizacijos padarinių. Tačiau, kita vertus,
religijos atgimimas ar atgavimas taip pat svarbi globalizacijos charakteristika (Wuthnow 1996).
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Pasaulinės „desekuliarizacijos“ tendencija, pasak D. J. Adams (1998), – tai ne tik

nauji religiniai judėjimai, bet ir tai, kas yra daug svarbiau – tradicinių religijų atgimimas ir atsinaujinimas. Šis dabartinis polinkis į religiją gali būti tyrinėjamas ir postmodernizmo kontekste. Z. Bauman tvirtina, kad postmodernizmas gali būti suprantamas

kaip grąžinantis pasauliui tai, ką modernybė įžūliai paėmė, kaip sugrąžinimas pasauliui tų kerų, kuriuos modernybė stengėsi išsklaidyti. Kitaip sakant, modernybė „atnešė
sekuliarumą, postmodernybė grąžina šventybę“ (Bauman 1992: X).

Globalizacija su savo skirtingumu religijos sferoje žlugdo įsitikinimus ir bendrą
sutarimą, kas yra tiesa, o kas ne. Globaliame pasaulyje nėra absoliučios tiesos, tiesa
priklauso nuo kiekvieno asmens pasirinkimo. Vyrauja tiesos pliuralizmas, religijų išpažinėjai žino kitas įsitikinimų sistemas ir vis labiau tampa neįmanoma pasirinkti vieną

jų, kaip absoliučią tiesą. Nebėra jokio teisingumo ar klaidingumo kriterijaus ir jokio

mastelio, kuris būtų arba turėtų būti visų priimtas.
Tiesos, kaip ir prekių, pasirinkimas tampa priklausomas nuo pasiūlos ir paklausos dėsnių. Pasak R. Robertson, šiandien, galbūt išskyrus islamo šalis, pastebime aiškią
religijos privatizacijos, kartu ir religijos tapimo preke tendenciją (Robertson 2000: 65).
Religija tampa viena iš prekių, produktų, kurio pasirinkimas priklauso nuo asmens
skonio. Religinės idėjos, grupės, judėjimai ir bažnyčios konkuruoja religinėje rinkoje.
Nepriklausomos iniciatyvos ir laisvas pasirinkimas formuoja pasiūlą, kai religijos vartotojai yra laisvi rinktis. Pagal savo norą jie gali išsirinkti vieną arba kitą įsitikinimų
sistemą ir pagal savo individualius vertinimus atmesti visas kitas.
Svarbus aspektas globalioje visuomenėje – religinio fundamentalizmo iškilimas,
kuris yra tartum atsakas į tiesos ir įsitikinimų pliuralizmą, modernizacijos procesus.
Šiame kontekste pasaulyje itin analizuojamas islamiškasis fundamentalizmas yra tartum reakcija į postmodernius globalizacijos veiksnius, kurie kelia grėsmę islamiškajam
tapatumui (Barber 1996).
Globalioje erdvėje, kaip pastebi B. Meyer ir P. Geschiere, „yra daug empirinių įrodymų, kad žmonių susirūpinimas būti įtrauktiems į neturinčius ribų globalius srautus,
atrodo, yra priežastis ieškoti nekintamų orientacinių taškų ir veiksmų sistemų, siekti
patvirtinti senas ir konstruoti naujas ribas“ (Meyer ir Geschiere 1999: 2).
Globalizacija turi didelės įtakos laiko ir erdvės sampratai. Technologijos panaikina laiko ir erdvės atstumus, išlaisvina iš teritorinių suvaržymų. Erdvė susitraukia arba
tampa virtualia. Globalūs pasikeitimai informacijos gavimo ir naudojimo srityje, interneto plėtra šiandien leidžia susiformuoti virtualiai šventai erdvei.
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Taigi globalizacijos įtaka žmonių vertybių supratimui yra didžiulė ir reali. Vertybės, keičiančios socialinį visuomenės būvį, veikia žmonių laisvalaikį, taip pat ir keliones. Vertybinės kelionės tampa atramos, vertybių sistemos užtikrinimo, asmeninės

tiesos ieškojimo kelionėmis. Tokie veiksniai, kaip vartotojiškumas, individualizmas,
materializmas, konkurencija, naudos siekis kartu su aptartomis sekuliarizacijos, religinio atgimimo, privatizacijos, religijos tapimo preke, partikuliarizmo idėjomis darė
tiesioginę įtaką religinei piligrimystei, leido susiformuoti ir iškilti modernios piligrimystės fenomenui.
Globalizacija yra ne tik ekonominis, bet ir kultūrinis fenomenas, ji stimuliuoja
skirtingų rūšių partikuliarizmo ir lokalizmo atsiradimą. Todėl būtina „rasti visame pa-

saulyje vietą“. Tai, kad vis daugiau žmonių tampa vis labiau mobilūs, neprieštarauja šiai
lokalinei ir įsišaknijusiai tapatumo paieškai. Priešingai, kai kurie autoriai atkakliai tvirtina, kad netgi mobilūs žmonės, netgi žmonės, turintys aukštą socialinį statusą, ir ne tik
tie, kurie dabar vadinami „migruojantys darbininkai“, turi gyvenimiškos patirties, susijusios su specifinėmis vietomis. Jie dažnai su jomis stengiasi palaikyti ryšį, grįždami ten
ne tik dėl asmeninių aplinkybių, bet dažnai dėl kolektyvinių tapatumo pasireiškimų,
tokių kaip festivaliai ar piligrimystės (Voye 2002: 120).
Šiandien asmeniniai tapatumai, veikiant tokiems veiksniams, kaip globalizacijai,
vartotojiškumui, tampa labiau fragmentiški, skatinantys ieškoti naujų savęs suvokimo
apibrėžčių. Pasak Z. Bauman, mes gyvename „likvidžioje“ (postindustrinėje) modernybėje, kuri vis labiau savo narius stumia į vartotojo, o ne į gamintojo vaidmenį. Šioje modernybėje kiekvieno žmogaus tapatumas tampa lankstus ir takus. Žiniasklaida,
globalinio laiko ir erdvės skirtumų mažėjimas kultūrinius reiškinius daro laikinus, o
fiksuotą individualų tapatumą mažiau efektyvų (Bauman 2000).
Taigi suvokti piligrimo tapatumą nėra lengva. Šiandien piligrimo ir turisto tapatumai yra susipynę, galima išskirti atskirą keliautojo tapatumą. Vienos kelionės metu
keliautojas dažnai pereina iš „piligrimo“ į „turisto“ būvį ir atvirkščiai. Z. Bauman (1996)
teigė, kad šiandien nebėra priešpriešos tarp piligrimo ir turisto, nėra prieštaravimų
tarp pamaldumo ir poilsio. Tačiau šį tradicijos ir modernumo susimaišymo laipsnį sunku įvertinti empiriniais terminais. Sunku atskirti „smalsųjį keliautoją“ nuo „religinio
keliautojo“ ir suvokti jo ar jos tapatumą (Tomasi 2002: 19).
Individas, modernioje religinėje kelionėje jausdamas vis naują tvarką, sukuria
nuoseklią savo patirčių seką, kuri individualizuoja jo vietą pasaulyje (Blasi 2002: 160).
Žmonės šiandien į piligriminius centrus keliauja ne norėdami atlikti atgailą, bet gauti
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malonių – išgyti nuo fizinių negalių ar dvasiškai sustiprėti. Perėjimas nuo asketizmo
prie misticizmo radikaliai keičia piligrimo patirtį ir visiškai derinasi su religinių patirčių individualizacija, kuri asocijuojasi su postmodernybe (Swatos 2002: 98).

Šiandieninis tapatumas, anot Z. Bauman, ne tik fragmentiškas, bet ir praeinantis,
be suvaržymų, besikeičiantis, laikinas. Z. Bauman tikro piligrimo įvaizdis artimas modernybei – piligrimystė kyla iš būtinybės, bijant pasiklysti dykumoje, tai yra veiksmas,
kai siekiama betikslei kelionei suteikti tam tikrą tikslą. Būti piligrimu reiškia ne tik eiti,
bet eiti turint tikslą (Bauman 1996: 21).
Tuo tarpu sustabarėjimo ir apribojimų siekiančiai išvengti postmoderniai gyvensenai (kurią, anot Z. Bauman, išpažįsta dabartinė visuomenė – D. L.), suvokiamai kaip
trumpalaikių fragmentų seka, labiau tinka bastūno, valkatos, turisto ir žaidėjo metafo-

ros. Šiems gyvenimo stiliams būdingas fragmentiškumas ir nutrūkstamumas, laisvė nuo
įsipareigojimų. Jei modernybei rūpėjo tapatumo formavimo, vientisumo ir stabilumo
klausimai, tai postmodernybei būdinga pasirinkimo laisvė (Bauman 1996: 21).
Vadovaujantis Z. Bauman metaforomis šiandien sprendžiamas klausimas, kiek
šiandieniniai piligrimai yra tikri piligrimai ir kiek yra perėmę „bastūno, turisto, valkatos ar žaidėjo“ bruožų, kokią įtaką jie turi „vertybinio keliautojo“ tapatumui. Kitaip
sakant, Z. Bauman kelia klausimą, kokią įtaką vertybinėms kelionėms daro dabartinis
gyvenimo būdas.
Vis dėlto aiškiai matome, kad vertybinės kelionės šiandien išlieka svarbios žmogaus asmeniniam ir kolektyviniam tapatumui. Didėjanti pasirinkimo laisvė skatina kelione išreikšti skirtingas vertybes, piligrimai keliauja tiek į religines, tiek į sekuliarias
vietas, renginius. Tolesniuose skyriuose analizuosime tos pačios kelionės dalyvių tapatumą, jų vertybes, kurių skirtingumas ir nevienalytiškumas yra atsakas į šiandieninei
visuomenei būdingą pasirinkimo situaciją.

3. Piligrimystė kaip vertybinė kelionė
Kelionė yra pažinimo procesas, sąmoningo ryšio su mus supančia aplinka kūrimas, laikas, per kurį apmąstomas gyvenimas, vertybės, ugdomas tapatumas. E. Cohen
teigė, kad pagrindinis kai kurių tipų keliautojų motyvas yra asmeninio tapatumo ugdymas arba lūkestis pakeisti save kelionėje (Cohen 2006). Susitikimas su Kita yra būdas
pažinti save, tai vyksta kelionėje, formuojant platesnį pasaulėvaizdį, tyrinėjant kieno
nors patirtį, paveldą ar namų aplinkai nebūdingus vaidmenis.
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Taigi kelionė gali būti asmeninio tapatumo dalis, o keliavimas – šio tapatumo de-

monstravimas ir išraiška. Apibūdinti, kas tu esi, galima apibūdinant, kuo tu skiriesi nuo

kitų. Tai ypač būdinga jauniems žmonėms, kurie save laiko ne turistais, bet ieškotojais,

piligrimais ar tiesiog keliautojais.

Anksčiau pagrindinė vertybinių kelionių rūšis buvo religinė piligrimystė. Reli-

giniai piligrimai tiki, kad aplankę šventą vietą išspręs dvasines ar fizines problemas,

sustiprins savo tikėjimą ir tapatumą. Religinė piligrimystė – tai glaudesnio santykio su
dievybe ieškojimas, siekis padėkoti Dievui už patirtas malones, atlikti atgailą ir išpirkti

nuodėmes, atsinaujinti dvasiškai. Tačiau šiandien piligrimystė, įgydama naujas modernias formas, peržengė religinės sferos slenkstį.

Naujai suvokti piligrimystę turėjo įtakos žiniasklaida, terminus „piligrimystė“ ir

„piligrimai“ kai kada vartodama kaip sinonimus keliautojo ar klajoklio sąvokoms ir apibūdindama keliones ar keliautojus kaip neturinčius nieko bendra su tradicine religine
piligrimyste, pavyzdžiui, „piligrimystė į Bairoitą (operos festivalį)“, „verslo piligrimai“,

„modernaus šokio piligrimai“. Toks terminų „piligrimystė“ ir „piligrimas“ vartojimas
leidžia manyti, kad šie žodžiai šiandieninėje visuomenėje pamažu praranda religinę
prasmę ir dažnai vartojami sekuliariame kontekste.

Tokia vartosena išplečia ir modernina piligrimystės sampratą. Be to, kaip ap-

tarėme, postmoderni religinė sfera daug labiau fragmentiška nei ankstesniais laikais,
išsiskirianti religiniu pliuralizmu, individualizacija ir privatizacija.

S. Coleman ir J. Elsner (1995: 214) teigia, kad jei priimame vieną E. Durkheim

požiūrio į šventybę aspektą – supratimą, kad šventybė kai kuriais atžvilgiais įkūnija ir

reprezentuoja visuomenės idealus, galime manyti, kad piligrimystė šiandien įgyja naujas formas, peržengiančias tradicinę religinę praktiką. Mes pašventiname erdvę, kurią

garbiname ar gerbiame per joje įgytą potyrį, patirtus vaizdus, garsus, įžengimo ritua-

lus. Šventa erdvė ne visuomet atvira, dažnai ji apribota įžengimo ir išėjimo veiksniais,

todėl privalu atlikti piligriminę kelionę, norint ten patekti.

Jeigu šventybė simbolizuoja kolektyvines patirtis, tada nereikia stebėtis, kad „re-

liginius“ jausmus sukelia sportiniai įvykiai, tautos susitelkimas kilus pavojaus grėsmei,

kovojant su ja ar išsivaduojant. Taigi E. Durkheim (1999 (1921)) šventybę suvokė ne
kaip dvasinę realybę, bet kaip visuomenės jėgų produktą. Kolektyvinis visuomenės gy-

venimas suteikia pradžią tiek kasdieninės veiklos profanum pasauliui, tiek sakraliam

etinių ir moralinių vertybių – idealų, kuriais vadovaudamasi visuomenė siekia gyven-
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ti – pasauliui. Visuomenei būdinga kurti sakralinius objektus, sudievinti žmones, daiktus ir idėjas (Durkheim 1999: 327).

Šiandieninę sekuliarizaciją keičia sakralizacija, procesas, kurio metu sekuliaru

tampa šventa arba atsiranda kitos naujos šventumo formos, priklausomai nuo asmeninio tikėjimo, institucinės praktikos ir politinės galios (Demerath III 2003: 214).

Neatsitiktinai vertybinių kelionių metu lankomos pačios įvairiausios vietos – nuo

pramogų kulto sukurtų vietų, kaip Greislandas (rokenrolo karaliaus Elvio Preslio palaidojimo vieta), Liverpulis (grupės The Beatles šlovės pradžios miestas), televizijos seri-

alų filmavimo vietos (Star trek, Lost) iki sporto varžybų ir religinės piligrimystės vietų

(Jeruzalė, Roma, Meka). M. C. Hall teigia, kad sekuliarių vertybinių kelionių prasmė yra

identiška religinės piligrimystės kelionėms: „jei kas nors laikosi religinio humanizmo
pozicijos, kad žmonės yra sukūrę dievą, jei Liverpulio aplankymas turi gilią asmeninę
reikšmę, padedant žmonėms suvokti savo gyvenimą, tada tai yra vertybė, lygiavertė
krikščionių kelionei į Jeruzalę“ (Hall 2006: 73).

Artėjame prie modernios piligrimystės išskyrimo (pranc. moderne – naujausias,

šiuolaikinis, Tarptautinių žodžių žodyne (1985) „modernus“ apibrėžiamas kaip „atitinkantis šių dienų reikalavimus ir skonį“), o kartu ir bendros piligrimystės sampratos praplėtimo.

Kaip ir tradicinė piligrimystė, moderni piligrimystė pasižymi dviem pagrindiniais bruožais – aiškiu kelionės tikslu ir vertybinėmis nuostatomis, skatinančiomis šio tikslo siekti.

Tiek tradicinei, tiek moderniai piligrimystei negalima priskirti kelionės, kai gerbtinos ir
šventos vietos tam tikroje geografinėje erdvėje aplankomos keliaujant kitais tikslais.

J. D. Clift ir W. B. Clift teigė, kad piligrimystė yra archetipinis žmonijos patirties

pavyzdys: „piligrimystė yra kelionė, ritualas, paminėjimas, paieška to, ko kartais piligrimai negali išreikšti žodžiais, galbūt netgi to, ko jie iki galo nesuvokia“ (Clift, Clift
1996: 9). Kai kurie piligrimystės tyrėjai ją apibrėžė, atsižvelgdami į religinius, pusiau

religinius ir sekuliarius kelionės tikslus, į žemiškos, virtualios ar metaforinės piligri-

mystės idėjas. A. Morinis teigė, kad „piligrimystė yra asmens, ieškančio vietos ar būvio,
kelionė, kuria jis ar ji tikisi išreikšti vertybinį idealą“ (Morinis 1992: 4). Tada ir tas
asmuo, kuris keliauja į jam vienam svarbią vietą, taip pat gali būti piligrimas. Taigi „pi-

ligrimystė yra tiek tikra kelionė, tiek simbolinė ar metaforinė, kurioje vyksta dvasiniai
ir (ar) socialiniai pokyčiai“ (Dubisch 1995: 35).

Taigi vertybinę kelionę galima laikyti kaip asmens vertybinio idealo išraišką.

Šis idealas dažniausiai yra kultūriniu ir istoriniu požiūriu apibrėžtas, jo egzistavimu
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specifinėje socialinėje aplinkoje tiki individai ar jų grupės. Pagrindiniais kelionės elementais tampa kultūriniu požiūriu suformuotos tikslo vietos pasirinkimas ir kelionės
motyvai. Patys vertybiniai idealai, kurie išreiškiami kelionėje, gali būti įvairūs: religi-

niai, dvasiniai, tautiniai, kultūriniai, meno (dailės, muzikos), sporto ar kiti asmeniniai ir
kolektyviniai idealai (2 pav.). Tikslo vietos gali būti religiniai, kultūriniai, nacionaliniai
ar gamtiniai objektai, vertybiniu požiūriu svarbūs įvykiai ir renginiai, žymių žmonių,

autoritetų gyvenimo vietos, jų kapai ir kt. Vertybės tampa kelionės „postūmio“ veiksVertybinis idealas
1.	Religija, Dievas, šventieji
(religinė piligrimystė)
2.	Tauta (tautinio tapatumo kelionės)
3.	Kultūra, menas (kultūrinė piligrimystė)
4.	Sportas (sporto aistruolių kelionės)
5.	Kitas asmeninis ar kolektyvinis
idealas

Piligriminė
kelionė

Socialinė, politinė ir
ekonominė aplinka
(vartotojiškumas ir
individualizmas, sekuliarizacija
ir religinis atgimimas),
gamtinės, kultūrinės ir kitos
civilizacijos sąlygos, religija

Tapatumas
ir vertybės

niu, o jas simbolizuojančios vietos erdvėje – keliautojų „traukos veiksniu“.

2 pav. Tapatumo ir piligriminės kelionės ryšys.

Piligrimystės motyvai priklauso nuo piligrimo asmeninio gyvenimo istorijos, patirties, gyvenimo būdo, socialinės ir kultūrinės įtakos, nuo to, kas gali nulemti dvasinį
ar vertybinį kelionės pasirinkimą. Anot A. Giddens (2000: 107), modernybė pasitinka
individą su sudėtinga pasirinkimų įvairove, mes renkamės gyvenimo stilių ir gyvenimo
planus, kurie tampa kasdieninio elgesio ir laisvalaikio veiklos priežastimi.
Aiškiai deklaruojant vertybinį kelionės tikslą, žmogaus vertybės yra atpažįstamos ir įvertinamos. Tik vertybinės kelionės metu (ne turistinės, ne gydymosi, ne verslo
kelionės) žmogus aiškiai parodo savo vertybines nuostatas, leidžia jas įvertinti kitiems.
Vertybinis idealas, puoselėjamas piligriminių kelionių metu, gali asocijuotis su
dievybe, šventaisiais ar įkūnyti nacionalinius, kultūrinius ar kitus kolektyvinius idealus (pvz., sporto renginiai), taip pat tai gali būti atskiro individo unikali vertybė. Nors
išoriškai tokius piligrimus neįmanoma atskirti tuo turistų, vis dėlto vidinės nuostatos,
tapatumas ir kelionės motyvai leidžia įžvelgti skirtumą tarp šių kelionės rūšių.
Vertybių tyrėjai išskiria tris asmens santykio su vertybėmis lygius: 1) kognityvinį, kai žmogus žino apie vertybę, bet dar jos neinternalizavo; 2) emocinį, kai žmogus
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ne tik žino, bet ir suformavo tam tikrą santykį su vertybe; 3) elgesio, kai žmogus ne tik

žino ir yra suformavęs santykį su vertybe, bet ir ta vertybė tapo jo veikimo motyvu (Juk

nevičius, Matulionis 2001: 15). Taigi kelionės (veikimo) motyvu tampa noras išreikšti
vertybę.

Piligrimystės tikslas yra konkretus ir gerai žinomas ruošiantis kelionei. Skirtingai nuo bendrų pažintinių, rekreacinių ar kitų keliautojų interesų, modernus piligrimas
apie kelionės tikslą turi išankstinių žinių, nes tai susiję su jo tapatumu, savęs įprasmi-

nimu. Tuo aiškiu išoriniu tikslu ir vidinėmis nuostatomis tikslą pasiekti piligrimystė
skiriasi nuo pažintinių, poilsinių, darbo ir profesinių kelionių.
Savanoriškai pasirenkamos laisvalaikio veiklos yra gera galimybė išreikšti ir
demonstruoti savo tapatumą. Kelionė taip pat tinkama vieta parodyti savo socialinį

tapatumą, užmegzti naujus socialinius ryšius. Vertybinėje kelionėje demonstruojami
tokie socialiniai tapatumai, kaip kataliko, krepšinio komandos aistruolio, skauto, metalo muzikos stiliaus gerbėjo, tautininkų partijos nario ir kt.
Asmuo, grįžęs namo iš reikšmingos kelionės, gali būti susikūręs kitokį savo paties įvaizdį nei atrodo kitiems. Grįžus namo kiekvienam vertybiniam keliautojui reikia
vėl taikytis prie kasdieninės aplinkos, šis taikymasis dažniausiai pasižymi dvasiniu pakilimu, vertybių įtvirtinimu. Nors kelionė dažniausiai sustiprina turėtą vertybinę nuostatą, tačiau gali padėti atrasti ir kitų nuostatų, ir įsitikinimų.
Daugelis autorių sutinka, kad skirtingi individai tą pačią vietą suvokia skirtingai:
„kiekvienas individas turi daugiau ar mažiau savitą konkrečios vietos vaizdinį […] kiek
vienas turi savo asmeniškumo, atsiminimų, emocijų ir intencijų mišinį, kurie nuspalvina tą vietos vaizdinį ir suteikia jai savitą tapatumą“ (Relph 1976: 56). Vietos jutimas
yra tapatumo sudedamoji dalis, kultūrinėje erdvėje nėra neutralių vietų, kiekviena jų
turi civilizacinę, kultūrinę, nacionalinę, bendruomeninę ar asmeninę prasmę. Individo
veikla kultūrinėje erdvėje nuolat formuoja ir stiprina jo tapatumą. Ryšys tarp tapatumo
formavimo ir erdvės yra simbolinis, kur simboliai, savitai jaučiant vietą, turi konkrečią
reikšmę.
Vertybinių kelionių tikslai yra kultūriniai konstruktai, tad vertybinė kelionė tampa ne tik asmeninio tapatumo kelione, bet ir priimamos kultūros atspindžiu. Moderniomis kategorijomis „turistai“ (plačiąja prasme) apibrėžiami kaip neišradinga ir neturinti vaizduotės masė, pasyvūs aktoriai, turizmo industrijos klientai. Modernus turizmas
pasižymi aiškiu laiko ir erdvės valdymu, vadinamąja masine kelionių patirčių gamyba,
nuspėjamumu ir patikimumu. Nuspėjamumas poilsinėse kelionėse pasireiškia tuo, kad
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turistinių agentūrų klientai siekia kuo mažiau siurprizų, ypač nemalonių. Jie nori tiksliai žinoti, kur keliaus ir ką pamatys, kur nakvos ir ką valgys, kiek tai kainuos.
Tačiau šiandieninė vėlyvosios modernybės ar postmodernistinė situacija komp

likuoja šią perspektyvą. Šiandieniniai keliautojai, pasak Z. Bauman, yra „įspūdžių ieškotojai ir išgyvenimų kolekcionieriai“ (Bauman 2007: 144). Piligrimai tampa vertybių

ieškotojais ir jų skleidėjais.

Postmodernistinė turisto patirtis formuojama vizualinių, materialinių ir simbolinių produktų bei kultūros tekstų fragmentų srautais. Nors vertybiniai keliautojai
toliau išlieka tapatumo demonstravimo ir tam tikrų vertybių propaguotojais, tačiau

dažnai jų tapatumas formuojamas kultūriniais tekstais (knygos, TV serialai, filmai), o
šių tekstų sukuriamos naujos kultinės erdvės (pvz., X files filmavimo vietos Vankuve-

ryje) tampa jų kelionių tikslais. Kyla pavojus, kad kelionės patirtis gali būti kartojama
ir atnaujinama vėl ir vėl, kol dirbtinė konstrukcija pasirodys tikresnė nei pati „tikrovė“
(Saarinen 1998). Tačiau vertybiniam keliautojui kelionės patirtis yra kažkas tikrai vertinga ir vertinama. Kelionė tampa išorine jo minčių ir idėjų išraiška.
Vertybiniai idealai gali įvairuoti – nuo visuomenėje priimtinų ir atspindinčių didesnės visuomenės dalies vertybes (pvz., vyraujanti religija, patriotiškumas) iki subkultūrų ir visuomenės požiūriu marginalių vertybių (pvz., išskirtinio stiliaus muzikos
klausymasis, didesnio sąlyčio su gamta ieškojimas alternatyvioje bendruomenėje,
protesto grupės veikla). Bet kokiu atveju lankomos vertybinės vietos tampa socialiai
reikšmingiausios išreiškiant asmens tapatumą. Šios vietos yra už kasdieninio gyvenimo erdvės, labiau autentiškoje erdvėje.
Čia reikėtų grįžti prie vertybių teorijų. Materialistinė pasaulėžiūra turi įtakos
sampratai, kad pagrindinis vertybės atpažinimo požymis yra jos gėrybė. Kas yra gėrybė, sunku apibrėžti, nes pačius kriterijus, kuriais remiantis nustatoma gėrybė kaip
vertybė, lemia nuomonių įvairovė. Gėrybės nustatymo kriterijai dažnai jau iš anksto
yra nulemti mūsų subjektyvaus pritarimo ar nepritarimo. Hedonistams (gr. hedoine –
malonumas) didžiausias gėris yra tai, kas teikia malonumą. Tik toks gėris yra tikras ir
siektinas. Taigi hedonistams poilsinės ir pažintinės kelionės tampa jų siektinu gėriu,
išpažįstama vertybe. Kai kas tokią kelionę taip pat gali pavadinti vertybine kelione. Tačiau hedonistinis požiūris pasireiškia tuo, kad malonumas jo išpažinėjams yra sąmonės
faktas, bet ne objektas. Vertybė yra tai, ką žmogus sąmoningai pajunta ir išgyvena. Kelionė hedonistams tampa priemone malonumui pasiekti. Skirtingai nuo piligrimystės,
hedonistinės kelionės metu nėra tiek svarbus pats kelionės išorinis tikslas. Skirtingos
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vietovės, nematyti vaizdai ir gamtiniai ar kultūriniai kūriniai, aukšto lygio aptarnavimas – tai objektai, padedantys individui pasiekti malonumą. Prisiminę M. Scheler vertybių hierarchiją, keliones, siekiant patirti juslinį malonumą, galima priskirti žemiau-

siai vertybių pakopai. Piligriminių kelionių tikslas pirmiausia yra dvasinių (moralinių,
teisinių, estetinių) vertybių išraiška ir priartėjimas prie šventumo vertybės. Taigi pili-

griminėmis ar vertybinėmis kelionėmis dažniausiai siekiame su malonumu nesusiju-

sių, aukštesnio hierarchinio lygmens vertybių. Kita vertus, pati tapatumo ir vertybių
raiška kelionėje suteikia pasitenkinimą ir malonumą, gyvenimo pilnatvės pojūtį.
Diskusijas apie kelionių, kuriose demonstruojamas finansinis pajėgumas, sampra-

tą palikime ateičiai. Tik galima pateikti tokį pavyzdį. Gyvendamas penkių žvaigždučių
viešbutyje Havajuose asmuo demonstruoja savo galią ir finansinį statusą, tačiau tai nebū-

tinai parodo, kad tokia kelionė jam yra vertybė. Žinoma, galima modeliuoti ir priešingai:
Havajai yra vertybinis kelionės tikslas (gal tik nėra aiškus konkretus kelionės objektas),
asmuo tokia kelione nori išreikšti savo, kaip turtingo ir galingo asmens, tapatumą, vertybė jam yra žmonių pripažinimas ir galėjimas pademonstruoti savo finansinį pajėgumą.
Labiau panagrinėjus galima atrasti ir tokiai kelionei būdingų elgesio bruožų ir ritualų.
Kelionės šiandien yra integruotos į socialinį individo ir tautos tapatumo formavimo procesą. Keliautojai, toli nuo namų ieškodami kelionės aplinkai būdingų ir kitiems
priklausančių vaizdų ir ženklų, labiau suvokia patys save. Knygoje nagrinėjame su asmens tapatumu tiesiogiai susijusias tradicines ir modernias piligrimines keliones, kurias galima priskirti vienai iš trijų kelionių grupių (3 pav.). Šias grupes išskiriame pagal
kelionės tikslą ir keliautojų motyvus. Visos šios grupės yra tarpusavyje susijusios, tačiau
jas išskiriant akcentuojamas svarbiausias kelionės tikslas ir reikšmingiausias motyvas.

Kelionės

Poilsinės ir
pažintinės kelionės
(turistinės
kelionės)

Piligriminės kelionės
(religinė piligrimystė,
sporto aistruolių
kelionės ir kitos
vertybinės kelionės)

Poreikio ir
instrumentinės kelionės
(gydymasis, draugų ir
giminių lankymas, verslo
kelionės, konferencijos
ir kt.)

3 pav. Kelionių klasifikacija.
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Kalbant apie terminus pažymėtina, kad piligrimystės ir piligrimo terminai ir samprata daug senesnė nei turizmo ir turisto. Lotyniškas žodis peregrinus anksčiau apibūdino

asmenį, keliaujantį per svetimas žemes, svetimšalį. Sąvoka peregrinatio reiškė buvimą ne
gimtinėje, klajones, kelionę į užsienio šalį. Gal tik nuo XI a. sąvoka peregrinus pradėta apibūdinti asmenį, keliaujantį dėl religinių motyvų, o nuo XII a. sąvoka peregrinatio aiškiai

apibūdinama šventų vietų lankymo praktika (kelionės į šventą vietą – peregrinatio ad loca

sancta). Viduramžiais sąvoka Peregrinatio pro Christo buvo vartojama apibrėžiant keliones į Jeruzalę ir kitas vietas, kur gyveno Kristus. Kartais Peregrinatio pro Christo neturėjo
konkretaus tikslo, paprasčiausiai reiškė klajones po nežinomas žemes, ieškant Kristaus.
Terminus turizmas ir turistas imta vartoti tik XVIII a. pabaigoje, o paplito XIX am-

žiuje. Žodis turizmas (pranc. tourisme) kilo iš prancūzų kalbos žodžio tour (liet. ke-

lionė). Šis terminas apibūdino keliavimą į patrauklias vietas, keliones pramoginiu ar
pažintiniu tikslu. Būtent taip turizmas, kaip keliavimas pramoginiu ar pažintiniu tikslu,
apibrėžiamas ir Tarptautinių žodžių žodyne (1985).
Poilsinėms ir pažintinėms kelionėms būdingiausi bruožai yra poilsis, atgaunant

fizines ir dvasines jėgas, ir malonumas semiantis naujos informacijos, susipažįstant su
nauju kraštovaizdžiu, architektūra, kultūra, žmonių gyvenimo tradicijomis.
Piligrimus nuo kitų keliautojų grupių skiria ne tik vertybinio idealo, tapatumo išraiška ir vertybinė motyvacija, bet ir elgesys kelionėje. Dažnai tokia kelionė ir buvimas
tikslo vietoje turi specifinius ritualus, iš anksto žinomus elgesio modelius.
Taigi norint kelionę priskirti vertybinei kelionei, ji turi pasižymėti keliais svar-

biais bruožais:
1) aiškiai išreikštas geografinis kelionės tikslas, įkūnijantis tam tikrą vertybę;
2) vertybiniai kelionės motyvai, vidinės nuostatos, skatinančios atlikti kelionę;
3) ryški kelionės sąsaja su asmens tapatumu, kai kelionė yra asmeninio
ar kolektyvinio tapatumo išraiška ar paieška;
4) specifinis elgesys kelionėje ir tikslo vietoje, su būdingais
ritualais ar elgesio modeliais.
Veikiant globalizacijos, virtualizacijos veiksniams informacija apie kitas kultūras ir
civilizacijas tapo labiau prieinama. Naujos technologijos paveikė laiką ir erdvę – jie susitraukė, geografinis ir informacinis mobilumas įgavo stulbinantį mastą ir greitį. Šiandien
vertybiniai keliautojai puikiai žino vietą ar vietas, kurios yra jų kelionės tikslas. Dažniausiai jie iš anksto žino, kokių emocijų gali patirti renginyje, į kurį keliauja. Taigi jiems kelionė nebėra keliavimas į personaliai ir socialiai nežinomą teritoriją, kaip buvo anksčiau.
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6

Pažintinė
Turizmo forma, Kelionė ieškant Bet kuri kelionė,
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religines vietas
religija
vertybėmis
Religiniai piligrimai

4

4

Kita

Modernūs piligrimai

4 pav. Piligrimystės samprata, proc.

Įdomu, kad pasikeitusi religinės piligrimystės samprata artima ir Katalikų baž-

nyčiai. Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos dokumente „Piligrimystė

į Didįjį Jubiliejų“ rašoma: „Taip pat ir keliaujantieji kultūros bei sporto keliais yra didie-

ji „pasaulietiniai piligrimai“. Didžiuliai meno, ypač muzikiniai renginiai, sutraukiantys

jaunimą, lankytojų srautas muziejuose, virstančiuose susikaupimo oazėmis, olimpiados ir kitos sportinių sambūrių formos – tai ženklai, taip pat ir dvasinių vertybių, kurių

nedera nepastebėti ir kurias reikia saugoti nuo išorinių įtampų, ekonominių sąlygotumų bei niveliacijos“ (Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba 1998).

Siekiant pagrįsti ar atmesti monografijos teiginius, svarbu išsiaiškinti, kaip savo

kelionę apibūdina ir vertina patys piligrimai. Čia gauname nevienareikšmius rezultatus.
Pačią piligrimystę, kaip dvasinę kelionę į šventą vietą, apibūdina daugiau nei 60 proc.

religinių piligrimų ir trečdalis sekuliarių piligrimų. Tačiau ketvirtadalis sekuliarių piligrimų piligrimystę suvokia kaip bet kurią vertybinę kelionę, taip pritardami monografijoje keliamai piligrimystės sampratos išplėtimo idėjai (4 pav.).

Kelionės metu piligrimų paprašius ją apibūdinti, nuomonės išsiskyrė. 90 proc.

religinių piligrimų dabartinę kelionę priskirtų piligriminei ar vertybinei. Kad tai ver-

tybinė kelionė, pritarė daugiau nei trečdalis sporto aistruolių. Dar beveik trečdalis jų

kelionę vertino kaip laisvalaikio praleidimo būdą, nesuteikdami jai jokios vertybinės
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reikšmės. Kiti (16 proc.) tiesiog nurodė, kad tai kelionė į rungtynes, komandos palaikymo kelionė ar tiesiog „svarbi kelionė“. Taigi maždaug apie pusę sporto aistruolių ke-

lionę vertina kaip išskirtinę, vertybinę, kita pusė ją laiko tiesiog laisvalaikio praleidimo
būdu ar pramoga. Tuo tarpu trys ketvirtadaliai vykusių į koncertus keliautojų savo kelionę įvardija kaip pramoginę, turistinę ar pažintinę (5 pav.).
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5 pav. Esamos kelionės apibūdinimas, proc.

Sporto aistruolių esamos kelionės apibūdinimą palyginus pagal jų amžiaus gru-

pes, matyti, kad pusė jaunų iki 19 m. keliautojų kelionę suvokia kaip vertybinę kelionę,

vyresniems tai daugiau laisvalaikio praleidimo būdas, turistinė ar pramoginė kelionė.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad didžioji dauguma religinių piligrimų savo

kelionę supranta kaip piligriminę ar vertybinę. Pusė sporto aistruolių ir nedidelė dalis

kultūrinių piligrimų ją taip pat laiko vertybine ar kita kelione, aiškiai besiskiriančia nuo
turistinės kelionės.
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4. Vertybinės kelionės ir turizmo santykis
Šiandien pažangesnės modernaus turizmo studijos neapsieina be nuorodų į pili-

grimystę, tam tikro šių reiškinių lyginimo. Taigi tiriant piligrimystę ar vertybines kelio-

nes būtina nagrinėti ir jų glaudų santykį su moderniu turizmu.

Jei turizmo reiškinį prilyginame visoms kelionėms, tada vertybines keliones tie-

siog vertiname kaip vieną iš turizmo pogrupių. Tačiau šiame skyriuje į turizmą žvelgia-

me turėdami galvoje jo akademinę sampratą, t. y. laisvalaikio keliones pažintiniais ar
poilsio tikslais. Tokiu atveju nagrinėti piligriminių kelionių ir turizmo santykį yra itin
aktualu.

Tačiau kitais atvejais tyrinėtojai, pavyzdžiui, N. Graburn ar D. Mac Cannell, patį

turizmą laiko modernių laikų piligrimyste. D. Mac Cannell mano, kad turizmas mo-

derniame pasaulyje absorbuoja keletą religijos socialinių funkcijų. Taigi turizmas yra

tarsi modernus religijos pakaitalas, abu fenomenai pasižymi autentiškos patirties

paieška. „Įžymybių apžiūrinėjimas yra ritualas, parodantis visuomenės diferenciaciją“
(Mac Cannell 1999: 13). Turistinės atrakcijos apibūdina „pagarbų gėrėjimąsi“, o turisto
kelionė į turistinių atrakcijų vietą apibūdinama kaip „piligrimystė“. Tokiu atveju turistinės atrakcijos tampa modernybės šventovėmis.

Pačios modernaus turizmo ištakos slypi religinėje piligrimystėje. XV a. pabai-

goje ir XVI a. pradžioje Europoje religinės piligriminės kelionės pamažu pradėjo tapti

maloniu užsiėmimu, pramoga (Tomasi 2002: 14). XVII–XIX amžiaus keliautojus galima

apibūdinti kaip pasaulietinius piligrimus, keliaujančius senovės žinių keliais. Kelionė

tapo tarsi mokymo kursu, kai nuolat lyginama žinoma su nežinoma, artima ir nesuprantama. Į tokias keliones įsitraukė įvairūs keliautojai, tačiau didžiąją jų dalį sudarė

aristokratai ir intelektualai. Galima sakyti, kad XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje atsirado modernus turizmas, kuriam nemažai turėjo įtakos „laisvo laiko“ koncepcija – laisva-

laikis be neatidėliotinų ir specifinių įsipareigojimų, prieinamas vis didesniam žmonių
skaičiui, siekiančiam naujų patirčių. Laisvalaikis tapo socialiniu fenomenu, trikdančiu

kasdieninį gyvenimo ritmą (Tomasi 2002). Kelionės tapo poilsio forma, naujos patirties ir pažinimo, fizinių ir dvasinių jėgų atstatymo galimybe.

Apskritai turizmas ir piligrimystė šiandien yra susimaišę ir tarpusavyje susipynę

reiškiniai, dažnai sunku atskirti paprasto piligrimo ir turisto tapatumą. Dauguma autorių sutinka su V. ir E. Turner teiginiu, kad „turistas yra pusiau piligrimas, jei piligrimas
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yra pusiau turistas“ (Turner, Turner 1978: 20). Turbūt sudėtingiausias yra turizmo ir
modernios piligrimystės santykis, tačiau ne mažiau komplikuotas yra religinės piligrimystės ir turizmo ryšys.

6 pav. pateikiami persipynę turisto, piligrimo ir verslo kelionės dalyvio tapatu-

mų laukai. Kiekvienas piligrimas gali perimti turisto tapatumą, o kiekvienas turistas ar
instrumentinės kelionės dalyvis – piligrimo tapatumą.

Piligrimas

Turistas

Verslo
konferencijos
dalyvis

6 pav. Keliautojų tapatumai (adaptuota pagal E. Cohen 2001).

Vis dėlto galima išskirti dvi principines ir skirtingas teorines sroves piligrimystės ir turizmo studijose. Viena jų turizmą ir piligrimystę linkusi sutapatinti (konvergencija), kita – matyti šiuos reiškinius fundamentaliai skirtingus (divergencija). Šias
kryptis aptarkime plačiau.

Turizmo ir piligrimystės panašumai

Tiek vertybinės, tiek turistinės kelionės vyksta geografinėje erdvėje, naudojama
ta pati turizmo infrastruktūra, transporto rūšys. Istoriniai religinių piligrimų takai virto
keliais, piligrimų hospicijos – barais ar užeigomis. Tiek sekuliarios, tiek religinės krau42
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tuvėlės šalia bažnyčių prekiauja maisto produktais, gėrimais, suvenyrais, kitais keliautojui reikalingais daiktais. Į piligrimines keliones vykstama autobusais, automobiliais,
kelionių programa vis dažniau apima ir elementus, nesusijusius su tiesioginiu kelionės
tikslu. Taigi geresnė transporto sistema, efektyvesnis kelionių organizavimas, daugiau
ir geresnių galimybių apsistoti ir patogus gyvenimas šventose ir vertybinėse vieto-

se – visa tai piligrimystę daro labai panašią į turizmą. Kitaip tariant, šiandien vis dar

būdinga vėlyvojo modernizmo tendencija, pabrėžianti individą ir suplakanti sacrum ir
profanum, arba vertybinę ir vartotojišką erdves. Religiniai ar vertybiniai kelionės tikslai

turizmo industrijos požiūriu tampa tik vieni iš galimų turistinių kelionių tikslų.

Vertybiniu požiūriu motyvuotos kelionės, kaip socialinis fenomenas, turi ir vi-

sas turizmo ypatybes. Turizmui ir piligrimystei reikalingi tie patys elementai: finan-

siniai ištekliai, laisvas laikas ir socialinis pritarimas, leidžiantis atlikti tokią kelionę.
Kultūrinis ir socialinis pritarimas, kuris būtinas apibrėžiant piligrimus ir turistus, yra
artimai susijęs su esama socioekonomine ir politine kryptimi ir nuolat kinta. Be to,
per specifinius kelionės tikslus pasiekiamas norimas efektas – fizinės ir dvasinės būsenos atnaujinimas („savo dvasinių ir fizinių elementų įkrovimas“), kuris šiuolaikiniam
sunkiai dirbančiam ir intensyvaus gyvenimo ritmo besilaikančiam žmogui yra būtinas.
Šiais atvejais niekas nepaiso kelionės tikslo. Bendri piligriminių ir turistinių kelionių
bruožai – panašus didžiausio aktyvumo laikotarpis (pavasaris ir vasara) ir įtaka aptarnavimo sektoriaus augimui (Jackowski 1996: 8).
Kyla problema, kai vienoje kelionėje stengiamasi sujungti pažintinius (turistinius) ir vertybinius motyvus. Netgi modernūs turistai gali būti laikomi piligrimais, kai
jie leidžiasi aplankyti tokių jiems „šventų“ vietų, kaip muziejų ar meno galerijų. Jau
antikinėse šventose vietose buvo sunku atskirti grynus piligrimus nuo žmonių, kurie
ten lankėsi pažinimo ar smalsumo vedami. Toks motyvų dvilypumas piligriminėms kelionėms buvo būdingas visais laikais.
Į didžiulius masinius renginius, kurie daliai žmonių vertybiniu požiūriu yra artimi (pvz., olimpinės žaidynės, Pasaulio jaunimo dienos ir kt.), suvažiuoja ir grynų turistų, ir grynų piligrimų. Tokių kelionių tikslas ir programa yra ta pati, skiriasi tik vidinis
renginio vertinimas, intymi jo reikšmė.
Labiausiai pastebima vertybinių kelionių rūšis yra religinė piligrimystė. Nors
religinės piligriminės kelionės kilmė yra religinės sferos objektas, tačiau šiandien dėl
didėjančios religijos privatizacijos ir sekuliarizacijos vis sunkiau rasti skirtumų tarp
religinės piligrimystės, religinio turizmo ir sekuliaraus turizmo. L. Kaelber pastebi, kad
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šie postmodernios religijos bruožai religinėse–kultūrinėse–paveldo kelionėse dažnai
sukelia skirtingas ir kartais labai ginčytinas gausių, šventomis tapusių vietų kultūrinės
reikšmės interpretacijas (Kaelber 2002: 67). Todėl vienam žmogui piligrimystė yra turizmas, o kitam – priešingai.
Moderni piligrimystė dar labiau supainiojo piligrimystės ir turizmo ribas. Šiandien piligrimais tampa individai, keliaujantys į jiems gerbtinas ar su jų vertybinėmis
nuostatomis susijusias vietas. Be to, į modernios ar religinės piligrimystės vietas vis
daugiau žmonių atvyksta pažintiniais, laisvalaikio praleidimo tikslais ar tiesiog vedami
smalsumo. Kaip pastebi J. D. Clift ir W. B. Clift (1996: 42–62), kartais keliaujama norint
būti arčiau šventumo, pasigrožėti kažkuo didingu ar tiesiog suprasti, kodėl į šias vietas keliauja kiti. Susiformuoja du lygiaverčiai keliauninkų į šventas ir vertybines vietas
srautai. Tai pastebėję V. ir E. Turner garsios studijos „Atvaizdas ir piligrimystė krikščioniškoje kultūroje“ („Image and pilgrimage in Christian culture“) apibendrinančiuose komentaruose teigė, kad piligrimystė, kai keliaujama į nacionalines ir tarptautines
šventas vietas, yra persipynusi su turizmu (Turner, Turner 1978: 240).
Vertybinės kelionės, siekiant autentiškumo ir atsinaujinimo, turbūt labiausiai
persipynusios su turistinėmis kelionėmis. E. Badone autentiškumą apibūdina ne kaip
absoliučią vertybę, bet greičiau kaip kultūriniu ir istoriniu požiūriu įtvirtintą idealą,
kurio egzistavimu specifinėje socialinėje aplinkoje tiki individai ar jų grupės (Badone
2004: 182). Šiuo atveju autentiškumo paieškos kelionės gali turėti tiek visus modernios piligrimystės tikslus, tiek turistinių ir kitų kelionių autentiškas patirtis.
Dėl visų išvardytų panašumų piligrimystės ir turizmo ribos tampa nepastebimos, piligrimystė tapatinama su turizmu. Siekdama išlikti kaip savarankiška kelionių
rūšis, piligrimystė priversta keisti savo formas. Tačiau tarp turizmo ir piligrimystės yra
nemažai funkcinių ir struktūrinių skirtumų, kuriuos dabar ir aptarsime.

Vertybinių kelionių ir turizmo skirtumai

Daugiausia skirtumų yra tarp turizmo ir religinės piligrimystės, nes jau skiriasi pačios šiuos reiškinius veikiančios sferos (sacrum ir profanum). Kai kurie autoriai
turizmą suvokia kaip modernų, masių laisvalaikio fenomeną, neturintį jokios gilesnės
dvasinės ar kultūrinės reikšmės. Nors galbūt kilę iš to paties šaltinio, moderniame pasaulyje turizmas ir piligrimystė yra visiškai skirtingi. J. Adler religinę piligrimystę ir
turizmą apibūdina kaip priešingus taškus kelionių kontinuume (Smith 1992: 3). Šis
poliariškumas rodo sacrum ir profanum nuotolį (7 pav.).
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Piligrimystė

Religinis turizmas

Turizmas

_____ a ____________________ b ____________________ c ____________________ d ____________________ e _____

šventa

tikėjimas/profanum
paremtas žiniomis

sekuliaru

7 pav. Piligrimystės ir turizmo kelias (a. pamaldus piligrimas; b. piligrimas>turistas;
c. piligrimas=turistas; d. piligrimas<turistas; e. sekuliarus turistas) (Smith 1992).

Šios pozicijos atspindi sudėtinę ir besikeičiančią keliautojo motyvaciją. Keliautojo interesai ir veiksmai, net jeigu jis nesupranta pasikeitimo, gali keistis – pereiti nuo
turisto iki piligrimo ir atvirkščiai (Smith 1992: 3). Taigi religinis turizmas yra tarsi tar-

pinė religinę piligrimystę ir turizmą jungianti forma. Tarp piligrimo ir sekuliaraus turisto esantis piligrimas–turistas gali būti suprantamas ir kaip religinis turistas.
Lenkų geografo A. Jackowski suskirstymas šią schemą galėtų papildyti. Jis išskiria keliones, atliekamas tik dėl religinių motyvų, keliones, atliekamas dėl religinių ir
pažintinių motyvų, ir kitas, atliekamas dėl pažintinių, rekreacinių ir kitų motyvų. Pirmąsias keliones tikslinga vadinti piligriminėmis, antrąsias – religiniu turizmu, o paskutiniąsias – tiesiog turistinėmis kelionėmis (Jackowski 2000: 71).
Skirtingas piligrimystės ir turizmo kryptis analizavo ir kiti autoriai: V. Turner
(1973), E. Cohen (1992a).
E. Cohen piligriminių ir turistinių kelionių kryptis įvardija kaip priešingas. Jis,
remdamasis M. Eliade darbais ir atlikęs piligrimystės ir turizmo struktūrinę analizę,
socialiai sukonstruotoje erdvėje išskiria du prototipinius, neinstrumentinius judėjimus – piligrimystę, kelionę į Centrą, ir kitą kelionę, kurios metu judama į Kitą, priešingą pusę, kuri yra anapus kosmoso ribų, chaoso apsuptyje. Centras pati švenčiausia
vieta žemėje, kur susitinka dangiški ir žemiški lygmenys. Centras yra šventos kosmoso
tvarkos šaltinis. Piligrimai, kurių nuolatinė buveinė yra profanum erdvėje, tiek geografiškai, tiek dvasiškai kyla iš periferijos Centro link. Modalinė idealaus tipo piligrimo
patirtis Centre yra egzistencinė – tai atkūrimo, atsinaujinimo, malonės ir egzaltacijos
patirtis (Cohen 1992a: 51).
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E. Cohen, remdamasis keliautojų patirtimi, sukūrė fenomenologinę turizmo ti-

pologiją. Skirstymo pagrindu tapo „Centro ieškojimo“ laipsnis ir šio Centro prigimtis.

Tipologija nustatomas ryšys tarp skirtingų kontinuumo, pačių keliautojų individualiai
sukonstruoto „pasaulio“ taškų. Aprėpdamas priešingas erdvės ypatybių koncepcijas

nuo modernaus turizmo viename poliuje iki piligrimystės – kitame, E. Cohen išskiria
penkis turistinės patirties tipus: 1) poilsinis, 2) apgaulingas, 3) patirtinis, 4) eksperimentinis, 5) egzistencinis (Cohen 1979: 183).
Poilsinis turistinės patirties tipas būdingas moderniam žmogui. Tokia kelio-

nė – tai laisvalaikio leidimo forma, kai atstatomos fizinės ir protinės jėgos, reikalingos
atlikti kasdieninius vaidmenis. Tai kelionė iš Centro į Periferiją. Apgaulingas kelionės

tipas panašus į poilsinį kelionės tipą, tačiau jis neturi atstatomųjų pastarojo funkcijų.

Tai pabėgimas nuo nuobodulio ir beprasmės rutinos. Šiam kelionių tipui, priešingai
nei poilsiniam, nebūdinga atkurti ištikimybę prasminiam centrui, o būdinga vienatvę
paversti pakenčiama. Patirtinis turistinės patirties tipas būdingas tiems keliautojams,
kurie jaučiasi vieniši savo visuomenėje ir gyvenimo prasmės bei autentiškos gyvenimo
patirties ieško keliaudami, stebėdami kitų gyvenimą. Eksperimentinis tipas pasireiškia
tuo, kad keliautojai daugiau nebeprisiriša prie dvasinio visuomenės centro, bet užsiima alternatyvų paieška. Be to, keliavimas nėra vienintelė galima jų ieškojimo forma.
Ezoterika, narkotikai gali būti kaip alternatyvūs keliai tam pačiam tikslui pasiekti, nes
vidiniai ir išoriniai Centro ieškojimai jiems yra homologiški. Galiausiai išskiriamas eg-

zistencinis turistinės patirties tipas. Tai keliautojai, visiškai atsidavę pasirinktam dvasiniam centrui, esančiam už visuomenės ir kultūros, kurioje jie gimė ir gyvena, ribų.
Egzistencinė patirtis tokiame Centre yra tapati piligrimų idealizuojamai (Cohen 1979:
183–193).
Savo tapatumą ir vertybes vertybiniai keliautojai sieja su Centru. Asmeniui, prisirišusiam prie pasirinkto išorinio Centro, gyvenimas už jo ribų yra gyvenimas tremtyje. Tikras visavertis gyvenimas yra Centre. Tokio gyvenimo Centre patyrimas jį aplankius padeda keliauninkui būti stipresniam savo kasdieniniame gyvenime „tremtyje“.
Tai tolygu tam atvejui, kai religinis piligrimas įgauna naujų dvasinių jėgų ir atsinaujina
piligriminės kelionės metu.
Analogija tarp turisto ir piligrimo stipriausiai pasireiškia egzistencinės turistinės patirties atveju. Nors E. Cohen pastebi, kad pagal egzistencinio kultūros ieškojimo
savoje visuomenėje santykį tradicinė piligrimystė ir egzistencinis turizmas atstovauja
dviem priešingoms formoms. Tradicinė religinė piligrimystė yra šventa kelionė į Cent
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rą, kuris, nors geografiškai ir yra „ekscentrinis“, tačiau vis dar yra piligrimų religijos

centras. Tai yra dvasinis piligrimų visuomenės centras, charizmatinis centras, kuris piligrimų gyvenimui suteikia prasmę. Gyvendamas ne Centre piligrimas negyvena „tremtyje“. Jo pasaulis, kasdieninis būstas taip pat yra pašventintas ir įgavęs reikšmę Centro

veikiamas. Tačiau Centras yra duotas, jis nėra pasirinktas, kaip ir nėra reikalo rinktis
(Cohen 1979: 190).
Tuo tarpu egzistencinio turisto Centras nėra jo kultūrinės kilmės Centras, jis yra

turisto pasirinktas arba jo paverstas Centru. Tai ne tik „ekscentrinis“ jo kasdieninei
buveinei, tačiau ir nepašventinantis jo pasaulio, todėl jis gyvena „tremtyje“. Jo piligri-

mystė nėra vien tik kelionė iš religinio pasaulio periferijos į jo Centrą, bet ir iš chaoso
į kosmosą, iš beprasmybės į autentišką egzistavimą. Egzistencinio turisto pavyzdžiai

gali būti žmonės, gyvenimo prasmės ieškantys Rytuose (pvz., rašytoja J. Ivanauskaitė),
Izraelio kibuce, gamtinėje aplinkoje (kalnuose) ir kt.
E. Cohen modernius piligrimus taip pat priskyrė egzistenciniam turistinės patirties tipui, teigdamas, kad greta tradicinių religinės piligrimystės centrų iškyla ir nauji
politinės ir kultūrinės piligrimystės centrai, simbolizuojantys pagrindines valstybinės
santvarkos vertybes (Lenino mauzoliejus, Linkolno memorialas), kultūros ir civilizacijos ištakas (antikiniai monumentai). Šiuo atveju piligrimystės Centras gali būti tiek toje
pačioje kultūroje, tiek kitoje.
Kita vertus, keliautojas–turistas, priešingai nei piligrimas–turistas juda nuo kultūrinių ir politinių centrų į necivilizuotas periferijas. Nepažįstamas, laukinis ar seno-

vinis pasaulis traukia turistus ir tampa kultūriniu požiūriu priimtinu kelionių motyvu.
Pasak E. Cohen, ši versija svarbi dėl to, kad modernus žmogus vis labiau tampa svetimas pasauliui. Bėgama į pasaulio periferiją ieškoti atsigavimo ir paramos. Kai kuriems
visuomenės nariams pavyksta rasti ar išsirinkti naują Centrą, skirtą tik sau, kuriuo nesidalijama su kitais visuomenės nariais (Cohen 1992a: 52).
E. Cohen, atlikęs institucinę piligrimystės ir turizmo reiškinių analizę, pastebi kitus ryškius jų skirtumus. Turizmas yra mažiau institucinis nei religinė piligrimystė, nes
jo pagrindinis socialiai pripažintas motyvas – kelionė dėl malonumo (Cohen 1992a:
55–58). Palyginti su piligrimyste, turizmas labiau savanoriška veikla, jo tikslo vietos,
kelionių aprašymai ir sezoniškumas (plg. atlaidų ar sporto varžybų lankymas piligriminėse kelionėse) mažiau fiksuoti. Šiandien nežinomų, neištirtų turistinių vietų aplankymas yra itin vertinamas. Nutolusios, pirmykštės natūralios aplinkos vietovės yra daug
labiau patrauklios nei vis tie patys įprasti piligrimų tikslai.
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Tiek „piligrimystės“, tiek „turizmo“ terminai nusako žmonių, kurie keliauja dėl

skirtingų priežasčių, kategorijų kultūrinius konstruktus ar koncepcijas. Taip pat skiriasi piligrimų ir turistų santykis su bendrakeleiviais. Piligrimams keliautojų bendruo-

menė ar grupė tampa jų patyrimo dalimi, o turistų grupės neturi apibrėžtos kultūrinės
reikšmės. Turistai gali džiaugtis bendrakeleiviais, bet jie nėra būtini turistinei patirčiai,

o kai kuriais atvejais netgi nepageidautini. Klajūnai „neturistinius“ objektus stengiasi
pasiekti vieni, jie atskiria save nuo aplinkinių, stengdamiesi gyventi netrikdomoje, natūralioje aplinkoje.
Kadangi pagal išorinius atributus piligrimus ir turistus sunku atskirti, todėl svar-

biausiais jų atskyrimo kriterijais tampa keliautojo motyvai, jo asmeninis tapatumas,

individualus tikėjimas ar pasaulėžiūra. Skirtingas vidinis nusiteikimas rodo skirtingus
kelionės tikslus. Dėl to, kad skiriasi kelionių motyvai ir pagrindiniai tikslai, skiriasi ir
kelionių trukmė, formos, elgesys jų metu.
Elgesio ypatumai kelionėje ir tikslo vietoje yra svarbūs atskiriant piligrimus nuo
turistų, nes keliautojų elgesys turizmo sferoje yra mažiau reguliuojama sritis. Dar nuo
viduramžių krikščionių piligrimams yra itin svarbus dvasinis pasiruošimas pačiai kelionei (nuoširdi atgaila, nuodėmių išpažinimas), kunigo palaiminimas prieš išvykstant.
Šventojoje vietoje piligrimai dažniausiai dalyvauja visuose religiniuose ritualuose, atlieka įprastinius kulto veiksmus. Paprastai katalikai tikslo vietoje priima Atgailos sak
ramentą (atlieka išpažintį, priima šv. Komuniją).
Šie skirtumai paaiškina funkcijų skirtumus. Pasak E. Cohen, kadangi piligrimų
centras yra kultūros centras, jo aplankymas ne tik atgaivina ir atnaujina individą, bet
ir sustiprina jo įsipareigojimus pagrindinėms kultūros vertybėms, jis susigrąžina savo
vaidmenį visuomenėje ir susitaiko su juo (Cohen 1992a: 59).
Turistų ir piligrimų poreikiai ir lūkesčiai religinių šventovių lankymo metu skiriasi, dėl to gali kilti netgi konfliktų. Didžiosios katalikų katedros Europoje, bažnyčios ir
šventovės žinomuose piligrimystės centruose (Roma–Vatikanas, Lurdas), kitos įtrauktos į turistinius maršrutus bažnyčios šią problemą mėgina spręsti įvairiai. Kai kurios
bažnyčios iškabina ženklus, nurodančius, kad per religines apeigas gali įeiti tik piligrimai, kitur įspėjama, kad eidami į šventovę lankytojai turi būti atitinkamai apsirengę.
Vienur nurodoma, kad fotografuoti leidžiama, kitur – neleidžiama. Turistams skiriami
ir tokie ženklai kaip „nesinešti ledų“, „nerūkyti“, „tylos“.
Kitas svarbus momentas – tiek piligrimų, tiek turistų santykis su vietiniais žmonėmis, kuriems šventovė yra parapinė bažnyčia ar vieta, kuria naudojamasi įsimintinais
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gyvenimo įvykiais (Sutvirtinimo sakramentui, Santuokos sakramentui, laidotuvėms ir

kt.). Tiek vietinių žmonių, tiek lankytojų apsilankymo šventovėje priežastys gali būti
įvairios – nuo išskirtinai religinių iki sekuliarių, skirtingas jų ir elgesio modelis.
Viduramžiais krikščionių piligrimai turėjo ir išorinių skiriamųjų bruožų: būdingi

drabužiai, piligrimų ženklai. Tam tikri drabužiai šiandien būdingi piligriminėms kelionėms kai kuriose kitose religijose (pavyzdžiui, balti musulmonų chadžo apdarai),
o krikščionybėje drabužiai religinėse piligriminėse kelionėse neteko reikšmės. Tačiau
sporto aistruolių kelionėse apranga yra itin svarbi – kiekvienas jų turi komandą simbolizuojančių spalvų aprangą ar kitus atributus.

Viduramžiais piligriminėse kelionėse buvo daug pavojų ir sunkumų. Piligrimai
buvo įpratę prie nepatogumų, sunkumų, įvairių išbandymų – jų tikėdavosi ir netgi juos

vertindavo. Tuo jie labai skiriasi nuo šiuolaikinių turistų, kurie dažniausiai tokių dalykų
nenorėtų. Iš viduramžių išliko religinių piligriminių kelionių būdas – ėjimas pėsčiomis.
Nuo keliaujančių moderniose patogiose kelionėse religiniai piligrimai skiriasi ir tuo,
kad dažniausiai apsistoja pigesnėse, paprastesnėse nakvynės vietose, ar tiesiog nakvoja gamtoje (kai keliauja pėsčiomis). Taigi sunkumai, fiziniai nepatogumai – būdingas
religinių piligriminių kelionių bruožas. Šis bruožas religines piligrimines keliones skiria ir nuo modernių piligriminių kelionių, kurioms labiau būdingas tradicinio turisto
požiūris į patogumus kelionės metu.
Kita vertus, šventų religinių vietų lankymas kreipia turistus šventumo link. Kar-

tais sužavėti ir nustebinti vietos didybės turistai nori suvokti savo egzistavimo priežastį, žmonijos kilmę. Taigi pradėję piligriminę kelionę kaip turistai, jie tampa keliautojais,
nešančiais savyje tikėjimą ir vertybes – piligrimais. Visos religinės piligrimystės vietos
pasižymi atsivertimų į tikėjimą gausa. Tokie faktai religijos išpažinėjams itin svarbūs
evangelizacijos požiūriu. Tačiau gali būti ir priešingai – piligriminėje kelionėje žmonės
per daug susižavi piligriminės vietos gamta, kultūra ar architektūra ir tampa turistais.
Lyginant turizmą ir piligrimines keliones galima rasti ir kitų skirtumų. Labiausiai
šie skirtumai išryškėja religinėje piligrimystėje ir sporto aistruolių kelionėse. Skiriasi
tikslo, objektų, laiko, veiksmų ir situacijų vertinimas.
Taigi, kaip minėta, pagrindiniai dalykai, dėl kurių skiriasi turistinė ir piligriminė
kelionės, yra keliautojo motyvacija, vidinis nusiteikimas ir puoselėjamos vertybės. Religiniai ar vertybiniai motyvai piligriminėje kelionėje yra pirminiai, jos pagrindas lieka
tas pats – kelionės tikslo pasiekimas, taip išreiškiant asmeninį ar kolektyvinį tapatumą
ir vertybes, apibrėžiant save identifikuojančius požymius.
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1 lentelė. Turistų ir religinių piligrimų kelionės tikslo, objektų,
laiko ir veiksmo vertinimai (adaptuota pagal Murray ir Graham 1997).
Kelionės tikslas, objektai,
laikas, veiksmas

Religinio piligrimo
vertinimas

Turisto
vertinimas

Pivašiūnai

Piligrimystės vieta

Kaimas, pasižymintis
religinėmis tradicijomis

Malonių
šaltinis

Religinio meno
kūrinys

Švč. Mergelės Marijos
dangun ėmimo bažnyčia
Švč. Mergelės Marijos
stebuklingas paveikslas
Nuliūdusiųjų paguoda
Žolinės atlaidai
Šventieji metai
Relikvijos palietimas
Piligrimystė
pėsčiomis
Koplytėlės,
kryžiai pakelėje
Švč. Mergelės Marijos
paveikslo kopija

Maldos, susikaupimo ir
pagarbos vieta

Ritualas, galimybė
gauti atlaidus
Maldos laikas

Kultūros paveldo
objektas

Specialus turizmui
patrauklus renginys

Teminio turizmo laikas

Pamaldumas

Sėkmė, norų išsipildymas

Maldos, nuodėmių
atpirkimo vietos

Kultūrinis ir
architektūrinis paveldas

Atgaila,
bausmė

Devocionalija,
piligrimystės simbolis

Savęs atnaujinimas,
neišbandytas dalykas,
nuotykiai

Suvenyras, vietovės
prekinis ženklas

Tačiau galima pastebėti ir kitų šių kelionių rūšių ypatybių ir struktūrinių skirtumų. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju norėdami atskirti piligrimus nuo turistų ar
atsitiktinių smalsuolių, be vidinės motyvacijos, galėtume atkreipti dėmesį ir į šiuos
veiksnius:
1) atvykusiųjų sudėtį (ypatingą reikšmę piligrimystei turi keliavimas su organizuota bendraminčių grupe, su bendruomene, religinėje piligriminėje kelionėje – dvasininko palyda);
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2) kelionės datą (atlaidai, religiniai festivaliai ir šventės, apsireiškimų metinės,
sporto rungtynės ir šventės, tautinės ir kultūrinės sukaktys, koncertai, įžymios parodos pritraukia daugiau vertybinių keliautojų);

3) keliautojų elgesį kelionės metu ir tikslo vietoje (religiniams piligrimams būdingas dalyvavimas visuose religiniuose ritualuose, kulto veiksmuose, malda

kelionės metu, sekuliariems – tam tikri elgesio modeliai, dažniausiai pasireiškiantys ritualais);

4) buvimo tikslo vietoje trukmę (tikėtina, kad piligrimai vertybinėje vietoje ar
renginyje bus ilgiau);

5) kelionės organizatorius (religinių piligriminių kelionių organizatoriai dažniausiai yra bažnytinės ar tikinčiųjų bendruomenės, dvasininkai; sporto aist
ruolių keliones organizuoja įsteigti jų klubai, keliones į koncertus – konkretaus stiliaus muzikos gerbėjų organizacijos ir pan.);
6) kelionės būdą (piligrimai naudoja visas transporto rūšis, tačiau išsiskiria religinės piligriminės kelionės pėsčiomis);
7) kelionės maršrutą (dažnai piligriminės kelionės metu aplankomos kitos vertybinės ar šventos vietos, o kelionės tikslas yra aiški, konkreti vertybinė ar
šventa vieta).
Sprendžiant iš šių skirtumų galima teigti, kad, nepaisant modernaus turizmo
plėtros, vertybinės kelionės išlieka savita kelionių rūšis, pasižyminti būdingomis ypatybėmis. Tačiau, kaip matysime vėliau, šie formalūs veiksniai nėra efektyvūs atskiriant
turistinę (laisvalaikio, poilsio) ir piligriminę (vertybinę) kelionės sampratą organizuotos piligrimų grupės viduje.
Taigi turizmo rūšių ir vertybinių kelionių santykis yra daugialypis. Piligriminės
kelionės gali būti apibrėžiamos kaip religinio, sporto ar kultūrinio turizmo dalis, arba
jas galima apibrėžti kaip visiškai skirtingą, vertybėmis ir tapatumu besiremiančią kelionių grupę, kartais pasižyminčią ir išoriniais skirtumais. Kita vertus, tokias turizmo
rūšis kaip religinį, sporto ar kultūrinį turizmą, turinčias nemažai išorinių panašumų
su piligriminėmis kelionėmis, galima priskirti tarpinėms formoms tarp tikrų vertybinių kelionių ir pažintinio ar rekreacinio turizmo. 6 pav. nurodytos keliautojų tapatumo
zonos, kurių tam tikros dalys sutampa – šios dalys apima turizmo rūšis, esančias tarp
piligrimystės ir turizmo.
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Kiekvieną piligriminę kelionę sudaro trys pagrindiniai elementai:

1) asmuo, turintis savo tapatumą, vertybes, motyvaciją;
2) pats kelionės faktas, mobilumas geografinėje erdvėje, pasižymintis skirtin-

gais kelionės būdais ir veikiamas aplinkos ir bendrakeleivių;
3) tikslo vieta, kultūriniu, simboliniu ir erdviniu požiūriu įkūnijanti tam tikrą
vertybę.
Pirmojoje knygos dalyje aptarėme asmeninį ir socialinį tapatumą, vertybių kaitą.
Šioje dalyje aptarsime žmonių mobilumą ir tikslo vietos kultūrinio formavimo procesus, taip pat žymiausią piligrimystės teoriją ir jos kritiką.

1. Mobilumas kaip vertybių išraiškos priemonė
Mobilumas tiek perkeltine prasme, tiek kaip realus procesas užima centrinę vietą
visuomenės gyvenime. Mobilumą galima analizuoti įvairiais lygiais – nuo makrolygio,
kai analizuojamos globalizacijos tendencijos, iki mikrolygio, kai tiriami įgimti tiksliniai
judesiai. Mobilumas gali būti erdvinis, socialinis, ekonominis ir kt. Netgi ir asmeninis
tapatumas yra mobilus.
Plačiąja prasme erdvinis mobilumas apima ne tik žmonių, bet ir prekių, paslaugų, informacijos, finansinių srautų judėjimą erdvėje. Visos šios mobilumo rūšys yra
susipynusios. Kartu su keliautojais ar turistais keliauja ir prekės, informacija. Jau viduramžiais tokią funkciją atliko religinės vertybinės kelionės, taip skatindamos didesnį
Europos regionų pažinimą (Liutikas 2004b: 51).
Šiandien globalioje visuomenėje augant prekių, informacijos ir kultūros srautams tampa lankstesnė ir mobilesnė darbo rinka, o kartu ir žmonės (Franklin, Crang
2001: 10). Tik nedaugelis įsikuria ir suranda darbą toje pačioje vietovėje, kur dirbo jų
tėvai ir seneliai. Migracija tampa gyvenimo norma, laisvai pasirenkama dėl įvairiausių
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8 pav. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta Fatimoje (Portugalija).
Paskutinė piligriminės kelionės atkarpa įveikiama keliais.

priežasčių, nebūtinai susijusių su baime netekti gyvybės ar siekiu rasti geresnį darbą.
Jaudinančiais mobilumo momentais tampa naujų socialinių ryšių kūrimas, naujas gyvenimo kelias, naujos sąsajos su erdve, naujos vietos, naujos laisvalaikio ir vartojimo
formos, nauja estetikos samprata (Franklin, Crang 2001: 12).
Sociologijos klasikas Georg Simmel teigia, kad galimybė judėti iš vietos į vietą,
keliavimas žmonių sąveikai turi didelę įtaką, kaip ir apskritai judėjimas turi įtakos visos žmonijos visaverčiam egzistavimui (Simmel 2007: 231). Simmel manymu, kelionės,
kaip visuomenės vienijimo priemonė, ypač didelę reikšmę turėjo viduramžiais. Asmeninės kelionės (pirklių, mokslininkų, amatininkų, vienuolių ir kt.) padėjo įsisąmoninti,
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9 pav. Piligrimai eina Kryžiaus kelią Vilniaus kalvarijose.

kad žmonės priklauso vienas nuo kito, o valdovams ir karaliams tai buvo viena iš stipriausių centralizavimo priemonių. Kita vertus, klajojimas siejasi su svetimumu, atskirumu ir tolimumu, nors svetimasis pasižymi ir pozityviomis savybėmis – objektyvumu,
nauja kokybe.
A. Morinis (1992) nurodo, kad kelionės esmė yra judėjimas. Judama kultūriniu
požiūriu vertinamoje erdvėje, turinčioje skirtingas teritorines kategorijas. Siekdamas
susisteminti skirtingas piligrimystės analizės perspektyvas, jis išskiria ego, kultūrinį,
socialinį, fizinį ir meta lygmenis, kuriuose galimas piligrimystės tyrinėjimas. Tarp šių
lygmenų susikuriantys ryšiai pastebimi meta lygmenyje (Morinis 1992: 21–28).
Pasak A. Morinio (1992: 25), piligrimystės matrica sukonstruota iš dviejų polių ir
judėjimo tarp jų. Jie atstovauja tobulumui, kuris yra nežinomas idealas, ir netobulumui,
kurį sudaro visiems gerai žinomos gyvenimo aplinkybės. Nors šie poliai kiekvienoje
kultūroje vaizduojami savaip, dažniausiai jie pasireiškia kaip priešingybė tarp įpras54
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tumo ir kitoniškumo, žinomumo ir mistikos, žmogiškumo ir dieviškumo, socialaus ir
idealaus, netobulo ir tobulo, žemiško ir stebuklingo. Piligrimystės proceso esmė – judėjimas tarp šių polių. Piligrimystė tarpininkauja šioje polių opozicijoje ir suteikia įvairių
sprendimų galimybę (Morinis 1992: 25).
Dažniausiai judėjimas siejasi su statiniais poliais: konkreti namų vieta ir konkre-

ti idealo vieta. Kiekvienu atveju judėjimas piligriminės kelionės metu reprezentuoja
pasikeitimų kelią tobulumo link. Kitoniškumo polius visada išsidėstęs atokiai nuo ži-

nomos namų teritorijos, jis lankomas dažniausiai pažeidžiant įprastinius laiko ciklus
(Morinis 1992: 26).

10 pav. Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje Šiluvoje.
Piligrimė keliais eina ratu aplink akmenį, ant kurio, tikima, apsireiškė Švč. Mergelė Marija.
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Kelionės pradžios ir tikslo taškus išskyrė ir A. Jackowski (1996), akcentuodamas,

kad kelionės tikslas yra ir sugrįžimo pradžios taškas. Piligriminė kelionė, nepaisant to,

kokia jos trukmė, įveikiamas atstumas, vyksta erdvėje tarp šių taškų. Vertybinis ir erd
vinis piligriminės kelionės tikslas – vertybinės ar šventos vietos pasiekimas.
Komunikacinių technologijų plėtra daro didžiulę teigiamą įtaką šiuolaikinėms

kelionės formoms ir šių dienų keliautojams. Mobilumas ir keliavimas tampa šiuolaikinio pasaulio rodikliais (Vosyliūtė 2005: 65).
Piligrimystė dažnai įgauna procesijos ar eisenos formą, kuri judėjimą, kaip funkcinį, psichologinį aktą, transformuoja į kultūrinį spektaklį (Morinis 1992: 15). Proce-

sijoms suteikia leidimą daugelis socialinių organizacijų, kiekviena jų vaizduoja savo

sociokultūrines temas. Tokiais atvejais dėmesys piligrimystei, kaip ritualui ar spektakliui, yra pastebimas, nes į juos įtraukiamas nenuspėjamas liturginių formų, asmeninės
vaizduotės ir atsiminimų, perkeltų į fizinius veiksmus, lipdinys. Be procesijos, šiandien
piligrimystė gali pasireikšti kitomis judėjimo formomis: šokiu, ėjimu keliais, bėgimu ir
kt. (Morinis 1992: 16).
Būdingas piligrimystės bruožas – apeiti aplink šventą vietą ar objektą. Piligrimai
Mekoje keliauja ratu apie šventą Kaabos akmenį, Šiluvoje – keliais aplink Švč. Mergelės
Marijos apsireiškimo akmenį. Tibetietiškas žodis gyvai būtybei apibūdinti reiškia „tas,
kuris eina“, o piligrimystė – „šventų vietų apėjimas“. Tibete piligrimystė yra gyvenimo
pagrindas. Svarbiausias Tibeto budistų, lamaistų, kelionių tikslas – miestas Lasa. Piligrimai į tikslą keliauja kalbėdami mantras, pakeliui aplankydami daugelį šventų vietų.
Tibeto budistai keliauja laikrodžio rodyklės kryptimi, o vietinės religijos Bon pasekėjai – prieš laikrodžio rodyklę.
Kaip minėta, motyvacija yra pradinis postūmis visų minčių ir veiksmų, kurie lydi
ir palaiko piligrimą kelionės metu. Pačią kelionę galima suskirstyti į penkias dalis: pasiruošimas kelionei, pati kelionė, tikslo vietos pasiekimo momentas, laikas, praleistas
tikslo vietoje, grįžimas namo ir po kelionės patiriami išgyvenimai. Kiekvienos dalies
turinys priklauso nuo pačios kelionės tikslų, kultūrinių ypatumų. Kelionės procesą iš
dalies lemia socialinis reguliavimas, kuris skiriasi ir kultūriniu požiūriu. Be to, tos pačios kultūros skirtingos piligriminės kelionės gali turėti joms būdingas taisykles ir elgesio normas.
Pasiruošimas religinei piligriminei kelionei apima du aspektus: techninį-organizacinį ir dvasinį. Dvasinio pasiruošimo esmė – apmąstymai, kodėl keliaujama į šventą
vietą, taip pat dvasinis apsivalymas – išpažintis, atgaila. Itin reikšmingas religiniams
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Visi

1

25

Modernūs
piligrimai

2

25

Religiniai
piligrimai

1

25

0%

7

58

4

64

8

20%

Pasiruošimas kelionei

9

5

56

40%

Pati kelionė

Tikslo vietos pasiekimo momentas

60%

10

80%

Grįžimas namo, kelionės patirtis

100%

Išgyvenimai ir emocijos tikslo vietoje

11 pav. Kelionės etapų reikšmė, proc.

piligrimams yra dvasinio autoriteto palaiminimas prieš išvykstant. Apskritai vidinis
pasiruošimas, kai susikaupus apmąstomas savo gyvenimas, padeda piligriminę kelionę
suvokti kaip laiką, skirtą esminėms asmeninėms vertybėms, ar momentą, nuo kurio
gyvenimo kryptis gali pasikeisti.
Daug dėmesio pasiruošimui piligriminėms kelionėms buvo skiriama ir viduramžiais. Prieš tolimas keliones piligrimai surašydavo testamentus, sumokėdavo savo skolas. Testamentuose įvardydavo paveldėtojus, kelionės tikslą ir numatomą jos trukmę,
išvardydavo vietoves, kurias ketino aplankyti. Jei piligrimas nurodytu laiku nesugrįždavo, po vienerių metų ir dienos jo nuosavybė atitekdavo paveldėtojui.
Modernūs piligrimai apie kelionės tikslą (šiuo atveju koncerto atlikėją ar grupę,
žaidžiančias komandas) dažniausiai jau žino gerokai prieš kelionę.
Tačiau piligrimai didžiausią reikšmę teikia išgyvenimams ir emocijoms tikslo
vietoje bei pačiai kelionei. Kiti tyrimai rodo, kad svarbiausias momentas religinėje piligriminėje kelionėje yra pats ėjimas, o kelionės tikslas – šventa vieta – yra antroje vietoje (Liutikas 2003).
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Analizuodami piligrimų tyrimo duomenis matome, kad daugiau nei pusei keliautojų, turinčių aiškų geografinį kelionės tikslą, svarbiausia yra išgyvenimai ir emocijos
kelionės tikslo vietoje, o ketvirtadaliui – pati kelionė.

Piligriminė kelionė – išskirtinis potyris ir unikali žmogaus gyvenimo patirtis.
Vertybinėje kelionėje patiriami ypatingi, nekasdieniški išgyvenimai. Nepažįstamas
kraštovaizdis, svajotos vietos pasiekimas, nauji socialiniai santykiai leidžia piligrimams
giliau suprasti ir interpretuoti kultūros perduotas žinias apie pasaulį.

Būdingas piligrimystės komponentas – grįžimas į kasdieninį pasaulį. Šventa vieta yra galios ir išsigelbėjimo šaltinis, o vertybinė vieta – priartėjimas prie asmeninio
idealo, tad grįžus į namus norisi įtraukti šias patirtis į savo gyvenimo kasdienybę. Ke-

lionės patirtis gali turėti įtakos psichiniam ir fiziniam piligrimo gyvenimui, daryti po-

veikį jo sveikatai, savijautai ir dvasiniam gyvenimui.
Svarbu pabrėžti ir tai, kas pasikeitė piligrimų gyvenime po kelionės. Religiniai
piligrimai, grįžę iš sacrum į profanum erdvę, mato prieštarą tarp kasdieninio pasaulio
ir dvasinės piligriminės kelionės. Grįžus iš kelionės piligrimus kurį laiką veikia sacrum
erdvėje susiformavusios mintys ir nuostatos, leidžiančios kitaip vertinti kasdieninio
gyvenimo problemas (Liutikas 2003). Visi piligrimai grįžta sustiprinę savo vertybines
nuostatas ar atradę kitų.
Neretai piligriminių kelionių patirtis keičia piligrimo gyvenimo vertybes, jo pasaulėžiūrą, santykį su žmonėmis. Tas patirtas ryšys su kažkuo už kasdienybės ribų, su
šventybe ar vertybe, piligrimo gyvenimui suteikia prasmę ir kryptį, dažnai tai suvokiama kaip tam tikras gydymas (Clift, Clift 1996: 152).
Tradicinės piligriminės kelionės nuo modernių skiriasi struktūros ir formalumo laipsniu. Viename poliuje pastebimas formalistinis, netgi privalomas elgesys, pabrėžiantis nustatytas formas ir ritualus, kitame – lanksčios formos, neformalus ir ne
institucinis elgesys, akcentuojantis tiesioginę patirtį. Modernūs piligrimai, skirtingai
nuo tradicinių piligrimų labiau mėgstamų ritualų ir elgesio formulių, dažniausiai laisvai pasirenka savo elgesį. Kalbant apie piligrimų patirtį, įgytą formalioje tradicinėje
kelionėje, reikėtų akcentuoti socialinį ritualą, simboliškumą, apibrėžtą elgesį, tuo tarpu neformalioje modernioje kelionėje piligrimų patirtis labiau autentiška, tiesioginė
ir individuali. Formalios piligriminės kelionės yra tokios kaip chadžas į Meką, sporto
aistruolių kelionės, neformalios – asketinės indų klajonės, galerijų lankymas. Visais
atvejais individas, siekdamas įvykdyti numatytus tikslus, įtraukia sociokultūrines institucijas (Morinis 1992: 14).
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Kartais piligrimystė yra žemiška klajonė neturint aiškaus tikslo. Šiuo atveju ieš-

koma nežinomo ar paslėpto tikslo – savo tapatumo. Piligrimas iškeliauja vildamasis,
kad kelias nuves jį į tą vietą, kuri patenkins jo vidinį ieškojimą ir troškimą.
Šiame darbe nenagrinėjome metaforinių piligrimystės reikšmių, tačiau žvelgėme į realiame laike ir erdvėje atliekamas vertybiniu požiūriu motyvuotas keliones, tokių kelionių tikslus. Tačiau pažymėtina, kad maldos ir meditacijos reikalauja didelės

proto koncentracijos, todėl kelionės į save, į savęs pažinimą dažnos tarp įvairių religijų

išpažinėjų. Kai tokios kelionės laikomos pagrindine kasdieninės religinės veiklos dalimi, tada jos tampa pagrindiniu tikinčiųjų tikslu. Tokio geografinio kelionės tikslo nebu-

vimas – svarbiausias alegorinę piligrimystę apibūdinantis bruožas.
Alegorinė piligrimystė buvo žinoma jau nuo viduramžių. Šiai dvasinės piligri-

mystės idėjai davė pagrindą siekis pagilinti ir labiau pabrėžti asmeninio pamaldumo
svarbą. Dvasinė piligrimystė dažnai skatino fantastinius, alegorinius kelionės į šventąją
vietą aprašymus, kurių turinį sudarydavo daugiau dorovinio ir religinio pobūdžio apmąstymai nei geografinis kelionės atpasakojimas. Garsiausias tokio aprašymo pavyzdys yra Džono Bunjano „Piligrimo kelionė“ („The Pilgrim’s Progress“), pirmą kartą ši
knyga išleista 1678 m. Anglijoje.
Metaforiškai, kaip simbolinį šiuolaikinio gyvenimo aspektą, piligrimystę apibūdina ir J. Clifford. Jo manymu, „piligrimystė“ yra reliatyvus terminas, etnografiniuose
tyrimuose vartojamas individualiai, nes, nepaisant sąsajų su šventybe, jis „apima platų

lauką Vakarų ir ne Vakarų šalių patirčių ir mažiau remiasi socialine klase ir socialine
lytimi negu „keliavimo“ terminas“ (Clifford 1992: 110).
Remdamiesi šiuo piligrimystės apibūdinimu, S. Coleman ir J. Eade (2004) teigia,
kad darant prielaidą, jog mobilumas ir pokyčiai yra nuolatiniai ar bent jau nereti daugelio žmonių gyvenimuose, galima sukurti akivaizdžią struktūros ir proceso dichotomiją.
To padarinys – mobilumas tampa pasaulietišku, todėl mažiau tikėtina, kad piligrimystė
tiek metaforiškai, tiek instituciškai bus vertinama kaip griežta išimtis ar atskirta nuo
visuomenės procesų (Coleman, Eade 2004: 7).
Kelionėje praleistas laikas yra šventas ir nekasdieninis. Neatsitiktinai N. Graburn
išskiria fundamentalų skirtumą tarp kasdieninės, privalomo darbo „namuose“ būsenos
ir nekasdieninės, savanoriškos „ne namuose“ šventos būsenos. Čia reikėtų prisiminti,
kad, E. Durkheim nuomone, šventas yra nekasdieninis patyrimas. Kiekvienas reikšmingas įvykis žymi laiko atkarpą, taigi ir patį gyvenimą. Pagal N. Graburn, kiekvienas sekuliarus ir šventas periodas yra mikrogyvenimas, su šviesia pradžia, viduriniąja dalimi
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ir pabaiga. Šių mikrogyvenimų pradžios ir pabaigos yra pažymėtos ritualų, kurie mus

negrįžtamai stumia per gyvenimą (Graburn 1989: 24–26).
Taigi tradicinis laiko suskirstymas į sacrum ir profanum pasireiškia per kelionę.

Profanum laikas – tai kasdieninis gyvenimas, darbas; šventas (sacrum) laikas – atostogos, kai leidžiamasi į turistinę kelionę, toliau vėl profanum laiko atkarpa, kai vėl

dirbama, ir vėl pereinama prie turistinės kelionės. Atostogos ir turistinė kelionė yra
tai, ką būtų galima apibūdinti žodžiais: „aš iš tikrųjų gyvenu, niekada nesijaučiau toks
gyvybingas“, o kasdienybės nuobodulys, priešingai, apibūdinamas kaip „šuniškas gy-

venimas“, nes šunys negalvoja apie atostogas (Graburn 1989: 26). Taigi atostogos yra

šventos dienos, dažniausiai švenčiamos išvykstant iš namų, jos daro „gyvenimą, vertą
gyventi“, tuo tarpu kasdieninis gyvenimas nėra „gyvenimas, vertas gyventi“.

Anot N. Graburn, vakariečiams, vertinantiems individualizmą, pasitikėjimą savimi ir darbo etiką, turizmas yra geriausias gyvenimo skiriamasis bruožas, nes jis yra
šventas dėl savo įdomumo, atsinaujinimo galimybės ir natūraliai teikiančio pasitenkinimo (Graburn 1989: 28). Vertinant pagal prestižą, geresnė yra ta kelionė, kai keliaujama kuo toliau nuo namų, pagal sacrum ir profanum – geresnė ta kelionė, kuri kuo
daugiau ypatinga ir nepaprasta, pagal laiką – geresnė yra ilgesnė kelionė arba kai keliaujama dažniau.
Dažnai piligriminės kelionės kartojasi tam tikru laiku. Kiekvieno mėnesio 13–ąją
dieną keliaujama į Šiluvą, kasmet – į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, į užsienio šalių šventąsias vietas keliaujama kas dvejus trejus metus. Dažnai tokios pasikartojančios kelionės piligrimams turi simbolinę prasmę.
Sugrįžimas iš kelionės sukelia dvilypius jausmus. Viena vertus, nesinori baigti
atostogų ir prarasti įgytą naują, nors ir laikiną, būseną, kita vertus, daugumai paleng
vėja saugiai grįžus namo. Grįžę į namus mes grįžtame į ankstesnius vaidmenis, dažnai
patirdami kultūrinį šoką. Pasak N. Graburn, mes paveldime savo ankstesnį „aš“, nors
nebesame tie patys. Mes esame nauji asmenys, perėję atkūrimo procesą, bet jei nesijaučiame atsinaujinę, turistinė kelionė netenka savo prasmės (Graburn 1989: 27).
Nedaug turistų grįžta namo neturėdami nieko, kas galėtų paliudyti kelionę. Suvenyrai, tokie kaip liaudies dirbiniai, yra akivaizdūs kelionės įrodymai, dažniausiai dovanojami šeimai ir draugams. Kiekviena pasirinkta kelionės rūšis turi savo įrodymus,
kurie atspindi, ką mes laikome „šventu“, nukelia į išgyventos patirties prisiminimus.
Taigi N. Graburn nustumia turizmą į malonumų pakraštį ir apibūdina jį kaip
„šventą kelionę“, kurioje individas pabėga nuo darbo dienų kasdienybės į žaismo šalį.
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Postmoderni kelionės samprata, pagrįsta daugiau simuliacija, hiperrealia patir-

timi, turi įtakos ir piligrimystės suvokimui. Postmodernūs keliautojai mano, kad nėra
autentiškos patirties, mažai domisi realybės ir fantazijos skirtumais.

Naujos piligrimystės tendencijos šiandien susijusios su naujomis kompiuterinė-

mis technologijomis, ypač interneto plėtra. Šiandien jau galima į šventas ir gerbiamas

vietas keliauti virtualiu būdu. Formuojasi virtualių piligrimų grupė, kuri dėl skirtingų

tikslų – ekonominių, pažintinių ar dvasinių – lanko virtualią šventą erdvę ir žymiausias
piligrimystės vietas. Atliekamos ir virtualios kelionės iš vienos piligrimystės vietos į
kitą. Virtualūs keliautojai ne tik gali saugiai keliauti viduramžių piligrimų keliu, bet ir
atlikti virtualią atgailą. Piligriminiai centrai kviečia interneto vartotojus apsilankyti jų
interneto svetainėse ir virtualiai aplankyti pačią šventovę. Piligrimai virtualiose pokal-

bių svetainėse gali bendrauti tarpusavyje ir dalytis įspūdžiais.
Japonijoje virtualiu būdu siūloma aplankyti ir mirusiųjų kapus. Šias paslaugas
teikiančių agentūrų interneto puslapiuose galima išvysti atskirų šeimų protėvių ar šeimos kapus. Spustelėjus „pelytę” ant paveikslėlio kapas automatiškai pasipuošia gėlėmis, girdėti skaitomas šventųjų sutrų tekstas. Kad įrodytų savo apsilankymą, lankytojas gali užsiregistruoti ir palikti žinutę puslapio svečių knygoje (Inoue 2000).
Apie virtualią piligrimystę kalbama ir Vatikano dokumentuose: „mūsų laikams
yra būdinga ypatinga žmogiškojo proto piligrimystės forma, būtent informacinė, arba
virtualioji, piligrimystė telekomunikacijų keliais. Šie keliai, nepaisant juose glūdinčių
pavojų bei iškraipymų ar nukrypimų, taip pat gali perteikti tikėjimą ir meilę, pozityvias žinias, užmegzti vaisingus ir veiklius kontaktus. Jais naudojantis svarbu apsaugoti
tikrąjį pranešimą, kad jo neužgožtų ar neiškraipytų babiloniškas informacijų gausybės
„foninis triukšmas“ (Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba 1998).
Taigi galima konstatuoti, kad šiandieninėje visuomenėje piligrimystė, be įprastų
ir tradicinių formų, įgyja ir naujas, tačiau šventos vietos ne virtualus, bet fizinis aplankymas visuomet išliks svarbiausias piligrimystės, kaip žmonių vertybių ir tapatumo
išorinės išraiškos, sampratos elementas.

2.	Tapatumą įprasminantis kelionės tikslas
Kiekviena vieta turi ne tik fizinę, bet ir kultūrinę, simbolinę prasmę, tad erdvė ar
įvykis šiandien įkūnija tam tikras vertybes ir simbolius. Erdvė visuomet pajėgia išskirti
ir apibrėžti pagrindines visuomenės vertybes, turinčias simbolinę reikšmę. Tačiau šios
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simbolinės reikšmės nėra nekintančios. Simboliai yra susiję su asmeniniu ir kolektyviniu tapatumu ir, veikdami nors vieną asmenį ar mažą grupę, tampa bendrosiomis reprezentacinėmis nuorodomis. Taip sukuriamos vertybinės vietos, į kurias keliaujama.

Sh. Zukin (1991: 16) teigė, kad kraštovaizdis yra „ginčytinas, kompromisinis
visuomenės produktas“. Konkrečiai geografinei vietai suteikiama tam tikra reikšmė.
Vieta yra kultūrinis tekstas, kurį skaitydami atpažįstame konkrečius jos kūrėjo ar rėmėjo ketinimus. Individai ir grupės geografinėms vietoms suteiktas reikšmes nuolat
apibrėžia ir gilina. Jei pasikeičia kai kurie jų gyvenimo aspektai, tapatumas, keičiasi ir

anksčiau vietoms suteiktos reikšmės supratimas. Taigi geografinės vietos reikšmė yra
nuolat persvarstoma. Kartais konkrečiai vietai jaučiami stiprūs ir intensyvūs jausmai,
kurie tampa tapatumo sudedamąja dalimi. Vieta, artima asmeniniam tapatumui, daž-

niausiai išskiriama nubrėžiant skirtumus tarp jos ir kitų vietų bei nebūdingų asmeniui
tapatumų. Kaip teigė T. Hinch ir J. Higham (2004), vietos aptarimas ir suteikimas jai
reikšmės padeda formuoti individų ar grupių tapatumą, o kelionių vadybininkams –
įsiūlyti ir parduoti keliones, turinčias tam tikrus tikslus.
Tapatumo socialinis žymėjimas neatsiejamas nuo geografinės padėties. Žmonių
grupė, kuri tapatina save su konkrečia vieta ir taip apibrėžia savo bendrumą, tuo pat
metu nustato skiriamąjį santykį su kitomis vietomis ir kitomis socialinėmis grupėmis.
Reprezentacinės erdvės, anot Lefebvre (1991), gyvuoja siejant jas su vaizdiniais ir simboliais. Socialinė erdvė, pagal Lefebvre, dinamiškai kūrybinga, ji – socialinis kūrinys,
tačiau kartu turintis įtakos socialinei praktikai ir suvokimui. Socialinė erdvė savo spe-

cifiką atskleidžia tokiu lygmeniu, kokiu liaujasi būti neatskiriama nuo minčių ir fizinės
erdvės (Lefebvre 1991).
Mūsų manieros ir žvilgsnis, kuriuo stebime turistines ar piligrimines vietas, iš
dalies priklauso nuo mūsų pačių socialinio ir kultūrinio kapitalo, išsimokslinimo. Kita
vertus, tai yra turizmo industrijos ar piligriminių kelionių organizatorių sisteminio darbo rezultatas. Kino filmai, televizija, kelionių knygos ir žurnalai, informacinės knygelės
ir brošiūros, dvasinio autoriteto pasakojimai padeda suformuoti ir atkurti keliautojui
būdingą žvilgsnį. Tai milžiniška įtaka, persmelkianti kasdienybės erdves ir kurstanti
aplankyti pristatomas vietas.
D. Mac Cannell teorijoje (1999 (1976)) yra svarbus žymeklio arba ženklo terminas, apibūdinantis informaciją apie specifinį reginį, vaizdą. Tokių žymeklių pavyzdžiai
gali būti metalinė lentelė su užrašu „Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas“, kelionių
knygose ir muziejų vadovuose esanti informacija, konkrečią vietą aplankiusių žmonių
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pasakojimai ir kt. Keliautojai turi galimybę atpažinti vaizdus ir reginius, transformuodami juos į vieną iš jų žymeklių.
D. Mac Cannell taip pat pažymi, kad kartais žymekliai gali tapti pačiais reginiais,

pavyzdžiui, be specialių žemėlapių, filmų ir muzikos sunku atpažinti garsių mūšių laukus,
ypač jeigu jų kraštovaizdis šiandien yra visiškai kitoks. Tai ypač pastebima, kai reginys

įgavo reikšmę dėl praeities įvykių. Be žymeklio pastatai, vietos ar gamtos objektai gali būti
tik paprasti objektai. Informacija apie konkretų reginį (žymeklį) yra turistinio intereso
objektas, o pats vaizdas yra tik šios informacijos laiškanešys (Mac Cannell 1999: 128).
Yra trys geografinės traukos elementai: turistas, reginys (vaizdas), žymeklis. Be
žymeklio reginys gali tapti tik vietovės ar miesto sudedamąja dalimi, neverta išskirtinio

dėmesio. Šiandieniniai geografinės traukos objektai ne taip akivaizdžiai atspindi savo
socialinę svarbą (pvz., Undinėlė Kopenhagoje), todėl moderniame pasaulyje reikalinga
didžiulė institucinė parama reginiui sakralizuoti (Mac Cannell 1999: 44). Visuomenė
objektą padaro svarbų, realų ir originalų, o kai pasirodo pirmoji jo kopija, objektas
tampa autentiškas. Visuomenė nusprendžia, kas turi būti vertinamas kaip reginys ir ką

reikia priimti kaip informaciją apie reginį.
Taigi konkreti geografinė vieta žmonių sąmonėje įsitvirtina ne koordinatėmis,
o tam tikromis reikšmėmis, sentimentais ir istorijomis. Mūsų gebėjimas suvokti vietą
priklauso nuo turimų apie ją žinių, kurios socializacijos metu išfiltruojamos suformuoto mūsų tapatumo, pasireiškiančio socialine klase, amžiumi, lytimi, etniškumu, profesi-

ja, religija ir kt. (Hague 2004: 4–5).
Vykstant socialiniam procesui tam tikrą reikšmę įgijusios vietovės pačios parodo,
ką žmonės apie jas galvoja, kaip jie jose elgiasi ir kokio elgesio jie tikisi iš kitų. Tai, kad
kraštovaizdis yra pilnas prasmių, nusako žodžiai „vietos dvasia“ arba „vietos jutimas“ –
genius loci. Tačiau tas „vietos jutimas“ skiriasi, nes vietos naudotojai suteikia jai begalinį
reikšmių skaičių (Mitchell 2000: 121). Gana populiaru vietovės suvokimą metaforiškai
lyginti su tekstu ar knyga. Perfrazuojant Lewis (1979: 12) galima manyti, kad vietos,
į kurias keliaujame, yra mūsų nesąmoninga autobiografija, apčiuopiamai atspindinti
mūsų vertybes ir tapatumą, mūsų skonį ir baimę, mūsų troškimus ir ketinimus.
Socialiniai mokslai vis daugiau dėmesio skiria erdvės, vietos ir tapatumo ryšiui.
Tampa svarbus toks argumentas: kas mes esame yra neatskiriamai susiję su kur mes
esame (Dixon, Durrheim 2000: 27). Visi mūsų socialinio gyvenimo aspektai skleidžiasi
materialioje ir simbolinėje erdvėje, kuri ir socialiai formuojama, ir pati formuoja socia
lumą (Dixon 2008: 1).
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12 pav. Turistų grupė klausosi gidės pasakojimo apie Vilniaus bažnyčias ir Aušros Vartus.

Todėl išauga vietos pasirinkimo reikšmė. Kultūrinė ir patirtinė vietos reikšmė
formuojant tapatumą buvo analizuojama įvairių disciplinų, pirmiausia socialinės ir
kultūrinės geografijos, aplinkos psichologijos ir sociologijos. Analizė parodė, kad erd
vės ne tik turi įtakos žmonėms, bet ir siūlo tapatumo formavimo galimybes (Benwell,
Stokoe 2006: 211). Žmonės tapatinasi su konkrečiomis vietomis, tad dažnai tokios vietos gali tapti tarsi šventovės tiems, kurie stengiasi demonstruoti alternatyvų tapatumą
(marginalios grupės).
Kur ir kaip atostogaujame ir leidžiame laisvalaikį parodo, kas mes tokie esame,
ne tik kitiems, bet ir mums patiems. Kaip pastebi M. C. Hall (2005: 46), ryšys tarp tapa64
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tumo ir vietos vis dar egzistuoja ir greitų globalinių pasikeitimų ir mobilumo laikotarpiu gali tapti dar svarbesnis.

Piligrimystės centrinė dalis yra konkreti vieta – religinė ar vertybinė šventovė,
unikalus kraštovaizdis, susitikimo vieta, kuri pritraukia ne tik piligrimus, bet ir istorines, kultūrines, teologines, nacionalines, mistines ir kitas asociacijas.

Tad vienas iš svarbiausių piligrimystės tematikos klausimų – kodėl žmonės ruošiasi į šias keliones, kodėl, pavyzdžiui, religiniams piligrimams neužtenka vietinės bažnyčios ar maldos namų šventumo ir meldimosi juose?
Piligrimystės vieta – tai vieta, kur galima išgyventi specifines patirtis, kurios
neprieinamos kasdieninėje erdvėje ir kurios kompensuoja kelionės kainą ir sugaištą
laiką. Kiekviena vertybė sukuria ir specifines vietas, kuriose ji gali būti išreiškiama stip
riau ir intensyviau. Taigi ir religinė piligrimystė remiasi tikėjimu, kad tam tikra vieta

skiriasi nuo kitų vietų, yra ypatinga ir kai kuriuo požiūriu galingesnė nei kitos.
Turistinės (ir piligriminės) vietos sakralizavimo fazes yra aptaręs D. Mac Cannell (1999: 44–45). Pirmoji yra objekto įvardijimo fazė. Ištirtos vietos paviešinamos,
patvirtinant jų estetinę, istorinę, rekreacinę ar socialinę vertę. Antroji yra įrėminimo ir
iškėlimo fazė. Įrėminimo metu, siekiant objektą apsaugoti ar padaryti kerintį, nustatomos oficialios jį saugančios sienos (pvz., Monos Lizos paveikslas Luvre apsaugotas stik
lo siena). Iškėlimo metu objektas pastatomas matomoje ir lankytojams prieinamoje
vietoje. Trečioji yra puoselėjimo fazė – kai objekto aplinka puoselėjama ir gražinama.
Ketvirtoji sakralizacijos fazė – tai mechaninės reprodukcijos fazė, kai sukuriami objekto spaudiniai, fotografijos, atvaizdai patys tampa vertingi ir rodomi. Keliautojams tai
paskata surasti tikrąjį objektą. Galiausiai išskiriama penktoji socialinės reprodukcijos

fazė, kai socialinės grupės, miestai ar regionai pradeda save tapatinti su garsiu traukos
objektu.
Piligrimystė, kaip ir turizmas, yra vizualinė praktika. Sociologas J. Urry pateikė

„turistinio spoksojimo“ (tourist gaze) sampratą (Urry 1990), pabrėžiančią skirtingas
žiūrėjimo prasmes kasdieninėje erdvėje ir nekasdieninėje kelionės erdvėje. Ruošdamiesi piligriminei kelionei mes ruošiamės numatomam reginiui, kelionėje daug laiko
praleidžiame spoksodami į naujas vietas (gamtos vaizdus, naują kultūrinį kraštovaizdį
ir kt.), žmones ir jų kūrybos produktus (sporto ir kultūros renginius, šventus paveikslus ir pan.), grįžę iš kelionės dar kartą ją išgyvename prisiminimuose – tam padeda fotografijos, filmuota medžiaga ar suvenyrai, kuriuos parsivežame, kad primintų kelionę
(Williams 1998: 173).

65

66

Pėsčiomis, įvairiomis transporto priemonėmis

Struktūra, ritualai, religinis pamaldumas, tradicijos, bendruomeniškumas,
pasišventimas, institucijų svarba, nepritekliai kelionės metu

Keliavimo
būdas

Pagrindiniai
kelionės
bruožai

Šventos vietos:
1) susijusios su religijos kilme, religijos
centrais;
2) susijusios su religijos įkūrėjų, pranašų ir šventųjų gimimu, gyvenimu ir
mirtimi;
3) apsireiškimų, mistinės ir stebuklingos vietos;
4) šventųjų ir pranašų kapai;
5) relikvijos, paveikslai, kiti stebuklingi
kultūriniai ar gamtiniai objektai;
6) pagrindinės religijos vietos (gerai
žinomi kulto objektai, specifiniai objektai – krikščionybėje kalvarijos);
7) vienuolynai ir gyvi šventieji;
8) religinio gyvenimo įvykiai (pvz., susitikimas su religiniu lyderiu, atsinaujinimo dienos ir kt.).

Kelionės
geografinis tikslas

Religinė piligrimystė

Įvairiomis transporto priemonėmis

Bendruomeniškumas, vartotojiškumas, ritualai

1) nacionaliniai paminklai, monumentai;
2) politikų ir visuomenės veikėjų
gimimo, veiklos vietos, jų kapai;
3) žymių mūšių vietos;
4) muziejai ir jose saugomos tautos
vertybės;
5) tautos praeitį primenančios
istorinės vietos (piliakalniai, pilys
ir kt.);
6) susitikimai, konferencijos su
tautos lyderiais, bendrą istorinę
praeitį turinčiais asmenimis (politinių kalinių susitikimas);
7) diasporos gyvenimo vietos;
8) tautos tremties vietos.

Piligrimystė, susijusi
su tautiniu tapatumu

2 lentelė. Pagrindiniai piligrimystės tikslai ir kelionės bruožai.

Įvairiomis transporto priemonėmis

Bendruomeniškumas, vartotojiškumas, ritualai

1) žymių menininkų, muzikantų gimimo, veiklos vietos,
jų kapai;
2) meno darbai;
3) meno ar kultūros
muziejai;
4) kultūriniam
tapatumui svarbūs
renginiai (parodų
atidarymas), koncertai.

Kultūrinio
tapatumo
kelionės

Įvairiomis transporto priemonėmis

Bendruomeniškumas, vartotojiškumas, ritualai, pasi
šventimas

Sporto renginiai
(olimpinės žaidynės, pasaulio
ar kontinentiniai
čempionatai, tarptautiniai klubinių
komandų turnyrai,
nacionaliniai klubinių komandų
turnyrai, žymaus
sportininko pasirodymai)

Sporto aistruolių
kelionės
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Visas vizualizacijos procesas, patyrimai ir atsiminimai yra socialiai sukonstruoti

ir veikiami „kultūrinių filtrų“. Mes „spoksome“ ir vietas į atmintį įrašome pasirinktinai – į vienas nekreipiame dėmesio, o kitas atmetame kaip nemalonias ar neįdomias.

Tokiame procese mes pirmą kartą ar dar kartą atrandame vietas, kurios tinka mūsų
tikslams (Williams 1998).
Piligrimystė naudojama formuojant konkrečias vietas, specifinį kraštovaizdį,
kuris pats taip pat turi daugybę reikšmių ir interpretacijų. Ritualais, kitais socialiniais
veiksmais sukurtos vietos įgyja galią, kuri veikia vaizduotę taip, kad vietos priskiriamos amžinoms, šventoms ir kt. Piligrimystės vieta (įvykis, gerbiamo asmens aplanky-

mas) yra pagrindinis išorinis kelionės tikslas.

Taigi modernios piligrimystės vietos dažniausiai nėra pastovi realybė, bet kultūriniai konstruktai. Tai suprasdami galime kritiškai nagrinėti istorinį kontekstą, kuriame
šie kultūriniai konstruktai pasireiškia. Dėl modernių piligrimystės vietų gausos ir kaitos
išreikšti jas kartografiškai yra be galo sunku. 2 lentelėje pateikiami pagrindiniai geografiniai piligriminių kelionių tikslai, skirtingų kelionių ypatumai ir keliavimo būdas.
Kraštovaizdžio ir vietos samprata nėra statiška – tai nuolat besikeičiantys santykiai tarp vietos ir žmonių, todėl svarbu žinoti, kokioms vietoms Lietuvos piligrimai
teikia daugiausia reikšmės. Neabejotinai vietovėms suteikiama reikšmė priklauso nuo
kultūrinės grupės ir jos kraštovaizdžiui suteikiamos ideologijos. Tiriant piligrimus
buvo siekiama išsiaiškinti, kokią vietą, labiausiai atitinkančią asmens vertybes, jie norėtų aplankyti ar jau yra aplankę. Tokias vietas anketoje respondentai galėjo įrašyti
laisvai, jiems buvo pateiktas atviro tipo klausimas.
3 ir 4 lentelėse pateikti į penkias grupes sugrupuoti piligrimų atsakymų variantai.
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3 lentelė. Labiausiai norimos aplankyti ir aplankytos religinių piligrimų vietos.

1.

2.
3.
4.

5.

Labiausiai norima aplankyti
ar aplankyta vieta

Religinių
piligrimų
skaičius

Religinių
piligrimų
procentas

Piligrimystės ar religinė vieta Lietuvoje (Šiluva, Kryžių
kalnas, Vilniaus Aušros Vartai, Trakų bažnyčia, Žemaičių
Kalvarija, Pivašiūnai, Vilniaus kalvarijos, Krekenava, Pažaislio
vienuolynas, Kauno Prisikėlimo bažnyčia, Kauno arkikatedra,
Pakutuvėnai, Baltriškės, Kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinė,
Keturnaujiena)

78

19

Piligrimystės vieta užsienyje (Roma (Vatikanas), Jeruzalė
(Šv. Žemė), Lurdas, Fatima, Medžiugorjė, Čenstochova, Agluona,
Taize, Gvadelupa, Asyžius, Paduva, Lizje)

260

64

10

2

Užsienio šalys, miestai (Italija, JAV, Turkija, Islandija, Brazilija,
Ispanija, Portugalija, Trinidadas ir Tobagas, Japonija, Egiptas,
Tibetas, Havajai, Norvegija, Graikija, Indija, Australija, Paryžius,
Ženeva, Viena, Milanas, sala toli nuo civilizacijos)

49

12

Religinis renginys Lietuvoje ar užsienyje (Lietuvos jaunimo
dienos, Pasaulio jaunimo dienos)

Kita

Vietos Lietuvoje (Rumšiškės, Orvydų sodyba)

2

Mėgstamų grupių koncertai

3

Nežemiškos vietos (Dangus)
Kalnai

Šventas tėvas

2
3

11

3

1

Kaip matyti, dauguma religinių piligrimų (85 proc.) labiausiai norėtų aplankyti ar
jau aplankė krikščioniškos piligrimystės vietas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir religinius
renginius.

68

II. VERTYBIŲ IR TAPATUMO RAIŠKA KELIONĖSE

4 lentelė. Labiausiai norimos aplankyti ir aplankytos modernių piligrimų vietos.
Labiausiai norima aplankyti
ar aplankyta vieta

1.

2.

3.

4.

Sporto renginiai (varžybos, finalinės varžybos, Eurolygos finalas
su mylima komanda, olimpinės žaidynės, komandos palaikymas
užsienyje, Formulė 1 etapas, Liverpulio komandos rungtynės
Liverpulyje, pasaulio futbolo čempionatas)

Sporto salės, stadionai („Maracana“ stadionas Brazilijoje, „Panathinaikos“ komandos salė, Kauno sporto halė, Šiaulių arena,
„Old Trafford“ stadionas Mančesteryje, „Siemens“ arena, Klaipėdos sporto halė, Belgrado „Pioneer“ arena)

Koncertai („Rolling Stones“ grupės koncertas, „Metallica“ grupės koncertas, „Kiss“ grupės koncertas, „Iron Maiden“ grupės
koncertas)

Užsienio šalys, miestai (Italija, Ispanija, Graikija, JAV, Australija,
Tibetas, Japonija, Egiptas, Sankt Peterburgas, Suomija, Maljorka,
Šiaurės ašigalis, Tailandas, Anglija, Aliaska, Gruzija, Kanarų salos, Turkija, Indija, Norvegija, Kinija, Seišelių salos, Šiaurės šalis,
Peru, Paryžius, Viena, Kroatija, šilti kraštai, Suomija)
Mėnulis

5.

Sporto
Kultūriniai
aistruoliai, piligrimai,
proc.
proc.

Kita

Fidelis Kastro

Kalnai

Negyvenama sala
Jūra

22

2

15

–

–

19

61

73

1
1

2

2
2

6

2

Modernūs piligrimai labiau norėtų aplankyti ar jau aplankė konkrečias užsienio
šalis ir miestus, tačiau sporto aistruoliai taip pat siekia aplankyti ar aplankė įvairius
sporto renginius, konkrečias varžybų sales ir stadionus, kultūriniai piligrimai – konkrečių atlikėjų ar grupių koncertus.
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3. Bendruomeniškumo patyrimas kelionėje.
V. ir E. Turner teorija
Piligrimams, kaip ir turistams, kelionėje turi reikšmės socialiniai santykiai ir

socialinių poreikių patenkinimas. Tad kelionės, suteikdamos bendrumo jausmą, gali
padėti išpildyti individų socialinės sąveikos troškimą. Vertybinę kelionę gali paskatinti
ir bendra visos šeimos vertybė. Tada tokia kelionė suteikia galimybę praleisti daugiau
laiko su šeimos nariais.

Bendruomenė iš dalies gali būti suvokiama kaip geografinis terminas, nurodan-

tis šalia gyvenančius ir konkrečioje teritorijoje tarpusavyje sąveikaujančius žmones

(pavyzdžiui, parapijos bendruomenė, kaimo bendruomenė, senamiesčio bendruomenė, regiono bendruomenė), tačiau daug dažniau bendruomenė suprantama kaip grupė
žmonių, turinčių kažką bendra, kas skiria juos nuo kitų visuomenės grupių. Taigi tokios
bendruomenės nariai nebūtinai turi gyventi toje pačioje teritorijoje ar artimai vienas
kitą pažinti (kalbame apie religinę, pavyzdžiui, katalikų bendruomenę ar etninę, tarkime, lietuvių bendruomenę, bendrų interesų bendruomenes – mokslininkų, menininkų,
virtualią ir t. t.). Bendruomenės gali skirtis pagal dydį, socialinę sąveiką, integracijos ir
formalumo laipsnį ir kt. Turbūt nekelia abejonių tai, kad organizuotoje vertybinėje kelionėje keliautojus sieja vienijanti patirtis, bendros vertybės. Taip formuojasi kelionės

bendruomenė.
Kelionės bendruomenė sukuria emocinį ryšį ir su didesne bendruomene (pvz.,
visais katalikais, visais komandos gerbėjais, tauta ir pan.). Pasijusti kažko didesnio dalimi padeda ir dalyvavimas būdinguose bendruose ritualuose. Taigi tokiose kelionėse
sustiprinamas tiek socialinis, tiek savimonės tapatumas, nes, jei kelionė sėkminga, sustiprėja jos dalyvio savigarba. Neabejotina, kad bendrakeleiviai ir susiformavusi kelionės bendruomenė turi didžiulę reikšmę ir įtaką piligrimams. Didelė individualaus tapatumo dalis įgyjama iš socialinės aplinkos, kurią ir sudaro įvairios socialinės grupės,
bendruomenės.
Apskritai žmonių laisvalaikis siejamas su bendravimu ir draugais (Matulionis
2001: 193). Jei keliaujama organizuotoje grupėje, tai neišvengiamai bendraujama su
kitais kelionės dalyviais. Tas bendravimas, taip pat bendra patirtis ir leidžia teigti, kad
susiformavo trumpalaikė bendruomenė, kurioje pasireiškia vienodas tapatumas ir
kur išnyksta socialinė diferenciacija ir nelygybė. Organizuotoje piligriminėje kelionėje
piligrimai daugiau išreiškia kolektyvinį tapatumą, o individualioje – asmeninį. Į Me70
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džiugorję keliavęs vidutinio amžiaus piligrimas, pasakodamas apie didžiausius kelionės įspūdžius, paminėjo ir vienybės su kitais piligrimais patyrimą: „…tokioje kelionėje,
kada važiuoji uždarame autobuse, grupė besimeldžiančių žmonių yra kaip maža Bažnyčia, jų vienas tikslas – kartu pasiekti tą vietą“ (Liutikas 2003).
Kitas socialinių santykių momentas, reikšmingas keliaujant tiek individualiai,

tiek su organizuota grupe, tai bendravimas su žmonėmis, sutiktais pakeliui į tikslo vie-

tą ar pačioje tikslo vietoje. Tokie susitikimai yra svarbūs bendros piligrimystės patirties elementai. Be to, kaip teigia patys piligrimai, bendraudami kelionėje jie gali dalytis
tikėjimo patirtimi: „Iš tiesų, žmonės, turintys tą patį tikslą, tą patį tikėjimą, gali dalytis

savo tikėjimo patirtimi ir per tą dalijimąsi pačiam asmeniškai daug kas atsiskleidžia,

pavyzdžiui, santykiai su Dievu“ (Liutikas 2003). Bendravimas piligriminėje kelionėje
yra labai svarbus vyresniojo amžiaus, vienišiems žmonėms. Kelionėje jie kompensuoja
galimą bendravimo namų aplinkoje stoką. Kiekviena piligriminė kelionė jiems yra galimybė pasidalyti džiaugsmais ir rūpesčiais su bendraamžiais, panašios pasaulėžiūros
žmonėmis.
5 lentelė. Socialinių veiksnių svarba kelionėje, proc.

Modernūs piligrimai
Socialiniai veiksniai kelionėje

Bendravimas su
kitais žmonėmis
Bendruomenė

Religiniai
piligrimai

Sporto
aistruoliai

Kultūriniai
piligrimai

Visi
modernūs
piligrimai

Iš
viso

Labai svarbu

44

58

37

51

46

Labai svarbu

28

23

9

18

26

Svarbu

Svarbu

41

44

38
54

37
29

38

45

40

44

Tai patvirtina ir apklausa. 86 proc. piligrimų mano, kad kelionėje labai svarbi ar
svarbi vertybė yra bendravimas su kitais žmonėmis, 70 proc. mano, kad kelionėje labai
svarbi ar svarbi yra bendruomenė. Bendravimas su kitais žmonėmis ir bendruomenė
yra labiausiai svarbūs sporto aistruoliams, mažiausiai – kultūriniams piligrimams.
Antropologas Victor Turner kartu su žmona Edith išplėtojo turbūt didžiausią
įtaką turėjusią piligrimystės tyrimų teoriją, kuri ir šiandien sulaukia įvairių tyrėjų
71

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

atgarsio. Remdamiesi ankstesniais V. Turner darbais, V. ir E. Turner knygoje „Atvaizdas
ir piligrimystė krikščioniškoje kultūroje“ teigė, kad, pradėdami piligriminę kelionę, piligrimai toli už savęs palieka įprastinės socialinės struktūros reikalavimus ir patenka į

„antistruktūrinį“ pasaulį. Plėtojant savaiminius ryšius ir dalijantis patirtimi nesilaiko-

ma socialinio statuso, hierarchijos, kasdieninio bendravimo normų. Piligrimai vienas

su kitu bendrauja tiesiogiai, jiems neturi įtakos kasdieniniai hierarchiniai ryšiai. Susikuria statuso homogenizacijos atmosfera. Pasiekiama laikina būsena, V. ir E. Turner
apibrėžiama terminu „communitas“ (bendruomeniškumo patyrimas, bendruomenė),

nes piligrimai patenka į išskirtinį laiką, nutolusį nuo kasdienybės. Taigi piligrimystės
vietos ne tik įamžina mirusių šventųjų veiklą, bet ir sukelia laikiną jų lankytojų „socia-

linę mirtį“ (Coleman, Elsner 1995: 201). Šiame ir kitame skyriuose išsamiai aptarsime
V. ir E. Turner teoriją, nes daugelio kitų autorių mėginimai teoretizuoti piligrimystės
reiškinį arba remiasi jų teorija, arba yra atsakas į ją.
V. Turner „communitas“ – tai bendruomeniškumo patyrimas, santykinė betarpiško bendravimo kokybė, tai netgi bendrija žmonių, turinčių aiškų susiformavusį tapatumą, kuris spontaniškai pasireiškia visose grupėse, situacijose ir aplinkybėse. Tai
fenomenas, kuris sujungia tokias ypatybes, kaip silpnumas, pasišventimas, homogeniškumas, draugiškumas (Turner, Turner 1978: 250). Communitas yra antistruktūra, o
skirtumas tarp struktūros ir communitas yra ne toks pat, kaip skirtumas tarp sekuliaraus ir švento. Communitas yra esminis ir bendražmogiškas ryšys.
Communitas – tai specifinis ryšys tarp individo ir grupės, kuris atsiranda piligrimystėje ar kitame antistruktūriniame kontekste. Pasiekęs savo tikslą, piligrimas
dažnai jaučiasi esąs tarp daugybės kitų lankytojų, kurie veikia vienas kito tapatumą.
V. ir E. Turner pažymi, kad „netgi tada, kai žmonės slepiasi anoniminėse pliažo miniose, jie siekia beveik šventos, dažnai simbolinės communitas būsenos, paprastai jiems
neprieinamos struktūruotame įstaigos, parduotuvės ar kasyklos gyvenime“ (Turner,
Turner 1978: 20).
Tokį požiūrį patvirtina tai, kad piligrimai dažnai vengia atvirai rodyti savo statusą, rengdamiesi vienodais drabužiais, (pavyzdžiui, juodi lordo Ajapos gerbėjų drabužiai Indijoje, krikščionių piligrimų lazda ir kelionmaišis viduramžių Europoje, balti musulmonų apdarai Mekoje). Tai būdinga ir dabartinėms vertybinėms kelionėms. Sporto
aistruoliai rengiasi komandos spalvas simbolizuojančia apranga, religiniai piligrimai
dažnai dėvi vienodas skrybėlaites, kaklaraiščius. Piligrimai vertybinėje vietoje susilieja
bendram tikslui.
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Anot V. Turner, communitas egzistuoja demokratija ir nuolankumas. Esant konkrečioms aplinkybėms, kai žmonės įsitraukia į kolektyvines užduotis, jie gali atrasti

save bendrų susiliejusių veiksmų ir minčių sraute. Tai svarbiausias pasitenkinimo ir
malonumo komponentas. Srautas – tai holistinis pojūtis, pasireiškiantis, kai veikiame
visiškai atsidavę, kai veiksmus vieną paskui kitą atliekame vadovaudamiesi vidine logika, kai nėra akivaizdaus poreikio įsiterpti mūsų sąmonei. Tai yra ego netekimas, kai
asmenybė tampa nereikšminga. Sraute ir communitas siekiama nedalomos vienybės

(Turner, Turner 1978: 254).
Communitas nauda yra džiaugsmas, gydymasis, abipusė pagalba, religinė patir-

tis, žinojimo dovana, ilgalaikiai ryšiai su kitais, humanistinė sąžinė ir žmogaus teisių
idealas. Communitas, pasak V. Turner, susiformuoja Afrikoje ir kitose priešindustrinio

laikotarpio visuomenėse atliekant ritualus, taip pat kolektyviai meldžiantis bažnyčiose, šventovėse. Communitas gali būti pasiekiama dramoje ir sporte. Communitas veržiasi į universalumą ir atvirumą, tai tikras galimybių pradas. Struktūros sergėtojams
communitas gali būti pavojinga, priskirtina tabu, grynumo ir taršos idėjoms. Tačiau iš
tikrųjų ji yra pilna daugiausia malonių afektų. Tie, kurie patyrė communitas jausmą,
išgyveno begalinės galios pojūtį.
V. Turner išskyrė tris communitas rūšis: 1) egzistencinę, spontanišką ar savaiminę, kuri yra spontaniška, nepriklausoma nuo visų struktūrinių reikalavimų. Ji yra kaip
opozicija socialinei struktūrai. Patekę į ją piligrimai išsilaisvina iš kasdieninio gyveni-

mo suvaržymų. Jie atsiduria apibrėžtame pasaulyje, kur individai savanoriškai aukština
bendražmogiškumą, pasirodydami kaip vientisi asmenys, o ne daugialypės asmenybės
(Eade, Sallnow 2000: X); 2) normatyvinė communitas parengta socialinės sistemos. Ji
mėgina patraukti ir išlaikyti spontanišką communitas teisinių normų ir etinių principų
sistemoje. Religijos specialistai ypač stengiasi kontroliuoti piligrimus ir šventąsias vietas, naudodami „struktūrinės ritualinės sistemos“ modelį. Normatyvinė communitas
gali būti siejama su istoriniais kultų iškilimo, augimo ir nuosmukio procesais, nes būtent piligrimystė tapo rutinizuota ir institucionalizuota; 3) ideologinė communitas, pasireiškianti utopiniais visuomenės modeliais ir taip pat veikianti struktūrinio pasaulio
viduje. Pavyzdžiui, piligrimystė greičiau gali paskatinti reformatorišką ar revoliucinį
judėjimą, nei patvirtinti status quo.
Pasakojimuose, ar tai būtų poemos, šventos istorijos, nuoširdūs vizijų atpasa-

kojimai, ar netgi muzikoje ir mene vis dar slypi spontaniškos communitas atkartojimo
daigai. Neišnaudoto evoliucinio communitas potencialo (neišreikšto ir neužfiksuoto
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struktūroje) blykstelėjimus galima pastebėti pranašų ir įvairių sričių žinovų darbuose.
Communitas rūšys, pasak V. Turner, yra nepastovios, nuolat kintančios.

Individų statuso pakeitimo laikotarpiu communitas įsiterpia į visuomenės struk-

tūrą per „slenkstinį perėjimą“ („liminality“), struktūros pakraščiuose – per marginalu-

mą, struktūros apačioje – per „žemesnę padėtį“ („inferiority“). „Slenkstinis perėjimas“,
marginalumas ir „žemesnė padėtis“ dažniausiai kuria mitus, simbolius, ritualus, filosofines sistemas, meno kūrinius (Turner, Turner 1978: 251).
Apie „slenkstinio perėjimo“ sąvoką bus kalbama vėliau, tik reikėtų paminėti, kad

prie „slenkstinių“ visuomenės grupių V. Turner priskiria paauglius, studentus, stažuotojus, keliautojus, žmones, sergančius sunkiomis ligomis. Pastebima, kad Vakarų visuomenėje jiems trūksta reguliariai atliekamų ritualų, nors kartais jų atsiranda naujų,

spontaniškų. Tokio reguliaraus ritualo pavyzdys yra gimtadienio šventimas.
Marginalumas – tai kategorija, kuriai priskirti individai (marginalai) į savo kilmės grupę dažnai žiūri kaip į bendruomenę, o labiau prestižines grupes, kuriose jie
daugiausia gyvena, vertina iš savo struktūrinės pozicijos. Taigi marginalai, vertindami
communitas požiūriu, tampa struktūros kritikais. V. Turner jiems priskiria daugelį rašytojų, menininkų ir filosofų. Tai ir Naujojo amžiaus sekėjai, gamtosaugininkai, gėjai ir
žmonės, gyvenantys uždaroje vienuolyno aplinkoje.
„Žemesnė padėtis“ – tai vertybinės laikysenos kategorija, pagrįsta silpnųjų jėgomis,
kurios priešinasi struktūrinei jėgai, skatina tęstinumą, sukuria visos communitas bendrus
jausmus. Ji nustato nedalijamos visumos, kurios vienetai yra visi žmonės, modelį. Silpnųjų
jėgoms hierarchinėse ir stratifikuotose visuomenėse dažnai priskiriamos moterys, vargšai, čiabuviai, atstumtieji, taip pat mažumų atstovai, šventieji vienuoliai, vaikai.
Communitas yra antistruktūra, todėl gali egzistuoti nuolatinis communitas versus
struktūra ciklas. Pavyzdžiui, religinė vizija išsivysto į sektą, vėliau – į bažnyčią, ilgainiui
tampa dominuojančios politinės sistemos atrama, kol iš apribotos erdvės vėl atgyja
communitas. Šie procesai gali koegzistuoti ir keisti vienas kitą nuolatos tame pačiame
ritualiniame lauke (Turner, Turner 1978: 252).
Religinė piligrimystė, pasak V. ir E. Turner, stereotipiškai kreipiama į galingas,
tačiau periferines šventoves, vadovaujama plačiai paplitusio pripažinimo ir pagarbos,
taip pat yra antistruktūrinė. Tapimas communitas nariu yra piligrimo fundamentalus
motyvas (Eade, Sallnow 2000: 4).
Taigi communitas patyrimas turi reikšmės jos nariams. Communitas nepanaikina turinčio savo teises kiekvieno žmogaus tapatumo. Communitas išlaisvina individus
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nuo atitikties bendrosioms normoms. Tai bendrystės versmė, nukreipta prieš įstatymų pernelyg apribotas socialines struktūras. Communitas turėtų būti skiriama nuo

E. Durkheim „mechaninio solidarumo“, kuris jungia individus, esančius kolektyvinėje

kitos solidarios grupės opozicijoje. Esant „mechaniniam solidarumui“ sutarimas priklauso nuo „grupės“ opozicijos asmenims, esantiems „už grupės“.
Religiniai piligrimai yra religinės bendruomenės nariai, esantys bendrų susilie-

jusių veiksmų ir minčių sraute, „prisipildę vieningumo […] ir nepriklausomi nuo susi
skaldymo ir daugumos“ (Turner, Turner 1978: 255). Toks visa apimantis nešališkumas

ir altruistinė veikla tapo pavyzdine communitas būsena, tiksliau – ji tapo normatyvine
bendruomene, o tai reiškia, kad pagrindinėse religijose piligrimystė buvo organizuota
į pastovią socialinę sistemą.

Taigi V. ir E. Turner religinę piligrimystę suvokė kaip kažką, kas prasideda spon-

taniškai, veikiant vidinei dvasinei jėgai. Piligrimystė prasideda kaip patirtis už bažnytinės struktūros ribų, taigi vystymosi pradžioje ji yra „antistruktūra“, vėliau pereinanti į
priešingą institucinei struktūrą (normatyvinę bendruomenę su daug taisyklių ir procedūrų, bet pernelyg priešingą institucinei), o kai Bažnyčia nusprendžia ją sankcionuoti,
vėl grįžta į struktūrą. Toks pamaldumas yra grėsmė tiek konservatyvioms struktūroms
(dėl aptartų priežasčių), tiek moderniems reformatoriams (dėl tų pačių priežasčių, kurias išlaisvinimo teologai aptarinėja įvertindami liaudies religingumą). Kontroliuojančių ir palaikančių socialinę struktūrą požiūriu, visos šventos ir ne šventos communitas
apraiškos potencialiai ardo struktūrą.

4. Kelionė kaip perėjimo ritualas
Kaip minėta, viena pagrindinių V. ir E. Turner vartojamų kategorijų yra „slenkstinis perėjimas“. Tai perėjimo ritualų vidurinioji fazė, kartu ir procesas. Slenkstinio
perėjimo procese ritualinių veiksnių apibūdinimas yra dviprasmiškas, nes jie perėjo
„kultūrinę karalystę“, kuri turi tik keletą praėjusios ar būsimos padėties savybių ar jų
visiškai neturi. Tokie veiksniai yra tarpiniai. „Slenkstinė padėtis dažniausiai susijusi su
mirtimi, buvimu įsčiose, su nematomumu, tamsumu, biseksualumu“ (Turner, Turner

1978: 249). Slenkstiniai veiksniai yra išsilaisvinę nuo statuso ir valdžios, nusišalinę
nuo galia ir jėga sankcionuojamos ir palaikomos socialinės struktūros ir per drausmę, išmėginimus išlyginę socialinę padėtį. Ne industrinėse visuomenėse slenkstinių
veiksnių sekuliarus bejėgiškumas gali būti kompensuojamas šventumo galia, tačiau ši
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silpnųjų galia, viena vertus, įgyjama per prigimties atnaujinimą, kai struktūrinė jėga

yra pašalinama, ir, kita vertus – per šventumo patyrimą. Daugelis dalykų, kurie buvo
apriboti socialinės struktūros, slenkstinio perėjimo procese yra išlaisvinami, ypač
bendruomeniškumo ar draugystės jausmai, communitas.

Sekdamas prancūzų tyrinėtoju Arnold van Genep ir jo perėjimo ritualų idėjomis,

V. Turner išskyrė tris ritualinio proceso fazes. A. van Genep perėjimo ritualus apibūdino kaip „ritualus, lydinčius kiekvieną vietos, būsenos, socialinės padėties ir amžiaus
pasikeitimą“ (Deflem 2004: 5). A. van Genep nurodė, kad visi tokie ritualai yra pažymėti ritualinių pakopų triguba progresija (etapais): 1) atsiskyrimo ar priešslenksti-

nė, kai individas ar grupė tampa atskirti nuo ankstesnės fiksuotos padėties socialinėje
struktūroje ar nuo ankstesnių socialinių sąlygų; 2) ribinė ar slenkstinė, kai ritualinio
subjekto padėtis yra neaiški, jis jau nėra senojoje padėtyje, bet dar nepasiekė ir naujos;
3) susikaupimo arba poslenkstinė, kai ritualinis subjektas patenka į naują stabilią padėtį su savo teisėmis ir pareigomis (Turner 1967: 94).
Apskritai V. ir E. Turner (1978) religinę piligrimystę suvokė kaip turinčią perėji-

mo ritualų bruožų. Žmonių judėjimas iš savo kasdieninio struktūruoto pasaulio, pilno
vaidmenų ir statusų, per ritualinius šventimus, patekimą į communitas arba antistruktūrą, vyksta į šventą periferiją. Taigi piligrimai, emociškai išsilaisvindami iš kasdieninės pasaulio struktūros, patenka į būseną, turinčią panašumų, tačiau kartu ir priešingą
gentyse atliekamiems perėjimo ritualams (Turner, Turner 1978: 1–39).
Kai kurie autoriai mėgina lyginti viduramžių piligriminių kelionių ir modernaus

religinio turizmo patirtis. Viduramžių atgailos piligriminėje kelionėje individas, jausdamasis nusidėjęs, apmąstydavo savo gyvenimą ir sukurdavo sau naują tvarką. Remiantis
V. ir E. Turner galima teigti, kad viduramžių atgailos piligrimystės slenkstinė padėtis
tęsdavosi ilgiau, nes individas, prieš grįždamas į normalią padėtį, turėjo išgyventi savo
paties pasikeitimą, atsižvelgdamas į visuomenės normas iš naujo sudėlioti savąjį „aš“
(Turner, Turner 1978: 1–39).
Piligrimystės esmė yra išeiti ir keliauti tolyn, į nutolusią visų pripažintą šventąją
vietą. Tokioje kelionėje žmogus pasitraukia nuo pasikartojančių „progų nusidėti“, kurios socialinėje struktūroje sukuria daug žmogiškosios patirties.
V. ir E. Turner manė, kad piligrimystė nevisiškai priklauso slenkstiniams fenomenams. Piligrimystės sistema nesuvokiama kaip religinė rutina, ji yra daugiau atvira

nei slenkstinė, priklausanti religinės raidos struktūros, susidedančios iš išsiskyrimo
ritualų, ribų apibrėžimo ir pasikartojančių susirinkimų, viduriniajai stadijai. Visiems
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privalomi slenkstiniai fenomenai kilo bendro kūrybinio proceso metu kaip gentinių ar
ankstyvųjų žemdirbių visuomenių kasmetinio ekologinio ir socialinių struktūrų ciklo
stebėjimo rezultatas. Jiems priešingi fenomenai (šiuo atveju ir piligrimystė) vyrauja

aukštesnio lygio ir sudėtingumo visuomenėse, jie dažniausiai gimsta individams lais-

valaikiu užsiimant savanoriška veikla. Universalios religijos, krypstančios į individualų
išsigelbėjimą, pabrėžia individualų pasirinkimą, sukuria palankias sąlygas fenomenų,

priešingų slenkstiniams, vystymuisi. Tačiau slenkstiniai fenomenai vis dėlto išsilaiko
universalių religijų liturgijoje ir daugumoje sekuliarių institucijų. Istorinių religijų
formavimosi amžiais dėl savanoriško piligrimystės pobūdžio ji buvo priskiriama atvi-

riems fenomenams, tačiau archainės kategorijos (pavyzdžiui, pastebimos Okotlane, šv.
Patriko kančių vietoje) išlaiko ankstesnio slenkstinio perėjimo aiškias žymes (Turner,

Turner 1978: 232).
Ankstyvosios piligriminės kelionės į Jeruzalę ir Romą buvo laisvos ir nereglamentuotos. Į jas savanoriškai leisdavosi tikri pasišventę piligrimai, pavyzdžiui, Egerija,
šv. Paulė, šv. Dovydas iš Velso ir kt. Krikščionybei vystantis piligriminės kelionės tapo
integruotos į bendrą sistemą. Vėlyvaisiais viduramžiais, ypač tada, kai Bažnyčia tapo
struktūruota, piligrimystė buvo įtraukta į atgailos sistemą ir netgi buvo skiriama kaip
bausmė už sekuliarius nusikaltimus. Paradoksas, tačiau institucinė plėtra, nors ir esant
racionaliai biurokratijai, grąžina į gentinę santvarką. Įvairių grupių visuomenės korporacijos gali būti lyginamos su gentiniais perėjimo ritualais ir atkartoja gentinių kolektyvinių grupių morfologines savybes: iniciacijas į šias korporacijas, taip pat judėjimą
aukštesnių rangų link (Turner, Turner 1978: 7). Katalikiška piligrimystė vėlyvaisiais
viduramžiais tai pratęsė, nes atgailos sakramentas ir institucinė galia reiškė kiekvieno
individo tinkamos moralinės būsenos išlaikymą esant bažnytinei kontrolei.
V. ir E. Turner teorijoje piligrimystės palyginimas su gentiniais perėjimo ritua
lais užima svarbią vietą. Istorinėse religijose piligrimystė daugiau apibrėžta ir oponuoja gentiniams perėjimo ritualams, čia moralus vienetas yra individas, kuris siekia
išsilaisvinti iš struktūrinio pasaulio nuodėmių ir blogio, išsigelbėti galbūt dėl indulgencijos, atliekant atgailą. Gentiniuose perėjimo ritualuose, kol individai nepatiria išbandymų ir išmėginimų, moralus vienetas yra socialinė grupė ar kategorija. Individų
tikslas yra pasiekti naują sociokultūrinį statusą ir padėtį. Piligrimystė istorinėse religijose yra savanoriškas veiksmas, tuo tarpu gentiniai ritualai apibūdinami kaip neatsiejama kiekvieno nario visiško įtraukimo dalis. V. ir E. Turner pažymi, kad kai kurios
religinės piligriminės kelionės, tokios kaip chadžas islamo religijoje, apibrėžiamos kaip
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pareiga, kurią privalo vykdyti visi tikintieji, tačiau čia yra tiek daug apibrėžtų išlygų ir
lengvinančių aplinkybių, kad individas dar kartą pakliūva į beveik visiško pasirinkimo
situaciją (Turner, Turner 1978: 8).

Anot V. ir E. Turner, piligrimas patenka į naują, gilesnį egzistavimo lygį, negu jam
buvo žinomas iš įprastinės aplinkos. Piligrimo kelyje yra sunkių išgyvenimų, vargų ir

netgi pagundų, kaip ir gentinių iniciacijų išbandymuose. Kelionės pabaigoje piligrimui,
kaip novicijui, atsiskleidžia galinga religinė šventybė (šventovės, atvaizdai, liturgija,
gydomieji vandenys, ritualinis šventų objektų apėjimas ir kt.), kurios naudingumo poveikis priklauso nuo ieškojimų atkaklumo ir uolumo. Gentinė šventybė yra paslaptinga,

krikščioniška šventybė tiek paprastiems tikintiesiems, tiek piligrimams atskleidžiama

vienodai (Turner, Turner 1978: 8).
Modernios visuomenės dažniausiai prarado perėjimo ritualų prasmingumą, ir
netgi bažnyčios turi prasmingo jų praktikavimo sunkumų: šventas communitas jausmas
daugiau nebeegzistuoja, o socialinis spaudimas šventumo erdvėje nebėra efektyvus.
V. Turner teorija parodo, kaip pakeisti tradicinį antropologų požiūrį į religiją,
kaip į fenomeną, įsitvirtinusį kasdieniniuose interesuose ir struktūrose, nes argumentuojama, kad piligriminės kelionės yra būtent ta galimybė, kai žmonės gali laikinai išvengti suvaržymų (nors kai kurios piligriminės kelionės kaip tik įpareigoja atlikti įvairias prievoles, pavyzdžiui, musulmono kelionė į Meką, piligriminės kelionės senajame
Izraelyje ar kai kurios atgailos priedermės viduramžių krikščioniškoje Europoje).
V. Turner netgi iškėlė idėją, kad piligrimystė iš naujo atgimsta didelių socialinių
pokyčių laikotarpiais, nuosekliai šalinant įprastus ryšius, pavyzdžiui, Romos imperijos
silpnėjimo laikotarpiu, viduramžių pabaigoje, šiuolaikiniame pasaulyje (Coleman, Elsner 1995: 201).
Apibendrindami V. ir E. Turner teoriją matome, kad piligrimystė perėjimo ritualuose turi keletą slenkstinės fazės ypatybių: tai išsilaisvinimas iš pasaulietinės struktūros; statuso suvienodėjimas; rūbų ir elgesio paprastumas; communitas ir kelionėje,
ir kaip tikslo veiksnys, tikslo, kuris yra bendruomenės, išgijimo ir atsinaujinimo šaltinis; išbandymai; esminių religinių ir kultūrinių vertybių prasmės atspindžiai; ritualizuotas ir pakartotinis priėmimas analogijų tarp religinių paradigmų bei žmogiškosios
patirties; judėjimas iš pasaulietinio centro į šventą periferiją, kuri individui staiga laikinai tampa centru, jo tikėjimo axis mundi; judėjimas bendrai, kaip atsvara sąstingiui,
simbolizuojantis trumpalaikę communitas; individualizmo priešpastatymas institucinei aplinkai ir t. t. Bet kadangi piligrimystė yra savanoriškas, neprivalomas socialinis
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mechanizmas, pasaulietiniame pasaulyje žymintis perėjimą nuo vienos padėties (ar

statuso) prie kitos, ji greičiau yra atvira, nei slenkstinė. Tiek, kiek ji yra perėjimo ritualas, iniciacija, ji pakeičia pagrindinius lytinės brandos iniciacijos ritualus, kaip gentinė-

se visuomenėse dominuojančią istorinę formą. Ji iš tikrųjų yra paveldimos feodalinės
sistemos tvarkinga antistruktūra (Turner, Turner 1978: 254).

5. Kelionė kaip tapatumų kovos arena.
V. ir E. Turner teorijos kritika
V. ir E. Turner darbai turėjo didelę reikšmę tolesniems piligrimystės tyrimams.

Praėjusio amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose mokslininkai kaip aiškinamuoju modeliu naudojosi communitas samprata, Victor Turner darbais apie ritualus, simbolizmą, „slenkstinį perėjimą“ (Coleman ir Elsner 1995, Dubisch 1995, Eade
ir Sallnow 1991, Nolan ir Nolan 1989). V. ir E. Turner darbai paskatino diskusijas apie
sekuliarią piligrimystę (Reader ir Walter red. 1993), turizmo ir piligrimystės panašumus (Cohen 1988, 1992a).
Tačiau ši V. ir E. Turner teorija, kuri padarė didelę įtaką daugumai piligrimystės
reiškinio tyrėjų, sulaukė ne tik palaikymo, bet ir kritikos (Liutikas 2004a: 182–183).
Nors communitas gali būti vienas iš piligrimystės patirties elementų, tačiau ši socialinė
ir emocinė būsena negali būti įgyjama visose piligriminėse kelionėse. A. Morinis, remdamasis atliktu piligrimystės tyrimu Bengalijoje (Morinis 1984), M. J. Sallnow (1981)
tyrimais Peru ir kitais darbais, teigė: „daugeliu atvejų aptikta, kad piligrimystė yra itin
individuali praktika, kai asmuo stengiasi užmegzti tiesioginį kontaktą su savo dievybe“ (Morinis 1992: 8). Tirdamas Bengalijos piligrimystės ypatumus A. Morinis (1984)
įrodinėja, kad jai nebūdinga, kai „namų bendruomenių struktūrinius ryšius suardo
pakilūs ir statusą sulyginantys bendruomenių dalyvių santykiai“. A. Morinis pažymi
skirtingus piligrimų motyvus, tokius kaip siekimą išgyti ar asmeninį išsigelbėjimą. Dėl
skirtingų prasminių ir elgsenos lygių gali atsirasti gerokai menkesnė patirties kokybė,
negu manė V. Turner.
Dar daugiau prieštaros V. ir E. Turner teorijai matyti M. Sallnow darbuose. Anot
jo, piligrimystės fenomenas daug labiau sustiprina socialinį, kultūrinį ir religinį savitumą, nei suteikia galimybę juos panaikinti. M. Sallnow tyrė piligrimines keliones
į Kusko vietovę pietinėje Peru dalyje, Anduose. Jis teigė, kad toks regioninis pamaldumas buvo priežastis atsirasti nepotizmui, grupavimuisi, būdingam varžymuisi ir
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bendruomeniniams konfliktams. Ribos, skyrusios įtrauktas skirtingas grupes – rėmė-

jų bendruomenę ir etnines grupes, užuot sumažėjusios, dar labiau išryškėjo (Sallnow

1981: 176). J. Eade ir M. Sallnow (2000: 2–5) piligrimystę matė kaip areną konkuruojantiems diskursams susieiti. Kiekviena piligrimų grupė ateina su savo piligriminės kelionės ir šventos vietos reikšmės supratimu. Vietiniai gyventojai ir ekspertai taip pat

siūlo skirtingus piligrimystės proceso diskursus. Taigi piligrimystė gali būti sudaryta

iš abipusių nesusipratimų, nes kiekviena grupė per savo specifinį diskursą stengiasi
interpretuoti kitų veiksmus ir motyvus.
B. Pfafenberger, nagrinėdamas piligrimines keliones Šri Lankoje, atskleidžia, kaip

jos padeda atrasti ir vėl patvirtinti skirtumus tarp budistų ir induistų, tarp indų kas-

tų (Reader, Walter 1993: 12). G. Bowman tokias išvadas padaro tirdamas piligrimines
keliones į Jeruzalę. Jis parodo, kaip graikų ortodoksai, Romos katalikai ir krikščionys
sionistai į Jeruzalę atvyksta skirtingai suprasdami šventybę (Bowman 2000: 98–121).
J. Eade ir M. J. Sallnow konstatuoja, kad „krikščioniškos tradicijos švenčiausiasis centras paradoksaliai tampa gilios ir plintančios doktrininės schizmos pasauliniu eksponavimo centru“ (Eade, Sallnow 2000: 14).
V. Turner, nors ir domėjosi galios santykių vaidmeniu, tačiau daugiau dėmesio
skyrė „prieštaraujančių sielų sąveikai, nei socialiniam susiskaldymui, sukeliančiam politinius ir ekonominius prieštaravimus ir konfliktus“. Piligriminės kelionės nėra neut
ralios ir nepriklausomos nuo galių veikimo ir pasiskirstymo. J. Mac Clancy politiniai
mechanizmai iš tikrųjų yra neatskiriami nuo šių procesų: „V. Turner žiūri į piligrimystę
kaip į simbolines formas, kurių prasmė, visais laikais nesuprasta, dabar jau išaiškinta.
Tačiau elitas, kontroliuojantis ritualų atlikimą ir suinteresuotas sėkminga jų pabaiga,
gali manipuliuoti kasdien naudojamų simbolių ir formų daugiatoniškumu. Savanaudiškai išnaudodamas diskursą, jis gali mėginti diktuoti, kaip atvejis turi būti interpretuojamas“ (Mac Clancy 1994: 34).
J. Eade ir M. J. Sallnow teigia, kad V. ir E. Turner paradigma fenomenui, kuris yra
kultūriškai ir istoriškai polimorfiškas, primeta „netikrą homogeniškumą“. Jų manymu,
geriausiu atveju V. ir E. Turner vertina piligrimystę arba kaip palaikančią, arba kaip
ardančią status quo – scenarijus, kuriame egzistuoja jų deriniai, nėra svarstomas. Autoriai prieštarauja šiai palaikymo arba ardymo dichotomijai, vertindami piligrimystę
kaip „besivaržančių diskursų sritį“. Todėl jie priima pliuralistinį modelį, kuris pabrėžia
daugiareikšmę kultų įtaką ir jų konfliktišką reprezentavimą. Jų manymu, piligrimystė – tai „pirmiausia besivaržančių religinių ir sekuliarių diskursų arena – tiek oficialiai
80

II. VERTYBIŲ IR TAPATUMO RAIŠKA KELIONĖSE

kooptacijai, tiek religinei prasmei neoficialiai susigrąžinti, konfliktams tarp ortodoksų,
sektų ir konfesinių grupių konsensusui ir bendruomeniškumui pasiekti, priešingiems
judėjimams – į išsiskyrimą ir pasidalijimą“ (Eade, Sallnow 2000: 2).

Beje, panaši diskusija buvo kilusi ir dėl XVII–XIX a. britų ir kitų europiečių, dau-

giausia aukštesniosios klasės atstovų, kelionių po Europos kultūrinius centrus, siekiant

susipažinti su klasikine jų kultūra („Didysis turas“). Ch. Chard (2000) mano, kad tokios
kelionės dažnai pristabdydavo keliautojų tapatumo formavimąsi ir leisdavo jiems mėgautis trumpalaikiu poilsiu nuo pareigų ir atsakomybės, tuo tarpu Richard Lassels knygoje „Kelionė į Italiją“ (1670) Didįjį turą apibrėžė kaip perėjimo ritualą, priimantį keliau-

toją į suaugusiųjų pasaulį ir patvirtinantį jo kaip anglo tapatybę (Chard 2000: 191).
Šiuos pastebėjimus galima pritaikyti ir moderniai piligrimystei, kuri pasižymi

tiek labai konsoliduotomis bendruomenėmis (pavyzdžiui, aistruolių klubai), tiek, priešingai, išskirtinio asmeninio tapatumo demonstravimu individualiose vertybinėse vietose ar kelionėse į masinius renginius.
Remiantis sociologinio stebėjimo medžiaga (Liutikas 2003) galima teigti, kad religinėse piligriminėse ir sporto aistruolių kelionėse vyrauja nuoširdi, draugiška atmosfera ir vienybė. Žinoma, niekur nedingsta ir kasdieninės problemos, tačiau pasikeičia
jų vertinimas, požiūris į jas. Tuo tarpu kultūrinių piligrimų ir turistinių kelionių grupės
dažnai atspindi didesnę visuomenės dalį su skirtingomis pažiūromis ir vertybėmis.
Šiuolaikinėje visuomenėje tapatumo formavimasis tapo artimai susijęs su kultūrinių ir materialinių prekių vartojimu. Ekonominiai, socialiniai, demografiniai, geo
grafiniai veiksniai turi įtakos vartojimo pasirinkimui. Piligrimystė ir piligriminės bendruomenės gali būti suprantamos kaip vienos iš daugelio rinkoje konkuruojančių prekių. Z. Bauman (2001) tvirtina, kad tapatumas dėl jį traukiančio dėmesio ir sukeliamo
entuziazmo sukuria bendruomenės pakaitalą – tariamai natūralius namus, kurie daugiau nėra pasiekiami privačių interesų ir individualizuotame, greitai globalėjančiame
pasaulyje.
Kitas svarbus momentas yra pažvelgti į vertybinių keliautojų santykį su lankomos vietovės kultūra, vietine bendruomene. Dažnai kelionėje vienos kultūrinės ir
socialinės aplinkos suformuotas tapatumas susiduria su kitais tapatumais, kurių formavimąsi lėmė skirtingos kultūrinės, socialinės, ekonominės sąlygos. Dėl skirtingo gyvenimo būdo ir kultūros tarp priimančios šalies atstovų ir atvykusių svečių kartais gali
atsirasti tam tikra trintis. Tačiau dažniausiai tiek atvykę keliautojai, tiek šeimininkai
tik susipažįsta su naujomis vertybėmis, madomis ir stiliais, nors tai gali turėti įtakos
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apibrėžiant jų tapatumą. Kai kurių vertybinių keliautojų tikslas kaip tik ir yra giliau susipažinti su lankomos vietovės kultūra, religinėmis ir moralinėmis nuostatomis. Dažnai
keliautojai, lankantys Indiją, Tibetą, Japoniją, netgi siekia įgyti naujų įžvalgų, reikalingų

turimoms vertybėms ar nuostatoms pakeisti, naujam tapatumui suformuoti. Asmenims, ieškantiems gyvenimo prasmės ir taip formuojantiems savo tapatumą, netgi gali
būti pasiūlyta aplankyti visiškai kitokios kultūros vietą, kad galėtų ne tik susipažinti

su jos kultūra, bet ir joje gyvenančių asmenų socialiniu tapatumu. Skirtingos kultūros
atstovų socialinis tapatumas gali būti pristatomas kaip turistinė atrakcija, kartu su ki-

tais elementais pateikta turistams skirtame paslaugų pakete (Burns, Novelli 2006: 4).
P. McKean (1977) patį turizmo reiškinį apibūdina kaip „gilų ir plačiai paplitusį žmoni-

jos troškimą pažinti kitus, taip suteikiant galimybę geriau pažinti save […], kaip ieško-

jimą ar odisėją, siekiant pamatyti ir galbūt suprasti visą apgyvendintą žemę“ (citata iš
Burns 1999: 30).
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1. Religinis tapatumas ir jo matmenys
Religija ilgą laiką buvo vertinama kaip vienas pagrindinių religinio tapatumo

formavimosi ir palaikymo šaltinių, apimančių tiek asmeninius religinius potyrius, tiek

kolektyvines sąsajas su to paties tikėjimo žmonėmis. Nors šiandien įvairios teorijos
(sekuliarizacijos, postmodernizmo ir kt.) stengiasi sumenkinti religijos įtaką, laukda-

mos jos baigties, tačiau, nepaisant to, religinio ir asmeninio tapatumo problemoms
šiuolaikinė sociologija skiria vis daugiau dėmesio (Flanagan 2001: 239).

Religinio tapatumo samprata grindžiama bendrąja tapatumo koncepcija, pa-

brėžiančia emocinį subjekto tapatinimąsi su konkrečiu objektu. Religinis tapatumas

dažnai buvo siejamas su bendru asmens socialiniu tapatumu, vėliau jį imta sieti su religingumo laipsniu, parodančiu įsipareigojimų religinėms vertybėms ir normoms lygį.

Religinis tapatumas suvokiamas kaip emocinis–psichologinis, sociokultūrinis subjekto tapatinimasis su religija (religine grupe), pripažįstant jos mokymą, laikantis kelia-

mų reikalavimų ir ją praktikuojant. Atsižvelgiant į tai skiriami du religinio tapatumo

lygmenys (tipai) – formalusis (nominalus) ir realusis (vidinis). Jei formalusis religinis

tapatumas suvokiamas kaip formalus (išorinis) asmens tapatinimasis su religija (bend

ruomene), nepagrįstas jo sąmoninga ir reguliaria religine praktika ir vidiniu ryšiu su
religija, tai realusis religinis tapatumas siejamas su religijos internalizacija. Pastaroji
nusako savanoriškai pripažįstamą religijos įtaką, perimant (internalizuojant) jos formuojamą gyvenimo būdą ir pasaulėžiūrą (Advilonienė 2005: 12).

Dažnai religijos sociologijoje naudojami R. Stark ir Ch. Glock (1968) penki religi-

nio tapatumo nustatymo matmenys:
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1) patirtinis tikėjimo matmuo parodo subjektyvias religines patirtis,
tokias kaip emocinį santykį su antgamtine jėga, dievybe;

2) ritualinis matmuo nusako dalyvavimo religinės grupės veikloje dažnumą;
3) ideologinis matmuo parodo įsipareigojimo laikytis religinių
tiesų laipsnį, kuo asmuo tiki ir ką laiko tiesa;

4) rezultato matmuo parodo religijos įtaką kasdieniniame gyvenime,
žmogaus elgesiui;

5) intelektualinis matmuo nusako, kiek asmuo formaliai žino religines tiesas:
dogmas, ritualus, religinius tekstus (Johnstone 2007: 105).

Autoriai teigė, kad asmuo tuo pačiu metu gali būti religingas keliais būdais. Ritua

linis matmuo skirstomas į dvi dalis: ritualus ir pamaldumą. Ritualai yra specifiniai for-

malizuoti religiniai veiksmai, kuriuos atlieka religijos pasekėjai. Kitaip sakant, ritualą

sudaro struktūruota ir tvarkinga žodžių ir veiksmų seka. Krikščionybėje tokių ritualų
pavyzdžiai būtų šv. Mišios, švč. Sakramentas, krikštas ir kt. Pamaldumas yra mažiau

formalus ir viešas nei ritualai (pvz., malda, religinių knygų skaitymas).

Šios nuostatos buvo tiriamos ir analizuojamos kitų socialinės srities mokslinin-

kų. Vieni akcentavo, kad šie matmenys yra perdaug individualūs, todėl netinka daryti

išvadas apie religines bendruomenes ar religijos reikšmę visuomenėje. Kiti teigė, kad
turėtų būti įtrauktas socialinis matmuo, kuris susijęs su veikla įvairiose religinėse bend
ruomenėse. Tačiau prieita prie išvados, kad religingumas yra daugiareikšmis.

Religinės piligrimystės praktiką galima priskirti ritualiniam lygmeniui. Aptarti

religingumo matmenys rodo, kad skirtingos religinės bendruomenės atskiriems mat

menims (tikėjimui, doktrinai, religiniam gyvenimui, ritualams ir patirčiai) teikia ne-

vienodą reikšmę. Katalikybės ritualai yra svarbesni nei protestantizmo, nes ypatingą

reikšmę katalikų tradicijoje turintys sakramentai (krikštas, sutvirtinimas, atgaila už
nuodėmes, komunija (išpažintis), kunigystė, santuoka ir ligonio patepimas) pasižymi

ritualiniais veiksmais. Katalikų šv. Mišiose ritualų yra daugiau ir jie labiau išoriškai išreikšti nei protestantų pamaldose, kuriose svarbiausia liturgijos dalis yra pamokslas.
Islamas taip pat akcentuoja ritualus ir religinį gyvenimą.

Sociologinė perspektyva – tai būdas žiūrėti į religiją susitelkiant ties sociali-

niais tikėjimo ir religinių praktikų aspektais. Religija sociologijoje nagrinėjama dviem
lygmenimis: individualiuoju ir socialiniu. Netgi labiausiai subjektyvi mistinė patirtis

įgyja prasmę per socialiai priimtinus simbolius ir iš dalies turi vertę dėl kultūriškai
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įsišaknijusių tokių patirčių interpretacijos (McGuire 1997: 6). Asmeninė religinė patirtis, tokia kaip piligrimystės, yra subjektyvi, tačiau ji įgauna prasmę socialiniu susitarimu socialinėje erdvėje. Kai individas pasidalija savo religine patirtimi, jos interpretaci-

jai naudojami simboliai yra socialiai apibrėžti.

Piligriminės kelionės patirtis ir piligrimų išgyvenimai kelionės metu priklauso

nuo jų religinio tapatumo ir religingumo laipsnio. Kai piligrimas yra daugiau kultūrinis
katalikas, kelionę pasirinkęs dėl draugų įtakos ar iš dalies pažintiniais tikslais, tai ir
jo išgyvenimai, ir bendra kelionės patirtis bus kitokia nei stipraus religinio tapatumo
piligrimų.

Remdamiesi Sh. H. Schwartz vertybių išdėstymo modeliu ir apklausų rezultatais,

galime teigti, kad religingiems žmonėms didesnę reikšmę turi konservatyvios vertybės (tradicijos, konformizmas), mažiau reikšmingos savitranscendentinės (geranoriškumas, bet ne universalumas), o mažiausiai svarbios – atvirumas pokyčiams ir savęs

pabrėžimas (savo krypties numatymas, hedonizmas, stimuliavimas ir mažesnė galios
ir pasiekimų raiška) (Saroglou, Munoz-Garcia 2008: 85).
Siekiant išsiaiškinti piligrimų vertybes, atliekant Lietuvos vertybinių keliautojų
tyrimą buvo prašoma piligrimų baigti rašyti pateiktą sakinį: „Man gyvenime svarbiausia yra…“. Gauta 217 skirtingų šio sakinio užbaigimo variantų (kiti kartojosi), kuriuos
galima sujungti į keturiolika skirtingų grupių. Palyginimui pateikiame ir modernių piligrimų atsakymus. Pagal pasirinktas vertybes matome ryškų skirtumą tarp religinių
piligrimų ir modernių piligrimų. Trečdaliui religinių piligrimų svarbiausia gyvenime
yra dalykai, susiję su tikėjimu, religija, Dievo valia. Tuo tarpu moderniems piligrimams
didžiausia vertybė yra šeima, artimieji, brangūs žmonės (6 lentelė). Religiniams piligrimams taip pat būdingos svarbiausios vertybės, susijusios su pagalba artimui ir
bendražmogiškomis vertybėmis. Tokioms vertybėms pirmenybę teikė kas dešimtas
religinis piligrimas. Moderniems piligrimams, ypač sporto aistruoliams, svarbu identifikuoti save su sportu ar konkrečia komanda ir rinktis dalykus, susijusius su asmenine
ateitimi, savęs realizavimu.
Panašias piligrimų nuostatas patvirtina ir jų atsakymai į kontrolinį vertybių
skalės klausimą (7 lentelė). Atkreiptinas dėmesys, kad iš penkiolikos skalėje nurodytų
vertybių daugelis piligrimų išskyrė fizinę ir dvasinę sveikatą. Kadangi tokios vertybės
kaip sportas skalėje nebuvo nurodyta, beveik du trečdaliai sporto aistruolių (65 proc.)
pirmenybę suteikė šeimai ir jos gerovei. Šeima susijusi su ištikimybe, prisirišimu, atsidavimu. Tokios pačios vertybės yra svarbios ir sporto aistruoliams.
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6 lentelė. Piligrimų vertybės, proc.
„Man gyvenime svarbiausia yra...“

Religiniai
piligrimai

Modernūs
piligrimai
1

1.

Dievas ir jo valia, tikėjimas,
dvasinis gyvenimas, religija, Bažnyčia

31

3.

Asmeninė ateitis, asmeniniai siekiai, tikslai, savęs
atradimas, realizavimas, savęs tobulinimas, aš pats

5

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Šeima, artimieji

25

44

2

0

3

0

7

2

Bendrosios vertybės (-ė) (laimė, darna, taika,
viltis, gėris, tiesa, laisvė, santarvė)

4

4

Vidinė ir dvasinė darna, harmonija, ramybė

4

4

Bendravimas su žmonėmis, tarpusavio
santykiai, santykių harmonija

Kai esi naudingas kitiems žmonėms,
kai suteiki jiems pagalbą, laimės, darai jiems gero

Žmogaus savybės (-ė) (sąžiningumas, dora, žmogiškumas,
gerumas, pagarba, kuklumas, nuoširdumas, pareigingumas,
pasitikėjimas, teisingumas, ištikimybė)
Darbas, mokslas, karjera

Pats gyvenimas, gyvenimo džiaugsmas,
visavertiškumas, prasmė, jutimas
Meilė

Sveikata

Sportas, krepšinis, krepšinio komandos
(„Žalgiris“, „Lietuvos rytas“)

Kita (materialinė gerovė, laisvalaikis, gamta,
Tauta, muzika, pažinimas ir kt.)

4
5
6
3

9

4
5
1
7

0

10

1

9

Vienas iš religinio tapatumo matmenų yra institucinis, nusakantis asmens sąsajas su religijos institucija – Bažnyčia. Tyrimas atskleidė, kad religiniai piligrimai,
palyginti su visais Lietuvos gyventojais, gerokai dažniau lankosi Bažnyčioje. 8 lentelėje pateiktas Bažnyčią lankančių religinių piligrimų skaičius procentais ir gyventojų
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reprezentatyvių apklausų apie Bažnyčios lankymą rezultatai. 72 proc. piligrimų Bažnyčioje lankosi kartą per savaitę ar dažniau (plg. su 12 proc. Lietuvos gyventojų, kurie
tokiu dažnumu lankėsi Bažnyčioje 2005 m.).

7 lentelė. Vertybių skalė, proc.
Vertybė

Religiniai
piligrimai

Modernūs
piligrimai

1.

Šeima, jos gerovė

23

56

3.

Pilnas įspūdžių, naujovių gyvenimas

1

4

2.
4.

Materialiai aprūpintas gyvenimas

18

12

Visuomenės pripažinimas, garbė

0

1

Draugystė, geri santykiai su artimaisiais

7.

Malonumai (pramogos)

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

0

Sveikata (fizinė ir dvasinė)

5.
6.

1

Supratimas, kad esi naudingas žmonėms
Tauta, jos sėkmė

3
0
3
1

Tikėjimas, artimas ryšys su Dievu

23

Saviraiška, pasirinkimo laisvė

1

Pasaulio pažinimas

0

Meilė

15

Grožio patyrimas (menas, gamtos grožis)

1

Dvasinė ramybė, vidinė harmonija

10

6
2
4
2
0
1
3
5
4
0

Aptarę institucinį religinio tapatumo matmenį, į religinius piligrimus pažvelkime pagal kitus R. Stark ir Ch. Glock (1968) religinio tapatumo matmenis – piligrimų
patirtinio santykio, ideologinį (doktrininį) ir rezultato (religijos įtakos kasdieniniam
gyvenimui). Pirmajam iš jų priklauso tikėjimo Dievu vertinimas, antrajam – tradicinės
krikščioniškosios doktrinos išpažinimo analizė, trečiajam – religijos svarbos kasdieniniame gyvenime aptarimas.
1999 m. Europos vertybių tyrimo rezultatai rodo, kad Dievu tiki 69 proc., pomirtiniu gyvenimu – pusė (50 proc.) Lietuvos gyventojų (Žiliukaitė 2001: 130). Mūsų tyri88
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mo metu nustatyta, kad Dievu tiki 89 proc. religinių piligrimų (6 proc. tiki egzistuojant
antgamtinį pasaulį, 4 proc. abejoja Dievo buvimu), o pagrindinėmis krikščioniškosios
doktrinos nuostatomis – išganymu, nuodėmių atleidimu, gyvenimu po mirties tiki du
trečdaliai piligrimų (9 lentelė).

8 lentelė. Bažnyčios lankymo palyginimas, proc.
Ar dažnai lankotės bažnyčioje
religinių apeigų metu (išskyrus
vestuves, krikštynas ir laidotuves)?
1.

Dažniau nei kartą per savaitę

3.

Kartą per mėnesį

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos
gyventojai
1999 m.*
18

Kartą per savaitę

Kartą per metus

Rečiau nei kartą per metus
Nesilankau

10

–

37

35

15

18

16

∗ Europos vertybių tyrimas 1999 m.

35

16

–

Per didžiąsias šventes
(Kalėdas ir Velykas)

37

12

14

Tris keturis kartus per metus

Religiniai
piligrimai
2007–2008 m.

Lietuvos
gyventojai,
2005 m. **

8
5
2
2

15

1

∗∗ Pilietinės visuomenės instituto tyrimas 2005 m.; paimta iš: Žiliukaitė 2007

9 lentelė. Piligrimų religinės nuostatos, proc.

Taip, tikiu

Greičiau
tikiu, nei
netikiu

Greičiau
netikiu, nei
tikiu

Ne,
netikiu

Stebuklais

44

24

15

17

Antgamtinio pasaulio egzistavimu

44

22

12

22

Ar tikite…

Piktosiomis dvasiomis, šėtonu
Gyvenimu po mirties

Išganymu ir nuodėmių atleidimu

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimais

34
67
65
64

23
14
17
17

13
6
7
7

30
13
11
12
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Palyginę piligrimų atsakymus su Socialinių tyrimų instituto (2004 m.) užsakymu

atliktos Lietuvos gyventojų reprezentatyvios apklausos duomenimis, pastebime įdomų

faktą, kad didesnis procentas piligrimų į savo tikėjimo sistemą įtraukia Rytų religijoms
būdingą tikėjimą reinkarnacija (10 lentelė).
10 lentelė. Religinių piligrimų (2007–2008 m.) ir Lietuvos gyventojų (2005 m.)
tikėjimo nuostatos, proc.

Religiniai piligrimai

Lietuvos gyventojai

Religiniai piligrimai

Lietuvos gyventojai

Religiniai piligrimai

Ne, netikiu

Lietuvos gyventojai

Daugiau netikiu, nei tikiu

Religiniai piligrimai

Daugiau tikiu,
nei netikiu

Lietuvos gyventojai

Taip, tikiu

Dievu

57

86

26

10

8

2

9

2

Gamtos dvasiomis,
dievybėmis

11

11

15

15

Reinkarnacija (sielų
persikūnijimu)

Likimu

5

38

10
35

9

33

17

18

23

68

50

24

10

14

19

27

21

25

53

49

Pastebime, kad tikėjimas reinkarnacija susijęs su piligrimų amžiumi, nes ja daugiau tiki 50–59 metų (20 proc.) ir jauni iki 19 metų (17 proc.) piligrimai. Sprendžiant iš
to galima teigti, kad religiniai piligrimai labiau tiki visais reiškiniais, susijusiais su anapusiniu, pomirtiniu gyvenimu, kita vertus, tai rodo kai kurių piligrimų nepakankamą
religinės doktrinos supratimą.
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11 lentelė. Tikėjimas reinkarnacija skirtingose piligrimų amžiaus grupėse, proc.
Ar tikite
reinkarnacija
Taip, tikiu

Amžiaus grupės
Iki
19 m.

20–
29 m.

30–
39 m.

40–
49 m.

50–
59 m.

60–
69 m.

70 m. ir
daugiau

Visi

31

18

16

17

17

6

4

17

36

28

16

20

17

Daugiau tikiu,
nei netikiu

Daugiau netikiu,
nei tikiu
Ne, netikiu

4

16

5

50

63

6

57

20

9

15

6

19

48

11

66

10

23

79

50

Analizuodami piligrimų pasaulėžiūrą išskiriame tris tikėjimo nuostatų grupes
(faktorius). Pirmoji – anapusinio, nepažįstamo ir gąsdinančio, žemiškais dėsniais nesiremiančio pasaulio pripažinimas, jai būdingas tikėjimas antgamtinio pasaulio egzistavimu, piktosiomis dvasiomis, šėtonu, gyvenimu po mirties ir tikėjimas stebuklais.
Antroji nuostatų grupė, kurią galima pavadinti tradicine religine, yra tikėjimas Dievu,
išganymu ir nuodėmių atleidimu, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimais. Ši nuostatų
grupė pasižymi didele religijos svarba gyvenime. Galiausiai trečioji nuostatų grupė –
orientalistinė–panteistinė – tai tikėjimas reinkarnacija, gamtos dvasiomis, dievybėmis,
likimu (karma – Rytų filosofijoje).
Apskritai religiniai piligrimai religiją savo gyvenime vertina kaip svarbią ar labai
svarbią. Aštuoni iš dešimties piligrimų religijos svarbą gyvenime vertina 8–10 balų.
12 lentelė. Religijos svarba piligrimų gyvenime.
Balai

Procentai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

2

5

3

8

14

20

45

Taigi apibendrinant galima teigti, kad religiniams piligrimams būdingas stiprus
religinis tapatumas, nebūtinai atstovaujantis konkrečios religinės denominacijos (katalikų) doktrininiam tikėjimui. Pagal skirtingus religinio tapatumo lygmenis religinių
piligrimų religingumas gerokai skiriasi nuo skirtingų tyrimų metu nustatyto bendro
Lietuvos gyventojų religingumo.
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Piligriminėse kelionėse dalyvauja įvairaus amžiaus, išsimokslinimo, socialinio

statuso žmonės, tačiau juos vienija bendras kelionės tikslas, patirti įspūdžiai. Kaip ir
piligrimų motyvus, taip ir socialines demografines piligrimų charakteristikas galima
susisteminti ir įvairiapusiškai analizuoti.

G. Rinshede, analizuodamas religinį turizmą, atkreipė dėmesį į religinių keliautojų socialinę ir demografinę struktūrą. Čia reikėtų pažymėti, kad tiek Lietuvos, tiek

kitose katalikiškose piligrimystės vietose, kaip ir bažnytiniuose susitikimuose, domi-

nuoja moterys. Ankstesni tyrimai rodo, kad Lietuvos religinės piligrimystės vietose
moterys sudaro du trečdalius visų piligrimų (Liutikas 2001: 250).
Atliekant Lietuvos piligrimų tyrimą nustatyta, kad moterys sudarė 80 proc. visų

apklaustų religinių piligrimų. Trečdalis religinių piligrimų buvo vyresni nei 60 metų,
40 proc. – iki 29 metų. Dauguma (du trečdaliai) religinių piligrimų buvo moksleiviai,
studentai ir pensininkai. Būtent šios socialinės grupės dažniausiai organizuotai keliauja autobusu.

2. Piligriminių kelionių motyvai
Prieš aptardami konkrečius tyrimo metu nustatytus piligrimų motyvus, pažvelkime dar į keletą motyvacinių teorijų. V. Vroom (1964) suformulavo lūkesčių teoriją,
kuri pirmiausia taikoma darbo ir organizacijų psichologijoje. Tačiau ši teorija gali būti
taikoma ir analizuojant piligriminių kelionių pasirinkimą. Lūkesčių teorija tvirtina, kad
individai motyvuojami lūkesčiais, kurių išsipildymas bus tam tikras jų veiksmų rezultatas. Šis rezultatas pasireikš atlygiu (instrumentalumas), o atlygis (išorinis ir vidinis)
pateisina pastangas, įdėtas veiksmui atlikti (valentingumas). Valentingumas suprantamas kaip individo laukiamo atlygio reikšmingumas. Svarbiausia ir yra laukiamas atlygis, o ne realus pasitenkinimas juo. Lūkestis suvokiamas kaip galimybė, kad atlygis bus
tik tuo atveju, jei individas negailės pastangų ir sunkiai dirbs jo siekdamas.
Lūkesčių teorija nagrinėja santykį tarp pastangų, veiksmo atlikimo ir pasitenkinimo. Teorija remiasi prielaida, kad žmonės motyvuojami atlygiu, kuris jiems turi
vertę. Žmonės sąmoningai ir racionaliai ar pasąmonėje įvertina savo siekį ir tada nusprendžia, kiek pastangų prireiks siekiant tikslo. Pavyzdžiui, jei asmuo tiki, kad sunki
piligriminė kelionė bus atlyginta dvasiniu atsinaujinimu ar pakilimu (lūkestis), tada
šio atlygio suvokimas motyvuoja jį keliauti. Asmuo įvertina, kad šis atlygis jam yra
svarbesnis už kitus jo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti leisdamas laiką ir išleisdamas
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pinigus. Dalyvavimas piligriminėje kelionėje yra šio lūkesčio išpildymas, kelionė tampa
instrumentu dvasiniams tikslams pasiekti. Vidinis (dvasinis pakilimas, saviraiška) ir
išorinis (pripažinimas atlikus kelionę) atlygis sukuria valentingumą.

Individualizmas ir asmeninės naudos akcentavimas būdingas racionalaus pasirinkimo teorijai, taikomai tiek mikroekonomikoje (vartotojų elgesio tyrimai), tiek
politikos moksluose (ypač analizuojant interesų grupes, elgesį rinkimų metu, įstaty-

mų leidybą, koalicijų formavimą ir pan.), tiek moralės filosofijoje, religijos ir kultūros
sociologijoje. Pagrindinė šios teorijos idėja yra ta, kad individų elgesį visuomenėje lemia individualus pasirinkimas, kurio metu siekiama padidinti naudą ir maksimaliai

sumažinti kaštus. Šią teoriją, analizuodami religinį elgesį, pirmieji pritaikė R. Stark ir
W. S. Bainbridge (1980, 1985, 1987).

Religijos ir religinių veiksmų, taip pat religinės piligrimystės pasirinkimą lemia
noras ir poreikis atrasti religijos teikiamus atsakymus sprendžiant nuolatines gyvenimo problemas. Individai yra nuolat, jei ne aktyviai, tai latentiškai religingi, nes religingumas yra žmonijos būklės dalis. Taigi religijos poreikis yra pastovus. Piligrimas tampa racionaliu aktoriumi, siekiančiu išvengti kaštų (nukentėti ateityje, nedalyvaujant
religinėse praktikose), ir padidinti atlygį (sustiprinti savo religinį kapitalą ir dvasinę
patirtį).
Vienas iš racionalaus pasirinkimo teorijos šalininkų L. R. Iannaccone (1988, 1990,
1992) religinį elgesį aiškino ekonomine namų ūkio reikmenų teorija. Religinio elgesio
pasirinkimas, kaip, pavyzdžiui, bažnyčios lankymas, aukojimas, atsivertimas, įgyja vertę priklausomai nuo skiriamo laiko ir nuo turimų per ilgą laiką sukauptų su siektinu
tikslu susijusių atsargų („religinis kapitalas“).
Racionalaus pasirinkimo teorija sulaukė nemažai kritikos. Pirmiausia pastebima, kad ši teorija nepaiso socialinių, politinių ir istorinių veiksnių. Individualus sprendimas priimamas nesiremiant socialiniu ir kultūriniu kontekstu, neatsižvelgiama į
bendruomenės svarbą. Be to, negausūs empiriniai teoriją pagrindžiantys tyrimai.
Iš esmės motyvacinių teorijų kritika daugiausia dėmesio skiria individui, neak-

centuodama socialinės ir gamtinės aplinkos, kurioje jis gyvena. Be to, kai kurie poreikiai, tarkime, savęs realizavimas, kultūriniu požiūriu yra apibrėžti.
Pagrindiniai religinės piligriminės kelionės motyvai yra tikėjimo išraiška ir
bendravimo su dievybe ar šventuoju paieška. Piligrimai viliasi, kad kelionės metu
ar šventojoje vietoje bus pasiekti dvasiniai tikslai, išsipildys konkretūs prašymai ir
maldos. Viduramžiais piligrimai keliaudavo norėdami patirti Dievo ar kurio nors
93

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

šventojo artumą, vildamiesi pasveikti ar pamatyti stebuklą, siekdami sustiprinti tikėjimą. Taip pat keliaudavo atlikti atgailos (kartais tai būdavo teismo nustatyta bausmė, atgailos atlikimo forma), gauti atlaidus, paprašyti įvairių malonių ar padėkoti už
jau gautas.

Viduramžiais piligriminių kelionių vaidmuo buvo ypač svarbus. Išganymo siekis tada buvo labai vertinamas, atlikta piligriminė kelionė buvo didžiulė investicija į

amžinąjį gyvenimą. Piligrimystė buvo klajojančio pamaldumo forma, pasiekusi viršūnę
XII–XIII amžiuose. Nepaisant pasitaikiusių piligriminių kelionių ne religinių motyvų,
viduramžiais vyravo religiniai šių kelionių motyvai, nes piligrimystė buvo atgailos ir
nuodėmių išpirkimo instrumentas, atgailos sakramento tąsa.

Šiandien piligriminės kelionės metu sustojama (be nakvynės) dažniausiai ten,
kur galima aplankyti pakeliui į tikslą esančias šventoves. Išskirtinė piligrimystės rū-

šis – kelionės į stebuklingais atsitikimais garsėjančias vietas. Šiose kelionėse dažnai
dalyvauja trokštantys pasveikti žmonės. Ligonių grupių kelionėse į šventąsias vietas
(ypač į Lurdą) galima rasti nemažai panašumų su viduramžių kelionėmis. Tokių keliautojų pagrindinis tikslas yra šventoje vietoje pasveikti ar sulaukti pagalbos. Dažnai į
šventas vietas keliaujama, kai nebesitikima sulaukti pagalbos iš kitur, o šventoje vietoje
tikimasi stebuklingo išgijimo ar malonės.
Religinės piligriminės kelionės – visose pasaulio religijose egzistuojantis reiškinys. Šios kelionės suteikia jos dalyviams vilties, kad kasdieninio gyvenimo problemos ir
rūpesčiai bus įveikti, norimas tikslas pasiektas. Religinė piligrimystė – patogaus gyvenimo būdo atsisakymas, kasdieninių įpročių apribojimas. Nepritekliai ir nepatogumai
kelionėje yra būdingas religinės piligrimystės bruožas, nes tikimasi didesnės palaimos
pasiekus tikslą. Nuo pirmųjų piligriminių kelionių iki šių dienų išliko tradicija keliauti
pėsčiomis, dažnai nueinant didelius atstumus.
Žinoma, kad religinės piligrimystės motyvai yra religiniai, dvasiniai. Kelionės
motyvai yra viena iš esminių sąlygų apibrėžiant patį piligrimystės reiškinį. Tačiau pačių
religinių motyvų yra įvairių (13 pav.).
Lietuvos piligrimų tyrimas parodė, kad pagrindiniai religinių piligrimų motyvai,
kuriuos daugiau kaip pusė respondentų nurodo kaip neabejotinus, yra prašymas Dievo
malonių, sveikatos, padėka Jėzui ar Švč. Mergelei Marijai bei dvasinis ieškojimas ir atsinaujinimas. Įdomu, kad penktadalis katalikų piligrimų įsitikinę, kad keliauti į šventą
vietą yra jų religinė pareiga.
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Religinė pareiga

0

10

20

Gauti atlaidus, išpirkti nuodėmes

22

30

40

50

Dvasinis ieškojimas ar atsinaujinimas

58

56

Padėka Jėzui ar Švč. Mergelei Marijai
Prašymas Dievo malonių, sveikatos

Atgaila

Laisvalaikio praleidimas, smalsumas

Pasiruošimas mirčiai
Ekonominė nauda

Artimųjų, draugų palydėjimas

Kitas

70

32

31

Psichologinis nusiraminimas

60

1

6

14

43

58

6

5

13 pav. Pagrindiniai religinės piligrimystės motyvai, proc.

Šiuos tyrimo rezultatus patvirtina ir 1999–2000 m. atliktos piligrimų apklausos
rezultatai. Keturiose piligrimystės vietose Lietuvoje – Kryžių kalne, Šiluvoje, Keturnaujienoje, Vilniaus Aušros Vartuose – buvo apklausti 268 ten besilankantys asmenys.
Daugiausia jų (48 proc.) kaip vieną iš pagrindinių piligrimystės priežasčių nurodė Dievo malonių, sveikatos prašymą, kiti (41 proc.) – padėką Jėzui ar Švč. Mergelei Marijai.
Beveik trečdalį respondentų į piligrimystės vietas skatino keliauti dvasinis ieškojimas,
poreikis atsinaujinti (Liutikas 2003).
Išsiruošti į piligriminę kelionę padeda išskirtinis tam skirtas laikas ir nekasdieniniai šventojoje vietoje organizuojami renginiai: bažnytinės šventės, atlaidai, apsireiškimų metinės. Jubiliejiniai metai ar mėnuo visuomet pritraukia daugiau piligrimų. Į
tokius renginius daugiau atvyksta ir organizuotų kelionių dalyvių.
Kiekvienai bendruomenei būdinga turėti metinę šventę ar festivalį, į kurį susirenka visi bendruomenės ar jos tapatumą pripažįstantys nariai. Paprastai tai būna atlaidai
(ypač kaimo bendruomenėse), turintys didelę reikšmę piligrimystei, taip pat ir visai Lietuvos katalikiškai kultūrai. Anksčiau vykimas į atlaidus dažnai buvo vienintelė legitimi
95

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

galimybė palikti savo namus ir žemę ir iškeliauti į kitą, sacrum erdvę. Atlaidai suteikia
galimybę susitikti ir pabendrauti su giminėmis, išlaikyti tradicijas, prisiminti vaikystę.

Tačiau šiandien atlaidai gali tapti tik formalia kelionės priežastimi, o tai priklauso

nuo piligrimų amžiaus. J. Mardosa, atlikęs Pivašiūnų atlaidų etnologinį tyrimą, pažymi
ir kitas vykimo į atlaidus priežastis: įdomumą (31,5 proc. 21–40 m. amžiaus grupėje),

šventės momentą (ketvirtadalis 41–60 m. amžiaus grupėje). Tačiau taip pat svarbios

vykimo priežastys yra tikėjimas (krikščionio pareiga), meldimasis, Švč. Mergelės Marijos pagerbimas. Nuodėmių atleidimas ir atgaila, kaip pagrindinė vykimo į atlaidus
priežastis – nuo 10 proc. (vyresnių kaip 60 m. amžiaus grupėje) iki 22 proc. (20–21 m.
amžiaus grupėje). Taigi šiandien atlaidų reikšmė ir įtaka kinta.
Kaip matyti iš 13 pav., trečdalis piligrimų kaip vieną iš pagrindinių religinės pi-

ligrimystės motyvų nurodo siekį gauti atlaidus, išpirkti nuodėmes, tačiau šiuo metu
tampa svarbesni kiti religiniai motyvai: dvasinis ieškojimas ar atsinaujinimas, padėka
Jėzui ar Švč. Mergelei Marijai, prašymas Dievo malonių, sveikatos.
Nors religinė piligrimystė yra dvasinė kelionė į šventąją vietą, tačiau tiek viduramžių, tiek dabartinėse piligriminėse kelionėse būna tokių piligrimų, kurių pagrindiniai
kelionės motyvai yra pažintiniai, socialiniai ar tiesiog laisvalaikio praleidimas. Kelionės
priežastimi tampa ir bendruomenės tradicija keliauti, bendravimo siekis. Viduramžiais
piligriminė kelionė dažnai būdavo vienintelė galima taiki kelionė, todėl nemažai piligrimų keliavo vedami pažintinių, socialinių motyvų, noro patirti nuotykių ar malonumų
(modernaus turizmo motyvai). Be to, piligrimams buvo priekaištaujama, kad kelionėje

jie praleidžia daug laiko (mėnesius, metus), todėl pamiršta savo pareigas namuose.
Pažintinius ir socialinius piligriminių kelionių motyvus kai kurie bažnyčios autoritetai vertino skeptiškai. Žemaičių vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis 1763 m.
net uždraudė organizuotai keliauti į šventas vietas, nes Lietuvoje nebuvo specialių nak
vynės namų, tad žmonės turėjo nakvoti karčemose, miškuose. Tokios nakvynės neatitikdavo piligriminės kelionės nuotaikos ir tikslų. Tačiau vyskupo įpėdinis vyskupas
Steponas Giedraitis, rengdamasis vainikuoti Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, vėl atnaujino organizuotas piligrimų keliones, nustatydamas, kurių parapijų žmonės ir kurią
dieną turi atvykti į Šiluvą (Vaišnora 1958).
Taigi šiandien kai kurie asmenys piligrimines keliones renkasi, siekdami pa
įvairinti atostogas ar savaitgalį, patirti naujų pojūčių ar tiesiog skatinami smalsumo.
Kartais piligriminės kelionės (ypač į užsienio šalį) pasirinkimą gali lemti ir pigesnė
kelionės kaina, noras užmegzti naujus socialinius ryšius.
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Norėdami giliau pažvelgti į religinių piligriminių kelionių motyvus ir keliautojų

vertybes kelionės metu, atlikome faktorinę analizę. Nustatyti svarbiausi grupiniai analizuojamųjų kintamųjų ryšiai, kurie suskirstyti į penkis komponentus:
1) kelionė kaip laisvalaikio praleidimo būdas; 2) piligrimystė kaip religinis ak-

tas; 3) piligrimystė kaip vidinių pokyčių siekis; 4) piligrimystė kaip specifinis ritualas;
5) kelionė kaip instrumentas, siekiant kitų tikslų.
13 lentelė. Piligrimystės motyvai ir kelionės vertybės.
Komponento esmė

Pagrindiniai motyvai ir kelionės
vertybės

1.

Kelionė kaip
laisvalaikio
praleidimo
būdas

Kelionė suprantama panašiai
kaip turistinė kelionė, laisvalaikio praleidimo būdas, siekiama
naujų įspūdžių, naujų išraiškos
galimybių.

2.

Piligrimystė
kaip religinis aktas

Kelionės motyvai: laisvalaikio praleidimas,
smalsumas, psichologinis nusiraminimas.
Kelionėje svarbios vertybės: nauji įspūdžiai, nauja aplinka, kraštovaizdis, gamtinė
ir kultūrinė aplinka, geras atsipalaidavimas, poilsis nuo kasdienybės, galimybė
išreikšti save.

3.

Piligrimystė
kaip vidinių
pokyčių
siekis

Kelione siekiama pasikeitimų
vidiniame gyvenime, svarbūs
nauji socialiniai ryšiai.

4.

Piligrimystė
kaip specifinis ritualas

Kelionėje svarbios vertybės: galimybė pakeisti save, bendruomeniškumas, vidiniai
motyvai, kelionės intencijos, pokyčiai kasdieniniame gyvenime grįžus namo.
Pagrindinis kelionės motyvas – dvasinis
ieškojimas ir atsinaujinimas.

5.

Kelionė kaip
instrumentas, siekiant
kitų tikslų

Kelionės motyvai: ekonominė nauda, artimųjų draugų palydėjimas.

Kelionė – tai tiesiog geografinės erdvės įveikimas, ją būtina
įveikti, siekiant būti su artimu
žmogumi ar finansinių pajamų.

Aprašymas

Kelionės motyvai: atgaila, prašymas DieKelionė, kurios tikslai grynai
vo malonių, sveikatos, padėka Jėzui ar
religiniai, labiausiai išreiškianti
Švč. Mergelei Marijai, siekis gauti atlaidus, religines vertybes.
išpirkti nuodėmes.
Kelionė kaip religinė pareiga, kaip pasiruošimas mirčiai.

Kelionėje svarbios vertybės – specifinių
ritualų, apeigų atlikimas, pasitenkinimas
pasiekus tikslą, atgaila, patiriant fizinius
sunkumus ir nuovargį.

Kelionė suvokiama kaip ritualas, kuriam atlikti reikalingos
fizinės pastangos, pasiekus tikslą jaučiamas pasitenkinimas.
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Giluminiai interviu su religiniais piligrimais (Liutikas 2003) taip pat rodo, kad

religinės piligriminės kelionės motyvai – tai naujumo, pokyčių, nekasdieninės patirties

siekis, noras pamiršti rutiną ir kasdienines problemas, pasikeitimų troškimas. Giluminiai interviu vaizdžiai iliustruoja minėtus piligriminės kelionės komponentus.
14 lentelė. Piligriminės kelionės priežastys (duomenys iš: Liutikas 2003).
Kelionės motyvas
1.
2.
3.
4.

Piligrimų mintys, išsakytos atliekant giluminį interviu

Kelionė kaip laisvalaikio praleidimo
būdas

„...buvo atostogos ir buvo laisvo laiko, jei jo nebūtų buvę, tikrai nebūčiau keliavusi. Patraukė akis skelbimas. Antra, norėjosi išeiti iš kasdienybės ir eiti ten, kur nebuvau.“ (piligrimė, 24 m.)

Piligrimystė kaip
religinis aktas

„…svarbiausias tikslas tai buvo buvimas su Dievu. Meilės prisipažinimas Dievui. Tokiose kelionėse tu labiau jauti tą artimumą.“ (piligrimė, 20 m.)

Piligrimystė kaip vidinių pokyčių siekis

„Norėjau kažką pakeist savo gyvenime, kažko naujo atrasti. O piligriminė kelionė tai tikrai buvo naujas dalykas.“(piligrimė, 17 m.)

Piligrimystė kaip
specifinis ritualas

„Žinojau, kad išvažiuoji su problemom, grįžti be problemų. Ir aš laukiau, kada man tas problemas gal nuims.“ (piligrimė, 48 m.)

Šių išskirtų grupių dydį gali apibūdinti religinių piligrimų nuomonė dėl svarbiausios vertybės kelionėje (15 lentelė).
Taigi daugiau kaip trečdaliui piligrimų svarbiausios kelionėje yra vertybės, susijusios su geru laisvalaikio praleidimu, beveik trisdešimčiai procentų piligrimų kelionė – tai vidinio pokyčio galimybė, o dar trečdaliui tokia kelionė yra religinis aktas,
kurio metu bendraujama su Dievu, meldžiamasi. Tačiau, atsižvelgę į faktorinės analizės
rezultatus (13 lentelė), galime teigti, kad šis religinis aktas taip pat daugiau susijęs su
vidinio pokyčio siekiu, dvasiniu atsinaujinimu.
Kaip matyti iš pateiktų kelionės motyvų, ne visi piligriminės kelionės dalyviai
piligrimystę suvokia kaip vertybinę kelionę. Taigi tokį piligrimą būtų galima pavadinti
„netikru piligrimu“. Tai būtų asmuo, keliaujantis piligrimų grupėje, tačiau turintis ne
vertybinius ar tapatumą išreiškiančius kelionės tikslus.
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15 lentelė. Svarbiausios religinių piligrimų kelionės vertybės, proc.
Svarbiausia kelionės vertybė
Geras atsipalaidavimas, poilsis nuo kasdienybės

Religiniai piligrimai, proc.
6

Nauji įspūdžiai, nauja aplinka

15

Kraštovaizdis, gamtinė ir kultūrinė aplinka

3

Bendravimas su kitais žmonėmis

Galimybė išreikšti save

9
2

Bendravimas su Dievu, malda

33

Pokyčiai kasdieniniame gyvenime grįžus namo

8

Galimybė pakeisti save

Bendruomenė

Kelionės intencijos (vidiniai motyvai)

Specifinių ritualų, apeigų atlikimas, atgaila,
patiriant fizinius sunkumus, nuovargį
Pasitenkinimas pasiekus tikslą

11
2
8
1
2

Kelionės motyvai
ir samprata

35

Laisvalaikio
praleidimo
būdas

33

Religinis aktas

29

Vidinių
pokyčių
siekis

3

Specifinis
ritualas

Keičiantis amžiams keičiasi paties šventumo, o kartu ir piligrimystės suvokimas.
L. Tomasi mano, kad šiuolaikinė žmonijos egzistavimo pilnatvė šventumą prilygina kitiems žemiško gyvenimo aspektams. „Ir nieko čia nėra liūdno, nes kiekvienas amžius
turi savo santykio su šventumu kelią. Šiandien šventumas nesiremia prievarta ar artėjančios pasaulio pabaigos baime. Dėl šių priežasčių piligrimystė tokia skirtinga ir vis
dar panaši į piligrimystę praeityje“ (Tomasi 2002: 20).
Skirtingai nuo viduramžių krikščionių piligriminių kelionių, kuriomis buvo siekiama atgailos, šiuo metu kelionėse piligrimai itin dažnai siekia vienokios ar kitokios
naudos – išgyti fiziškai ir įgyti naujų dvasinių jėgų. Šiandieninei religinei sferai būdingi
bruožai – pliuralizmas, individualizmas ir privatizacija – skatina formuotis naujiems,
kartais individualiems piligrimystės tikslams ir naujoms piligrimystės vietoms. Keliaujama pas ekstrasensus, bioenergetikus, lankomos jų sukurtos „šventovės“ (pvz., Merkinės piramidė Lietuvoje).
99

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad piligrimų kelionės motyvai nėra nekintantys. Kai
kurie tyrimai rodo, kad dalis piligrimų kelionės motyvus suformuoja ar keičia jau pradėję
kelionę (Frey 1998, Dubish 1995). Šie tyrimai patvirtina, kad religinėmis piligriminėmis

kelionėmis nesiekiama vien tik šventumo. Kelionės pasirinkimui ir jos patirčiai turi įtakos ir noras gerai praleisti laisvalaikį ar atostogas, užmegzti naujus socialinius ryšius.

Retai būna tik viena kelionės priežastis, tačiau dažniausiai vienas pagrindinis
motyvas turi lemiamą reikšmę pasirenkant kelionę. Be to, pabrėžtina, kad visi nurodyti
kelionių suskirstymai pagal motyvus yra idealūs, kartais negalima specifinį keliautojo
tipą priskirti konkrečiai motyvų grupei. Jei nėra pagrindinio motyvo, tada nuspren-

džiama vykti į tokią vietą ir tokią kelionę, kurias pasirenkant vienodą įtaką turi visi jų
motyvai. Daugumą keliautojų vienija bendras siekis – noras atrasti geresnio fizinio ir

dvasinio gyvenimo spalvų.
Taigi apibendrinant galima išskirti dvi pagrindines kelionės motyvų grupes,
nusakančias kelionės tikslą ir elgesį jos metu. Pirmoji grupė – tai religiniai motyvai,
antroji – pažintiniai, rekreaciniai ar socialiniai. Taigi nors pagrindiniai religinės piligrimystės motyvai yra dvasiniai, tačiau tokios kelionės pasirinkimą, turintį daug aspektų,
dažnai lemia daugelis priežasčių.
Pažymėtina, kad Bažnyčios tėvai akcentavo vidinį piligrimystės kelią ir fizinės
(išorinės, jutiminės) piligrimystės santykinumą. Šv. Jeronimas tvirtino, kad krikščionį
reikėtų pagirti ne dėl lankymosi Šventojoje Žemėje, o dėl švento gyvenimo. Grigalius
Nysietis, pats pamaldžiai aplankęs Šventąją Žemę, manė, kad tikrasis kelias, kuriuo privalo eiti žmogus, veda tikintįjį iš fizinės į dvasinę tikrovę, iš kūniškojo gyvenimo į gyvenimą Viešpatyje, o ne iš Kapadokijos į Palestiną. Šv. Augustinas aiškino, kad ne keliaudami, o mylėdami artėjame prie Dievo. Pas Jį, kuris esąs visur ir visur yra visas, einame
ne kojomis, o širdimi (Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba 1998).

3. Kelionės tikslas – šventa vieta
3.1. Šventos erdvės samprata

Reikšmingiausias kultūrinis konstruktas turbūt yra šventa erdvė ir šventos vietos. Dauguma religijų tam tikras vietas nurodo kaip šventas, o tai skatina piligrimines
keliones į tas vietas, taip pat įpareigoja religijos hierarchus išsaugoti jas ateinančioms
kartoms.
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Šventa erdvė neegzistuoja savaime, šventumą jai suteikia žmonės, kurie jį api-

brėžia ir apibūdina, atsižvelgdami į kultūrą, patirtį ir tikslus. H. R. Jackson, R. Henrie
(1983) pateikia tokią šventos erdvės sampratą: šventa erdvė – tai tokia žemės pavir-

šiaus dalis, kuri individų ar grupių pripažįstama verta pamaldumo ir pagarbos. Ši erdvė
yra griežtai skiriama nuo aplink ją esančio nešvento arba profanum pasaulio.
Pasak E. Isaac, šventos erdvės išskyrimo procese svarbų vaidmenį vaidina pagar-

bi baimė ir nuostaba. Erdvės yra išskiriamos ir pašventinamos visose kultūros vystymosi pakopose. Šventumas reiškia išskyrimą ir paaukojimą (Isaac 1964: 28–32).
Svarbu išsiaiškinti, kaip suteikiamas konkrečiai vietai ar objektui šventumo sta-

tusas. Vienais atvejais vietos tampa šventomis dėl pranašų ar religijos įkūrėjų perduotų
dieviškų nurodymų, kitais atvejais tikima, kad dievybė apsireiškė ar veikia per kon-

kretų objektą (pvz., stebuklingą paveikslą). Taigi, jei kurioje nors vietoje yra šventu ar
stebuklingu laikomas kūrinys (paveikslas, skulptūra) ar relikvija, tai pakanka, kad visa
supanti erdvė būtų laikoma šventa ir verta didžios pagarbos.
Nors vietovėms ir erdvėms suteikiamos reikšmės yra suformuotos kultūros, tačiau dažnai susiformavusios erdvės pačios užima vertybių ir tapatumo kūrėjų poziciją
ir tampa kultūrinės galios instrumentu, nepriklausomu nuo žmonių intencijų. Šventų
erdvių teikiami ženklai ir simboliai dažniausiai yra ilgalaikiai, apribojantys socialinę
vaizduotę.
Šventą erdvę šiandien galima suskirstyti į dvi grupes – gamtinę ir kultūrinę. Matyt, atsižvelgiant į religiją, tradicijas, civilizacijos lygį, vienose tautose labiau išskiriama ir akcentuojama kultūrinės kilmės šventoji erdvė, kitose – gamtinės. Šventos vietos
yra fiziškai apčiuopiamos ir juntamos, nesvarbu, ar tai būtų gamtos sukurti objektai
(kalnai, upės, medžiai, akmenys, uolos), ar žmonių (pastatai, sodai, kapinės, paveikslai, skulptūros). Šiandien gamtinės ir kultūrinės šventosios erdvės ir objektai dažnai
persipina, todėl svarbu šventąją erdvę suvokti vientisai. Mat pirmiausia erdvės šventumas atskiruose gamtiniuose ar kultūriniuose kontekstuose atpažįstamas, kai tikima,
kad pasireiškia dieviškumas ar šventybė. Tokie pasireiškimai yra esminiai momentai,
apibūdinantys šventąsias erdves.
Ypač svarbus darbas, kuriuo rėmėsi dauguma kitų autorių, tyrinėjančių šventąją erdvę, yra M. Eliade „Šventybė ir pasaulietiškumas“ (1957 m.). Knygos autorius
analizuoja, kaip paprasta (profanum) erdvė virsta šventa (sacrum) erdve. Šventybės
pasireiškimus M. Eliade vadina hierofanijomis (gr. hieros – šventas, phainomai – pasirodyti).
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Hierofanija gali tapti bet kas – medis, akmuo, kalnas. „Kai šventybė pasireiškia
kokia nors hierofanija, ne tik supleišėja erdvės vienalytiškumas, bet ir iškyla aikštėn
tam tikra absoliuti realybė, kuri stojasi priešpriešiais neaprėpiamai aplinkinės erdvės

nerealybei. […] Vienalytėje begalinėje erdvėje, kurioje nėra jokios gairės, kurioje neįmanoma niekaip gaudytis, hierofanija reiškia absoliutų „atskaitos tašką“, tam tikrą
„centrą“. Tokio centro atradimas yra tolygus pasaulio sukūrimui, nes žmogus sukuria
„Pasaulio centrą“ (Eliade 1997: 16).
Taigi bet kuri šventoji erdvė suponuoja hierofaniją, šventybės įsiveržimą, o tai

ją išskiria iš supančios kosmoso erdvės ir paverčia kokybiškai kitokia, nes čia atsiveria

vartai į dievų pasaulį (aukštyn) arba į požemį, mirusiųjų pasaulį (žemyn). Šis trijų lyg
menų – žemės, dangaus, požemio – ryšys išreiškiamas pasaulio ašies (visatos stulpo,

pasaulio medžio, pasaulio kalno) – axis mundi – įvaizdžiu. Aplink šią pasaulio ašį driekiasi „mūsų pasaulis“, o pasaulio ašis visada yra „centre“.
Pasaulio centro simbolika, anot M. Eliade, paaiškina nemažai kitų kosmologinių
įvaizdžių ir religinių įsitikinimų: a) šventieji miestai ir šventovės stovi pasaulio centre;
b) šventyklos yra kosminio kalno atvaizdai, todėl jos yra tikrasis žemės ir dangaus ryšio
taškas; c) šventyklų pamatai siekia požemines sritis. Pasaulio centro simbolika būdinga ne tik šalims, miestams, šventykloms, bet ir paprastiems gyvenamiesiems namams.
„Prisiimdamas atsakomybę kurti pasaulį, kurį pasirinko gyventi, jis (žmogus – D. L.) ne
tik „kosmizuoja“ chaosą, bet ir pašventina savo mažąją visatą, padarydamas ją panašią
į dievų pasaulį“ (Eliade 1997: 47).
M. Eliade padarė didelę įtaką kitų šventosios erdvės tyrėjų darbams. Kitaip nei jis
šventąją erdvę suvokia antropologas V. Turner (1969; 1973) bei V. ir E. Turner (1978).
Viena iš V. Turner fundamentalių idėjų yra ta, kad šventosios vietos (piligrimystės
vietos) yra išsidėsčiusios nuošaliai, visuomenės politinėje ar ekonominėje periferijoje. Tas
periferiškumas yra tiek geografinis, tiek kultūrinis. Toks požiūris patvirtinamas piligrimystės vietų išsidėstymu. Pavyzdžiui, Meka gali būti „žemės vidurys“ musulmonams, tačiau tai nėra pasaulietinis administracinis centras, kaip ir Varanasis Indijoje. Piligrimystės
vietos yra nutolusios nuo didelių miestų ir sociopolitinių centrų, jos yra anapus tyrlaukių
ar kitų neapgyvendintų vietovių. Jos yra chaose, supančiame įprastą kosminės tvarkos socialinį pasaulį (Turner 1973: 211–214). Toks šventųjų vietų periferiškumas simbolizuoja
apibrėžtumą ir bendruomeniškumą, nukreiptą prieš sociokultūrinę struktūrą.
Ši V. Turner idėja buvo atidžiai nagrinėjama geografų: vieni ją palaikė, kiti rado
įtikinamų kontrargumentų. E. Cohen (1992b) mano, kad V. Turner tam tikra prasme
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apverčia pagrindines orientacines M. Eliade koncepcijos kryptis, kurios nusako šventąją erdvę, kaip pasaulio centrą. Dauguma kitų tyrėjų šiai V. Turner koncepcijai taip pat

pateikia svarių kontrargumentų (Collins–Kreiner 1998: 59).
E. Cohen, kuris patikrino V. Turner koncepciją, stebėdamas budistų piligrimus,

teigė, kad Turner žinojo, jog yra piligrimystės centrai, kurie negali būti periferiniai –
jie yra sociopolitiniuose centruose. V. Turner tai buvo linkęs aiškinti kaip „ekologinio

perėjimo“ rūšį. Nutolę, marginalūs centrai, didėjant jų svarbai ir gyventojų skaičiui,
pritraukė imigrantų ir taip transformavosi į pagrindinius sociopolitinius centrus (Collins–Kreiner 1988: 58).
Tačiau toks modelis tinka ne visiems sociopolitiniams centrams. Rytų religijose,

taip pat judaizme, yra glaudūs ryšiai tarp politinių ir religinių sričių, todėl piligriminės

kelionės vyksta į politinį–religinį centrą, kuris yra „pasaulio centras“ (Collins–Kreiner
1988: 58). V. Turner teiginių įrodymai pastebimi krikščionybėje, tačiau reikia atsiminti,
kad krikščionybėje egzistuoja institucinis religijos ir politikos sferų atskyrimas, todėl
čia gerai matomas pagrindinių religinių centrų iškilimas periferinėse sociopolitinio
centro atžvilgiu vietovėse. Tačiau yra ir išimčių, pavyzdžiui, Roma, kurios tikrai negalima laikyti periferiniu piligrimystės centru. Galbūt todėl šiandien tampa svarbi palyginamoji piligrimystės teorija, teigianti, kad egzistuoja dviejų skirtingų tipų piligriminiai
centrai toje pačioje religijoje ar visuomenėje (Collins–Kreiner 1988: 58).
M. L ir S. Nolan taip pat teigė, kad tradiciškai itin stebuklingo objekto turėjimas
padidina miesto svarbą ir leidžia jam gauti pajamų iš piligrimystės ar religinio turizmo. Labai svarbu, kad šventas objektas būtų sunkiai pasiekiamoje vietovėje, toli nuo
kasdieninio gyvenimo taršos. Per apsireiškimus dažnai pranešama, kur garbinimo vieta turi būti pastatyta. Nolanų krikščioniškų šventųjų vietų tyrimai Europoje rodo, kad
piligrimystės vietos yra tiek pačiose centrinėse, tiek nutolusiose vietose (Nolan, Nolan
1989: 292).
Yra ir daugiau nuomonių, atsakant į klausimą, kas rodo vietos šventumą. Y. F. Tuan mano, kad tikroji šventosios erdvės samprata yra kažkas kita, nei šventyklų ar šventųjų vietų stereotipinis vaizdinys, nes „patyrimo lygmenyje šventi fenomenai yra tie,
kurie išsiskiria iš įprastų, kasdieninių dalykų ir nutraukia rutiną“ (Tuan 1978: 84).
Vietos šventumą lengviau pajusti nekasdieninėje erdvėje, kai ji nesusijusi su nuolatiniu ar laikinu darbu, kitais įsipareigojimais, lemiančiais dažną buvimą joje. Šventybės pasireiškimų suvokimas ir pajautimas šventojoje erdvėje nėra kažkas duota ar
nustatyta, bet turi būti nuolat sukuriama ar atkuriama. Norint pajusti vietos šventumą,
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reikia sąmoningų tikinčiojo pastangų, naudojant atitinkamus religinius simbolius ir

ritualus. Tada erdvė transformuojasi į šventąją pagarbos ir galios erdvę, o laikas – į
šventąjį laiką, galintį tapti religinės patirties katalizatoriumi.
Kartais ta pačia šventąja erdve dalijasi skirtingos kultūros ir religijos. Turbūt
ryškiausias tokios vietos pavyzdys yra Jeruzalė, kuri yra išskirtinė tiek judėjams, tiek
krikščionims, tiek musulmonams.

14 pav. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta ant Ilgio ežero (Zarasų r.) kranto.

104

III. Tradicinė piligrimystė kaip religinio tapatumo išraiška

Politinė ir dvasinė žydų tautos sostinė piligrimystės vieta tapo valdant karaliams

Dovydui ir Saliamonui. Į Jeruzalę Dovydas perkėlė Sandoros skrynią, kurioje buvo Mozei ant Sinajaus kalno duotos įstatymo lentelės. Dovydo sūnus Saliamonas Sandoros
skryniai pastatė šventyklą, kuri tapo dvasine miesto širdimi. Nors šventykla romėnų
buvo sugriauta 70 m. po Kristaus, tačiau ir šiandien jos sienos yra pati švenčiausioji
žydų piligrimystės vieta, Izraelio religinės patirties skiriamasis ženklas.

Krikščionims Jeruzalė – tai pirmiausia žemė (Šventoji Žemė), kur vaikščiojo, pamokslavo, kentėjo ir mirė Jėzus. Be to, tai ir Šventojo Rašto aprašytos vietos, kuriose
piligrimas gali pats patvirtinti šventraštį – išvysti jame minimas vietas ir prie jų prisiliesti. Musulmonai ir šiandien Jeruzalę laiko antru pagal svarbą piligrimystės centru
po Mekos ir Medinos. Tikima, kad pranašas Mahometas į dangų įžengė nuo akmens iš
tos vietos, kur dabar stovi Uolos kupolo mečetė (pastatyta 692 metais kalifo Abd-al
Maliko).
Ypač daug tokių persipynusių religinių erdvių yra Indijoje. Pavyzdžiui, sikai keliauja į indų šventoves Mansa Devi, Naina Devi ir Čintapurni, indai – iš Pundjabo lanko
į sikų Auksinę šventyklą Amritsare. Šri Lankoje taip pat yra šventų vietų, pripažįstamų
budistų, induistų, musulmonų ir krikščionių. Žydų ir musulmonų konfliktas Jeruzalėje
rodo, kad taikiai dalytis šventomis erdvėmis ne visuomet yra lengva.
Įdomi piligrimystės rūšis yra kelionė ne į konkrečią šventąją vietą, o į keletą ar
net visą kompleksą šventų vietų. Grupė šventų vietų sudaro tam tikrą piligrimystės
sistemą. Japonijos Sikoku saloje yra garsusis piligrimų takas, kuriuo keliaujant galima

aplankyti 88 budistų šventoves. Visų 88-ių šventovių aplankymas vienu metu rodo, kad
piligrimas apkeliavo mandalos pasaulį, jis bus išlaisvintas nuo 88-ių proto iliuzijų, kurios iškraipo tiesą, ir galės pasiekti nušvitimą. Taip piligrimas parodo pagarbą Budai,
kurio didybe dalijasi visos 88 šventovės (Tanaka 1988: 29).
Krikščionybėje toks pavyzdys yra Kryžiaus kelias – Kalvarijos. Piligrimai keliauja iš vieno šventosios erdvės taško į kitą, kol apeina visas Kryžiaus kelio stotis. Pačios
kalvarijos yra svarbios piligrimystės vietos (Zebžydovo kalvarija Lenkijoje, Vilniaus ir
Žemaičių kalvarijos Lietuvoje).

3.2. Šventos gamtos vietos

Įvairiose religijose dažnai tikima, kad gamta yra ją sukūrusios dievybės ar dievybių dalis. Dauguma religijų, ypač istorinės, garbino visą gamtos pasaulį ar jo dalį.
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Vienos religijos teigia, kad dievas ir gamta yra vienas ir tas pats, kitos – kad gamta yra

dievų buveinė, trečios – kad gamta yra langas, leidžiantis tikintiesiems išvysti dievus ir
turėti su jais pastovius, dažnai asmeninius ryšius.

Skirtingose religijose pripažįstami šventais ir gerbiami skirtingi gamtiniai objek-

tai. Turbūt nėra tokio gamtos objekto, kuris vienos ar kitos tautos vienu ar kitu istoriniu laikotarpiu nebūtų laikomas šventu – tai upės, kalnai, uolos, akmenys, medžiai,
gyvūnai. Tokių pavyzdžių galima rasti visose kultūrose ir visais istoriniais periodais.

Be abejo, buvo garbinami ir laikomi šventais dangaus kūnai – saulė, žvaigždės,
mėnulis, dievybėms priskiriami gamtos reiškiniai – perkūnas, vaivorykštė, lietus. Pavyzdžių apie gamtos objektų šventumą, jų garbinimą randame panagrinėję ir senovės
baltų religiją ir kultūrą (Čepienė 1999).

Indai laiko šventa Gango upę, kuri daug piligrimų pritraukia į ritualines maudynes šventosiose vietose Varanasyje, Alahabade ir kt. Ši upė yra simboliškai ir dvasiškai
svarbi visoms Indijos tautoms. Vandenį laikė šventu ir senovės baltai. XIV a. vokiečių
kronikose rašoma apie šventuosius prūsų vandenis (lot. aquas sacras), kuriuose niekas nedrįsta žvejoti. Baltų tikėjimą vandens šventumu atspindi ir hidronimai, kurie
atsirado anksčiau negu Lietuva buvo pakrikštyta – upės Šventoji, Šventupė, Šventelė,
ežerai – Šventas, Šventežeris, Šventišius ir kt. Beje, archeologiniai tyrimai Lietuvoje padeda nustatyti vis daugiau prie upių ir vandenų buvusių ikikrikščioniškų šventų vietų
(Čepienė 1999: 23).
Ikikrikščioniškos religijos dažnai garbindavo uolas ir laikydavo jas šventomis,
todėl neatsitiktinai, kaip mano G. T. Jordan, šventumas suteiktas ir Lurdo (Prancūzija)
grotai bei šv. Jono grotai (ten buvo sukurta biblinė Apreiškimo Jonui knyga) Patmos sa-

loje (Graikija) (Jordan 1973: 151). Šventumo statusas kai kuriose religijose neretai suteikiamas konkretiems rieduliams. Gerai žinomas pavyzdys – Juodasis akmuo (Kaaba)
Mekoje. Musulmonai tiki, kad šis akmuo yra Alacho atsiųstas iš dangaus, tačiau geologai mano, kad tai gali būti meteoritas (Jordan, Rowntree 1990: 204). Senovės Lietuvoje

taip pat buvo reikšmingi įvairūs akmenys: pėduotieji (su gyvūnų, žmogaus, dievybių
pėdomis), dubenuotieji akmenys, kurių įdubimuose susikaupęs vanduo buvo laikomas
stebuklingu, akmenys su iškaltais ženklais, akmenys – aukurai ir kiti įvairūs akmenys,
priskiriami mitinėms būtybėms. Prie kai kurių jų rasti laužaviečių pėdsakai rodo, kad
šie akmenys buvo naudojami apeiginiam aukojimui.
Nuo senų laikų šventoms vietoms priskiriami kalnai ir kitos aukštos vietos (dažnai kaip dievų buveinės). „Aukštis savaime tampa dievybės požymiu“, – rašė M. Eliade
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(1997: 27). Tai ir Olimpo kalnas Graikijoje, kur, kaip buvo tikima, yra Dzeuso ir kitų
svarbių dievų būstas, taip pat Fudzi arba Fudzijama kalnas Japonijoje, kuris sintoizmo
išpažinėjų laikomas šventu. Aukštų vietų kultas aiškiai pastebimas ir stačiatikių bažnyčioje. Graikijoje yra daug vienuolynų, pastatytų kalnuose (pvz., Meteorų vienuolynas).

Įvairios formos ir dydžio kalvas – alkakalnius šventais laikė ir mūsų protėviai baltai.
Miškai taip pat dažnai lankomi įvairių dievybių, todėl senovės baltai, slavai, germanai garbino medžius, giraites, girias. Jose medžiai buvo laikomi šventais ir neliečia-

mais. Kai kurie mokslininkai teigia, kad krikščionių tradicija kaip šv. Kalėdų simbolį
naudoti visą laiką žaliuojančią eglutę yra reliktas, kilęs iš ikikrikščioniškos medžių garbinimo tradicijos miškingoje Šiaurės Europoje (Jordan 1973: 151).
Gamtinės šventos erdvės ir objektai svarbūs ir krikščionybėje. M. L. ir S. Nolan

knygoje „Krikščioniška piligrimystė modernioje Vakarų Europoje“ teigia, kad trečdalis
šventų vietų, susijusių su Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų kultu, turi šventoms gamtinėms vietoms priskiriamų ypatybių – kalnai (aukštis), vanduo, medžiai, uolos, akmenys (Nolan, Nolan 1989: 303–321). Airijoje beveik 90 proc. šventų vietų susijusios su
gamtiniais objektais. Netgi ir šiandien, ypač po Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų,
gamtiniams objektams suteikiamas šventumas (pvz., Italijoje šulinio vanduo tapo gydančiu, kai moteriai Mama Rosa apsireiškė Švč. Mergelė Marija).
Šiandien atgimsta ir populiarėja piligriminės kelionės į senovės religijų šventas
vietas. Tokios vietos kaip Stounhendžas, Glastonberis, Delfi, Knosas, Efesus, Luksoras,
Karnakas, Malta – tik keletas tokių kelionių tikslų. Senovinių šventyklų, monumentų,

kapų, šventų versmių, uolų ar kalnų lankymas derinamas su paskaitomis apie šiuos
objektus, muziejų lankymu ir tam tikrais ritualais. Iš šių piligrimų netgi išskiriamos su
feministiniu judėjimu siejamos moterys piligrimės – Deivių piligrimės, lankančios su
ikikrikščioniškomis dievybėmis susijusias vietas (Rountree 2002). Dažnai tokio tikslo
vietos siejamos su Naujojo Amžiaus judėjimu, kurio išpažinėjai siekia paveržti senovės
šventas vietas, ten atlikdami senovės ritualus, tęsdami garbinimo tradicijas arba idėjas
ir praktiką derindami su savo vidiniais ieškojimais.
Skirtingai tuo tradicinės piligrimystės, kai keliaujama į konkrečią šventą vietą, senovės religinių piligriminių kelionių dalyviai pagal sudarytą maršrutą per trumpą laiką
stengiasi aplankyti kuo daugiau šventų vietų. Lankomi regionai ir kelionių maršrutai
gali būti labai įvairūs – nuo vietinių šalies šventų vietų aplankymo iki kelionių į įvairias skirtingų kultūrų ir religijų šalis. Lankomos senovės baltų, graikų, keltų, egiptiečių,
indų, Amerikos indėnų kulto vietos. Senovės religijų šventų vietų lankytojai dažnai nori
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susitikti su vietiniais žmonėmis, pažinti jų kultūrą. Lietuvos piligrimai, artimi senovės

baltų religijai, dažniausiai lanko su šia religija susijusias šventas vietas. Keliaujama ne

tik po Lietuvą, bet ir po kitas baltų žemes. Ypač populiari piligrimystės vieta – Puokainių (Latvija) miško akmenys, kurie vertinami kaip turintys stebuklingų galių.
Taigi baigiant aptarti gamtinę šventąją erdvę reikėtų pažymėti, kad gamtinė
aplinka, kraštovaizdis yra ir religinio patyrimo šaltinis, ypač reikšmingas religinių piligriminių kelionių metu (Liutikas 2003).

3.3. Šventos kultūrinės kilmės vietos

Kalbant apie kultūrinę šventą erdvę nereikia pamiršti, kad ši erdvė nėra visiškai

atsieta nuo gamtinės aplinkos, tačiau pagrindinis skirtumas yra tas, kad šventumas suteikiamas ne jau esantiems gamtiniams objektams ir erdvėms, bet žmonių kūriniams
(paveikslams, skulptūroms), žmonių sukurtoms erdvėms (bažnyčioms, kitiems kulto
pastatams), mirusiųjų atminimo vietoms (kapams), kitoms religinėms ir pasišventimo
vietoms (koplytstulpiams, kryžiams pakelėse, asmeniniams altoriams ir kt.).
Kaip teigė M. Eliade, šventa erdvė gali būti sukuriama bet kur. Dažnuose indų
namuose yra įrengti altoriai, prie kurių kasdien meldžiamasi. Altorius gali būti šiam
tikslui skirtame kambaryje, bet dažniausiai jis įrengiamas gyvenamajame kambaryje.
Beje, altorius namuose dažnai įsirengia ir kitų religijų atstovai.
Šventa erdvė dažnai sukuriama kiemuose, pakelėse. Prisiminkime lietuviškus
rūpintojėlius, kryžius, kurie dažnai stovi kelių susikirtimuose ar tiesiog pakelėse. Dažnos, ypač katalikiškuose kraštuose, yra pakelės koplyčios. Piligriminėse kelionėse tokie
religiniai simboliai pakelėse, koplyčios padeda piligrimams pamažu pereiti iš profanum
į šventą erdvę, kuri visiškai atsiskleidžia piligriminės kelionės tikslo vietoje.
Įdomi tyrimų sritis yra tarpusavyje susipynusios gamtinės ir kultūrinės erdvės
ir vietos. Pavyzdžiui, po kelių didžiųjų Europos krikščioniškų šventyklų pamatais teka
anksčiau garbinti šventi šaltiniai. Tokių pavyzdžių turime ir Lietuvoje (pvz., Šiluvos kop
lyčioje yra akmuo, ant kurio apsireiškė Švč. Mergelė Marija). Religiniai įvykiai, tokie kaip
apsireiškimai, dažniausiai vyksta gamtinėje aplinkoje, tačiau tokiam įvykiui išgarsėjus
ir tą vietą pradėjus lankyti piligrimams aplinka įgyja kultūrinę reikšmę. Be to, gamtos
ir žmonių sukurto kraštovaizdžio ypatybės šventosiose erdvėse dažnai susilieja, nes
„šventumo atmosfera skleidžiama ir kaimyninėje erdvėje, viskas joje – medžiai ir gyvūnai – yra bendrai pakylėti“ (Tanaka 1988: 29).
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15 pav. Pakelės koplytėlė (Kretingos r.).

Tam tikros vietos priskyrimas šventai yra įvairiapusis. Šventumo statusas suteikia išskirtinę galimybę tą vietą išsaugoti, tačiau kartu tai ir išaugęs skaičius piligrimų ir
turistų, kurie gali kelti įvairių problemų.
Pasaulyje yra daug piligrimystės vietų, kurios yra tikrųjų šventų vietų kopijos.
Lurdo grotos imitacijų yra net Japonijoje. Lietuvoje, V. Lileikienės duomenimis, aptiktos 39 Lurdo garbinimo vietos (Lileikienė 2003: 307). Keliautojai įvairiose šalyse gali
rasti ir žymių paveikslų kopijų. Pavyzdžiui, Aušros Vartų paveikslo kopijų yra Lenkijoje,
Baltarusijoje. Šv. Petro bazilikoje Vatikane yra lietuvių įrengta Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčia. Santjago de Kompostela, El Pilar, Montserat Ispanijoje atsirado šventumą
perkėlus iš Jeruzalės.
Apskritai šventos vietos yra labai įvairios, jas galima klasifikuoti pagal įvairius
požymius: reikšmę (tarptautinę, nacionalinę, regioninę, rajoninę, vietinę, individualią),
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religinį objektą (apsireiškimų vietas, šventųjų kapus, šventais ar stebuklingais laikomų
objektų vietas), kilmę (gamtinę ir kultūrinę), kulto pobūdį (šventos vietos, susijusios
su Švč. Mergele Marija, Kristumi, šventaisiais).

Pagal kulto pobūdį visas krikščioniškas piligrimystės vietas galima suskirstyti į
tris dideles grupes:
1. Šventos vietos, susijusios su Švč. Mergele Marija.

Piligrimai lanko stebuklingus ir karūnuotus Švč. Mergelės Marijos paveikslus,
skulptūras, lurdus, koplytstulpius. Atskira lankomų vietų grupė yra Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos (pvz., Šiluvoje, Lurde, Fatimoje, Medžiugorjėje ir kt.). Šiandien
Lietuvoje piligrimai vyksta ne tik į Šiluvą (Bažnyčios aprobuotas Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimas), bet ir į Keturnaujieną, Imbradą, Gulbinėnus, Skiemonis ir kitas oficia-

liai nepripažintas apsireiškimų vietas. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietas, taip
pat kitas su jos kultu susijusias vietas išsamiau tyrinėjo ir aprašė J. Vaišnora (1958),
R. G. Skrinskas (1999).
2. Šventos vietos, susijusios su Kristumi.
Šiai grupei pirmiausia priskiriamos įvairios vietos Šventojoje Žemėje, susijusios
su Jėzaus gimimu, gyvenimu ir mirtimi. Nuo XVII a. Lenkijoje ir Lietuvoje piligrimystės
vietomis tapo kalvarijos, arba Kryžiaus keliai. Tai vietos, pašvęstos Kristaus kančios
kultui. Europinėje kultūroje kalvarija žinoma jau nuo viduramžių. Jos kilmė susijusi
ir su piligriminėmis kelionėmis į Šventąją Žemę. Lietuvos kalvarijas išsamiai tyrinėja prof. A. Motuzas (2003, 2006). Prie šios grupės priskiriame ir gerbiamus Kristaus
paveikslus ar skulptūras, vietas, susijusias su Jo apsireiškimais. Lietuvoje populiarėja
Dievo gailestingumo kultas, Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas.
3. Šventos vietos, susijusios su šventaisiais, dvasiniais autoritetais.
Daug piligriminių vietų yra susijusios su žmonėmis, kurie yra ypač svarbūs religijai. Krikščionybėje tai bažnyčios tėvų, šventųjų ir dvasinių autoritetų gimimo, gyvenimo įvykių ir palaidojimo vietos.
Šventųjų kultas – reikšminga Katalikų Bažnyčios istorijos dalis, o šventųjų kapai
visais laikais buvo reikšmingos religinės piligrimystės vietos. Ankstyvosios krikščionybės šventosiomis vietomis dažnai tapdavo Romos kapinėse palaidotų kankinių kapai.
Viduramžiais pakakdavo net mažos relikvijos fragmento pripažinti švento asmens dalyvavimą dabartyje. Vėliau dėl skirtingų priežasčių relikvijos paplito visame krikščioniškame pasaulyje, kurdamos naujas piligrimines vietas. Dažnai šventieji yra palaidoti
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kriptose, kitose garbingose bažnyčių vietose. Šventojo palaikai yra piligrimų pasišventimo priežastis (pvz., šv. Jokūbo Santjago de Komposteloje, šv. Tomo Beketo Kenterberyje ir kt.). Būdami toje vietoje, kur guli šventojo palaikai, piligrimai tiki, kad jie gali

užmegzti ryšį su pačiu šventuoju. Lietuvių tauta turi vienintelį šventąjį – šv. Kazimierą,
kurio palaikus ir relikvijas galima aplankyti Vilniaus arkikatedroje.

Šiai grupei priskiriame ir vietas, kur gyvena (-o) ar dirba (-o) dvasiniai autori-

tetai (Romos popiežius Vatikane, tėvas Pijus San Giovanni Rotondo Italijoje ir kt.). Pasikeitus jų gyvenamajai vietai, keičiasi ir piligrimų kelionės tikslas (pvz., piligrimystės
centrai visuomet būdavo tėvo Stanislovo gyvenamosios vietos Paberžėje, Dotnuvoje).
Kaip ne kartą minėta, piligrimystė – tai ir kelionė į susitikimą su gerbiamu ar dvasiniu

autoritetu laikomu žmogumi. Piligrimai keliauja susitikti su popiežiumi, kardinolais,
iškiliais dvasininkais, vienuoliais. Šiuo atveju svarbi ne geografinė vieta, o pats susitikimas, dvasinio autoriteto išsakyti žodžiai.
Krikščionybėje šventosios vietos suasmeninimas tampa bažnytinės kontrolės
problema. Reali kontrolė prasideda tik po šventojo mirties, kai šventoji vieta tampa nebyli ir įprasta. Pavyzdžiui, šventumo atmosfera, San Giovanni Rotondo sklidusi iš tėvo
Pijaus jam esant gyvam, palaipsniui pakeičiama erdviniu šventumu tose vietose, kurias
jis įprasmino ir pašventino savo buvimu – vietoje, kur jis pirmą kartą gavo stigmas, jo
celėje, jo klausykloje (Eade, Sallnow 2000: 8).

3.4. Piligrimų kelionių tikslai pasaulyje ir Europoje

Minėta, kad religinės piligrimystės išorinis geografinis tikslas yra šventos vietos
arba šventi objektai. Piligrimystės vietos dažniausiai yra tos, kurios susijusios su religijos atsiradimu, jos įkūrėjų, pranašų ar šventųjų gyvenimu ir veikla (Jeruzalė, Roma).
Daug piligrimystės vietų susijusios su įvairiais religiniais–mistiniais reiškiniais (apsireiškimų vietos, malonėmis garsėjančių paveikslų ar skulptūrų vietos, kitos stebuklingų galių (pvz., šventi šaltiniai) turinčios vietos). Piligriminėse vietose saugomos
šventųjų relikvijos, šventi paveikslai, ikonos, skulptūros. Piligriminėmis tampa šventųjų palaidojimo vietos, kapai. Svarbūs piligrimams ir administraciniai religijos centrai
(Vatikanas).
Šventas vietas buvo galima išskirti visais laikais ir visose religijose. Į jas keliaudavo jau senovės Mesopotamijos gyventojai. Gilgamešo epe didvyris Gilgamešas, panorėjęs tapti nemirtingu, keliavo pas išminčių Utnapištį. XIX a. prieš Kristų Asirų karalius
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Šalmaneseras III keliavo į Babilono ir Borsipos šventyklas. Antikinėje Graikijoje daug
piligrimų, ypač per olimpines žaidynes, keliaudavo į Dzeuso šventovę Olimpijoje.

Prieš išsamiau aptariant krikščioniškas piligrimystės vietas svarbu paminėti,
kad islamo religijos pagrindinės šventos vietos yra Meka, Medina ir Jeruzalė. Kelionės
į Meką kupinos sunkių išmėginimų ir kančios, daug piligrimų miršta pakeliui į šventąjį

miestą, dėl minios žmonių grūsties būna aukų pačioje Mekoje. Be privalomos piligri-

mystės – chadžo, islamo pasaulyje paplitusi ir savanoriška piligrimystė – ziaratas. Pili-

grimai lanko Mediną, kurioje yra pranašo ir žymių kankinių Abu Bakrio ir Umaro kapai.
Musulmonams šiitams svarbios šventosios vietos yra Mešedas, Komas Irane, Karbala,
Bagdadas, Najafas Irake.

Induizmo religijos pagrindiniai piligriminiai centrai yra Varanasi, Alahabadas,
Mathura ir kt. Indų piligrimystės sistema pasižymi skirtingomis piligrimystės vietomis (tirthas) – susijusiomis su šventyklomis (mandir tirtha), šventais vandenimis (jala
tirtha) ir kt. Vietinės reikšmės piligrimystės vietos yra pašvęstos vietinėms mažesnio
reikšmingumo dievybėms, o svarbūs piligriminiai centrai susiję su pagrindinių dievų
(pvz., Višnu) gyvenimu ir veikla. Piligrimystė Indijoje – tai būdas pelnyti dievų malonę,
čia dažnos nuolatinės klajonės, vedančios į asmenybės tobulėjimą.
Budistai lanko vietas, susijusias su Buda. Tai Budos gimimo vieta Lumbini Nepale, Buda–Gaja Indijoje, kur jis pasiekė nirvaną, Sarnahas (netoli Varanasio), kur pirmą
kartą sakė pamokslą. Pietryčių ir Pietų Azijoje didžiausi budistų piligriminiai centrai
yra Mandalėjus, Rangunas, Bankokas. Daugumoje jų saugomos relikvijos, susijusios su
Buda. Japonijos šintoizmo religijoje išskiriame Fuji kalną ir Sensoji šventyklą Tokijuje.
Visais laikais svarbiausias krikščionių piligrimų tikslas buvo Šventoji Žemė. Pirmosios piligriminės kelionės į Šventąją Žemę vyko jau Bažnyčios istorijos pradžioje.
Yra duomenų, kad jau II amžiuje piligrimai keliaudavo į Palestiną, kur aplankydavo ir
pagerbdavo Jėzaus gimimo vietą Betliejuje, Jo mokymo vietas Galilėjoje, Jo kančios ir
mirties vietas Jeruzalėje (Hunt 1982). Žinoma, kad apie 172 m. Šventojoje Žemėje lankėsi Sardinijos vyskupas Melito, apie 212 m. – vyskupas Aleksandras.
Piligriminės kelionės į Šventąją Žemę tapo ypač populiarios IV amžiuje, imperatoriui Konstantinui Didžiajam 313 metais suteikus teisę krikščionims laisvai išpažinti
savo tikėjimą. Imperatoriaus motina šv. Elena 326–327 m. nukeliavo į Šventąją Žemę
pamatyti vietų, susijusių su Jėzaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Ji kartu su sūnumi
pastatė bazilikas Jėzaus gimimo vietoje Betliejuje, Kristaus kapo ir žengimo į dangų
vietoje (Alyvų kalnas) Jeruzalėje. Šios bazilikos, nors bėgant amžiams perstatytos ir
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atnaujintos, tapo svarbūs piligrimystės centrai, kuriuos lanko ir šiuolaikiniai piligrimai.

Tikima, kad šv. Elena surado Tikrojo (autentiško) kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus, dalis.

Nedidelės šio kryžiaus dalelės kaip relikvijos pasklido visame krikščioniškame pasaulyje (Nolan, Nolan 1989).

Pastačius bazilikas buvo įamžintos Šventajame Rašte aprašytų įvykių vietos. Šios
vietos davė pradžią ir sąvokai „Šventoji Žemė“. Krikščionys tiki, kad Dievas įsikūnijo
laike ir erdvėje. Šias realias Konstantino pastatytas bazilikas ir ten esančias relikvijas

piligrimai galėjo pamatyti ir paliesti, taigi jie buvo krikščioniškojo tikėjimo esmės – įsikūnijimo liudininkai.

16 pav. Jeruzalė. Įėjimas į Kristaus kapo bažnyčią (Graviūra, 1870 m.).
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IV amžiuje į Šventąją Žemę keliaudavo vis daugiau piligrimų. Šv. Jeronimas, suvokdamas krikščionio gyvenimą kaip piligrimystę ir ieškodamas vidinio artumo su Dievu, paliko Romą ir įsikūrė Betliejuje. Šv. Jeronimo pranešimas apie kilmingosios Paulės

piligrimystę į Šventąją Žemę parodo stiprų piligrimų norą lankyti šventąsias vietas. Šis
noras, kurį šv. Jeronimas apibūdina kaip „deginantį entuziazmą“, skatino tokius pili-

grimus, kaip Paulė, sekinti save, bučiuoti šventąsias vietas ir regėti vizijas (Coleman,
Elsner 1995: 82). Pirmieji piligrimai atrado Biblijoje minimas vietas kraštovaizdyje,
kas jiems tapo Šventojo Rašto tiesų patvirtinimu ir paliudijimu. Jie lankė objektus ir
relikvijas, kurios siejosi su Šventuoju Raštu. Tokių relikvijų vadovu tapo tikriausiai šeš-

tajame amžiuje parašytas Breviarius – sąrašas svarbiausių relikvijų didžiausiose bazili-

kose. Pavyzdžiui, Šventojo Kapo bazilikoje buvo kryžius, ant kurio mirė Jėzus, ietis, kuria buvo jam smogta, lėkštė, ant kurios buvo nešama nukirsta Jono Krikštytojo galva, ir
ragas, kuriuo Dovydas buvo pateptas karaliumi. Tokios relikvijos, patvirtintos daugeliu
kelionės liudijimų, taip pat tapo svarbių Biblijoje aprašytų įvykių akivaizdžiais įrody-

17 pav. Roma. Šv. Petro ir Pauliaus aikštė (XIX a. piešinys).
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mais. Piligrimystė tapo susijusi su šventais objektais: šventovėmis, kapais, relikvijomis,
šventais tekstais, liturginiais indais.

Kitas svarbus krikščionių piligrimų tikslas – Roma. Į Romą, miestą, kuriame buvo

apaštalų Petro ir Pauliaus kapai bei Petro įpėdinių – popiežių sostas, krikščionys piligri-

mai keliavo jau II amžiuje. Ankstyvųjų krikščionių keliones į Romą patvirtina piešiniai

ir užrašai Romos katakombose. Naujas impulsas piligriminėms kelionėms į Romą buvo
imperatoriaus Konstantino 313 m. ediktas, legalizavęs krikščionybę. Konstantinas virš
nukankintų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų pastatė bazilikas. Šie Romos katalikų bažnyčios įkūrėjai ypač būdavo garbinami birželio 29–ąją, kuri ir dabar liturginiame kalendoriuje yra šv. Petro ir Pauliaus atlaidų diena. IV amžiuje katakombos buvo sutvarkytos,
jose įrengti kelrodžiai ir žymės, padedančios piligrimams rasti kelią tarp kankinių kapų.

638 m. musulmonų užkariautojas Kalifas Omaras užgrobė Jeruzalę. Krikščionių
piligrimams buvo užkirstas kelias į Šventąją Žemę, bet atsivėrė nauji keliai Vakaruose.
Roma tampa pagrindiniu krikščionių piligriminių kelionių tikslu. Miestas tapo žinomas
kaip „antroji Jeruzalė“, dangiškosios Jeruzalės simbolis.
Piligrimines keliones į Romą skatino ir viduramžiais susiformavusi Jubiliejinių
metų tradicija. Jubiliejiniai metai buvo švenčiami tik Romos mieste. Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus miestas buvo Šventųjų metų piligrimystės tikslas, čia iš įvairių kraštų susirinkę piligrimai dalyvaudavo Jubiliejinių metų ceremonijose ir ritualuose.
Jubiliejinių metų tradicijai turėjo įtakos ir labai vertinamos relikvijos – Veronikos skarelės kultas. Norėdami pamatyti šią relikviją ir dėl kitų motyvų viduramžiais
piligrimai keliaudavo į Romą. Pagal legendą šioje skarelėje atsispindi tikras Kristaus
atvaizdas (lot. vera – tikras, gr. eikon – atvaizdas). Atvaizdas atsirado, kai moteris iš
Jeruzalės savo skarele nuvalė kryžių nešančio Kristaus veidą. Nors ši istorija nėra aprašyta Biblijoje, Veronikos skarelė tapo labai gerbiama relikvija. Rašytojas Dantė savo
„Dieviškojoje komedijoje“ taip pat mini šią relikviją (Liutikas 2003b).
Popiežius Inocentas III 1208 metais Romoje surengė pirmąją viešą procesiją su
Veronikos skarele. Relikvija buvo iškilmingai nešama Romos gatvėmis iš šv. Petro bazilikos į Šventosios Dvasios bažnyčią. Tokia procesija su Veronikos skarele Romoje buvo
rengiama kasmet po Kalėdų per Viešpaties Apsireiškimo šventę. Per 1299 metų Kalėdas
į Romą ypač gausiai susirinkus piligrimams, popiežius Bonifacas VIII 1300–uosius paskelbė Jubiliejiniais metais – „visų nuodėmių atleidimo metais“. Kiekvieną Jubiliejinių
metų sekmadienį skarelė su Jėzaus veidu buvo viešai rodoma šv. Petro bazilikoje. Dauguma tuometinių piligrimų parsiveždavo suvenyrų su Švento veido atvaizdu, perpieštu
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iš Veronikos skarelės. Jubiliejaus paskelbimo įvykį piešiniuose ir raštuose įamžino vi-

duramžių menininkai ir rašytojai, pavyzdžiui, Šv. Jono Laterano bazilikoje esančioje
freskoje matome popiežių, viešai skaitantį Jubiliejaus paskelbimo dokumentą.
1300–ieji tapo pirmaisiais eiliniais Jubiliejiniais metais (jubiliejus, švenčiamas
kas tam tikrą metų skaičių, vadinamas eiliniu, o skelbiamas kokio nors įvykio proga – neeiliniu). Kitą jubiliejų 1350 metais paskelbė popiežius Klemensas VI, po to Jubi-

liejiniais paskelbti 1390, 1400, 1423 metai. Nuo 1450 metų jubiliejus skelbiamas kas
25 metus. Galima manyti, kad Jubiliejiniais metais piligriminės kelionės į Romą labai
suaktyvėdavo, piligrimai čia vykdavo ir norėdami gauti Jubiliejinių metų atlaidus. Ši
tradicija buvo nutraukta tik 1850 metais, kai dėl nestabilios padėties Romoje, taip pat
dėl laikinos Pijaus IX tremties jubiliejus nebuvo paskelbtas.

Keliaujantys į Romą piligrimai buvo žinomi, kaip „romerus“, „romipeta“ ar „romarius“ (vėliau itališkai vadinami „romeo“ ir „romipeto“, prancūziškai „romieu“, ispaniškai
„romeria“, portugališkai „romeiro“). Anglų kalbos veiksmažodis to roam (liet. klajoti,
bastytis, keliauti) taip pat kilo nuo piligriminių kelionių į Romą (Nolan, Nolan 1989).
Ankstyvaisiais viduramžiais viena iš pagrindinių piligrimų lankomų vietų taip
pat tapo Šv. Jokūbo kapas Santjago de Komposteloje. Tai, kad šią vietą šiaurės vakarų Ispanijoje buvo sunku ir pavojinga pasiekti, tik didino jos patrauklumą ir skatino keliauti
tuos piligrimus, kurie manė, kad pavojinga kelionė yra labiau vertinama. Viduramžiais
buvo lankomos ir kitos šventųjų palaidojimo vietos, pavyzdžiui, šv. Tomo Beketo Kenterberyje (Anglija). Tarp kitų garsiausių viduramžių piligrimystės vietų minėtini Kel-

nas (Trijų karalių relikvijų vieta), Achenas (įvairių relikvijų, susijusių su Švč. Mergele
Marija ir Kristumi, saugojimo vieta), Asyžius (šv. Pranciškaus kultas) ir kt.
Valšingamas (Norfolkas, Anglija) tapo lankomas, kai 1061 metais čia buvo pastatyta tiksli kopija Nazareto namų, kur angelas Gabrielius apsireiškė Marijai ir kur
pats Jėzus, būdamas vaikas, gyveno. Vieta tapo žinoma kaip Anglijos Nazaretas arba
Naujasis Nazaretas.
Viduramžiais buvo lankomi ne tik šventųjų kapai, bet ir jų gimtinės, veiklos vietos. Piligrimai keliaudavo į bažnyčias, kurios garsėjo turimu stebuklingu paveikslu ar
įžymia relikvija. Neretai viena relikvija būdavo padalijama į kelias, relikvijos perkeliamos iš vienos vietos į kitą, pasitaikydavo ir jų falsifikavimo atvejų. Didieji piligrimystės
centrai turėjo daugiau nei vieną šventąjį objektą, juose buvo daugiau aplankyti būtinų vietų (pvz., Jeruzalėje, Romoje). Piligrimų keliai vedė ir į stebuklingas vietoves, kur
buvo tikima, kad įvykę stebuklai vėl gali pasikartoti.
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Skirtingai nuo musulmonų, kurie turi Jihad, arba šventojo karo, nuostatą, krikš-

čionims iki XI amžiaus karas nebuvo kaip pamaldumo dalis. O jau XI–XIII a. kryžiaus

žygiai suteikia piligriminėms kelionėms ypatingą formą. Jų tikslas – išvaduoti arabų
nelaisvėje esančią Šventąją Žemę. Bažnyčia kryžiuočiams garantavo nuodėmių atlei-

dimą, kryžiaus žygis atrodė kaip piligrimystės aktas. Kryžiuočių širdyse persipindavo
religingumas ir asmeninės naudos siekimas, pamaldumas ir žiaurumas. Kryžiaus žygių
(1095–1272 m. jų buvo devyni) dalyvių keliai, pažymėti musulmonų ir žydų krauju,
užtemdė dvasinį ir misionierišką kelionių idealą. 1099 m. Jeruzalė buvo atkariauta iš

musulmonų, tačiau krikščionys ją valdė mažiau nei šimtmetį. 1187 m. Saladinas vėl
atkariavo ją musulmonams. Vėliau kryžiaus žygiai įkvėpė misionierius keliauti į kitus tolimus kraštus. Pasibaigus viduramžiams europiečių ekspansija į Šiaurės ir Pietų
Ameriką ir tenykščių indėnų nukariavimas buvo laikomas kaip krikščioniškojo išgany-

mo nešimas stabmeldžiams. Kolonijos, ypač Lotynų Amerikoje, nebuvo vien tik užkariaujamos, bet ir paverčiamos krikščioniškomis šalimis.
Nesėkmingas mėginimas atkovoti šventąsias vietas, taip pat suklestėjęs šventųjų

ir jų relikvijų, stebuklingų paveikslų ir skulptūrų kultas brandžiaisiais viduramžiais paskatino ir lokalinę piligrimystę. Kiekviename krašte atsirado savo šventovių, stebuklais
garsių vietų, kurias lankydavo ne tik to krašto, bet ir kitų šalių piligrimai.
Piligriminėms kelionėms turėjo įtakos ir XVI amžiuje vykę konfesiniai bažnyčios susiskaldymai. Martynas Liuteris smerkė piligrimines keliones, jose matydamas
daugybę progų padaryti nuodėmę ir paniekinti Dievo įsakymus. Antrojoje XVI amžiaus

pusėje vyko nuožmus relikvijų ir paveikslų naikinimo procesas, bažnyčių išniekinimas.
Protestantų teologai skelbė, kad pati Eucharistija yra garbinimo objektas, o materialūs
objektai, tokie kaip relikvijos ar ikonos, negali turėti dieviškos transcendencijos (Coleman, Elsner 1995). Tačiau kontrreformacija vėl skatino piligrimines keliones į Romą,
Šventąją Žemę, šventųjų ir kankinių palaidojimo vietas. Pasauliui vis labiau dalijantis
į nacionalines valstybes, piligrimai vis dažniau keliaudavo į vietines šventoves. Įdomi
piligriminės kelionės į Šventąją Žemę alternatyva tapo Kryžiaus kelias arba Kalvarija.
Katalikiškam religingumui atsigaunant po gilios krizės protestantiškos reformacijos laikais labai svarbų vaidmenį suvaidino pamaldumas Švč. Mergelei Marijai.
Kadangi Vakaruose nebuvo Švč. Mergelės Marijos relikvijų, plito jos atvaizdų – statulų
ir paveikslų – kultas, susijęs ir su stebuklais. Dievo Motinos kulto vietos greitai virto
šventovėmis, panašiomis į šventųjų garbinimo centrus. Švč. Mergelės Marijos kultas
labai greitai prigijo ir Rytų Europoje (tai siejama su Rytų krikščionybės poveikiu). Jau
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18 pav. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta Medžiugorjėje.

XIV amžiuje atsirado svarbūs šio kulto židiniai, pavyzdžiui, Čenstochova Lenkijoje. Potridentiniu laikotarpiu ypač išpopuliarėjo Švč. Mergelės Marijos paveikslų ir skulptūrų
vainikavimas (Jackowski 1996). Lietuvos ir Lenkijos valstybėje pirmasis 1717 metais
vainikuotas stebuklais išgarsėjęs Čenstochovos Dievo Motinos paveikslas. 1718 metais
karūnuotas Trakų Dievo Motinos paveikslas. Iš viso XVIII a. Žečpospolitoje karūnuoti
29 Švč. Mergelės Marijos atvaizdai, iš jų vienas Žemaičių vyskupijoje ir keturi Vilniaus
vyskupijoje (Liutikas 2005: 153). Labiau pradėta rūpintis pastoraciniu piligriminės kelionės aspektu: imta reikalauti, kad su piligrimais vyktų ir kunigas, kad būtų skaitomi
geresni pamokslai ir apskritai skirta daugiau dėmesio tikėjimo tiesoms perteikti.
XIX–XX a., be Jeruzalės, Romos ir kitų nuo seno lankomų piligrimystės centrų,
ypač lankomos tapo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos: Lurdas (nuo 1858 m.),
Fatima (nuo 1917 m.), Medžiugorjė (nuo 1981 m.) ir kt.
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Pagrindinius Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus yra aprašęs kunigas J. Burkus

(Burkus 1997, 1998). 19 pav. matome pagrindines krikščioniškos piligrimystės vietas
Europoje.
Apsireiškimų vietose palikti padėkos ženklai simbolizuoja stebuklingą išgijimą

ar išgelbėjimą. Antropologai V. ir E. Turner piligriminius centrus apibūdino kaip „vie-

tas, kur stebuklai vyko, dar tebevyksta ir vėl gali pasikartoti“ (Turner, Turner 1978).
Bet turbūt didžiausias stebuklas yra tas, kad į piligrimines vietas „tiek daug žmonių
atvyksta ir tiek daug grįžta namo jausdamiesi geriau, nei prieš atvykdami“ (Turner,
Turner 1978).

Religinės piligrimystės vietos

● Fatima

19 pav. Pagrindinės krikščioniškos piligrimystės vietos Europoje.
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Į Europos šventąsias vietas keliaudavo ir piligrimai iš Lietuvos. Iš Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės į Vakarų Europos piligrimystės vietas, taip pat Šventąją Žemę

daugiausia keliaudavo didikai ir dvasininkai. Dažniausiai keliauta į Romą, pakeliui užsukant į Loretą. Tiesa, tokių iš istorinių šaltinių žinomų kelionių nebuvo daug. Pirmasis

rašytiniuose šaltiniuose minimas piligrimas Šventojoje Žemėje iš Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės buvo LDK iždininkas Aleksandras Soltanas, 1468 metais aplankęs Jeruzalę. Daugiausia žinoma apie Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligriminę
kelionę į Jeruzalę (1582–1584 m.).

Keliauti į Šventąją Žemę M. K. Radvila Našlaitėlis ruošėsi jau 1579 ir 1580 metais, tačiau vis kas nors sutrukdydavo. Pagaliau 1582 m. rugsėjo 19 d. Našlaitėlis išvyko
iš Nesvyžiaus ir gruodžio mėnesį pasiekė Veneciją. Ten gavęs rekomendacinius laiškus

ir popiežiaus pasą (taip buvo vadinamas leidimas lankytis Šventojoje Žemėje), 1583 m.
balandžio 17 d. išplaukė į Palestiną.
Birželio pradžioje perplaukę Istriją, Dalmatiją, Kretos ir Kipro salas, M. K. Radvila Našlaitėlis ir jo palydovai išsilaipino Tripolio uoste, Sirijoje. Iš ten piligrimai sausuma keliavo iki Jeruzalės, kurią pasiekė birželio 25 dieną. Jeruzalėje piligrimai aplankė
visas įžymiausias vietas, susijusias su Išganytoju, ir šv. Viešpaties kapą. M. K. Radvilai
Našlaitėliui ir jį lydėjusiems bajorams buvo suteikti šv. Kapo riterių vardai. Atsidėkodamas Mikalojus Kristupas šv. Kapo bazilikai dovanojo aukso taurę, taip pat įsipareigojo
kasmet atsiųsti 250 lietuviškų auksinų, iš kurių 50 būtų skirta išlaikyti žibintui priešais
Kristaus kapą.
Išbuvę Šventojoje Žemėje dvi savaites, piligrimai grįžo į Tripolį, iš kur išplaukė į
Egiptą. Lankėsi Kaire, kur apžiūrėjo piramides, taip pat Aleksandrijoje. Egipte praleidęs
du mėnesius, M. K. Radvila Našlaitėlis išplaukė gimtosios žemės link. 1584 m. kovo pradžioje piligrimai pasiekė Italiją. Per kelionę į Veneciją Našlaitėlis buvo apiplėštas, net
turėjo pasiskolinti pinigų. Galiausiai gegužės pradžioje išvykęs iš Venecijos, 1584 m.
liepos 7 d. sugrįžo į gimtąjį Nesvyžių.
1575 m. spalį M. K. Radvilos Našlaitėlio brolis Jurgis Radvila išvyko į Romą gilinti savo filosofijos ir teologijos žinių. Romoje jis privačiai studijavo filosofiją, o nuo
1576 m. – teologiją Collegium Romanum. J. Radvila 1578 m. birželį susiruošė į piligriminę kelionę į Ispaniją ir Portugaliją – iš Lietuvos per Prahą, Milaną ir Romą, kur jį
buvo pakvietęs susitikti popiežius. J. Radvila aplankė Santjago de Kompostelą ir šv.
Jokūbo kapą. Kelionės metu jam buvo pranešta apie Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus mirtį (1579 m. gruodžio 31 d.). Primygtinai raginamas popiežiaus, jis ryžo120

III. Tradicinė piligrimystė kaip religinio tapatumo išraiška

si perimti Vilniaus diecezijos ordinaro pareigas. Jau sirgdamas podagra, ruošdamasis
ganytojo darbui, kaupdamas reikalingą literatūrą, susirašinėdamas su italų teologu,
Tridento Susirinkimo idėjų dėl Bažnyčios reformos propaguotoju Milano arkivyskupu

kardinolu Karoliu Boromėjumi, dar metus liko Apeninuose (Dolinskas 2009). Be mi-

nėtų kelionių, Jurgis Radvila 1586 metais vyko ir į Italiją dalyvauti kardinolo simbolių

suteikimo ceremonijoje, o tapęs kardinolu į Romą vyko dalyvauti konklavose (1591 ir
1592 m.). Paskutinioji kelionė 1599 m. gruodžio mėnesį buvo skiriama Šventiesiems
Jubiliejiniams metams. Tačiau dalyvaudamas Šventųjų Durų atidarymo iškilmėse kardinolas Jurgis Radvila peršalo ir, neilgai sirgęs, mirė 1600 m. sausio 21 d. Jo palaikai
ilsisi Romoje, jėzuitų Jėzaus bažnyčioje.
1675 m. (Jubiliejiniais metais) įvyko pirmoji žinoma organizuota piligrimų ke-

lionė iš Lietuvos į Romą. Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios Penkių Jėzaus žaizdų
brolija kartu su Krokuvos tikinčiaisiais tos pačios brolijos Romoje kvietimu sutelkė
600 žmonių grupę, kuri septynis mėnesius sunkiai keliavo pėsčiomis per visą Europą
į Romą ir pėsčiomis grįžo atgal (Vasiliūnienė 2000). Užfiksuota, kad iš šios kelionės
piligrimai parsivežė bažnytinę vėliavą.
Ir šiandien Lietuvos piligrimai lanko užsienio šalių šventąsias vietas. 20 pav.
pateiktas apklaustų piligrimų, aplankiusių konkrečias šventąsias vietas Europoje (ir
Izraelyje), skaičius procentais. Daugiausia piligrimų yra aplankę Romą, Lurdą ir Čenstochovą. Paminėtina, kad ir kiti autoriai (pvz., Jackowski 1996) šias vietas laiko daugiausia piligrimų pritraukiančiais centrais Europoje. 1999–2000 metais autoriaus at-

likto tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad šios trys vietos buvo labiausiai respondentų
lankomos piligrimystės vietos Europoje. Tuo metu Čenstochovoje apsilankė 9 proc.,
Romoje – 6,7 proc., Lurde – 4,9 proc. respondentų (Liutikas 2001: 251). Medžiugorję
tada buvo aplankę 1,9 proc., kitas vietas – mažiau nei po vieną procentą respondentų.
Šiuo metu Lietuvos piligrimai turi daugiau galimybių lankytis užsienio šalių piligriminėse vietose. Į Europos Sąjungos šalis vizos nereikalingos, gerėja keliones organizuojančių ir autobusus nuomojančių įmonių paslaugų kokybė, plečiantis interneto
paslaugoms informaciją apie užsienio šalių šventąsias vietas galima gauti tiesiogiai ir
greitai. Vis dažniau keliaujama lėktuvais, oro transporto įmonės kasmet siūlo naujus
skrydžių maršrutus. Apskritai gerėjant gyvenimo lygiui į užsienį kasmet vyksta vis daugiau lietuvių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2008a), naudodamiesi
keliones organizuojančių turizmo įmonių paslaugomis, 2000 metais į užsienį išvyko
151,1 tūkst., o 2007 m. – 253,4 tūkst. Lietuvos gyventojų.
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20 pav. Respondentų (religinių piligrimų) aplankytos piligrimystės vietos užsienyje, proc.

Be minėtų užsienio šalių piligriminių vietų, Lietuvos piligrimai keliauja ir į kitas
Europos šventąsias vietas. Lankomos piligriminės vietos Lenkijoje (Lagiewniki–Krokuva, Niepokalanovas, Swieta Lipka), Italijoje (Asyžius, Loreto, Paduva), Prancūzijoje
(La Salete, Šartras), Ispanijoje (Montseratas), Vokietijoje (Kelnas), Kroatijoje (Marija
Bistrica šventovė). Autobusu keliaujant į Vakarų Europą Lenkijos piligriminės vietos
dažnai aplankomos pakeliui. Tokiais atvejais jos dažniausiai nėra pagrindinis kelionės
tikslas, bet žymi piligrimų kelią iš profanum į sacrum aplinką.

3.5. Šventos vietos Lietuvoje

Lietuvos žemėje šventų vietų buvo gausu ir prieš krikščionybę. Senovės baltai
keliaudavo į Rikojotą (Romovę). Šioje vietoje po senu galingu ąžuolu buvo garbinami
trys prūsų dievai – Patulas, Perkūnas, Patrimpas. Šiandien nėra aiški buvusios šventos
vietos Romovės geografinė vieta. Tarp istorikų ir senovės šventų vietų tyrėjų yra įvai122
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rių nuomonių ir bandymų šią vietą lokalizuoti (Laurinkienė 2002, Vaitkevičius 2003).

Šventa vieta senovės lietuviams buvo ir Šventaragio slėnis (Neries ir Vilnios santaka),
kuriame buvo iškilmingai sudeginami mirę Lietuvos didieji kunigaikščiai ir bajorai.
Lietuvai tapus krikščioniška šalimi, palengva formavosi ir krikščioniški piligri-

miniai centrai – Trakai, Vilniaus Aušros Vartai, Šiluva, Žemaičių Kalvarija ir kiti. Tačiau

krikščioniškos piligrimystės vietos Lietuvoje, palyginti su Vakarų Europa, susiformavo
vėlai. Tai pirmiausia lėmė vėlyvas Lietuvos krikštas, lėtas krikščionybės įsigalėjimas.
Pirmosios piligriminės kelionės krikščioniškoje Lietuvoje žinomos nuo XVI–XVII amžiaus, nors vyskupas M. Valančius rašė, kad žemaičiai jau nuo XVI a. pradžios keliavo
į šventas vietas. Liuteronas Martynas Mažvydas laiške (apie 1551 m.) prūsų hercogui
Albrechtui skundėsi, kad Ragainės parapijos, kurios klebonu jis buvo, parapijiečiai vykdavo į atlaidus tolimose Lietuvos bažnyčiose: Batakiuose, Veliuonoje, Švėkšnoje, Šilu-

voje, Jurbarke, Tauragėje ir kt. (Vaišnora 1958).
1604 m. jėzuitai surengė pirmąją organizuotą piligriminę kelionę iš Vilniaus į
Trakus, prie stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Tai buvo atgailos kelionė –
siekta permaldauti Dievą ir išmelsti atitolinti nelaimes (marą, badą). Kelionei vadovavo
Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina, visą kelią ėjęs basas. Sustoję pailsėti jėzuitai sakė
pamokslus, ragindami žmones atgailauti. Nuo to laiko kelionės iš Vilniaus į Trakus buvo
rengiamos kasmet. Čia per Švč. Mergelės Marijos šventes atvykdavo piligrimai iš kitų
Lietuvos vietų (Vaišnora 1958). Galima manyti, kad Trakai, kaip Dievo Motinos kulto ir
piligriminė vieta, buvo žinomi ir XVI a. pabaigoje.
1604 m. paskelbus šventuoju karalaitį Kazimierą (1458–1484), kuris 1636 m.
buvo paskelbtas Lietuvos globėju, piligrimai pradėjo lankyti jo kapą Vilniaus katedroje. Netgi XVI a. pradžioje prie šv. Kazimiero kapo buvo gausu votų, liudijančių pagijimus.
1655–1661 m. dėl Maskvos invazijos šventojo relikvijos buvo perkeltos į saugesnę vietą.
Po 1608 metų gausūs piligrimų būriai pradėjo lankyti Šiluvą, pasklidus žiniai
apie čia apsireiškusią Švč. Mergelę Mariją. Šio apsireiškimo istorija susijusi su katalikų ir protestantų kovomis dėl turtų ir įtakos. Pirmoji parapijos bažnyčia Šiluvoje buvo
pastatyta 1457 metais. 1532-aisiais Šiluvos valdytojo sūnus perėjo į protestantų tikėjimą, palaipsniui vietovėje įsigalėjo kalvinistai. 1592 m. kalvinistė S. Vnučkienė supirko
Šiluvos turtus ir gretimus kaimus ir juos užrašė Šiluvos kalvinistams. Vykstant teismams dėl turtų tarp katalikų ir kalvinistų, 1608 m. Šiluvoje piemenims apsireiškė Švč.
Mergelė Marija. Tikima, kad po šio apsireiškimo praregėjo šimtametis senelis, kuris
nurodė vietą, kur buvo atrasta skrynia su paslėptais katalikų bažnyčios dokumentais
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ir Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Šie rasti dokumentai kunigui J. Kazakevičiui padė-

jo laimėti bylą prieš kalvinistus ir sugrąžinti katalikams žemes. 1627 m. Šiluvoje buvo

pastatyta nauja katalikų bažnyčia, kurioje 1629 m. per Švč. Mergelės Marijos Gimimo
atlaidus jau buvo išdalyta 11 000 komunijų (Skrinskas 1999).
Vienu iš pagrindinių piligrimystės centrų Žemaitijoje tapo 1637–1642 m. Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus įsteigta Žemaičių Kalvarija. 1649 m. liepos 4 d. į Žemai-

čių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią buvo iškilmingai įnešta iš
Liublino dominikonų vienuolyno gauta Šv. Kryžiaus relikvija, kuri kartu su stebuklingu

laikomu Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslu tapo svarbiausiomis Žemaičių Kalvarijos šventenybėmis.
1662–1669 m. įsteigtos Vilniaus kalvarijos. Čia kryžiaus kelių stotys išsidėsčiusios kalvotame Verkių vietovės reljefe tarp Neries upės, Trinapolio, Baltupio ir Jeruzalės šilų. Istoriškai Verkiai siejami su ikikrikščioniškos Lietuvos praeitimi, tiksliau su
didžiojo kunigaikščio Gedimino žyniu Lizdeika, kuris, anot M. Strijkovskio, buvo rastas
Verkiuose erelio lizde (Motuzas 2003). XIV a. pabaigoje Lietuvos ir Lenkijos valdovas

21 pav. Žemaičių Kalvarija XX a. pradžioje.
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Jogaila šias žemes užrašė Vilniaus vyskupijai. Vyskupas Jurgis Belazaras, atsidėkodamas Dievui už krašto išvadavimą iš rusų okupacijos, 1661 m. padovanojo 7 valakus že-

mės dominikonams ir pavedė jiems medinės bažnyčios ir Kryžiaus kelio stočių statybą.
Piligrimai Vilniaus kalvarijas dažniausiai lankydavo per Sekmines.
XVII a. išgarsėjo Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Jam iš-

garsėti padėjo iš Lenkijos atvykę basieji karmelitai. 1621–1627 m. jiems prie Aušros
Vartų buvo pastatytas vienuolynas. 1633–1650 m. buvo pastatyta mūrinė šv. Teresės
bažnyčia. 1668 m. miesto magistratas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą perdavė
globoti karmelitams, leisdamas virš vartų pastatyti ir koplyčią (Vaišnora 1958). Stebuklais garsėjo ir kitose Lietuvos bažnyčiose esantys Švč. Mergelės Marijos paveikslai,
kurių dauguma yra Romoje, ar kitur esančių originalių paveikslų reprodukcijos.

Vis daugiau žmonių keliaujant į šventas vietas (ypač į Šiluvą, Žemaičių Kalvariją), vyskupai ėmė skirstyti, kurios parapijos žmonės ir kuriomis dienomis gali vykti į
šventą vietą (pvz., 1742 ir 1752 m. žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus nurodymai).
Klebonai, nesilaikę šių nurodymų, turėjo mokėti baudas. Ilgainiui piligriminės kelionės
į Aušros Vartus, Šiluvą, Žemaičių Kalvariją tapo labai populiarios. Netgi tarnai, derėdamiesi dėl metinės algos, dažnai išsiderėdavo kelias laisvas dienas, kad galėtų aplankyti

šventą vietą (Vaišnora 1958).
Įsigalėjus Lietuvoje krikščionybei, svarbi piligriminių kelionių priežastis tapo atlaidai. Įvairiose krašto bažnyčiose vykę atlaidai stiprino tikinčiųjų religingumą, padėjo
jiems dvasiškai atsinaujinti, išmelsti Dievo malonių ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Į
atlaidus, nebūtinai žymiausių šventovių, atvykdavo piligrimai iš tolimiausių parapijų.
XIX a. viduryje iškyla unikali lietuvių šventovė – Kryžių kalnas. Nėra tiksliai žinoma, kada čia buvo pastatytas pirmasis kryžius, tačiau manoma, kad gausiau kryžius
čia imta statyti po caro valdžios nuslopintų 1831 ir 1863 m. sukilimų. Žuvusių sukilėlių
artimieji dažnai nežinodavo savo artimųjų palaidojimo vietų ir čia įamžindavo jų atminimą. Kita vertus, Šiaulių ekonomijos iždininkas Mauricijus Griškevičius mini, kad Kryžių kalno pradžia yra 1847 m., kai vienas sunkiai sergantis Jurgaičių kaimo gyventojas
pažadėjo Dievui, jei pasveiksiąs, ant kalno pastatysiąs kryžių. Žmogus statydamas kryžių pasveiko, o ši žinia greitai išplito po artimiausius kaimus, kas lėmė tolesnį kryžių
statymą (Šinkūnaitė 2000: 3).
XX a. lietuviai lankė įprastas piligrimines vietas: Šiluvą, Aušros Vartus, Žemaičių
Kalvariją. Pradėtos lankyti ir naujos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos: Gulbinėnai, Imbradas, Keturnaujiena, Skiemonys ir t. t. (24 pav.)
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XX amžiuje išskirtinas sovietinis periodas, kai buvo trukdoma tikintiesiems lan-

kyti piligrimines vietas, vyko šventųjų vietų naikinimo kampanija. 1958 m. lapkričio

28 d. TSKP CK priėmė nutarimą sustabdyti šventųjų vietų lankymą, o jas likviduoti.
Tokio pobūdžio nutarimai tapdavo direktyva visoms sovietinėms respublikoms.

1959 m. balandžio 20 d. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuras
priėmė nutarimą „dėl priemonių nutraukti masinį vadinamųjų šventųjų vietų lanky-

mą“ (Streikus 2002). Buvo numatyti būdai, kaip per didžiuosius atlaidus sumažinti
piligrimų skaičių Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijose, Vilniaus ir Veprių kalvarijose. Visuomenės informavimo priemonėse buvo „demaskuojamas“ šių vietų šventumas (išleistos
„demaskuojančios“ brošiūros, knygos), didžiųjų atlaidų dienomis buvo organizuojami
masiniai pasaulietiniai renginiai (pvz., kolūkiečių dienos), valstybinių transporto prie-

monių valdytojams buvo uždrausta naudoti jas piligrimams pervežti, buvo atšaukiami
autobusų reisai. Be to, trukdyta atlaiduose dalyvauti kunigams, nebuvo leidžiama prekiauti devocionalijomis ir kt. Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis J. Rugienis slaptose ataskaitose teigė, kad šios priemonės leido sumažinti piligrimų skaičių Šiluvoje
nuo 40 000 (1958 m.) iki 3000 (1961 m.), o Žemaičių Kalvarijoje nuo 30 000 (1958 m.)
iki 1500 (1961 m.) (Streikus 2002).

22 pav. Kryžių kalnas XX a. viduryje.
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23 pav. Piligrimų eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą sovietmečiu (1980 08 24). Priekyje – Eucharistijos
bičiulių sąjūdžio narys Juozas Šileikis; už vaikinų, nešančių kryžių ir vėliavas, eina kun. Juozas
Zdebskis ir kun. Kęstutis Daknevičius. Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus archyvų.

1961 m. vasario mėn. LKP CK biure buvo nuspręsta šventąsias vietas sunaikinti
fiziškai. Tais pačiais metais balandžio 5 d. buvo sunaikinti Kryžių kalno kryžiai (mediniai
kryžiai sudeginti, metaliniai išvežti perlydyti). Naikinimo operacijoje dalyvavo kariuomenė, KGB. 1962 m. rugsėjo 25 d. nugriauta dalis Veprių kalvarijų koplyčių, čia pradėta
statyti 240 vietų pionierių stovykla. Vilniaus kalvarijose pradėtas statyti profilaktoriumas. 1962 m. buvo susprogdinta 31 Vilniaus kalvarijų koplyčia. 1973–1975 m. vėl vyko
kryžių naikinimo akcijos Kryžių kalne. 1973 m. sunaikinta apie 400, 1974 m. – apie 350,
1975 m. – vėl apie 400 kryžių. 1977 m. buvo sumanyta Kulpės upę užtvenkti taip, kad
Kryžių kalnas atsidurtų tarp kanalizacijos vandenų. Darbai jau buvo pradėti, Kulpės upe
jau tekėjo užteršti vandenys, bet 1980 m. šio projekto atsisakyta (Dailidė 1993).
Šiandien Lietuvos religiniai piligrimai keliauja į jau senas tradicijas turinčias ir
naujas katalikiškos piligrimystės vietas Lietuvoje. Piligriminių vietų ir centrų lankymas priklauso nuo tikinčiųjų ir bažnyčios vadovų jiems suteikiamos reikšmės, tradicijų, vietos žinomumo. Kai kurios anksčiau itin lankomos piligriminės vietos šiandien
yra tik lokalinės ar regioninės reikšmės. Nuolat atsiranda naujos piligriminės vietos
(pvz., piligrimai pradėjo lankyti Žagarę, 2005 m. pradėjus Barboros Umiastauskaitės
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beatifikacijos bylą), o kai kurių ryškios lankymo tradicijos nutrūksta (pvz., Ugionių).

Taigi piligriminės vietos nėra amžinos, stabilios ir nekintančios. Galima analizuoti religinių piligriminių vietų tinklą, kuris šiandien Lietuvoje yra susiformavęs ir apima tiek

tradicines šventas vietas, tiek XX a. įvykusių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietas
(Liutikas 2005).
Potencialių religinės piligrimystės vietų Lietuvoje gausu. Kunigas R. G. Skrinskas

knygoje „Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas“ aprašo daugiau nei šimtą

stebuklingais laikomų Švč. Mergelės Marijos paveikslų (Skrinskas 1999). Tačiau dauguma jų žinomi tik apylinkėje ir yra lankomi kaimyninių parapijų piligrimų, todėl kaip
ir įvairias koplyčias ar lurdus šias vietas galima priskirti lokalinės reikšmės piligriminėms vietoms.

●

Vyskupijų centrai

● Religinės piligrimystės vietos

24 pav. Katalikiškos piligrimystės vietos Lietuvoje.
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16 lentelė. Pagrindinės religinės piligrimystės vietos Lietuvoje.

1.

Alksnėnai

4.

Dievo Gailestingumo šventovė

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Aušros Vartai
Beržoras

Imbradas

Kauno
arkikatedra

Keturnaujiena
Krekenava

Kryžių kalnas

10. Marijampolė
11. Pažaislis

12. Pivašiūnai

13. Skiemonys
14. Šiluva

15. Tytuvėnai
16. Trakai

17. Veprių kalvarijos
18.

Vilniaus
arkikatedra

20.

Žemaičių
Kalvarija

19.

Vilniaus
kalvarijos

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

Vilkaviškio Vilkaviškio
Vilnius

Vilniaus

Vilnius

Vilniaus

Plungės

Panevėžio

Šakių

Vilkaviškio

Marijampolė

Vilkaviškio

Panevėžio
Šiaulių

Kaunas

Alytaus

+
+
+

Panevėžio
Šiaulių
Kauno

Kaišiadorių

Panevėžio

Trakai

Vilniaus

Vilnius

Vilniaus

Plungės

Telšių

Kelmės

+

Kauno

Molėtų

Raseinių

+

Telšių

Zarasų

Kaunas
+

Vyskupija

Rajonas, miestas

Stebuklingas šaltinis

Stebuklingas Jėzaus
paveikslas

Kryžiaus kultas

+

+

+
+

Šventųjų, dvasinių
autoritetų kultas

Kalvarijos – Kryžiaus keliai

Vieta

Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo vieta

Nr.

Stebuklingas Švč. Mergelės
Marijos paveikslas

Piligrimystės tikslas

Ukmergės
Vilnius

Kauno

Šiaulių
Kauno

Vilniaus
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Pagal lankymosi tradicijas, vietos traukos geografinį arealą, apsilankiusių piligrimų skaičių, šventų vietų hierarchinę reikšmę ir svarbą, taip pat atsižvelgdami į respondentų aplankytas piligrimines vietas, išskiriame 20 pagrindinių katalikiškos piligrimystės vietų Lietuvoje (16 lentelė).
Kaip matome, į šį sąrašą patenka ir oficialiai Katalikų Bažnyčios nepripažįstamų
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos (Keturnaujiena, Imbradas, Skiemonys). Katalikų Bažnyčia sąvoką šventovė apibūdina kaip „bažnyčią ar kitą šventą vietą, kur tikintieji gausiai atlieka maldingas keliones, skatinami ypatingų religinių motyvų pritariant
vietos ordinarui“ (Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba 1999: 8). Nors
šis apibrėžimas iš šventovių kategorijos eliminuoja Katalikų Bažnyčios neaprobuotas
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų ar kitas stebuklingomis laikomas vietas, tačiau šios
vietos yra gausiai lankomos, meldžiamasi jose pastatytose koplyčiose.
Į lentelę įtrauktos ir visos šešios dabartinėje Lietuvos teritorijoje esančios Švč.
Mergelės Marijos karūnuotų (vainikuotų) paveikslų lankymo vietos. Nuo 1718 m. Lietuvoje karūnuoti šie paveikslai:
●	Trakų Dievo Motina (karūnuotas 1718 m., gerbiamas kaip Lietuvos Globėjos
paveikslas);
●	Sapiegų Dievo Motina (karūnuotas 1750 m., paveikslas yra Vilniaus arkikated
roje);
●	Šiluvos Dievo Motina (karūnuotas 1786 m., garsėja kaip Ligonių Sveikata);
●	Aušros Vartų Gailestingumo Motina (karūnuotas 1927 m., titulas – Švč. Marija – Gailestingumo Motina);
●	Pivašiūnų Dievo Motina (karūnuotas 1988 m., titulas – Nuliūdusiųjų Paguoda);
● Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina (karūnuotas 2006 m., titulas – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienė).
25 pav. pateikiamas Lietuvos katalikiškos piligrimystės vietų žemėlapis, kuriame
prie pagrindinių vietų nurodomas ir jas aplankiusių respondentų skaičius procentais.
Devyni iš dešimties respondentų yra aplankę Vilniaus Aušros Vartus, Vilniaus arkikatedrą, Kryžių kalną. Be minėtų pagrindinių piligriminių vietų, piligrimai lanko ir kitas
vietas. Anketoje piligrimai nurodė aplankę Linkuvą, Šimonis, Labanorą, Gulbinėnus,
Kazokiškes, Guronis ir kt. Nedidelė dalis (3 proc.) piligrimų lankėsi įvairiuose veikiančiuose Lietuvos vienuolynuose: Pakutuvėnuose (Plungės r.), Palendriuose (Kelmės r.),
Paparčiuose (Kaišiadorių r.), Paštuvoje (Kauno r.), Baltriškėse (Zarasų r.), Trinapolyje
(Vilniaus miestas). Kaip religinės piligrimystės vietas piligrimai minėjo ir Kernavę, Orvydų sodybą, Papilę.
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Pažymėtina, kad Katalikų bažnyčia kartais piligriminėms vietoms priskiria istorinę, kultūrinę ar architektūrinę reikšmę turinčias bažnyčias, kurios neturi susiklosčiusių piligrimystės tradicijų.

2000 metais kartu su visu krikščioniškuoju pasauliu Lietuva šventė Jubiliejinius

metus. Tais metais keturiolika Lietuvos bažnyčių buvo paskelbtos jubiliejinėmis, į jas
buvo skatinamos piligriminės kelionės, jose buvo galima gauti Jubiliejinių metų atlai-

dus. Jubiliejinėmis buvo paskelbtos visų vyskupijų katedros ir šios bažnyčios: Aušros
Vartų šventovė, Šiluvos bazilika, Pivašiūnų bažnyčia, Biržų bažnyčia, Linkuvos bažnyčia, Žemaičių Kalvarijos bazilika, Marijampolės prokatedra. Kaip matome, Biržų bažny-

čia tapo Jubiliejine, nors ji, skirtingai nuo Panevėžio vyskupijoje esančios Krekenavos
bažnyčios, neturi susiklosčiusių piligrimystės tradicijų.

●

●

		

Religinės piligrimystės vietos

Religinės piligrimystės
pėsčiomis tikslas

60 proc. Respondentų dalis, aplankiusių

		

piligrimystės vietą

25 pav. Lietuvos katalikiškos piligrimystės vietos.
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Naują impulsą piligriminių vietų raidai suteikia Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas, kuriuo patvirtinta Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų
programa. Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukta:
● Vilniaus arkikatedra bazilika

●	Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia

● Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus kalvarijos)
●	Trakų gotikinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia
●	Kauno arkikatedra bazilika

●	Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
●	Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis

●	Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia bei tarp jų esanti teritorija

26 pav. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslas.
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●	Kryžių kalnas
●	Šiaulių katedra
●	Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

●	Marijampolės bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje
Lūginėje

● Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika ir Kryžiaus
kelio koplyčios
●	Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Kaip matyti, didžioji objektų dalis patenka į jau išskirtų 20 pagrindinių religinės
piligrimystės vietų sąrašą Lietuvoje. Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia ir Šiaulių ka-

tedra į Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą įtrauktos ne dėl piligriminės, o
dėl savo istorinės ir architektūrinės reikšmės.
2009 m. Jono Pauliaus II piligrimų kelias papildytas dar dviejomis piligriminėmis vietomis: Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir Vilniaus
Dievo Gailestingumo šventove.
Piligriminės vietos Lietuvoje yra kiekviename regione, vyskupijoje, tad piligrimai,
keliaudami iš vieno regiono į kitą, pakeliui gali aplankyti keletą piligriminių vietų.
Išskirtinė vertybinių kelionių rūšis yra religinės piligriminės kelionės pėsčiomis,
kurios ypač populiarios tarp jaunimo. Atsižvelgiant į parapijų ir bendruomenių organizuojamų piligriminių kelionių geografinius tikslus, galima teigti, kad tradicijos keliauti
pėsčiomis daugiausia susijusios su Švč. Mergelės Marijos kultu. Pėsčiomis keliaujama į
Šiluvą, Žemaičių Kalvariją, Aušros Vartus, Pivašiūnus, Kryžių kalną, Krekenavą, Trakus.
Į šias vietas keliaujama iš visų geografinių Lietuvos regionų, todėl kelionės pradžios
vietos dažnai būna labai skirtingos. Pastaraisiais metais Lietuvoje organizuotų piligriminių kelionių kryptys buvo šios: Vilnius – Trakai, Vilnius – Pivašiūnai, Raseiniai – Šiluva, Kryžių kalnas – Šiluva, Klaipėda – Žemaičių Kalvarija, Kretinga – Žemaičių Kalvarija, Kryžių kalnas – Žemaičių Kalvarija, Naujoji Akmenė – Žemaičių Kalvarija, Klaipėda – Pivašiūnai, Alytus – Pivašiūnai, Naujamiestis – Krekenava, Alytus – Aušros Vartai,
Šiauliai – Kryžių kalnas ir kt.
Visas šias keliones pagal keliaujamą atstumą skirstome į dvi grupes. Pirmajai
grupei priklauso vienos dienos ir trumpalaikės kelionės, kai nereikalinga nakvynė (pvz.,
Vilnius – Trakai (26 km), Šiauliai – Kryžių kalnas (12 km), Tytuvėnai – Šiluva (8 km),
Vilniaus arkikatedra – Verkių kalvarijos (6 km) ir kt.). Pats Kryžiaus kelio ėjimas kalvarijose – simbolinė mini piligrimystė. Kitai grupei priskiriame keliones, kai įveikiamas
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didesnis nei vienos dienos atstumas ir kai reikalinga nakvynė (pvz., Vilnius – Pivašiūnai (80 km), Kryžių kalnas – Šiluva (67 km), Alytus – Aušros Vartai (102 km) ir kt.).

Lietuvoje susiformavo ir giliai pasišventusių piligrimų grupės, pėsčiomis keliaujančios kelis ir daugiau mėnesių. Jubiliejiniais 2000 metais 47 žmonių grupė iškeliavo į piligriminę kelionę aplink Lietuvą per pasienio parapijas (kelionės pradžia buvo

2000 m. gegužės 5 d., pabaiga liepos 23 d., nueita apie 1800 km). 2001 m. beveik tų
pačių piligrimų grupė su kryžiumi keliavo išilgai ir skersai Lietuvos (nueita apie 900
km., kelionė truko 36 dienas). 2003 m. minint 10-ąsias popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą ir jo 25-ąsias pontifikato metines, trisdešimties piligrimų grupė iš
Lietuvos pėsčiomis nuėjo į Romą. Ši kelionė truko 130 dienų, iš viso įveikta 3160 km
(vidutiniškai po 25 kilometrus per dieną). 2006 m. daugiau nei trisdešimt žmonių pės-

čiomis keliavo iš Kryžių kalno į Golgotos kalną Jeruzalėje. Ši kelionė truko 162 dienas,
įveikta 4300 km. Visas šias keliones piligriminių kelionių dienoraščiuose aprašė gydytoja Birutė Žemaitytė (Žemaitytė 2000, 2002, 2004, 2007).
Lietuvoje yra ir kitų krikščioniškų konfesijų piligrimystės vietų. Turbūt daugiausia žinoma yra stačiatikių šventųjų, Trijų Vilniaus kankinių (Jono, Antano ir Eustachi-

jaus) palaikų ir relikvijų saugojimo vieta Šv. Dvasios cerkvėje. Jų kulto ištakos siekia
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo laikus, visi jie buvo kunigaikščio dvariškiai, tačiau, jiems priėmus stačiatikybę, buvo nukankinti.
Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, žmonės keliauja ir į tik jiems asmeniškai
brangias ir pagarbos vertas vietas. Tokių asmeniškai reikšmingų piligriminių vietų pa-

vyzdžiai galėtų būti bažnyčios, į kurias ėjo piligrimų tėvai ar seneliai, kuriose jie patys
buvo krikštyti, pirmą kartą priėmė šv. Komuniją, gavo Sutvirtinimo ar Santuokos sak
ramentus.

4. Piligrimų elgesys kelionėje ir tikslo vietoje
Tapatumas ir jį brandinanti atmintis nėra kažkas spontaniška, juos palaiko nuoseklus dėmesys, specifiniai veiksmai, suteikiantys galimybę sužadinti tai, kas yra žmogaus viduje. Šį poreikį padeda užpildyti simboliai, atliekami ritualai. Jie ne tik palaiko
tapatumą, bet ir jį stiprina, suteikdami gyvybingumo ir aiškumo.
Šiame skyriuje aprašomi piligrimų elgesio kelionėje ir tikslo vietoje ypatumai,
nustatyti daugiausia stebėjimo metodu, kuris pagrįstas iš anksto apgalvotu, sistemingu
socialinių faktų suvokimu ir registravimu. Stebėjimas dalyvaujant – tai kai stebėtojas
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27 pav. Piligrimų eisena iš Šiaulių į Kryžių kalną.

tiesiogiai įsitraukia į tiriamą procesą ir fiksuoja jį iš vidaus (Matulionis 2001b: 167).
Kartu su religiniais piligrimais buvo keliaujama į atlaidus Pivašiūnuose, krikščioniško
jaunimo Naujųjų metų sutikimą Ženevoje (visiškas dalyvavimas). Piligrimai buvo stebimi atvirai, nes kelionės metu buvo dalijamos anketos, pristatomas tyrimą atliekantis
asmuo, keliautojai supažindinami su kiekybinio tyrimo tikslais.
Stebėtų piligriminių kelionių analizė rodo, kad išsiruošę į kelionę dėl religinių,
dvasinių motyvų, piligrimai ją skiria maldai ar meditacijai, bendravimui religinėmis
ir gyvenimo prasmės temomis. Kalbamasi ir apie kitus kelionėje svarbius dalykus, su
religija nesusijusiomis temomis. Jei į ilgesnę kelionę keliaujama autobusu ir jame nakvojama, piligrimams rodomi su religija ar tikslo vieta susiję tiek meniniai, tiek dokumentiniai filmai.
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Religinėse piligriminėse kelionėse svarbus kelionės elementas – malda – yra įvai-

rių formų (asmeninė malda, giesmės, rožinis, maldos prieš ir po valgio ir kt.). Kelionės

metu maldai piligrimai skiria daugiau laiko negu paprastai namuose (Liutikas 2003).
Pasiekus šventą vietą meldžiamasi už sėkmingą atvykimą, pakeliui sutiktus žmones.

Tačiau svarbiausia maldose išsakyti vidines kelionės intencijas, suformuotas dar namų

aplinkoje. Lietuvoje religiniai piligrimai, pabrėžiant maldos kelionėje aspektą, dažnai
vadinami maldininkais, o pati piligriminė kelionė – maldinga kelione. Be maldos, religinei piligriminei kelionei būdingi ir kiti elementai: dvasininko palyda, kasdieninis

dalyvavimas šv. Mišiose.
Religinėms piligriminėms kelionėms, kurios vyksta pėsčiomis, būdingos ir
kitos savybės: fizinis nuovargis ir kraštovaizdžio įtaka. Fizinis kelionės patyrimas,

įveikiant kelionės sunkumus, nepatogumus, nuovargį, piligrimus stiprina dvasiškai.
Jau viduramžiais atgailos skatinami piligrimai keliaudavo basi, kartais beveik be drabužių, jie nešdavosi grandines, sunkius medinius kryžius, kuriuos palikdavo tikslo
vietoje. Ir šiandien religiniai piligrimai tiki, kad kuo sunkesnė kelionė fiziškai, tuo
didesnis pasitenkinimas pasiekus tikslą (Liutikas 2003). Netgi anglų kalbos žodis
„travel“, reiškiantis kelionę, kilo iš žodžio „travailler“ (travail), kuris reiškia sunkų
darbą, triūsą.
Išpažintis ir atgaila už nuodėmes – būdingas piligriminės kelionės komponentas. Lietuvoje daugelis pagrindinių piligrimystės vietų (Šiluva, Žemaičių Kalvarija, Pivašiūnai ir kt.) yra lankomos per atlaidus, o atgaila (neprisirišimas prie nuodėmės), kaip
ir sakramentinė išpažintis, šv. Komunija bei malda popiežiaus intencijomis, katalikų
tradicijoje yra pagrindinės visuotinių atlaidų gavimo sąlygos.
Stebint religinių piligrimų elgesį svarbu akcentuoti, kad pakeliui į konkrečią
vietovę piligrimai stengiasi aplankyti ir daugiau svarbių religinių vietų. Tokios vietos
(bažnyčios, vienuolynai, koplyčios) simboliškai žymi piligrimų kelią iš profanum į sac
rum erdvę.
Keliaujantiems pėsčiomis piligrimams labai svarbi ir gamtinė aplinka. Kaskart
vis naujas kraštovaizdis tiesiogiai veikia dvasinį ir jausminį piligrimų pasaulį. Gamtiniai objektai, kartais esantys piligriminės kelionės tikslas, dažnai piligrimams tampa
ir tam tikrais religiniais simboliais, o įspūdingi gamtos vaizdai sukelia minčių apie Dievą – Kūrėją. Be to, atsiriboję nuo įprastos socialinės aplinkos ir pakeitę erdvinę aplinką,
tikintieji kelionėje ir šventojoje vietoje palaiko kitokį (artimesnį, intensyvesnį) asmeninį santykį su Dievu (Liutikas 2003).
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28 pav. Piligrimai pakeliui į Pivašiūnų šventovę.

Ankstesniuose amžiuose religinėms piligriminėms kelionėms buvo būdinga daug
įvairių tradicijų ir ritualų. Kaip teigia kunigas A. Vaišnora, Lietuvoje į maldingas keliones išsiruošdavo visa parapija. Keliaudavo su kryžiumi, vėliavomis, altorėliais, būgnais.
Procesijai vadovaudavo kunigas, apsirengęs liturginiais rūbais. Kelyje, kuriuo eidavo
piligrimai, buvo statomi vartai, papuošti vainikais, vėliavomis, užrašais, atkeliaujančius
piligrimus pasitikdavo vietos procesijos. Buvo nustatytos net tam tikros procesijų sveikinimo taisyklės: vėliavų pasveikinimas – nusilenkimas, klebono sveikinamasis žodis,
piligrimų vadovo atsakymas. Taip sutikta maldininkų procesija buvo vedama į bažnyčią, kur giesmėmis būdavo pagerbiamas stebuklingas paveikslas (Vaišnora 1958).
Vaizdingai piligrimų įėjimą į Žemaičių Kalvariją yra aprašęs vyskupas M. Valančius: „Į miestelį įeinant, jaunikaičiai paparčius (vėliavas) virpino, būgnais mušė, patriubočius pūtė ir iš šaudyklių šaudė, o seniai su moteriškomis atsispirdami giedojo
ir šaukė, nes juo katra parapija su didesniu trenksmu į miestelį įėjo, juo didesnė buvo
garbė“ (Valančius 1972).
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Vietiniai tvarkdariai atkeliavusiems nurodydavo apsistojimo ir nakvynės vietas.

Piligrimai dalyvaudavo šv. Mišiose, kurias aukodavo jų procesijos vadovas, priimdavo

šv. Komuniją, išpildydavo kitas sąlygas atlaidams gauti. Išbuvę nustatytą laiką, piligrimai vėl organizuotai išvykdavo atgal.
Kai kurios minėtos religinių piligriminių kelionių pėsčiomis tradicijos išliko ir

šiandien (pvz., kryžiaus, vėliavų nešimas, piligrimų sutikimas ir kt.). Žinoma, kad tiriant piligrimų elgesį svarbu atsižvelgti ir į jų lytį, amžių, sveikatą, išsimokslinimą, ekonominę padėtį, gimimo vietą. Norint geriau suprasti patį piligrimystės reiškinį, svarbu
atsižvelgti ir į religinį piligrimų patyrimą.

Pasiekus tikslo vietą ir būnant joje religiniai piligrimai atlieka tam tikrus ritua-

lus, jiems būdingas specifinis elgesys. Piligrimai suaktyvina ir sureikšmina šventąsias
vietas. Išsamiau tiriant piligrimų elgesį, reikia atsakyti į klausimą: koks yra ryšys tarp
šventųjų vietų, piligrimų elgesio ir jų religinės patirties? (Tanaka 1988: 30).
Būdingas piligrimystės bruožas – šventojoje ar vertybinėje vietoje palikti kažką, kas įprasmintų ir paženklintų kelionę ir jos motyvus. Religiniai piligrimai dažnai
palieka savo intencijas, užrašytus ant popieriaus prašymus ir maldas. Šventųjų vietų
aplankymas katalikų tradicijoje – tai galimybė per išpažintį ir atgailą palikti savo nuodėmes, padėkoti už patirtas malones (votai, padėkos užrašai ant plytelių, sienų). Stebuklingų išgijimų ir patirtų malonių ženklai – votai (lot. votum – įžadas, pažadėta auka;
tai aukso ir sidabro širdys, rankos, kojos, akys ir kitos žmonių kūno dalys) anksčiau
buvo itin populiari padėkos už patirtas malones forma. Susikaupus dideliam jų kiekiui,
neretai jie būdavo naudojami paveikslo aptaisų, altoriaus kryželių, liturginių indų gamybai. Aušros Vartuose paaukotais votais papuoštos koplyčios sienos. Votų aukojimo
tradicija yra išlikusi iki šių dienų, tačiau padėka išreiškiama ir kitais būdais. Paprasčiausi jų – uždegti žvakę, kurios liepsna simbolizuoja piligrimo buvimą ir jo siekius, ar
paaukoti pinigų.
Padėkos ar prašymo motyvai atsispindi ir Kryžių kalne statomuose ar pakabinamuose kryžiuose (prašoma sveikatos, blaivystės, laimingų vedybų, kitų malonių, dėkojama už patirtas malones – pasveikimą, išsigelbėjimą). Kita grupė čia pastatytų ar paliktų
kryžių, kitų religinių objektų (koplytstulpių, paveikslų, statulėlių) susijusi su memorialiniais (atminimo) motyvais (siekiama įamžinti svarbius krašto ir asmeninio gyvenimo
įvykius, atminti žuvusius, tremtinius, nuteistuosius, dingusius be žinios ir kt.).
Ir šiandien kiekviena piligriminė kelionė gali remtis ankstesnėmis tradicijomis.
Svarbu atkreipti dėmesį ir surasti ideologinius ir konkrečius ryšius, kurie sieja pili138
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29 pav. Votų lipdinys Vilniaus Aušros Vartų
koplyčioje.

30 pav. Piligrimų eilė prie stebuklais
garsėjančio vandens Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo vietoje Agluonoje (Latvija).

grimystės tradiciją su sociokultūriniu, politiniu ir ekonominiu kontekstu, kuriame ji
įtvirtinama.
Pačioje tikslo vietoje piligrimai atlieka įvairius ritualus, kurie, atsižvelgiant į lankomą vietą, piligrimų žinias ir patirtį, yra skirtingi. Tradicinės religinės piligrimystės
ritualai dažnai persipina su bendrais religinės praktikos ritualais. Jie pasižymi griežtesne forma ir struktūra. Modernios piligrimystės ritualai laisvesni, individualesni,
dažniausiai neturintys vienodos struktūros ir formos. Yra ir keletas bendrų piligriminės elgsenos bruožų. Pavyzdžiui, pasiekus piligrimystės tikslą tiek moderniems, tiek
tradiciniams piligrimams būdinga fiziškai paliesti objektus, reprezentuojančius kelionės tikslą. Piligrimai bučiuoja žemę ar šventųjų skulptūrų kojas, liečia relikvijas ir
meno dirbinius, prausiasi šventuose šaltiniuose, liečia įžymybių, dvasinių autoritetų,
muzikos ir meno žvaigždžių rankas.
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31 pav. Piligrimų suvenyrai Santjago de Komposteloje.

Viduramžiais piligrimai išsiskyrė savo apranga. Pavyzdžių, kaip rengėsi piligrimai, yra išlikę viduramžių ir vėlesnių amžių paveiksluose ir graviūrose. Be to, išskirtinis piligrimų apdaras aprašytas viduramžių poemose ir pasakojimuose. Taigi tipiško piligrimo apdarą sudarė abitas su gobtuvu, plačiabrylė skrybėlė, kelionmaišis,
kuriame buvo laikomos relikvijos, maistas ir pinigai. Rankoje piligrimai turėdavo ilgą
lazdą, vėliau dar ir didelį rožinį prie diržo. Kai kurie piligrimai nešdavosi vėliavas,
kryžius ir muzikos instrumentus: dūdeles, žvangučius. Piligrimai turėdavo specialius
ženklus, rodančius kelionės tikslą ir apsaugančius nuo pavojų. Keliaujančių į Jeruzalę
ženklas buvo dvi sukryžiuotos palmės šakelės (dėl to piligrimai vadinami palmieri),
į Kompostelą – kriauklė, į Romą – raktai ir Veronikos drobulės atvaizdas, į Kenterberį – varpas, į Valšingamą – mergaitė ir vaikas. Vėliau piligrimai įsigydavo medalį,
sagę ar kitą atributą su atvaizdu to šventojo, kurio kapo vykdavo lankyti. Šie ženklai
buvo rasti upių dugne, per kurias keldamiesi juos pametė piligrimai (Jarret 2007).
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Tikslo vietoje piligrimai palikdavo votus – padėkos ženklus, kurie kartais būdavo labai vertingi. Dažniausiai tai būdavo žmogaus kūno dalių – galūnių ar širdžių, kurios

buvo stebuklingai išgydytos, modeliai. Piligrimų globėjais buvo laikomi Trys Išminčiai, šv. Rapolas arkangelas ir šv. Rokas. Dažnai piligrimai eidami garsiai melsdavosi,
giedodavo giesmes. Į kelionę juos išlydėdavo su liturginėmis apeigomis ir palaiminimu. Atgailos skatinami kai kurie piligrimai keliaudavo basi, kartais pusnuogiai arba

nešdamiesi grandines, sunkius medinius kryžius, kuriuos pasiekę tikslą palikdavo.
Ypatinga religinių kelionių atmaina buvo save plakančių flagelantų žygiai. XIII–XV a.
šie griežtos atgailos brolijų nariai Europoje propagavo viešą plakimąsi. Vėliau jie

buvo paskelbti eretikais ir persekiojami. Tačiau, kaip minėta, ir šiandien sunkus fizinis kelionės komponentas išlieka svarbus pačios religinės piligrimystės apibrėžties
elementas. Be fizinio nuovargio ir nepriteklių kelionė panašėja į komfortabilią turistinę kelionę.
Šiais laikais piligrimų apranga nėra labai išsiskirianti. Patogūs drabužiai, kuprinės, naudojama fototechnika dar labiau daro juos panašius į turistus. Tačiau rožinis,
religiniai pakabučiai rodo, kad šie žmonės keliauja dėl kitų nei turistai priežasčių. Organizuotos piligrimų grupės, keliaujančios autobusu, prie priekinio autobuso lango
stiklo pritvirtina paveikslą ar atvaizdą, nurodantį kelionės tikslą. Vertybinių keliautojų
tyrimas atskleidė kitus religiniams piligrimams būdingus elgesio bruožus tikslo vietoje. Pusė religinių piligrimų visada tikslo vietoje priima švč. Sakramentą (Komuniją),
trečdalis aukoja bažnyčiai, bendruomenei ar vargšams, ketvirtadalis išpažįsta nuodėmes (17 lentelė).

17 lentelė. Religinių piligrimų elgesys tikslo vietoje, proc.

Išpažįsta
nuodėmes

Aukoja
Bažnyčiai,
bendruomenei,
vargšams

Priima švč.
Sakramentą
(Komuniją)

Perka
suvenyrus,
devocionalijas

Visada

26

35

51

16

Retai

27

26

14

32

Elgesio bruožas

Dažniausiai

Niekada ar neatsakė
į klausimą

32
15

29
10

21
14

37
15
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Modernių ar religinių piligrimų parsivežtose fotonuotraukose užfiksuota nekasdieninė patirtis, tačiau tiek jos, tiek iš kelionės parsivežti suvenyrai ir devocionalijos
yra ne tik ženklai, primenantys matytus vaizdus, bet ir patvirtinimas, kad piligrimai
iš tikrųjų toje vietoje lankėsi ir atliko vertybinę kelionę. Tokie suvenyrai pažymi naują
asmens statusą – statusą patyrusio keliautojo, atlikusio piligriminę kelionę.
Kaip suvenyrus, lauktuves ar kaip pasiekto tikslo įrodymą jau viduramžiais piligrimai iš aplankytos vietos parsinešdavo paveikslą ar medalį. Kai kurias kelionėje įsigytas relikvijas piligrimai nešiodavosi ant kaklo ar kitur arti kūno, nes buvo tikima, kad
jos saugo nuo nelaimių ir nesėkmių.

5. Religinis turizmas
Piligriminių kelionių ir turizmo rūšių santykis, kaip minėta, nėra vienareikšmis.
Dažniausiai piligriminės kelionės priskiriamos konkrečioms turizmo rūšims: religiniam turizmui, sporto turizmui, renginių ir konferencijų turizmui, kultūriniam turizmui ir kt. Tačiau galima išskirti ir kitas turizmo rūšių ir piligriminių kelionių santykio
formas. Plačiau panagrinėkime religinį turizmą.

32 pav. Šiandien tiek modernūs, tiek religiniai piligrimai fotonuotraukose
prie lankomo objekto įamžina save arba tikslo vietoje matytą vaizdą.
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Pagrindiniai turistinių kelionių motyvai yra pažintiniai, rekreaciniai, sveikatin-

gumo, estetiniai, bendravimo. Kelionėse, kurių motyvai yra religiniai-pažintiniai arba

vien tik pažintiniai, šventosios vietos nėra tikslas, jos yra kelionės maršruto dalis. Šių
kelionių tikslas yra pažinti kraštą, regioną ar vietovę. Nors šiose kelionėse ir aplankomos šventovės, paprastai dalyvaujama religinėse apeigose, bet pagrindiniai atvykimo
motyvai nėra tiktai religiniai. Dažniausiai tokie keliauninkai sudaro šventovę aplankiusiųjų daugumą. Tokio tipo kelionėms įvardyti geriausiai tinka terminas „religinis
turizmas“ (Jackowski 1996: 10).

Religinis turizmas yra turizmo rūšis, kurios kelionės dalyvių motyvai iš dalies
yra religiniai. Tokiose kelionėse lankomi ir kultūrinės ar istorinės reikšmės religiniai
objektai. Religinis turizmas gali būti ir kaip kultūrinio turizmo pogrupis. Skirtumai

tarp skirtingų kelionės formų nėra iki galo ištirti, dažnai jos gali būti kaip pereinamosios formos. Kelionė dažnai gali turėti ir keletą motyvų ar tikslų. Galima manyti, kad jei
religinį turizmą laikysime kultūrinio turizmo dalimi, tai pusė kultūrinio turizmo vietų
bus religinės vietos. Prancūzijoje religinės vietos sudaro 44 procentus viso kultūrinio
turizmo vietų (Knyszewski 2004: 7).
Su kultūriniu turizmu piligrimystė ir religinis turizmas siejasi ir organizaciniu
požiūriu. Organizuotų piligriminių kelionių metu kartais paliekama laisvo laiko piligrimams susipažinti su apylinkėmis ar kultūriniais objektais. Kultūriniu, o ne religiniu
turizmu reikėtų vadinti ir keliones į religines vietas, atliekamas vien tik ne religiniais

motyvais (pvz., ekskursija po Vilniaus baroko stiliaus bažnyčias).
Šventa vieta dažniausiai nebūna pagrindinis religinio turizmo tikslas, ji yra
maršruto, kai susipažįstama su šalimi, regionu ar tam tikra vietove, dalis. Taigi, nors
tokios kelionės dalyviai kasdien dalyvauja šv. Mišiose ar bendrose maldose ir aplanko
pakeliui esančias šventoves (piligriminėms kelionėms būdingi bruožai), pagrindinis
kelionės aspektas nėra tik religinis.
Keliautojų grupės dažniausiai susiformuoja pagal amžių (pvz., jaunimo grupės,
brandaus amžiaus žmonių grupės). Taigi religinį turizmą galima sieti ir su socialiniu
arba grupiniu turizmu. Daugumai turistų ir piligrimų šiandien ypač svarbu keliauti
kartu su grupe žmonių, kurie panašiai mąsto ir yra panašaus amžiaus.
Nepaisant keliautojų motyvacijos, visiems šventųjų vietų lankytojams reikia
suteikti tam tikras įvairias paslaugas – tiek užtikrinti elementarius žmogiškus porei-

kius, tiek suteikti komercines paslaugas, būdingas labiau sekuliarioms poilsiavietėms.
Religiniu požiūriu motyvuotų piligrimų ir kitų žmonių, besidominčių vietos istorija,
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architektūra, menu, proporcija kiekvienoje konkrečioje vietoje yra skirtinga. Dažnai religines šventes, ypač turistų pamėgtuose regionuose, stebi ir sekuliarūs turistai. Jiems
tokia šventė ar apeigos yra potenciali turistinė atrakcija.

Apskritai analizuodami religinės piligrimystės ir religinio turizmo santykį išski-

riame priešingas tendencijas. Pirmiausia, kaip minėta, religinį turizmą galima laikyti tarpine forma, jungiančia religinę piligrimystę ir turizmą. Tokio požiūrio laikosi ir
S. Liszewski, teigdamas, kad piligrimystė ir religinis turizmas turi esminių skirtumų.

Piligrimystė – religinis aktas, kuriuo siekiama atlikti atgailą, išreikšti padėką ar pagarbinti. Ji nuo religinio turizmo skiriasi skirtingu elgesiu tiek kelionėje, tiek tikslo vietoje.
Tačiau piligrimams nebūtina vengti (tai ir neįmanoma) pakeliui esančių kultūrinio ir
gamtinio paveldo vietų, kur galima pasisemti naujų idėjų, patenkinti pažintinius interesus (Liszewski 2000: 50). Terminas „religinis turizmas“ atsirado, kai dvejopi piligri-

minių kelionių tikslai (dvasiniai ir pažintiniai ar rekreaciniai) tapo itin ryškūs. Religinio
turizmo esmę atitinka ir vis dažniau vartojamos sąvokos, jungiančios piligrimystės ir
turizmo fenomenus („piligriminis turizmas“, „piligrimų turizmas“). Nors šios sąvokos
(plg. Piligrimų turizmo agentūra) vietoj „religinio turizmo“ sąvokos vartojamos identiška pastarajai reikšme, tačiau sąvoka „religinis turizmas“ yra aiškesnė ir labiau paplitusi, nes yra platesnės reikšmės nei sąvoka „piligriminis turizmas“.
Kita vertus, šiandien, matyt, ryškiausia tendencija yra sutapatinti piligrimystės
ir religinio turizmo reiškinius, o pačius terminus vartoti kaip sinonimus. Juo labiau tai
priimtina, jei religinį turizmą suprantame kaip aktyvios rekreacijos formą, poilsį, kurio
metu atstatoma ne tik kūno, bet ir dvasios sfera. Tada įžvelgti skirtumą tarp piligri-

mystės ir religinio turizmo iš viso sunku. Todėl A. Jackowski pastebi, kad dar daugelį
metų terminai „religinė piligrimystė“ ir „religinis turizmas“ bus vartojami kaip sinonimai (Jackowski 2000: 73). Pasak M. Ostrowski, piligrimystės ir religinio turizmo, kaip
identiško veiksmo, supratimas ypač būdingas sekuliariajai pusei: turizmo organizatoriams, turizmo agentūroms, gidams, šeimininkams, priimantiems svečius piligrimystės
vietose ir kt. (Ostrowski 2000: 59).
G. Rinshede, sutapatindamas piligrimystę ir religinį turizmą, pagal buvimo tikslo vietoje trukmę pastarąjį skirsto į trumpalaikį (be nakvynės) ir ilgalaikį (bent jau
su viena nakvyne). Trumpalaikį religinį turizmą erdvės požiūriu apibūdina kaip trumpos distancijos kelionę. Pasak G. Rinshede, tokio turizmo tikslas – kelionė į lokalinį,
regioninį ar kitą religinį centrą dalyvauti religinėje šventėje, religinėje konferencijoje
ar bažnytiniame susitikime (Rinschede 1992: 57–58). Jei mums būtų priimtina ši sąvo144
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kos „religinis turizmas“ samprata, tai turėtume konstatuoti, kad keliaujantys į atlaidus

piligrimai yra religiniai turistai. Ilgalaikis religinis turizmas apibūdinamas kaip kelionė
į religinį centrą, trunkanti kelias dienas ar savaites.

Kita panaši, tačiau ir besiskirianti šių reiškinių santykio kryptis – piligrimystės

įtraukimas į religinio turizmo struktūrą, kai ji tampa religinio turizmo dalimi. Taip piligrimystė ir piligriminės kelionės įsikomponuoja į religinio turizmo sampratą ir kla-

sifikacijas. Z. Knyszewski išskiria tris religinio turizmo aspektus: 1) dvasinis aspektas
(tikinčiojo įsitikinimu, tai vienas iš kelių, kuriuo galima priartėti prie Dievo; potencialus tikinčiojo tikėjimas taip pat gali atsiskleisti kelionės į šventąją vietą metu); 2) sociologinis aspektas (tai kelias tikinčiajam geriau pažinti savo religijos istoriją); 3) kul-

tūrinis aspektas (aplankymas šventovės – tai kelias tikintiesiems ir netikintiesiems
išsiaiškinti religijos įvairiais būdais perduodamas žinias) (Knyszewski 2004: 1). Kaip
matome, čia piligrimystė suprantama kaip vienas religinio turizmo aspektų. Pasitelkdamas argumentus, kad ir bažnytiniai sluoksniai nemato ryškių skirtumų tarp piligrimystės ir religinio turizmo, A. Jackowski galiausiai tvirtina, kad „piligriminės kelionės
yra speciali religinio turizmo forma. Joms būdingas bruožas yra aiškiai apibrėžtas ir į
pirmąją vietą iškeltas religinis aspektas. Kelionės tikslas – šventos vietos (šventovės)
pasiekimas. Kelionės laikas ir buvimo garbinimo centre laikas turi būti paskirtas maldoms, meditacijai, atgailai ir kitoms religingumo formoms. Priešingai kitoms religinio
turizmo formoms, kiekviena piligrimystė tuo pačiu metu yra viena svarbiausių religinių praktikų“ (Jackowski 2000: 73).
Taigi apibendrinant galima teigti, kad šiuo metu piligrimystės ir religinio turizmo santykis gali būti trejopas: 1) piligrimystė ir religinis turizmas suprantamas kaip
tas pats reiškinys (tokia samprata būdinga, kai turizmas suvokiamas plačiąja prasme –
kai apima skirtingas kelionių rūšis, kai keliaujama savo noru, išskyrus ieškant apmokamo darbo ar norint pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą); 2) piligrimystė išskiriama
kaip speciali religinio turizmo forma (tikra piligrimystė yra specifinė religinio turizmo
dalis); 3) piligrimystės esmė skiriasi nuo religinio turizmo, kuris yra tarpinė forma tarp
piligriminių ir turistinių kelionių. Kalbant apie šių laikų piligrimystę ir religinį turizmą
sunku išvengti nevienodo šių sąvokų supratimo ir dviprasmiško jų vartojimo. Tikintiesiems labiau priimtina skirti piligrimines ir turistines keliones, o religinį turizmą laikyti kaip tarpinę formą tarp grynos piligriminės kelionės ir turizmo. Sekuliari visuomenės dalis religinį turizmą ir piligrimystę vertina kaip identiškus, vienodai suprantamus
reiškinius arba išskiria piligrimystę kaip specialią religinio turizmo formą.
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įvairovė – skirtingų
tapatumų atspindys
Dažniausiai modernią piligrimystę lemia tautinis, kultūrinis ir sporto aistruolio tapatumas. Verta prisiminti, kad dėl sociodemografinių charakteristikų (pvz., žmo-

gaus lyties, amžiaus, išsimokslinimo, tautybės), kurios yra ir tapatumą formuojantys
veiksniai, skirtingos tapatumo sritys asmeniui yra nevienodai svarbios. Vienos jų yra
pagrindinės, kitos – šalutinės, dar kitos – „latentinės“ būsenos ir tampa aktualios atsiradus tam tikroms sąlygoms. Tačiau kelionę lėmusi asmens tapatumo sritis kelionės
metu tampa pagrindine ir svarbiausia.

1. Tautinio tapatumo raiška piligrimystėje
Grupės tapatinimasis su konkrečia vieta pasireiškia supratimu, kas yra bendra
(kultūra, istorija, religija) ir kartu kas skiria nuo kitų vietų ir kitų socialinių grupių.
Itin reikšminga vertybė daugeliui žmonių yra tauta ir tautiškumas. Kelionė į tautos istorijai ar valstybiškumui svarbią vietą, taip pat kelionė siekiant pagerbti dabarties ar
praeities politinius lyderius gali būti vertybiniu požiūriu svarbios piligriminės kelionės
pavyzdžiai.
Diasporos kelionės į gimtinę, pasak J. Clifford (1997), yra esminės tapatumo formavimuisi. Diasporą sudaro grupės išsisklaidžiusių po pasaulį žmonių, tačiau apibrėžiančių save kaip bendruomenę dėl svarbių, kartais juntamų ar įsivaizduojamų bendrų
ryšių, tokių kaip etniškumas, kultūra, religija, tautinis tapatumas (Coles, Timothy 2004:
3). Labiausiai tikėtina kelionė, kai diasporos atstovai grįžta į savo protėvių žemę ieškoti
savo šaknų ir čia gyvenančių giminių. Tokios „genealoginės“, „šeimos istorijos“ ar „protėvių paieškos“ kelionės aktualios ir lietuvių diasporai, išsibarsčiusiai po visą pasaulį.
Galimas ir atvirkščias tokių kelionių variantas, kai valstybę turinčios ar didžiausiame
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geografiniame plote gyvenančios tautos atstovai keliauja aplankyti savo diasporos at-

stovų. M. C. Hall (2005) išskiria ir keliones tarp vienos ir kitos diasporos apgyvendintos
vietovės bei pastebi, kad vienas diasporos mobilumo erdvėje ciklas sukelia kitą kelionių ciklą.

Genealoginės kelionės gali turėti skirtingus tikslus. Pirmiausia lankomi giminės

ir draugai, širdžiai artimos šeimos paveldo vietos, bendruomenės. Tačiau tokia kelionė
gali būti papildoma paieška dokumentinių ar kitų apčiuopiamų įrodymų apie protėvius
ir jų veiklą. Tuo tikslu gali būti aplankomi archyvai, bibliotekos, kitos įstaigos, galinčios
pateikti oficialią informaciją.
M. Kelly (2006), tyrinėjusi JAV lietuvių piligrimines keliones į Lietuvą, jas pavadino „etnine piligrimyste“. Dažnai tokių kelionių į etninę tėvynę priežastis yra sąmo-

ningos pastangos įteigti etninį tapatumą sau ar savo vaikams. Skirtingai nuo turistų,
kurie siekia pažinti „kitas“ kultūras, etniniai piligrimai ieško patys savęs. Grįžus iš tokios kelionės dažniausiai sustiprėja grupinis tapatumas, tačiau, kaip pastebi M. Kelly,
tokios kelionės gali ir susilpninti etninį tapatumą, jei jų metu idealai apie protėvių šalį
sugriaunami (Kelly 2006: 2). Etninė tėvynė yra tiek geografinė vieta, tiek idėja. Diasporos atstovai gali turėti idealizuotą protėvių žemės viziją, kuri kelionės į ją metu gali
pakisti.
Apklaususi 95 respondentus (JAV lietuvius, kurie keliavo į Lietuvą), M. Kelly pastebi, kad dauguma piligrimų norėjo pajausti Lietuvą ir pažinti savo šaknis arba sustip
rinti savo lietuvišką tapatumą, kurį baiminosi išeivijoje praradę. „Aš norėjau pamatyti
šalį, iš kur kilo mano proseneliai… Norėjau pamatyti, iš kur mano šeima paėmė visas
senas tradicijas, su kuriomis aš užaugau“, – taip kelionės motyvus nusako JAV gyvenanti trečios kartos lietuvė (Kelly 2006: 8). Daliai piligrimų tėvynės aplankymas prilygsta
religinei patirčiai ar religijai (Kelly 2006: 10). Apskritai „etninė piligrimystė“ yra vienas
iš būdų formuoti etninį tapatumą. M. Kelly daro išvadą, kad per tokią kelionę asmenys
arba labiau sustiprina savo lietuviškumą (dažniausiai tie, kurie tėvynėje buvo trumpesnį laiką), arba suvokia esantys labiau amerikiečiai, nei įsivaizdavo vykdami į tėvynę
(dažniausiai tie, kurie Lietuvoje buvo ilgiau), nes čia jie nepritampa arba nustemba pamatę, kokia Lietuva yra iš tikrųjų.
Žmonėms būdinga savo tapatumo ir šaknų ieškoti ne tik etninėje tėvynėje. Keliaujama tėvų ir senelių pėdsakais, lankomos šalys ir miestai, kur jie gimė, augo, praleido jaunystę ar ten būti buvo priversti dėl karo, tremties ar kitų aplinkybių. Tarp jaunimo šiuo metu ypač populiarios vertybinės kelionės į Sibirą tvarkyti lietuvių tremtinių
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laidojimo vietų, susipažinti su buvusiomis tremtinių gyvenimo sąlygomis. Pagrindinis

tokių piligriminių kelionių atrankos kriterijus – motyvacija ir tautinės vertybės.

Tautos ar šeimos istorijai svarbios vietos, galimi kelionių maršrutai dažnai žinomi iš artimųjų pasakojimų. Tokios kelionės emigrantus suartina su giminėmis ir drau-

gais. E. Cohen (2001: 31) pastebi, kad turistinis tokių kelionių pobūdis labiau išryškėja,
kai tėvų ar protėvių šalį lanko antros ar vėlesnės kartos atstovai.

Lenkų sociologas F. Znaniecki (1998(1951): 167) teigė, kad veiksmingiausi būdai palaikyti tautos (ir kitų socialinių grupių) solidarumą yra herojų kultas, bendros
kilmės ir rasinio bendrumo mitai, priklausomybė savajai žemei, kaip kolektyvinei
grupės nuosavybei, ir būtinybė gintis nuo bendrų priešų. Herojus įkūnija svarbiausias

bendras socialinės grupės vertybes, jo garbinimas padeda palaikyti tapatumą su grupe. Taigi tautiniam tapatumui neabejotinai didelę reikšmę turi tautos lyderiai. Kaip
tradiciniai piligrimai keliauja susitikti su dvasiniais autoritetais (popiežiumi, garsiais
dvasininkais ir atsiskyrėliais), taip ir sekuliarūs piligrimai keliauja susitikti su nacionaliniais lyderiais. Jau E. Durkheim pastebėjo, kad valdovams, aristokratams, politiniams
lyderiams neretai priskiriamos sakralios savybės. Jiems reiškiama išskirtinė pagarba,
o jausmai, kurie apima bendraujant su tokiais žmonėmis, panašūs į religinius jausmus,
tad „daugybė tautų juos supainiojo“ (Durkheim 1999: 327). Čia vertėtų prisiminti, kad
politikos ir religijos sąsajos yra labai senos. Gentinėse kultūrose vadas ir šamanas dažnai būdavo arba tas pats asmuo, arba jie abu dirbdavo artimai bendraudami (Clift, Clift
1996).
Charizmatiniai lyderiai patraukia asmenine jėga ir suvokimu, kad jis ar ji simbolizuoja ar įasmenina socialinio judėjimo vertybes ir tikslus. Tokie lyderiai, remdamiesi
savo moraliniu autoritetu, pasekėjų poreikius ir interesus sugeba transformuoti iš savanaudiškų į kolektyvinius interesus, jų prašymus – į kolektyvines vertybes ir tikslus,
jų pasitikėjimą – į simbolinę, įkvepiančią ir emocijas žadinančią veiklą (Gecas 2000).
Tokiems lyderiams pavyksta mobilizuoti grupės narius ir jų vertybes, nes jie sugeba
valdyti pasekėjų tapatumą ir vertybes. Prisiimdami asmeninius įsipareigojimus charizmatiniai lyderiai motyvuoja pasekėjus iškelti kolektyvinį tapatumą ir vertybes ir sieti
su jais elgesį.
Su pagarba tautos herojams, protėviams glaudžiai susijusios erdvės yra kapinės
ir kapai. Svarbių ir žymių žmonių kapai visuomet pasižymėdavo įspūdinga architek-

tūra. Tai ir Egipto piramidės, mauzoliejai išskirtiniams žmonėms (Lenino mauzoliejus
Maskvoje), koplyčios – kapai ar netgi šventyklos – kapai. Žinomiausia tokia šventykla –
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Tadž–Mahalas Agroje (Indija), kurią mylimai žmonai atminti iš balto marmuro pastatė
šachas Jehanas. Turtingieji taip pat turi pasirinkimą būti palaidoti bažnyčių sienose ar
grindyse.
Tautos (genties) žemė visuomet buvo laikoma išskirtine, sąlygiškai šventa. Jos

šventame centre įsikurdavo dievybės ir mitiniai protėviai. Šiandien šventomis tampa
tautai ar valstybei simbolinę reikšmę turinčios vietos. Kiekviena tauta turi tradicijas
lankyti mūšių vietas, istorines pilis, nacionalinio pasididžiavimo monumentus.
Politinės piligrimystės pavyzdžiai yra ir masiniai žmonių judėjimai kilus pavojui
tautai ar būtinybei gintis nuo bendro priešo, siekiant išsivaduoti, ar kai susirenkama

paminėti tautos istoriją ir galią. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos šalių nepriklausomy-

bės siekio simboliu tapo Baltijos kelias, į kurį susikibti rankomis plūdo Lietuvos, Latvijos ir Estijos politiniai piligrimai. Kelionė į šią politinę akciją, kaip ir kelionės į didžiausius Lietuvos Sąjūdžio laikų mitingus, išreiškė aiškias žmonių vertybines nuostatas dėl
tautos likimo. Šių piligriminių kelionių kulminacija tapdavo euforinė bendrumo atmosfera, kai būdavo skanduojamas Lietuvos vardas ar giedamas jos himnas.
Karo prisiminimus sukelia ir tautinius jausmus skatina didžiuliai karo aukų memorialai, pavyzdžiui, II pasauliniame kare žuvusiųjų memorialai Europoje, Vietnamo
karo aukų memorialas Vašingtone.
Tautinio tapatumo proveržį kartais gali sukelti parodos, primenančios garbingą
tautos istoriją. Tūkstančiai Lietuvos piliečių ir Vilniaus miesto svečių 1999 m. plūdo
žiūrėti Jano Mateikos 1878 m. nutapyto paveikslo „Žalgirio mūšis“, kuris tuo metu buvo
eksponuojamas Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje. Ten buvo galima pamatyti ir
Žalgirio mūšio vėliavas, to meto ginkluotę. Iš viso parodoje, vykusioje nuo balandžio
14 d. iki rugsėjo 10 d., apsilankė beveik du šimtai tūkstančių žmonių.

2. Kultūrinio tapatumo kelionės
Šioje knygoje vartojamas terminas „kultūrinis piligrimas“, todėl reikėtų trumpai aptarti kultūrinio turizmo ir kultūrinio turisto sampratą, kultūrinės piligrimystės
ir kultūrinio turizmo skirtumus. Tačiau tai nėra lengva. Kaip pažymi B. McKercher ir
H. Du Cros (2002: 3), kultūrinis turizmas turi tiek savo apibrėžimo variantų, kiek yra
pačių kultūrinių turistų. Kultūrinis turizmas dažniausiai apibrėžiamas atsižvelgiant į
siekiamus tikslus. Čia galima kalbėti apie apibrėžimų grupes – vienos pagrindas yra
keliautojų patirtis, kitos – tikslas ar veikla.
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Minėti autoriai (McKercher, Du Cros 2002: 3–6) išskiria keturias kultūrinio turizmo apibrėžimų grupes: besiremiančią turizmu (pagrįstą kultūra), motyvacinę, pagrįstą patyrimu ir techninę.

Pirmajai grupei priskiriame apibrėžimus, kurie kultūrinį turizmą nusako kaip
specialią turizmo formą. Čia kultūra yra kelionių pagrindas, ji traukia ir motyvuoja

žmones keliauti. Antrajai, motyvacinei, grupei priskiriami apibrėžimai, apibūdinantys
skirtingus nei kitų turistinių kelionių motyvus. Šiai grupei priskirtinas ir Pasaulinės

turizmo organizacijos 1985 m. suformuluotas apibrėžimas, pagal kurį kultūriniam tu-

rizmui priskiriamos dėl kultūrinių motyvų atliekamos kelionės į meno ir kultūrinius
objektus, studijų kelionės, kelionės į festivalius ir kitus renginius, kelionės į kitas kultūrines vietas, monumentų lankymas, kelionės stebėti ar studijuoti gamtą, folkloro ar
menų, taip pat piligrimystės (citata iš McKercher, Du Cros 2002: 4).
Tačiau labiausiai vartojami techniniai apibrėžimai, dažniausiai išvardijantys konk
rečias keliones į vietas ar įvykius. Jei asmuo lanko šias vietas, jis priskiriamas kultūriniam turistui. Dažniausiai kultūriniais turistais laikomi asmenys, keliaujantys į kul-

tūrinius renginius (teatrą, operą, baletą, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertus,
festivalius, parodas, liaudies meno ir muzikos renginius, kitas muzikos, šokio ir meno
programas, reprezentuojančias kultūrą), muziejus ir meno centrus, meno, skulptūros ar
amatų galerijas, dirbtuves, stovyklas, taip pat keliautojai, vykstantys pažiūrėti paveldo
pastatų (pilių, dvarų, istorinių pastatų), archeologinių kasinėjimų vietų, griuvėsių, lan-

kantys paminklų ir monumentų vietas.
Europos turizmo ir laisvalaikio švietimo ir tyrimų asociacijai (angl. ATLAS) vykdant kultūrinio turizmo tyrimo projektą buvo suformuluoti tokie kultūrinio turizmo
apibrėžimai (Richards 1996: 24):
Techninis apibrėžimas. Asmenų judėjimas į specifines kultūrinės traukos vietas,
tokias kaip paveldo vietos, meninius ir kultūrinius įvykius, dailės ir dramos renginius,
vykstančius už įprastos gyvenamosios vietos ribų.
Konceptualus apibrėžimas. Asmenų judėjimas į kultūrinės traukos vietas už
įprastos gyvenamosios vietos, siekiant įgyti naujos informacijos ir patirties, patenkinti
kultūrinius poreikius.
Pastarasis apibrėžimas kultūrinį turizmą daugiau tapatina su gyvenimo būdo
pažinimu, vietinės kultūros patyrimu. Iš tikrųjų kultūrinis turizmas yra susijęs su socialinės tikrovės patyrimu, skirtingo intensyvumo socialiniais kontaktais, kultūriniu
paveldu. Jei kultūrą suvoksime kaip vitražą, susidedantį iš skirtingų dalių, susijusių su
150

IV. Modernios piligrimystės įvairovė – skirtingų tapatumų atspindys

žmonių mąstymu (tikėjimai, požiūriai, įsitikinimai, nuostatos, normos, vertybės), veik
la (normatyviniai elgesio modeliai, gyvenimo būdas ir stilius) ir tos veiklos produktais
(meno kūriniai, darbo produktai ir įrankiai, kiti kultūros produktai), tada kultūrinis turizmas tampa ne tik miestų ir paminklų lankymu, bet ir dominuojančio gyvenimo būdo

pažinimu lankomose vietovėse. Taigi kultūrinis turizmas atlieka ir pažintinę funkciją.
Bet kokiu atveju tokios kelionės apima ne tik praeities kultūrinių produktų pažinimą,
bet ir dabartinės regiono ar šalies kultūros ir jos žmonių gyvenimo būdo supratimą.

Taigi kultūrinis turizmas remiasi tiek vietos istorija ir ten gyvenančių žmonių
paveldu, tiek šiuolaikiniu žmonių gyvenimu. Tad kultūrinio turizmo ribos plečiasi, nes

vis daugiau turistinės veiklos rūšių ir atrakcijų laikomos kultūrinėmis. Be to, šiandien
pripažįstama, kad kultūrinio turizmo terminas tapo tarsi skėčiu, po kuriuo slepiasi
susijusios veiklos rūšys – istorinis turizmas, meno turizmas, muziejų turizmas ir kt.
Kaip minėta, į kai kuriuos kultūrinio turizmo sampratos modelius įtrauktas religinis
turizmas ir religinė piligrimystė. Daug įvairių kitų kelionių turi ir kultūrinio turizmo
elementų, taigi kultūrinio turizmo ribos viso turizmo kontekste tampa neaiškios, o
kultūrinio ir pažintinio turizmo terminai, ypač kai lankomi miestai, yra persipynę ir
sunkiai atskiriami.
Taigi apibendrinant galima teigti, kad kultūrinis turizmas yra gana plati sąvoka, apimanti įvairias turizmo rūšis. Nėra vieno viską apimančio apibrėžimo. Tačiau dažniausiai
kultūrinis turizmas reiškia kultūrinės veiklos patyrimą ir kultūrinio paveldo pažinimą.
Atsižvelgiant į išdėstytas mintis kultūrinį turizmą čia mėginama apibrėžti kaip
kultūrinių poreikių patenkinimą keliaujant už įprastinės gyvenamosios vietos ribų į
kultūrinius renginius, kultūrinio paveldo objektus, kultūros ir socialinės tikrovės raiškos vietas.
Dažnai kultūriniam turizmui, kaip vienai iš turizmo rūšių, priskiriama tiek tradicinė, tiek moderni piligrimystė. Tačiau dažniausiai kultūriniai turistai neskirstomi
pagal jų lankymosi motyvus, o tik pagal lankymosi faktą. Atskiriant kultūrinius turistus
nuo kultūrinių piligrimų reikėtų prisiminti anksčiau aptartus turizmo ir piligrimystės
skirtumus. Vis dėlto pagrindinis kultūrinio turizmo ir vertybinių kelionių skirtumas
yra tas, kad kultūrinės vietos, įvykiai ir renginiai turistų lankomi siekiant tiesiog patenkinti kultūrinius, laisvalaikio leidimo poreikius, o piligrimams tokia kelionė ir konkrečios vietos ar įvykio aplankymas yra jų vertybių ir tapatumo išraiška.
Apskritai visus keliautojus, kurių kelionė vienaip ar kitaip susijusi su kultūra, galima suskirstyti į kelias grupes. Kaip pavyzdį kultūros objektu pasirinkime meno parodą.
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1) Kultūros piligrimai. Jie kelionę pasirinko norėdami pamatyti ar patirti konkretų kultūros reiškinį (šiuo atveju pamatyti parodą), artimą jų vertybėms ir
tapatumui. Kultūra yra jų kelionės šerdis. Meno parodos aplankymas – pagrindinis kelionės tikslas, o keliautojai sprendimą aplankyti parodą buvo priėmę prieš išvykdami į kelionę.

2) Kultūros turistai. Konkrečios parodos aplankymo motyvas persipina su ki-

tais kultūrinės kelionės motyvais, kaip, pavyzdžiui, susipažinimas su vietovės
architektūriniu ir istoriniu paveldu. Paroda yra tik viena iš kelionės programos sudėtinių dalių.

3) Periferiniai kultūros vartotojai. Jų kelionės tikslas iš viso nebuvo susijęs

su parodos aplankymu. Kultūra yra jų kelionės motyvų periferijoje. Paroda

tiesiog yra buvimo kitoje erdvėje dalis, lankoma atsitiktinai gavus skrajutę,
pasiūlius keliautojus priimančiam asmeniui ir pan. Kita vertus, šioje grupėje
gali būti keliautojų, kuriems kultūra buvo viena iš kelionės priežasčių, tačiau,
lyginant su kitomis priežastimis, antraeilė, ne pagrindinė ir ne esminė.
Labiausiai įprastas sekuliarios piligrimystės tikslas yra muziejus. Dažnai muziejus turi tam tikrą kūrinį ar objektą, kurio kokybė gali sukelti rezonansą ar gali tapti kitų
kūrinių emblema, ir tai akivaizdžiai parodo muziejaus esmę. Tai ir Džokonda Luvre, Rozetės akmuo Britų muziejuje. Kaip ir relikvijos, muziejuje esantys daiktai slepiami už
stiklo sienos. Tokie įrėminimai, savotiški relikvijoriai, simbolizuoja ten esančių daiktų

šventumą.
Piligrimai, pripažįstantys menininko talentą ar jo menines idėjas, lanko dailės
ar kitus meno kūrinius, menininkų parodas. Be to, lankydamiesi išskirtinėse kultūrinėse ir architektūrinėse vietose, piligrimai, susitapatindami su nesenstančiais kūriniais,
peržengiančiais individo gyvenimo trukmę, siekia tam tikro nemirtingumo formos, įsiamžinimo ir transcendencijos.
Vienas iš pagrindinių kasdieninio gyvenimo šaltinių, kuris skirtingoms kultūrinėms grupėms yra nevienodai reikšmingas, yra muzika. Muzikiniai tekstai ir melodijos
prisideda formuojant tiek asmens, tiek kolektyvinį tapatumą. Anksčiau specifinė regio
nų muzika buvo tartum regiono vizitinė kortelė, bendruomenės ženklai, parodantys
bendrą istorijos ir įvykių vertinimą. Vietos istorija ir dabarties aktualijos kartu su kultūrinei grupei suprantamais simboliais ir reikšmėmis turėjo įtakos kuriant muzikinius
tekstus. Globalizacija leidžia skirtingų kultūrinių grupių muzikai itin greitai sklisti po
visą pasaulį, tad šiandien žmonės tapatinasi su konkrečiu muzikos stiliumi, tam tikru
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atlikėju. Kita vertus, globalizacija muzikos gerbėjus kartais kviečia ieškoti autentiškos
muzikos, kurią dažniausiai galima rasti mažiau globalizacijos paliestuose kraštuose.
Muzika didžiojoje pasaulio dalyje yra esminė socialinio proceso dalis, fundamen-

talus tapatumo formavimo elementas (Mundy 2000: 1). Koncertai muzikos gerbėjų suprantami kaip sekuliarūs ritualai, šventės, kurios simboliškai tiek erdvėje, tiek laike
atskiria individą nuo jo kasdieninio socialinio gyvenimo. Ypač festivaliuose jaučiama
bendrumo atmosfera tarp jo dalyvių. Liaudies muzikos festivaliai gali būti ritualinė tautinio tapatumo demonstravimo vieta ir tradicijų išsaugojimo simboliai.

Muzika gali suvienyti išsisklaidžiusias po pasaulį etnines grupes (pvz., Dainų

šventės ar imigrantų bendruomenių rengiami festivaliai), suteikdama bendrą kolektyvinio tapatumo jausmą. Čia muzikos efektyvumas pasireiškia gebėjimu kompleksiškai
apjungti konkrečioje vietoje įgytą patirtį ir bendrus atsiminimus, kartu išlaikant kolektyvinį pasaulėvaizdį, susijusį su tradicine etnine kultūra ir tapačia kilme.
Kaip teigė B. G. Rodman (1996: 111), populiarios muzikos žvaigždės prilygintinos gyviems dievams ar deivėms, jie yra itin charizmatiški, giliai įsitvirtinę kultūri-

niuose mituose ir legendose, gerbėjų elgesys su jais primena garbinimą, pasižymintį
pagarbia baime ir pataikavimu.
Muzikiniai įvykiai, dainininkų gyvenimas ar mirtis sukuria fizines geografines
vietas, į kurias plūsta piligrimai. Jų gyvenimui ir tapatumui šios vietos suteikia išskirtinę svarbą, šventą reikšmę.
Turbūt garsiausia tokia vieta – Elvio Preslio kapas Greislande. Ten sukurta šven-

tovė nuolat pasipuošusi piligrimų atneštomis gėlėmis, paveikslėliais ir popieriaus
skiautelėmis su įvairiomis jų intencijomis. Čia atnešamos įvairios aukos, meldžiamasi, klausomasi jo muzikos, kontempliuojama, deginamos žvakės, todėl neatsitiktinai
Greislandas prilyginamas viduramžių Europos šventovėms, kuriose buvo garbinami
šventieji. Tokia vieta tampa fizine vieta, kur globali Elvio gerbėjų bendruomenė gali
reguliariai susirinkti ir ugdyti savo, kaip bendruomenės, jausmą (Rodman 1996: 103).
Taigi kai kurių vietų aplankymas tapo tam tikrą muzikos stilių išpažįstančių subkultūrų
dalis.
Tokios pat garsios ir lankomos vietos yra Džimio Morisono kapas Per Lašezo kapinėse Paryžiuje, Džono Lenono memorialas Žemuogių pievelėje Niujorko centriniame
parke, Džimio Hendrikso poilsio vieta Grenvudo memorialiniame parke Sietle ir t. t.
Piligrimai lanko savo muzikos dievų koncertus, keliauja į kasmetinius festivalius
(pvz., dainuojamosios poezijos festivalis Kulautuvoje „Akacijų alėja“), tampa populiarūs
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ir miestai ar vietovės, kuriuose prasidėjo konkretus muzikos stilius, įrašyti svarbūs įrašai ar kur dainos tapo mitais.
Muzikos gerbėjai dažnai kartu su atlikėju dainuoja dainas, kurių žodžius moka

mintinai, savo meilę atlikėjui stengiasi išreikšti kitais būdais: dovanomis (gėlės, minkšti žaislai ir kt.), rankos paspaudimu.

Muzika suprantama skirtingai, tačiau ji gali tapti tam tikro periodo ar kartos
simboliu. Muzika turi savybę sužadinti prisiminimus, palikti įspaudą konkrečioje vietoje, kurioje ji skambėjo. Muzika tapo vienu iš kultūros veiksnių, apibrėžiančių ir išskiriančių vietas. Vėlesni prisiminimai ir nostalgija skatina piligrimus keliauti į vietas,
susijusias su jų jaunystės muzika. Muzika primena ankstesnes pažiūras, tapatumą, įvy-

kius. Piligrimystė suteikia galimybę dar kartą išgyventi buvusį tapatumą, sugrįžti prie
savo praeities. Tokia piligrimystė, išlaikydama gyvą kultūrinę muzikos reikšmę, padeda
išgyventi „retro“ prisiminimus, „vėl būti jaunam“ (Connell, Gibson 2002: 223).
Kaip ir visus piligrimus, taip ir kultūrinius piligrimus pagal jų tapatinimosi su
lankoma vieta lygį galima skirstyti į kelias grupes. Kompanija, padedanti organizuoti

The Beatles grupės gerbėjų keliones į Liverpulį ir po patį miestą, išskiria gerbėjus, kurie Liverpulį piligriminėje kelionėje aplanko kartą gyvenime, „fanatikus“, kurie miestą
lanko pakartotinai, ir „bendro domėjimosi“ lankytojus, kurie miestą lanko ir dėl kitų,
ne tik su muzikine grupe susijusių motyvų (Cohen 2005: 79).
Muzika yra tarpininkas, per kurį perduodamos ir vartojamos socialinės reikšmės. Ji atspindi socialinių santykių tarp skirtingų visuomenės grupių pobūdį. Tačiau

ne tik muzikiniai, bet ir kiti kultūriniai tekstai, perduodami literatūra, daile, turi įtakos
kelionių tikslams ir piligrimų elgesiui kelionėje. Nuo XX a. vidurio turistinių kelionių
maršrutams turėjo įtakos filmai ir televizija. Populiarūs filmai ar televizijos serialai
skatino keliones į jų filmavimo vietas, susitikimus su aktoriais, kurie tapo „žvaigždėmis“, o jų kurti personažai darė įtaką žmonių tapatumui ir vertybėms. Kaip teigia S. Beeton (2005), filmai ir televizija yra persmelkianti ir galinga poveikio priemonė, todėl
neatsitiktinai dalis turistų (ypač masinių turistų) stengiasi pamatyti tokį pasaulio vaizdą, kokį suformavo televizijos serialai ir populiarūs filmai.
Persipinantį kultūros piligrimų ir kultūrinių turistų tapatumą patvirtina ir atliktas vertybinių keliautojų tyrimas. Su religija nesusijusius modernius piligrimus keliauti verčia noras praleisti laisvalaikį, patirti pramogą. Tokį kelionės motyvą, kaip vieną
iš pagrindinių, nurodė du trečdaliai modernių piligrimų. Taigi tokius piligrimus taip
pat galima priskirti netikrų piligrimų kategorijai. 40 proc. modernių piligrimų taip pat
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33 pav. Linkin park koncertas Vilniuje. Grupės gerbėjai. (Renatos Drukteinytės nuotrauka).

34 pav. Džimio Morisono kapas Per Lašezo kapinėse Paryžiuje. Dainininko kultui
pasauliniu lygiu didelę įtaką turėjo ir 1991 m. sukurtas filmas apie The Doors,
kuriame buvo parodytas charizmatinis, lyg šamano dainininko portretas.

155

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

teigė, kad tokios kelionės yra jų hobis, o trečdalis įsitikinę, kad tokia kelionė jiems yra
vertybė.

Atlikus modernių piligrimų kelionės motyvų faktorinę analizę galima išskirti tris

pagrindines motyvų grupes:

1)	Pirmojoje grupėje vyrauja turistiniai kelionės motyvai, siekiama gerai praleisti laisvalaikį, pailsėti, pažinti kažką nauja;

2)	Antrąją grupę sudaro vertybiniai motyvai, kelionė yra vertybių išraiška,
mėgstamas asmens užsiėmimas (hobis);

3)	Trečiosios grupės motyvai orientuoti į vidinius pokyčius, siekiama dvasinio
atsinaujinimo, psichologinio nusiraminimo.

Tarp apklaustų kultūrinių piligrimų daugiausia yra nuo 20 iki 29 metų jaunuolių
ir vidutinio amžiaus (30–59 m.) asmenų. Didžioji dauguma (septyni iš dešimties) kultūrinių piligrimų yra dirbantys asmenys (samdomi darbuotojai, valstybės tarnautojai,
verslininkai bei savarankiškai dirbantys darbininkai ir tarnautojai).
Modernios piligriminės kelionės atmosfera sekuliari, primenanti turistinę kelionę. Tokių kelionių metu dažnai laikas leidžiamas tiesiog bendraujant, vartojant alkoholį. Modernūs piligrimai, lankydami konkrečią vietą, dažniausiai joje palieka gėlių,
pasirašo svečių knygoje ar kitaip pažymi savo apsilankymą. Lankantis miestuose tiek
piligrimams, tiek turistams būdinga į fontanus ar šulinius mėtyti smulkias monetas,
kad išsipildytų noras vėl atvykti į šias vietas.

3. Sporto aistruolių kelionės
Žmonės, kuriems artimos sporto, lokalinio ar tautinio patriotizmo idėjos ir vertybės, tampa sporto aistruoliais.
Kelionės į olimpines žaidynes žinomos nuo antikinės Graikijos laikų. Šiandien ne
tik olimpinės žaidynės, bet ir pasaulio ar atskirų žemynų čempionatai, ar netgi klubiniai
turnyrai pritraukia didžiules modernių piligrimų mases. Sporto aistruoliai, vykstantys
į tolimiausias pasaulio vietas su nacionalinėmis vėliavomis, mylimos komandos atributika, dėvintys specialią aprangą, yra tikrieji šiuolaikiniai piligrimai. Mylimi sportininkai
dažnai tampa garbinimo objektais, o Lietuvoje populiariausia sporto šaka – krepšinis
netgi vadinamas antrąja religija.
Tapimą sporto aistruoliu lemia tiek socializacija, tiek konkretūs asmeniniai motyvai, tokie kaip buvimas socialinėje grupėje ar su šeima, taip pat estetiniai, asmeninės
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savigarbos, pabėgimo nuo kasdienybės, jaudulio patyrimo, gero laisvalaikio praleidimo
motyvai. Dalyvavimą sporto varžybose gali lemti ir ekonominiai (kai lošiama) motyvai,
tačiau tokius asmenis sporto aistruoliais vadinti nederėtų (Wann ir kt. 2001: 31).

Reikėtų skirti tikruosius sporto aistruolius nuo žiūrovų. Sporto aistruoliai yra tie

individai, kurie domisi sportu, komanda ir (ar) konkrečiu atletu ir juos lydi. Gi žiūrovai
(sporto vartotojai) yra tie individai, kurie aktyviai liudija sportinį įvykį jame patys dalyvaudami ar padedant įvairioms žiniasklaidos priemonėms (televizijai, radijui, inter-

netui ir kt.) (Wann ir kt. 2001: 2). Tačiau šiandien dažnai netgi sporto tyrinėtojai šiuos
terminus vartoja sinonimiškai.
Ne mažiau komplikuotas yra santykis tarp sporto turizmo ir piligriminių sporto
aistruolių kelionių. Čia pirmiausia išskiriamos aktyvios su sportu susijusios kelionės

arba tiesiog sporto kelionės (pvz., kelionė į kalnus slidinėti, kelionė dviračiais, banglenčių
sportas ir t. t.) ir pasyvios kelionės (kelionės į sporto renginius, sporto muziejus). Žinoma, šios kelionės yra pasyvios paties sporto atžvilgiu, tačiau aktyvios kaip turistinės ar
piligriminės patirties kelionės. Dauguma tyrinėtojų (Delpy 1998; Standevan ir De Knop
1999; Turco, Riley, Swart 2002 ir kt.) sporto turizmą apibrėžia įtraukdami tiek sporto
keliones, tiek keliones, į kurias vykstama stebėti sporto įvykius. Tad galima pateikti būdingiausią sporto turizmo apibrėžimą: sporto turizmas – kelionės už įprastinės gyvenamosios vietos ribų dalyvauti sporto įvykiuose ar praleisti laisvalaikį juos stebint.
H. Gibson (1998: 49) sporto turizmą apibrėžia kaip „laisvalaikio keliones, kurios
individus laikinai atitraukia nuo jų namų bendruomenių dalyvauti fizinėje (sportinėje – D. L.) veikloje, stebėti fizinę veiklą ar garbinti veiksmus, susijusius su fizine veikla“. Jis išskiria tris sporto turizmo grupes, kurios dažnai pripažįstamos ir kitų autorių:
1) aktyvusis sporto turizmas; 2) sporto įvykių turizmas; 3) sporto nostalgijos turizmas
(Gibson 1998). Paskutinioji sporto turizmo grupė būdinga daugiau galingą sporto industriją išugdžiusioms šalims ir apima keliones į sporto šlovės muziejus, žymius stadio
nus ar sporto bazes, temines ekskursijas su profesionaliais sportininkais ir kt.
Sporto aistruolių keliones (tiek į sporto renginius, tiek į atmintinas su sporto
įvykiais susijusias vietas) dauguma autorių priskiria sporto turizmui, tačiau kelionės į
sporto renginius ar nostalgiškas vietas nagrinėjamos ir kaip sekuliarios piligrimystės
forma (Gammon 2004). Kita vertus, sporto aistruolius galima tyrinėti subkultūrų kontekste. Subkultūros terminas apima bet kurį gyventojų segmentą, savo kultūros normomis išsiskiriantį iš likusios visuomenės (Giddens 2005: 40). Subkultūros iš esmės yra
individų kolektyvai, besidalijantys tuo pačiu tapatumu. Bendras tapatumas įgyjamas
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priimant ir internalizuojant grupės normas, vertybes ir įsitikinimus, jis sukuria įtakin-

gas gaires, lemiančias asmens elgesį. Keliavimas stebėti varžybų į kitą vietovę suteikia
galimybę sporto aistruoliams sustiprinti savo bendrą tapatumą ir jį pademonstruoti
kitai savo tapatumą turinčiai grupei (kitos komandos aistruoliams).

Šiame darbe sporto aistruolių kelionės laikomos atskiru su sportu susijusių ke-

lionių pogrupiu, priskirtinu piligriminių kelionių grupei. Kita vertus, sporto turizmui
priskiriame keliones, kai vykstama dalyvauti sporto renginiuose ar tiesiog sportuoti, bei
keliones stebėti varžybas, tai vertinant kaip pramogą ar gerą laisvalaikio praleidimą.
Taigi išskiriame tiesioginius sporto vartotojus – asmenis, realiu laiku dalyvau-

jančius sportiniame renginyje, ir netiesioginius sporto vartotojus – asmenis, stebinčius
sporto įvykį per visuomenės informavimo priemones. Taigi, krepšinio arenoje rung-

tynes stebinčius žiūrovus galima prilyginti visiems kažkur keliaujantiems žmonėms.
Dauguma jų yra turistai, kuriems kelionės tikslas – geras laisvalaikio praleidimas, pramoga, kitiems (jų mažiau) kelionės suteikia galimybę išreikšti savo tapatumą ir vertybes. Taip yra ir krepšinio arenoje, didžioji dalis žiūrovų siekia pramogos, gerų emocijų
laisvalaikiu, sporto aistruoliams kiekvienos varžybos – jų tapatumo dalis.
Aistruolių keliones kartu su komanda ar mylimu sportininku, be kitų veiksnių,
lemia žemo arba aukšto laipsnio identifikacija. Tai tam tikras laipsnis, parodantis, iki
kokio lygio sporto aistruoliai jaučiasi psichologiškai susiję su komanda. Tyrimai rodo
(Wann ir kt. 2001: 4), kad asmens identifikavimasis nėra geografinė funkcija ar komandos varžybų paskutinių rezultatų išdava. Konkretaus asmens identifikavimasis su
konkrečia komanda dažniausiai būna santykinai stabilus.
Aistruoliams, kuriems būdingas aukšto laipsnio identifikavimasis su komanda,
komandos sekėjo vaidmuo yra kertinis jų tapatumo komponentas. Dėl didelio artumo
su komanda aukšto identifikavimosi laipsnio aistruoliai dažnai ją vertina kaip savo pačių atspindį. Komanda išplečia individualybės supratimą. Komandos pergalės tampa
aistruolių pergalėmis, komandos nesėkmės – aistruolių nesėkmėmis.
Svarbu pažymėti, kad nors yra daugybė priežasčių, lemiančių individo pasirinkimą pirmą kartą identifikuoti save su konkrečia komanda, keletas jų yra labiau pa
stebimos. Aistruoliai nurodo, kad save identifikuoja su konkrečia komanda dažnai dėl
to, kad jų tėvai buvo tos komandos gerbėjai. Kita dažna priežastis – žaidėjų talentas ir
charakteristikos. Trečioje vietoje liko geografinės priežastys (vietinės komandos palaikymas) ir draugų ar tos pačios socialinės grupės įtaka. Galiausiai nurodoma komandos
žaidimo sėkmė. Šis kriterijus ypač svarbus palaikant komandą ateityje arba tai gali būti
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priežastis nustoti ją palaikyti (Wann ir kt. 2001: 5). Kitų autorių tyrimai (Uemukai ir kt.
1995) rodo didesnę geografinių priežasčių reikšmę komandos palaikymui ir faktą, kad
geografiškai nutolusių komandų palaikymo priežastis yra jos sėkmingas žaidimas.

Komandos palaikymas yra viena iš sąlygų ją lydėti vertybinėje kelionėje. Konkre-

taus aistruolio apsisprendimą keliauti su palaikoma komanda už savo gyvenamosios
aplinkos ribų gali lemti ne tik aukšto laipsnio identifikavimasis, bet ir įvairūs išoriniai
veiksniai, tokie kaip lengvai įsigyjami bilietai ir jų kaina, kelionės sąlygos, kelionėje
praleistas laikas. Sprendimą keliauti ar nekeliauti kartu su komanda gali lemti ir noras
dalyvauti komandos netolimos ateities varžybose išvykoje, varžybų svarba, komandos

sezono rezultatai, marketingo akcijos (loterijos, fejerverkai), šeimos ar draugų apsi
sprendimas keliauti.

Aistruoliams apsispręsti, ar stebėti varžybas, gali turėti įtakos ir komandos
pasiekiami rezultatai, pergalės. Tyrimai rodo pozityvų santykį tarp dalyvavimo komandos varžybose ir jos žaidimo lygio. Žinoma, kad aistruoliai labiau linkę palaikyti
komandą, kai ji žaidžia gerai, tačiau tai priklauso ir nuo identifikavimosi su komanda
laipsnio. Aukšto identifikavimosi laipsnio aistruoliai nenustoja palaikyti komandos ir
kai ši žaidžia blogiau. Jei komandos žaidėjai žaidžia meistriškai, komandinis žaidimas
yra subalansuotas ir numatytos rungtynės su taip pat gerai žaidžiančia komanda, tada

tokios varžybos labiausiai laukiamos, kelionės jas stebėti yra prioritetinės, nes tikima,
kad jos bus įdomios, intriguojančios, o mylima komanda turės pagrįstą galimybę laimėti (Wann ir kt. 2001: 63).
Kai dėl įvairių priežasčių komandos lydėti į varžybas nepavyksta, tada asmeninis
dalyvavimas (tiesioginis vartojimas) kompensuojamas šias varžybas stebint per televiziją, klausantis radijo ar varžybų eigą sekant internete (netiesioginis vartojimas).
Nagrinėjant sporto aistruolių keliones būtina atkreipti dėmesį į vartotojiškumą.
Nemažai autorių (Crawford 2004 ir kt.) nagrinėja sporto aistruolių santykį su vartojimu. Sporto aistruolius beveik visada įtraukia vartotojiška aplinka. Aistruolio tapatumas, pasireiškiantis mintimis, atsiminimais, socialine sąveika, tiesiogiai ar netiesiogiai
susijęs su vartojimu: stebėjimu konkrečių varžybų, prekių ir paslaugų pirkimu. Sporto
industrija šiandien kaip laisvalaikio formą aistruoliams gali pateikti įpakuotą ir išrek
lamuotą komercinį produktą (Crawford 2004).
Vertybinė kelionė – tai ir pabėgimas nuo kasdieninės aplinkos ir rutinos. Sekuliarioje kelionėje tai gali pasireikšti laisvesniu, dažnai namuose nebūdingu elgesiu. Tokio elgesio pavyzdys – didelis alkoholio vartojimas (Gammon 2004).
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Sporto aistruolių labiausiai pastebimas ritualas yra skanduotės varžybų metu.
Dažniausiai skanduotės pabrėžia ištikimybę ir meilę klubui, komandos spalvoms, pergalės troškimą. Keletas skanduočių pavyzdžių: „Neišgąsdins nei atstumai, nei varžovų

galia, mes įrodysim klubui savo meilę, su Atlantu kartu bet kur ir bet kada“ (Klaipėdos
futbolo klubo „Atlantas“ aistruolių skanduotė), „Ar laimėsi, ar ne, mes mylėsim tave.
Lietuvos čempionais „Rytas“ bus visada. Ar laimėsi, ar ne, mus visų širdyse, Lietuvos

čempionais „Rytas“ bus visada!“ („Lietuvos Ryto“ krepšinio klubo aistruolių skanduo-

tė), „Dvi geriausios spalvos – tai žalia ir balta, geresnės komandos nebuvo ir nėra, štai
kodėl mes sergam tik už žaliai baltus, nes geresnės komandos nebuvo ir nebus“ (Kauno
„Žalgirio“ krepšinio klubo aistruolių skanduotė).

Kaip minėta, sporto aistruoliai perėmė anksčiau religiniams piligrimams būdingą atributą – specialią aprangą. Šiandieniniai sporto aistruoliai rengiasi specialiais
marškinėliais su komandos ar sportininko simbolika ir mylimų žaidėjų pavardėmis,
dažnas turi specialius šalikus. Kiti jiems būdingi daiktai: vėliavos, muzikos instrumentai (būgnai, trimitai, švilpynės ir kt.), palaikymo plakatai. Jei palaikoma nacionalinė ko-

manda, aistruolių aprangoje ir atributuose vyrauja šalies vėliavos spalvos, jei klubinė
komanda – komandos spalvos. Vėliavos jau senovėje buvo naudojamos kaip kariuomenės simboliai, išskirtiniai heraldiniai skiriamieji ženklai, simboliškai perduodantys informaciją. Didelę reikšmę vėliavoms suteikia spalvos.
Įdomu panagrinėti, kuo sporto aistruolių kelionės panašios į kitas vertybines
keliones. Sporto aistruolių kelionės ir elgesys jų metu turbūt arčiausias seniausioms
žinomoms vertybinėms kelionėms – religinei piligrimystei. Šiandien tyrinėjami sporto
ir religijos ryšiai (Hoffman 1992; Higgs 1995; Coakley 1998 ir kt.). Sportas prilyginamas religijai arba laikomas jos pakaitalu, nauja religijos forma. Taip pat diskutuojama,
ar sportas jo stebėtojams gali atstoti tas pačias socialines funkcijas, kurias atlieka religinės institucijos, ar stebint jį įgyta patirtis sukelia kvazireliginius potyrius (Gammon
2004).
Sporto aistruolių ir religinių piligrimų panašumai stulbinantys. Apibūdinant ar
aprašant abi grupes vartojamos tos pačios sąvokos – tikėjimas, ištikimybė, garbinimas,
ritualas, pasiaukojimas, įsipareigojimas, dvasia, malda, šventė ir t. t. Sporto arenas ir
stadionus galima prilyginti bažnyčioms ir katedroms, kur sporto aistruoliai keliauja
pagarbinti savo herojų ir pasimelsti už jų sėkmę (Wann ir kt. 2001). Pagrindiniai spor-

tiniai įvykiai, kai žaidžia nacionalinė ar klubo komanda, sporto aistruoliams tampa
švente, iškiliu gyvenimo įvykiu, prilygstančiu religiniams atlaidams ar susitikimui su
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35 pav. Krepšinio klubo „Lietuvos rytas“ aistruoliai.

Šv. Tėvu, o kelionė į tokią vietą – tikriausia piligrimine kelione. Tokia kelionė tiek asmeniškai, tiek kolektyviai tampa svarbia vertybių išraiška.
Vis dėlto sporto aistruolių kultūros pagrindas yra pasaulietinis ir materialus.
Kartais aistruolių kelionės įgauna vulgarumo ir agresijos, kas tikrai neturi jokio ryšio su religijos skelbiamomis tiesomis apie šventumą, anapusinį gyvenimą, socialinę ir
moralinę atsakomybę. M. W. Leonard (1998) daro išvadą, kad sportas aistruoliams gali
pasiūlyti panašias kaip religija funkcijas, tokias kaip bendrumo jausmo sužadinimas,
tikslo turėjimas, paguoda. Tokios sporto socialinės funkcijos ypač išryškėja būtent vertybinėse kelionėse.
Lietuvos sporto aistruolių apklausa rodo, kad tris ketvirtadalius jų sudaro vyrai,
kurių absoliuti dauguma (78 proc.) yra jauni iki 29 m. amžiaus žmonės. Tarp apklaustų
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sporto aistruolių nebuvo vyresnių kaip 60 metų asmenų. Pusė apklaustų sporto aist

ruolių yra moksleiviai ir studentai, kita pusė – įvairiuose darbuose dirbantys asmenys.
Beveik po 20 proc. sporto aistruolių sudarė darbininkai, tarnautojai, asmenys, dirbantys savarankiškai (neturintys aukštojo išsimokslinimo), ir aukštąjį išsimokslinimą turintys samdomi darbuotojai ar dirbantys savarankiškai.
Viena iš dažniausiai žiniasklaidos ir mokslininkų dėmesio sulaukiančių temų

yra sporto aistruolių agresija ir chuliganiški jų veiksmai, kurie pasireiškia žodinėmis
atakomis prieš kitos komandos aistruolius, žaidėjus ar teisėjus, varžybų žlugdymu, kai

išbėgama į aikštę, daiktų mėtymu, muštynėmis ir vandalizmo aktais mieste. Sporto
aistruolių agresyvų elgesį skatina alkoholis, narkotikai, kofeinas (Wann ir kt. 2001).

Yra nemažai psichologinių ir sociologinių teorijų, aiškinančių jų agresiją. Psichologi-

nės teorijos daugiau dėmesio skiria individualiems žmonių skirtumams ir specifiniams
situaciniams veiksniams (triukšmui, aukštai oro temperatūrai, minios jausmui ir kt.),
sociologinės – kultūrai, socialinei struktūrai, socialinei aplinkai ir socialiniams veiksniams, kolektyviniam elgesiui. Atkreipiamas dėmesys, kad grupės ir minios įtaka asmeniui pasireiškia anonimiškumu, veiksmų supanašėjimu, atsakomybės išskaidymu,
asmeninio tapatumo praradimu. Analizuojami ir kiti svarbūs socialiniai veiksniai, tokie
kaip susilpnėjusios visuomenės sankcijos, tėvų nebuvimas, smurto lygis visuomenėje.

4. Vertybinės vietos ir renginiai
Piligriminėmis kelionėmis pasireiškianti tautinio tapatumo išraiška – nacionalinio tapatumo ir savivokos vietų lankymas. Lietuviai keliauja ir lanko Gedimino, Trakų
pilis, Trijų Kryžių kalną ir kt. Iš reikšmingų tautos istorijai vietų, kurios tampa svarbiais
sekuliarios piligrimystės centrais, galima išskirti mūšių vietas (Žalgirio mūšio, Saulės
mūšio), valstybės veikėjų, nacionalinių herojų, žymių menininkų ar kompozitorių kapus (žuvusiųjų 1991 m. sausio 13-ąją kapai, J. Basanavičiaus, M. K. Čiurlionio kapai).
Tautos laisvę simbolizuojančių didvyrių kapus (pvz., sausio 13-osios ir Medininkų žudynių aukų) dažnai aplanko ir kitų šalių vadovai ar aukšti pareigūnai, taip išreikšdami
pagarbą tautai ir jos istorijai. Praeities įvykius simbolizuojančiomis dienomis prie karo
memorialų, kitų memorialinių paminklų dažnai vyksta minėjimai.
Ypač garsių žmonių atminimas įamžinamas monumentais (Džefersono ir Linkolno Vašingtone) ar mauzoliejais (Lenino Maskvoje). Tokios vietos yra gausiai lankomos
ne tik turistų, bet ir pasaulietinių piligrimų. Politiniai įvykiai sukuria ir naujų sekulia162
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rios piligrimystės vietų: J. F. Kenedžio nužudymo vieta Dalase, Berlyno siena, Hitlerio
bunkerių vietos ir kt.

Naujos piligrimystės vietos atsiranda mirus žymiems politiniams ir visuomenės

veikėjams (princesės Dianos palaidojimo vieta Kensingtono rūmuose). Netgi pačios

žymių ir gerbiamų visuomenės veikėjų, menininkų, muzikantų, politikų laidotuvės pritraukia būrius piligrimų, siekiančių išreikšti pagarbą savo autoritetams.

Piligriminė kelionė – tai ir kelionė susitikti su žmonėmis, išpažįstančiais tas pačias vertybes ar gyvenimo būdą (skautų sąskrydžiai, esperantininkų susitikimai), turinčiais tokią pat gyvenimo patirtį (karo veteranų susitikimai). Piligrimams reikia spe-

cialių susitikimo vietų, kurios tampa šventomis. Čia svarbu akcentuoti, kad susitikimas

ar konferencija neturi būti darbo ar kasdieninio verslo kelionė. Kelionė turi sietis su
atostogomis, kurios yra švento laiko rūšis (Graburn 1989: 21–36).

36 pav. Memorialas Vilniaus Antakalnio kapinėse Sausio 13-osios
ir Medininkų tragedijos aukoms atminti.
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Kartais moderniai piligrimystei mažiau tampa reikšminga pati geografinė vieta.

Mokslininkai kalba netgi apie neapibrėžtą kelionės tikslo vietą (Relph 1976). Aplinka
šiuolaikinių keliautojų patirtyje tampa vientisa ir ištisine, tad daug svarbiau susitikti su

panašaus tapatumo žmonėmis. Koncertai vyksta skirtingose vietose, patys keliautojai
su savo atributika tampa laikino vietos tapatumo dalimi, stebinantys vietinius žmones
kuriama egzotika.
Įvairių subkultūrų atstovų susitikimuose įvairiose vietose daugiau dėmesio

skiriama bendrai veiklai ir draugijai nei pačiai vietai. Tyrinėtojai pastebi, kad subkultūriniai simboliai prasiskverbia į visus tokių sporto subkultūros grupių, kaip burlentininkai, snieglentininkai, alpinistai, gyvenimo aspektus (Hinch, Higham 2004: 107).

Ekstremalaus sporto mėgėjų susitikimuose pastebima, kad grupės nariai turi panašių,
nesusijusių su sportine veikla bruožų: panašūs drabužiai, šukuosena, kalba, laisvalaikio užsiėmimai. Taigi šių grupių nariams būdingas toks pat socialinis tapatumas, kai
sąmoningai atsiribojama nuo vyraujančių visuomenės normų ir veiklos rūšių. Kita vertus, minėtos sporto subkultūrų grupės yra priklausomos nuo konkrečių jų užsiėmimui
reikalingų geografinių vietų (jūra, kalnai). Tokie žmonės per savo atostogas keliauja į
tokias vietas, kurios jiems, kaip konkrečios sporto šakos atstovams, yra šventos.
Asmeninėmis piligrimystės vietomis tampa vietos, kuriose žuvo šeimos nariai,
artimieji. Tokių vietų aplankymu išreiškiama pagarba šeimos nariui, draugui, su kuriuo
buvo užsimezgęs emocinis ryšys. Tokiose vietose sukuriama asmeninė šventa erdvė,

kurioje artimieji gali išreikšti savo sielvartą, padėti gėlių, uždegti žvakes, dažnai tokias
vietas žymi pastatytas Kryžius. Tokių vietų pavyzdžiai – tai autoavarijų, kuriose žuvo
artimieji, vietos, genocido ir egzekucijų vietos.
Su anapusinio pasaulio suvokimu, pagarba artimiesiems ir protėviams siejasi
kapai. Kapines, kaip šventą ir pagarbią erdvę, priešingai negu tradicinė kremacija Indi-

joje, kai velionio palaikai sudeginami, o pelenai išbarstomi, sukuria mirusiųjų laidojimo
tradicija. Pastatyti kapinėse paminklai skiriasi savo architektūriniais tipais, formomis
ir rodo, kur velionis yra palaidotas (krikščionių, žydų, musulmonų kapinėse), jo gyvenimo metus. Europos didmiesčiuose – Romoje, Paryžiuje – randame savitas mirusiųjų
laidojimo vietas – katakombas. Tai požeminės laidojimo vietos, susidedančios iš tunelių, rūsių ir nišų.
Žmonių mirties vietos, kapai neabejotinai siejasi su transcendencija, kapinėse
keliami absoliučios būties ir gyvenimo prasmės klausimai. Artimųjų mintys ir gyvenimo kelias turi įtakos gyvųjų likimams ir pasirinkimui. Todėl neretai artimųjų aplanky164
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mas kapinėse, kurios dažnai būna kitame mieste ar nutolusioje kaimo vietovėje, tampa
svarbia piligrimine kelione.

Holokaustą išgyvenusiems žydams ir jų artimiesiems nedideli paminklai, žymin-

tys žudinių ar kankinimų vietas, yra vieninteliai fiziniai objektai, siejantys tragiškus

prisiminimus su vieta. Piligrimystė į tokias vietas padeda sukonkretinti prisiminimus
įvykių, kurie ryškiai įsirėžė į išlikusiųjų gyvųjų liudininkų atmintį. Įvairių katastrofų

(karų, genocido, stichinių nelaimių ir pan.) vietos dar kartą pritraukia tuos, kurie šiuos
įvykius išgyveno. Dažnai senyvo amžiaus įvykių liudininkai prieš mirtį siekia aplankyti
tas vietas, kurios nulėmė jų tolesnį gyvenimą.

Su senaisiais tikėjimais ir kai kurių šiuolaikinių religijų tradicijomis susijęs ypa-

tingų gamtinių vietų, dažniausiai kalnų viršūnių, upių lankymas. Piligrimai keliauja
patirti ir kitus nuostabius gamtos reiškinius (pvz., drugelių migraciją, saulės užtėmimą), nesusijusius su religinėmis nuostatomis, ar pasigrožėti išskirtinėmis gamtinėmis
vietomis (kriokliais, kanjonais). Svarbu prisiminti, kad ir daugelis religinių piligrimystės vietų susiformavo nuostabioje gamtinėje aplinkoje (pvz., Lurdas, Medžiugorjė, kalvarijos).
Muzikos grupių gerbėjai lanko ne tik koncertus, bet ir su jiems brangia grupe
susijusias vietas. Liverpulis šiandien žinomas kaip The Beatles namai. Mieste yra mu-

ziejus, čia galima pasirinkti ekskursiją po miesto vietas, paminėtas grupės dainose, aplankyti garsios grupės dainininkų gimtuosius namus.
Sporto aistruolių lankomas vietas ir renginius galima skirstyti į keletą rūšių,
pirmiausia tai kelionės į renginius ir kelionės į konkrečias su sportu, jo praeitimi susijusias vietas (pvz., Sporto šlovės muziejai, žymūs sporto renginių kompleksai (stadio
nai, halės, arenos). Lietuvoje pastarosios rūšies vietų nėra daug (pvz., Kauno sporto
halė), tokio tipo kelionės daugiau būdingos galingą sporto industriją valdančioms šalims (JAV, Australijai, Brazilijai, Vokietijai ir kt.). Sporto renginiai, varžybos gali būti
skirstomi pagal jų mastą. Didelės reikšmės renginiams priskiriame olimpines žaidynes,
populiariausių sporto šakų, pavyzdžiui, futbolo, pasaulio čempionatus. Į šiuos, taip pat

į kontinentinius populiarių sporto šakų (futbolo, krepšinio, ledo ritulio) čempionatus
sporto aistruolius motyvuoja vykti tiek pačio renginio sportinė kokybė, tiek tautiniai,
patriotiniai jausmai ir vertybės. Mažesnę reikšmę turi kasmet vykstantys klubiniai
kontinentiniai ar nacionaliniai čempionatai. Sporto aistruoliai identifikuojasi su konk
rečia komanda ir keliauja į kitos ar savo šalies miestus, kurių komandos dalyvauja čempionate. Žinoma, gausiausiai keliaujama į svarbiausias varžybas ir finalus. Prie sporto
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renginių priskiriame ir temines sporto išvykas, kuriose, be aistruolių, dalyvauja ir profesionalai sportininkai, sporto ekspertai.
Modernios piligrimystės vietomis Lietuvoje dažniausiai tampa sporto ir pramo-

gų arenos, kuriose vyksta vertybiniams keliautojams svarbūs renginiai. Vilniaus „Sie-

mens arena“, Kauno sporto halė, Šiaulių arena – tai keletas vietų, dažniausiai tampančių modernių piligrimų geografiniais tikslais.
Kaip minėta, tautinį tapatumą išreiškiantys piligrimai dažniausiai lanko su tautos istorija ir jos valstybingumu susijusias vietas, tautos istorijai nusipelniusių žmonių

kapus. Pažymėtina, kad analizuojant kultūrinius piligrimus reikėtų skirti dėmesio ne
konkrečioms geografinėms vietoms, o patiems renginiams, į kuriuos keliaujama. Dažniausiai modernūs piligrimai, lankydami renginius Lietuvoje, juose sugaišta vieną dieną ar dalį dienos. Kelionės į sporto varžybas ar koncertus užsienio šalyse dažniausiai
trunka nuo kelių dienų iki vienos savaitės.
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V. PILIGRIMINIŲ KELIONIŲ
REIKŠMĖ
1. Vertybinių kelionių mastas
Kiek žmonių keliauja vertybinėse kelionėse gana sunku nustatyti. Įvairūs šal-

tiniai pateikia skirtingus skaičius. Vis dėlto manoma, kad religinėse piligriminėse kelionėse kasmet dalyvauja per 300 milijonų žmonių, iš kurių nuo 150 iki 200 milijonų
yra krikščionys piligrimai. Pagrindinės krikščioniškos piligrimystės vietos Europoje,
pritraukiančios daugiau nei po 4 mln. žmonių, yra Roma–Vatikanas (8 mln. piligrimų),
Lurdas (6 mln. piligrimų), Fatima (4 mln. piligrimų), Čenstochova (4 mln. piligrimų).
Įvertinant keliautojų į atskiras krikščioniškas piligrimystės vietas skaičių, reikėtų atkreipti dėmesį, kad žlugus komunistinei sistemai Rytų ir Centrinės Europos šalių
krikščioniškoms piligrimystės vietoms sunku konkuruoti su tapatumo raiškos ribojimų ir ryškios ateizmo propagandos nepatyrusiomis Vakarų Europos šalimis. Iš Rytų
ir Centrinės Europos piligrimystės vietų populiariausios yra Čenstochova Lenkijoje
ir Medžiugorjė Bosnijoje ir Hercegovinoje. Daugiausia piligrimų per metus pritraukia
Kumbha Mela piligrimystė Indijoje. 2001 m. per Didžiąją Kumbha Mela, vykstančią kas
12 metų, Alahabadą aplankė per 60 mln. piligrimų.
Kaip minėta, 2008 m. buvo per 900 milijonų tarptautinių atvykėlių, o 1950 m. jų
buvo tik 25 milijonai (WTO 2009). Kiek Europoje ir pasaulyje keliauja kultūrinių piligrimų, pasakyti itin sunku. Viena vertus, ši piligrimystės rūšis turbūt labiausiai persipynusi su kultūriniu turizmu, kita vertus, neaiški pati kultūros samprata. Kaip pastebi
Richards (2001), kuo daugiau turistinių traukos objektų bus vertinami kaip kultūriniai,
tuo neišvengiamai bus daugiau kultūrinių turistų.
Sporto aistruolių skaičius dažnai priklauso nuo sporto renginių. Pasaulio čempio
natai (pvz., futbolo, regbio), olimpinės žaidynės suteikia galimybę pritraukti milijonus
sporto aistruolių. 1998 m. į pasaulio futbolo čempionatą Prancūzijoje atvyko 900 tūkstančių, o 2006 m. Vokietijoje – apie 2 mln. užsienio šalių futbolo aistruolių.
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Statistikos departamento duomenimis (2008b), Lietuvoje laisvalaikiui ir kelio-

nėms išleidžiama pinigų suma nėra didelė, tačiau ji kasmet didėja. 2007 m. laisvalaikiui
ir kultūrai skirtos lėšos sudarė 5,5 proc. vartojimo išlaidų struktūros, dar 5,2 proc. sudarė išlaidos, skirtos kavinėms, viešbučiams ir restoranams. Šiek tiek didesnis procentas vartojimo išlaidų struktūros, skirtos laisvalaikiui ir kultūrai, 2007 m. buvo didžiuosiuose šalies miestuose (6,7 proc.), mažesnis – kaimo vietovėse (3,5 proc.).
2007 m. po Lietuvą keliavo 970,7 tūkst. žmonių, kurie kelionės metu nakvojo vie-

ną ar daugiau kartų. 2007 m. į vienadienes keliones vyko 2,3 mln. lankytojų. Vienas lankytojas vyko vidutiniškai į 7,6 vienadienės kelionės. Daugiau keliavo moterų (54 proc.)
negu vyrų (46 proc.). Vienadienių lankytojų kelionės apsipirkti sudarė 29 proc., lankyti
draugų ir giminių – 23 proc., atostogauti ir ilsėtis – 18 proc., verslo ir profesiniais in-

teresais – 10 proc., kitais – 8 proc., sveikatingumo tikslais – 7 proc., lankyti savo sodo
ar sodybos – 5 proc. (Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008a). Kaip matyti, kitais tikslais keliavo 8 proc. Lietuvos gyventojų. Į šį skaičių
patenka ir į piligrimines keliones po Lietuvą išvykę asmenys. 2008 m. į užsienį išvyko
1,5 mln. turistų, iš jų 56 proc. sudarė vyrai, 44 proc. – moterys.
2004 m. Socialinių tyrimų instituto užsakymu atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis (Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras
„Vilmorus“ pagal daugiapakopę tikimybinę atranką apklausė 1500 respondentų), beveik pusė (43 proc.) Lietuvos gyventojų poilsiauti neturėjo galimybių. Tie, kurie tokių
galimybių turėjo, daugiausia poilsiavo kaime (34 proc.), sode (21 proc.) ar Lietuvos
kurorte (27 proc.). Turistines keliones, kaip poilsio formą, rinkosi 11 proc. gyventojų.
Taigi, nors kelionės, ypač vienadienės, lietuviams yra įprastas laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau dažnai renkamasi ne vertybinius, o turistinius bei poreikio ir inst
rumentinius kelionės tikslus.
Atliekant vertybinių keliautojų tyrimą, piligrimų (jau keliaujančių asmenų) buvo
klausiama, kur jie dažniausiai praleidžia atostogas. Dažniausiai piligrimai (neskaičiuojant nedirbančių pensininkų, neįgaliųjų ir bedarbių) atostogavo nuosavoje sodyboje
kaime ar kaimo turizmo sodyboje (25 proc.), o kelionėse po gamtines vietas Lietuvoje,
palapinėse prie ežero ar upės atostogas leido 19 proc. respondentų, kurortuose Lietuvoje – 13 proc., sode – 11 proc. respondentų. Piligrimines keliones Lietuvoje ar užsienio šalyse, kaip dažniausią atostogų formą, rinkosi 8 proc. respondentų.
Šiandien tiek religiniams, tiek moderniems piligrimams renkantis kelionę svarbūs veiksniai yra kelionės laikas, trukmė (jei žmogus dirba, jam patogiausia keliauti
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per atostogas, savaitgaliais) ir kaina. Piligriminės kelionės, kai jas organizuoja pelno
nesiekianti bendruomenė ar bendraminčių būrys, dažniausiai yra pigesnės, palyginti
su turistinėmis. Be to, svarbiausias vertybines vietas ar įvykius šiandien galima aplankyti ne vieną kartą per gyvenimą, kaip buvo viduramžiais, bet keletą kartų per metus.
Apskritai bandant nustatyti kelionių dėl vertybinių motyvų dažnumą ir kiekį, reikia atsižvelgti į tai, kiek stipriai keliaudami asmenys stengiasi išreikšti savo vertybes ir tapatumą. Dalies žmonių troškimas dalyvauti tokiose kelionėse dėl vienų ar kitų priežasčių
gali būti neįgyvendintas, kiti kelionių niekada nesies su vertybių išraiška ar išvis nemėgsta keliauti. Pagal tai, ar siekiama savo asmenines vertybes ir tapatumą išreikšti kelionėse,
visus asmenis galima skirstyti į keletą grupių. Pirmajai grupei priklauso asmenys, kurie
keliones pasirenka kaip efektyvų būdą išreikšti savo vertybes ir tapatumą. Pagal šios grupės dydį sprendžiame apie konkretų vertybinių keliautojų skaičių ar jų skaičių konkrečiu
laiko periodu (pvz., per metus). Antrajai grupei priklauso asmenys, kurių siekis ir noras
dalyvauti vertybinėse kelionėse dėl vienų ar kitų priežasčių lieka neįgyvendintas, tačiau
šis troškimas pasikeitus aplinkybėms gali ir išsipildyti. Taigi čia kalbame apie latentinį
arba užslopintą norą keliauti. Šiai grupei priklauso asmenys, kurie poreikį keliauti atidėjo vėlesniam laikui, nes šiuo metu tam neturi palankių sąlygų (trūksta pinigų, atostogų,
atostogos numatomos praleisti sode, remontuojant butą ir t. t.). Taip pat nekeliaujama,
jei nėra su kuo keliauti (kartu keliausiančių pažįstamų ar draugų), ar tiesiog trūksta noro
judėti. Tačiau, kaip minėta, pasikeitus sąlygoms ir asmeninėms aplinkybėms šis troškimas ateityje gali ir išsipildyti. Galiausiai galima išskirti grupę asmenų, kurie neturi poreikio keliauti dėl asmeninių vertybių ar tapatumo ir yra itin žemo mobilumo laipsnio.
Kita vertus, gausėjant informacijai apie vieną ar kitą vietą, renginį, gerėjant transporto
sistemai ir gyvenimo kokybei žmonių požiūris į tokias keliones gali ir pakisti.
Taigi vienas iš aktualiausių analizės aspektų – metinio piligrimų skaičiaus įvertinimas. Piligrimų skaičių svarbu žinoti tiek priimančiai vietovei, tiek kelionių ar renginių organizatoriams. Čia pabandysime tiksliau įvertinti religinių ir modernių piligrimų
skaičių Lietuvoje.
Religinių piligrimų, keliaujančių į šventas Lietuvos ar užsienio šalių piligrimystės vietas, skaičių nustatyti itin sunku. Tikslių tyrimų ar objektyvių duomenų nėra. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo
ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos
patvirtinimo“ teigiama, kad Kryžių kalną kasmet aplanko per 350 tūkst. piligrimų ir turistų, Vilniaus Kryžiaus kelią (Vilniaus kalvarijas) – per 150 tūkst., Žemaičių Kalvarijos
baziliką ir Kryžiaus kelio koplyčias – per 100 tūkst., Pažaislio kamaldulių vienuolyno
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ansamblį – per 70 tūkst. lankytojų, iš kurių per 10 tūkst. – piligrimai iš Lenkijos, o Šiluvos baziliką ir Apsireiškimo koplyčią vien per Šilinių atlaidus aplanko per 200 tūkst.
tikinčiųjų. R. Skrinskas (1999) teigė, kad į Šiluvą per atlaidus suvažiuoja per 100 tūkst.
piligrimų (padalijama apie 50 tūkst. šv. Komunijos), į Pivašiūnus – 15 tūkst. Nemažai
piligrimų lankosi daugelyje pagrindinių atlaidų ir renginių skirtingose piligrimystės
vietose, todėl realus jų skaičius sumažėja. Kita problema, nustatant piligrimų skaičių,
yra jų maišymas su turistais. Tai ypač pastebima didžiuosiuose šalies miestuose esančiose piligrimystės vietose (Vilniaus Aušros Vartuose, Vilniaus arkikatedroje, Kauno
Pažaislio vienuolyno ansamblyje, Kauno arkikatedroje, taip pat Kryžių kalne). Minėtose vietovėse esantys piligrimystės objektai yra įtraukti ir į turistinius kelionių firmų
organizuojamus maršrutus.
Kaip teigia M. S. Bhardwaj ir G. Rinschede (1988), religinė piligrimystė, priešingai negu reguliarus bažnyčių lankymas, šventovėse ar kitose religinėse vietose esančių
objektų gerbimas kiekvieną dieną, kas savaitę, mėnesį ar metus, reiškia kelionę į tolimus religinius centrus. Šiuo atveju reikia aiškiai apibrėžti, kaip suprantame sąvoką
„tolimas“. Judėjimo negalią turinčiam žmogui, gyvenančiam Vilniaus Pilaitės rajone,
Aušros Vartų aplankymas bus tolimo religinio centro aplankymas. Be to, ar galima piligrimams priskirti šiauliečius, specialiais miesto autobusais važiuojančius į atlaidus
Kryžių kalne, kuris yra 12 km nuo miesto centro?
Matyt, objektyviausiai galima nustatyti toliau nuo didžiųjų miestų esančiuose
šventovėse – Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Pivašiūnuose – apsilankiusių piligrimų
skaičių. Remiantis šių šventovių parapijų duomenimis, Žemaičių Kalvariją aplanko
apie 70 tūkst. piligrimų per metus (50 tūkst. per didžiuosius atlaidus, šv. Komunijos
išdalijama apie 35 tūkst.), Pivašiūnus – apie 35 tūkst. piligrimų (didžioji jų dalis – iki
25 tūkst. – susirenka Žolinių atlaidų pagrindinę dieną, o kitomis aštuonias dienas trunkančių atlaidų dienomis – nuo 500 iki 1 tūkst. piligrimų).
Didžiausius žmonių srautus pritraukia Šiluva. Parapijos duomenimis, gegužės–
rugsėjo mėnesiais ją aplanko nuo 300 iki 600 žmonių per dieną, atlaidų dienomis šv.
Komunijos išdalijama apie 50 tūkst. Taigi Šiluvoje per atlaidus apsilanko vidutiniškai
apie 100 tūkst. žmonių, o likusiomis metų dienomis dar tiek pat. Žinoma, visi šie skaičiai yra tik orientaciniai, be to, į juos įtraukti ir ne religiniais motyvais (laisvalaikio praleidimo, smalsumo) atvykę keliauninkai. Skaičiavimais pagrįsti duomenys rodo daug
mažesnius piligrimų skaičius. J. Mardosa (2004) teigė, kad 2002 m. pagrindinę atlaidų
dieną Pivašiūnuose lankėsi apie 11 tūkst. piligrimų. Taigi gali būti, kad minėti parapijų
duomenys neatspindi realios situacijos. Be to, reikia atsižvelgti ir į atstumą, keliaujamą
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iki šventovės, į tai, kad dalis piligrimų keliauja į visose žinomiausiose šventosiose vietose vykstančius atlaidus. Taigi, neskaičiuojant vietinės parapijos ar gretimų parapijų
kaimuose (iki 20 km spinduliu) gyvenančių asmenų, kurie turi galimybę šventovę lankyti nuolat, taip pat atvykusiųjų ne religiniais motyvais (iki 40 proc. metinio apsilankiusiųjų skaičiaus Šiluvoje ir Žemaičių Kalvarijoje) bei pripažįstant, kad keli tūkstančiai
piligrimų yra tie patys asmenys, keliaujantys į visus pagrindinius atlaidus, realus piligrimų skaičius sumažėja.
Mažiau neaiškumų dėl piligrimų, keliaujančių į užsienio šalių šventąsias vietas.
Vėlgi tikslių duomenų nėra, tačiau, remiantis Lietuvos piligrimų bendrijos informacija,
galima teigti, kad į užsienio šalių šventąsias vietas (su bent viena nakvyne) kasmet
keliauja nuo 1000 iki 2000 Lietuvos piligrimų, neskaičiuojant kelionių į Taize (Prancūzija) ir į Taize bendruomenės organizuojamus naujametinius susitikimus skirtinguose
Europos didmiesčiuose. Apie 2000 jaunų piligrimų, daugiausia nuo 15 iki 25 m. amžiaus, kasmet atvyksta į Taize vienuolyną ir dar apie 1000 jaunuolių dalyvauja Taize
bendruomenės organizuojamuose naujametiniuose susitikimuose. Remiantis Taize
bendruomenės pateikta informacija, Europos jaunimo susitikime Ženevoje (2007 m.
pabaigoje) dalyvavo apie 1200 jaunuolių, Zagrebe (2006 m. pabaigoje) – apie 750, Milane (2005 m. pabaigoje) – apie 1000, Lisabonoje (2004 m. pabaigoje) – apie 650, Hamburge (2003 m. pabaigoje) – apie 750 jaunuolių iš Lietuvos. Taigi Taize ir šios bendruomenės organizuojami susitikimai kasmet pritraukia apie 3000 jaunuolių iš Lietuvos, o
apskritai į piligrimines keliones į užsienio šalis kasmet išvyksta apie 5000 piligrimų.
Taigi galima teigti, kad iš viso, remiantis skaičiavimais, religinių piligrimų Lietuvoje kasmet yra nuo 200 iki 250 tūkst. Kadangi Lietuvos gyventojų 2008 m. sausio 1 d.
buvo per 3366 tūkst., tai religiniai piligrimai sudarė 7,4 proc. Lietuvos populiacijos.
Kaip minėta, atliekant Lietuvos piligrimų tyrimą buvo apklausiami tie piligrimai, kurie
įveikė bent 50 km atstumą. Galima manyti, kad bent kartą per metus tokiu atstumu į
Lietuvos šventąsias vietas ir užsienio šalių piligriminius centrus keliaujančių religinių
piligrimų maksimalus skaičius yra 180–220 tūkstančių.
Modernių piligrimų skaičius daug mažesnis. Sporto aistruoliai yra susibūrę į
palaikymo klubus ar judėjimus, kurių atstovai kartu su komanda vyksta į kitus miestus. Tokių organizacijų nariai dažnai turi savo interneto svetaines, diskusijų forumus.
Daugiausia sporto aistruolių Lietuvoje turi krepšinio komandos (Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Lietuvos rytas“, Šiaulių „Šiauliai“ ir kt.) ir pagrindinėse šalies lygose žaidžiančios
futbolo komandos (Panevėžio „Ekranas“, FBK Kaunas, Vilniaus „Žalgiris“ ir kt.). Tačiau
į eilines rungtynes kitame mieste sporto aistruolių atvyksta dešimtimis (dažniausiai
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vyksta vienas pilnas ar nevisiškai pilnas aistruolių autobusas), tik į svarbias ar finalines
rungtynes palaikyti komandos į kitą miestą atvyksta daugiau sporto aistruolių.
Taigi aistruolių, bent kartą per metus vykstančių palaikyti komandos į kitą miestą ar šalį, gali būti nuo 3 iki 3,5 tūkstančio. Į Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas užsienyje (Europos ar pasaulio čempionatus, olimpines žaidynes) vyksta daugiau sporto
aistruolių. Daugiau jų vyksta ir į svarbias klubinės komandos varžybas, ypač atkrintamąsias ar finalines. Pavyzdžiui, 2005-ųjų balandžio 19 dieną į ULEB taurės finalines
rungtynes palaikyti „Lietuvos ryto“ krepšinio komandos į Belgijos Šarlerua miestą suvažiavo iki 2 tūkst. lietuvių. Manome, kad iš viso per metus bent į vieną kelionę palaikyti
sportininkų išvyksta nuo 4 iki 5 tūkst. sporto aistruolių. Kaip matyti, sporto aistruolių
išvykas lemia ir sėkmingas Lietuvos komandų žaidimas tarptautiniuose turnyruose.
Kultūrinių piligrimų skaičių nustatyti daug sunkiau. Į Lietuvoje vykstančius kultūrinius renginius (koncertus, parodas) keliautojai dažniausiai vyksta nuosavu transportu.
Šiuo atveju piligrimais nelaikome tame pačiame mieste, kur vyksta koncertas ar paroda,
besilankančių asmenų. Į užsienyje vykstančius koncertus kasmet su organizuota grupe
išvyksta 2–2,5 tūkst. keliautojų. Nemažai lietuvių keliauja ir į kituose Lietuvos miestuose
(dažniausiai didmiesčiuose) vykstančius koncertus. Tačiau nėra aišku, kiek tokių keliautojų vyksta vedami piligriminių motyvų, kiek norėdami gerai praleisti laisvalaikį.
Lietuvos gyventojų kelionių ir laisvalaikio praleidimo įpročius rodo Visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 2008 m. gegužės mėnesį atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai. Pagal daugiapakopę tikimybinę atranką buvo apklausti (interviu respondento namuose) 1002 respondentai. Ši apklausa – tai
pirmas bandymas nustatyti galimą religinių ir modernių piligrimų skaičių ir anksčiau
nagrinėtų duomenų patikrinimas. Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kur jie bent kartą
per metus keliauja iš savo gyvenamosios vietos. Gauti rezultatai rodo, kad beveik ketvirtadalis jų niekur nekeliauja arba renkasi kitas laisvalaikio leidimo galimybes. Beveik pusė
(45 proc.) Lietuvos gyventojų bent kartą per metus išsiruošia praleisti laisvalaikio prie
ežero ar upės Lietuvoje, apie trečdalis gyventojų bent kartą per metus keliauja į kurortines Lietuvos vietoves, savo ar kaimo turizmo sodybą kaime ar tiesiog laisvalaikį leidžia
sode (37 pav.). Šios apklausos rezultatai rodo, kad religinės piligrimystės vietas Lietuvoje
ar užsienio šalyse renkasi 9,4 proc. respondentų (statistinė paklaida 1,8 proc.). Daugiau
nei pusė respondentų, keliaujančių į užsienio šalių šventąsias vietas, tais pačiais metais
keliauja ir į Lietuvos piligrimystės vietas. Daugiau nei ketvirtadalis visų religinių piligrimų buvo iš kaimo gyvenamųjų vietovių, dalis jų keliauja į savo ar gretimose parapijose
vykstančius atlaidus, tad realus piligrimų procentas šiek tiek mažesnis.
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Apibendrinus visus šaltinius, tyrimus ir skaičiavimus galima teigti, kad kasmet

Lietuvoje į religines piligrimines keliones (įskaitant keliones į atlaidus ir keliones į užsienio šalių šventoves) išsiruošia nuo 250 iki 350 tūkst. piligrimų (vidutiniškai apie
300 tūkst., tai sudaro apie 8,9 proc. Lietuvos gyventojų).
Piligriminės kelionės Lietuvoje (atlaidai
šventose vietose, religiniai renginiai ir kt.)

Piligriminės kelionės į užsienio šventąsias vietas
Turistinės (pažintinės) kelionės Lietuvoje

0

10
9

2

Turistinės (pažintinės) kelionės užsienyje

16

Kurortas Lietuvoje (Palanga, Neringa,
Birštonas, Druskininkai ir kt.)

Kurortas užsienyje

Koncertas (į kitą miestą Lietuvoje, užsienyje)

Laisvalaikio praleidimas prie
ežero, upės Lietuvoje

40

35

31

4

Nekeliauja, nes neturi galimybių

4

50

21

19

Laisvalaikio praleidimas sode

Renkasi kitas laisvalaikio praleidimo galimybes

30

7

Sodyba kaime (savo arba kaimo turizmo)

Kelionė palaikyti mėgstamos komandos,
sportininko (į kitą miestą Lietuvoje, užsienyje)

20

19

31

45

37 pav. Lietuvos gyventojų kelionės bent kartą per metus iš savo gyvenamosios vietovės, proc.
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Remiantis apklausa, kelionę palaikyti mėgstamos komandos ar sportininko per

metus renkasi 4 proc. Lietuvos gyventojų (statistinė paklaida 1,3 proc.), keliauja į kitą

miestą, į ten vykstančius koncertus 18,6 proc. Lietuvos gyventojų (statistinė paklaida
2,4 proc.). Žinoma, šie procentai neatspindi, kiek žmonių į minėtus renginius keliavo

dėl vertybinių motyvų, o kiek norėdami tiesiog šiuos renginius pamatyti. Taigi reikia
įvertinti tai, kad mažesnių miestelių ar kaimų gyventojai pamatyti geresnio koncerto
priversti vykti į didžiuosius šalies miestus. Beveik 40 proc. į koncertus vykusių žmonių
buvo iš kaimo ar mažesnių nei rajono centras miestų. Kita vertus, Lietuvoje gana daug

žymių tarptautinių muzikos festivalių vyksta provincijoje ir mažuose miesteliuose:
bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“ Varniuose, kantri muzikos festivalis „Visagino country“
Visagine, roko muzikos festivalis „Roko naktys“ Plateliuose (2008 m. vyko Zarasuo-

se). Šie renginiai tampa miestiečių, norinčių gerai praleisti vasaros savaitgalį, traukos
vietomis. Gamtoje, toliau nuo didžiųjų miestų, vyksta ir daugiau renginių (pvz., baltų
kultūros ir muzikos festivalis „Mėnuo juodaragis“). Muzikos gerbėjų ir aistruolių mobilumą skatina skirtinguose didžiuosiuose šalies miestuose vykstantys įvairūs tradiciniai
muzikiniai renginiai, pavyzdžiui, Kaune „Kaunas Jazz“ festivalis, Vilniuje folkloro festivalis „Skamba skamba kanklės“ ir t. t. Išskirtinio pasaulinio lygio atlikėjai dažniausiai
koncertuoja Vilniuje (pvz., 2008 m. vasarą vykęs dainininkės Bjork koncertas). Tačiau
nustatyti, kiek žmonių į vieną ar kitą renginį ar koncertą vyksta dėl vertybinių motyvų,
kiek norėdami gerai praleisti laisvalaikį, labai sunku. Pavyzdžiui, trečdalis į sporto renginius vykusių žmonių buvo iš kaimų ar miestų, turinčių iki 20 tūkst. gyventojų. Iš šių
miestų nė viena komanda nedalyvauja aukščiausiosiose Lietuvos krepšinio ar futbolo
lygose, tačiau gali būti, kad dalis keliautojų tapatinasi su miesto, kurio rajone yra jų
gyvenamoji vieta, komanda.
Statistikos departamento duomenimis (2009), apie 83 proc. vienadienių lankytojų 2008 m. keliavo lengvaisiais automobiliais. Apklausti religiniai piligrimai kaip
pagrindinį piligriminių kelionių būdą nurodė kelionę su organizuota grupe autobusu
(69 proc.). Be abejo, tokį didelį procentą lėmė ir tai, kad piligrimai buvo apklausiami
tokios kelionės metu. Kiti tyrimai (Liutikas 2001) rodo, kad apie pusė piligrimų į šventąsias vietas atvyksta individualiai, trečdalis – kartais individualiai, o kartais su organizuota grupe, likusieji – tik su organizuota grupe autobusu.
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38 pav. Religinės piligriminės kelionės būdas, proc.

Turizmas ir piligrimystė yra susiję su laikinu nuolatinės gyvenamosios vietos
pakeitimu. Tam reikalingas ne tik laisvas nuo darbo laikas, bet ir finansiniai ištekliai.
Kadangi vertybinės kelionės dažnai kainuoja pigiau, todėl jos vargingesnių socialinių
sluoksnių atstovams dažnai yra vienintelė galima kelionių rūšis. V. ir E. Turner teigė
(1978: 7), kad „nedidelių ekonominių galimybių visuomenėse vienintelė galimybė išeiti iš riboto draugų, kaimynų, vietinės valdžios rato, įsišaknijusio kaip dirvoje, yra kelionė – šventa kelionė, piligrimystė ar kryžiaus žygis, ir ji įmanoma tiems, kurie nėra
prekeiviai, narkotikų pardavinėtojai, muzikantai, žonglieriai, akrobatai, klajojantys vienuoliai, nusikaltėliai ar jų šiuolaikiniai atitikmenys“.
Vertybiniai keliautojai (tradiciniai ir modernūs piligrimai) skiriasi lytimi, amžiumi ir užsiėmimu. Apklausų metu pastebėta, kad piligrimai linkę save priskirti viduriniajai ar aukštesniajai visuomenės grupėms ir savo materialinę padėtį vertinti vidutiniškai arba šiek tiek geriau nei vidutiniškai.
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2. Piligriminių kelionių kultūrinis paveldas
ir socialinė reikšmė
Aptarti vertybinių kelionių reikšmę galima pasitelkiant įvairius kelionės elemen-

tus. Iš esmės vertybinių kelionių reikšmė, be poveikio asmeniniam ir kolektyviniam

tapatumui, pastebima ekonominėje, kultūrinėje ir socialinėje sferose. Šiame skyriuje
aptarsime kelionių kultūrinę ir socialinę reikšmę.
Religinės piligrimystės reikšmė ir įtaka krikščioniškai Europai yra akivaizdi. Di-

džiausią įtaką piligriminės kelionės turėjo viduramžiais. Piligriminės kelionės padėjo
susiformuoti keliams, išaugti miestams, plėstis aptarnavimo sektoriui. Per piligrimystę

išaugo ir nusistovėjo ryšiai tarp atskirų regionų, sustiprėjo bendradarbiavimas tarp

skirtingų šalių. Tokios kelionės padėjo sustiprėti ryšiams tarp Rytų šalių ir Vakarų Europos. Tai buvo naudinga Katalikų bažnyčiai, nes kitų šalių tradicijų ir papročių pažinimas praturtino jos tikinčiųjų religinį gyvenimą, turėjo įtakos atsirasti naujoms religinio
meno, architektūros formoms, darė poveikį religinei muzikai.
Aptariant religinės piligrimystės kultūrinį ir istorinį paveldą būtina atsižvelgti į
įvairius veiksnius, tokius kaip, pavyzdžiui, pasikeitimai religijos doktrinoje (krikščionybėje – požiūris į paveikslų, skulptūrų ar relikvijų kultą), valstybių ar valdovų, kuriems priklauso piligrimystės vieta, politika (pavyzdžiui, užgrobus Jeruzalę musulmonams, krikščionių piligrimams ten keliauti tapo daug pavojingiau), šventos vietos, kaip
traukos centro, svarba (reikšmingiausios krikščionims šventosios vietos yra Jeruzalė ir
Roma). Verta atsižvelgti ir į pačios Bažnyčios poziciją ir įtaką, remiančią ir skatinančią
keliones į tam tikras vietas (popiežius suteikdavo atlaidus vienoms ar kitoms bažnyčioms) ir ignoruojančią tokias keliones (nepripažintų Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų vietos).
Kai kurios piligriminės kelionės turėjo išskirtinę reikšmę. Pavyzdžiui, viduramžiais krikščionių kelionės į Santjago de Kompostelą laikomos svarbiu to meto įvykiu,
leidusiu piligrimams geriau suvokti tuometinę Europą. Svarbų vaidmenį suvaidino ir
piligrimystės į Šventąją Žemę. Net ir kryžiaus žygių idėja kilo dėl musulmonų valdomos
Jeruzalės svarbos krikščionių piligrimams. Piligrimystė padėjo stiprinti atskirų kultūrinių grupių ryšius, turėjo įtakos kolektyviniams religiniams įsitikinimams.
Piligrimystė, kuri buvo sudėtinė viduramžių gyvenimo dalis, darė tiesioginę įtaką viduramžių kultūrai. Piligrimai dainuodavo populiarias tų laikų dainas arba į savo
repertuarą įtraukdavo kelyje ir piligrimystės vietoje giedoti tinkamas giesmes. Dailės
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kūriniuose ir skulptūrose kaip piligrimai buvo vaizduojami šv. Jokūbas, šv. Rokas, Trys
karaliai, aplankę kūdikėlį Jėzų ir tapę pirmaisiais krikščionių piligrimais, apaštalai ir
Kristus kelionės į Emausą ir vakarienės Emause metu.

Apskritai religinė piligrimystė pasižymėjo vizualinio komponento svarba. Žmo-

nės, nors ir būdami raštingi, keliavo žiūrėti meninių Švč. Mergelės Marijos, šventųjų
atvaizdų, daugelis jų tai, ką matė, išlaikė atmintyje geriau nei skaitydami ar girdėdami.

Prieš Švč. Mergelės Marijos paveikslų ar statulų garbinimą buvo priešiškai nusistatę
protestantai. XVI a. antrojoje pusėje vyko nuožmus relikvijų ir paveikslų naikinimo
procesas, bažnyčių niekinimas. Kartais bijant, kad paveikslai ir relikvijos gali būti su-

naikinti, jie buvo slepiami. Taip Šiluvoje XVI a. pabaigoje į žemę buvo užkasta skrynia
su Švč. Mergelės Marijos paveikslu ir bažnytiniais dokumentais.

Didelę įtaką visai kultūrai ir mokslui (ypač istorijai, geografijai), kelionių pasirinkimui turėjo piligriminių kelionių aprašymai. Krikščioniškų piligriminių kelionių
aprašymai arba vadovai (itinerarium), kuriuose aprašoma kelionė, jos metu aplankyti
kraštai ir šventovės, yra žinomi nuo IV amžiaus. Seniausias žinomas kelionės aprašymas – „Burdigalos vadovas“ (Itinerarium Burdigalense, 333), kuriame aprašyta piligriminė kelionė iš Bordo (lot. Burdigala, Prancūzija) į Jeruzalę. Piligriminių kelionių
savitumą, ankstyvųjų krikščionių mąstyseną, jų pamaldumo praktiką ypač atskleidžia
Egerijos (Egeria, IV a. pab., apie 380 m.) „Kelionės dienoraštis“. Jame išsilavinusi aristokratė Egerija, kaip manoma, atkeliavusi iš dabartinės Ispanijos, aprašo vietoves, susijusias su Senojo ir Naujojo Testamentų įvykiais, ir Jeruzalės liturgiją. Kaip matome iš
jos užrašų, svarbios krikščionių piligrimystės ritualinės dalys buvo Šv. Rašto skaitymas,
psalmių giedojimas, Eucharistijos šventimas, malda (Andriekus 1995).
Būtina paminėti ir Lietuvos didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligriminės kelionės į Jeruzalę (1582–1584 m.) aprašymą, kuris tapo labai populiarus
XVII a. pr. Europoje. 1601 m. M. K. Radvilos Našlaitėlio piligriminės kelionės užrašus,
pavadintus „Kelionė į Jeruzalę“ lotynų kalba išleido kanauninkas T. Treteris. 1607 m.
kunigas A. Vargockis kelionės aprašymą, išvertęs T. Treterio tekstą, išleido lenkų kalba.
Lietuvių kalba M. K. Radvilos Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ išleista tik 1990 m.
M. K. Radvilos Našlaitėlio piligriminės kelionės aprašymas buvo aukšto meninio
ir dalykinio lygio, tuo galima paaiškinti knygos populiarumą. Istorikė J. Kiaupienė teigė,
kad „šios knygos populiarumą galima paaiškinti aukštu meniniu bei dalykiniu teksto
lygiu. Autorius buvo plačių interesų, jį domino ne tik krikščioniškų šventų vietų lankymas, bet ir musulmonų pasaulio kultūra, istorija. M. K. Radvila Našlaitėlis aprašo aplan178
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kytų tautų papročius, kasdieninį žmonių gyvenimą. Knygoje nėra kitatikių ir kitataučių

istorijos, tradicijų, gyvenimo būdo niekinimo, kas rodo Renesanso epochos suformuotą
pažangų Lietuvos didiko mąstymą ir toleranciją“ (Kiaupienė 1990).
Išverstas į lietuvių kalbą ir prieinamas visiems besidomintiems yra ir Radvilos
Našlaitėlio brolio Jurgio Radvilos pirmosios kelionės į Romą (1575 m.) dienoraštis, rašytas nuo 1575 m. spalio 11 d. iki gruodžio 7 d. (Antanavičius 2005). Pakeliui į Romą
Jurgis Radvila lankėsi ir kitose piligrimystės vietose: Čenstochovoje, Vienoje, Padujoje.
Piligrimystės, piligrimo ir kelio simboliai dažni ir grožinėje literatūroje, poezijo-

je. Piligriminė kelionė į Kenterberį vienija XIV a. parašyto Džefrio Čoserio kūrinio „Ken-

terberio pasakojimai“ herojus. Piligrimystė į Santjago de Kompostelą tampa garsaus
šiuolaikinio rašytojo Paulo Coelho romano „Piligrimas“ motyvu. Piligrimystės tematika
nesvetima ir lietuvių autoriams. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640),
rašęs lotynų kalba, procesijoms į Trakus paskyrė 4 odes (jos išspausdintos 1624 m. Ant
verpene). Šiluvos atlaidus aprašė Žemaitė apsakyme „Kelionė į Šidlavą“, Šiluvai skirti
poeto K. Bradūno eilėraščiai „Šventoji kelionė“, „Šiluva“, „Vakaras prie Šiluvos“. Tokioms
Lietuvos piligrimystės vietoms kaip Aušros Vartai, Kryžių kalnas, Šiluva, Vilniaus arki-

katedra dedikuoti ir kitų lietuvių poetų (J. Marcinkevičiaus, J. Juškaičio, J. Vaičiūnaitės ir
kt.) eilėraščiai. Piligrimystės, šventos erdvės ir piligrimo simboliai vyrauja Jurgos Ivanauskaitės kūryboje „Kelionė į Šambalą“, „Prarasta pažadėtoji žemė“, „Kelionių alchemija“ ir kt. Nuo viduramžių literatūros kūriniuose vyrauja trys su religine piligrimyste

susijusios temos, kurios dažnai persipina: piligrimystės kaip žmogaus gyvenimo kelionės vaizdinys, tikros, fizinės kelionės į šventą erdvę ir piligrimystė kaip vidinė dvasinė
patirtis.
Šventose vietose jaučiama šventumo atmosfera yra vienas iš svarbiausių žmogaus dvasinio tobulėjimo ženklų. Šventosiose vietose pabrėžiamas „dvasinio pasaulio
pirmenybiškumas ir autonomija“ (Vosyliūtė 1995: 58), todėl šios vietos tapdavo ir laisvės, išsivadavimo vilties simboliais Lietuvos okupacijos metais. Priešingai, okupacinės
valdžios piligrimams trukdė keliauti į šias vietas, naikino jas fiziškai. Caro valdymo metais Lietuvoje buvo uždraustos organizuotos piligriminės kelionės ir procesijos. Piligrimai į šventas vietas galėjo vykti tik pavieniui, jiems negalėjo patarnauti ir vadovauti kunigai, kuriems buvo draudžiama išvykti už savo parapijos ribų. Organizuotos piligrimų
kelionės atgijo tik 1905 m. Sovietmečiu piligrimystės vietos buvo brutaliai naikinamos,
piligrimystė į Šiluvą, kryžiaus pastatymas Kryžių kalne taip pat buvo ne tik dvasinių,
bet ir tautinių vertybių išraiška.
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Šiandien religinės piligriminės kelionės Katalikų bažnyčiai svarbios evangeliza-

ciniu požiūriu. Tai vienas iš būdų supažindinti su religija ar atversti į tikėjimą abejojančius ar indiferentiškus krikščionis. Šventųjų vietų lankymo tradicijos padeda išsaugoti

ir pačią religiją. A. Motuzas, išanalizavęs Lietuvos kalvarijų reikšmę, pamaldumo for-

mų ir vietos etninės kultūros persipynimo problemas, daro išvadą, kad kalvarijos buvo

šiaurės rytų ir rytų Lietuvos valstybės dvasinės tvirtovės, kurių apeiginiai papročiai bei

muzika buvo ir šiandien tebėra katalikiškosios Europos šiaurės rytų religinės kultūros
siena, sauganti nuo stačiatikybės, protestantizmo bei islamo (Motuzas 2003: 273).
Socialinė piligrimystės reikšmė pirmiausia atsiskleidžia stiprinant kolektyvinius

tapatumus (religinius, tautinius, kultūrinius).

39 pav. Piligrimo sugrįžimas, XIX a. graviūra.
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Viduramžiais tolimos piligriminės kelionės, net jeigu atliekamos individualiai,
buvo laikomos reikšmingomis visai šeimai ar bendruomenei (kaimui, parapijai), tikintis, kad dalis malonių, kurias gavo piligrimas, teks ir jo artimiesiems. Todėl piligriminė

kelionė buvo socialiai svarbus įvykis: piligrimui buvo patikimi ir kitų prašymai bei in-

tencijos maldoms. Būdavo ir taip, kad jei kas negalėdavo pats vykti, siųsdavo apmokamą pavaduotoją. Sugrįžęs piligrimas privalėjo pasidalyti lauktuvėmis, parsivežtomis iš
šventosios vietos. Tokios lauktuvės visiems užtikrino malones.
Viduramžiais kuo ilgesnė būdavo kelionė, tuo didesnė tikimybė būti apiplėštam,

užpultam laukinių žvėrių, susirgti įvairiomis ligomis. Kad būtų saugiau, visi keliaudavo

tuo pačiu keliu, dažnai organizuotomis grupėmis, procesijomis, o tai skatino solidarumą ir netgi socialinę lygybę.

Piligriminės kelionės daro įtaką ir socialinio gyvenimo ritmui, ypač gyvenančių
šventojoje vietoje. Dažnai keliaujama atlaidų dienomis ar turistinio sezono metu (šiltuoju metų laiku), todėl pagal tai vietos gyventojai skirstė laiką ir suvokė metų ciklus.
Vietovės, į kurią atvyksta piligrimai, gyventojai didžiuojasi savo gyvenamąja vieta, nes
supranta, kad turi tai, ko trokšta kiti. Taip stiprinamas bendrumo jausmas.
Šiandien žmonių dvasiniam ir socialiniam gyvenimui nemažą įtaką turi globalizacija. Skirtingų vertybinių vietų formavimuisi ir kelionėms į jas turi įtakos tokios
socialinės tendencijos, kaip individualizmas ir bendruomeniškumas, tolerancija ir nepakantumas, laiko paskirstymas ir užimtumas, naujos technologijos ir tradiciškumas,

inovatyvūs komunikaciniai tinklai ir komercializacija. Įvairūs kontaktai piligrimystės
centre gali paveikti žmonių elgesį, socialines normas ir pačias vertybes. Vertybių paieška keičia socialinį visuomenės būvį, daro įtaką žmonių laisvalaikiui.
Vertybinės kelionės į užsienio šalis padeda suprasti kultūrinius skirtumus, išryškinti ir labiau suvokti asmeninį tapatumą. Tapatumas (asmeninis, socialinis, tautinis ar
transnacionalinis) formuojamas išreiškiant skirtumus, jis negali būti sukurtas vakuume, tad visada kuriamas realiame ar įsivaizduojamame santykyje su kitais.
Kita vertus, sociologai išskiria ne tik teigiamus vertybinių kelionių veiksnius.
Įvairios ir dažnos to paties asmens kelionės, kaip „susitelkimas į savo interesus ir į
save, kaip nuolatinės asmens tapatumo paieškos, nesiliaujamas vaikymasis „kas aš
esu““ (Vosyliūtė 2005: 67), gali tapti šiuolaikinės narcisizmo kultūros (besaikio rūpinimosi savimi) dalimi. Be to, kartais kelionės gali tapti visuomenės vartojimo preke,
suteikiančia pabėgimo iš kasdienybės potyrį. Šiuo atveju piligriminės kelionės tampa
dar neišbandyta ir nepatirta šios prekės rūšimi.
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Moderni piligrimystė dažnai pati susijusi su kultūra, jos raida. Dalyvavimas kultūros ir sporto renginiuose ar meno parodose padeda įvertinti kolektyvinį civilizaci-

nį paveldą, išskirti tautines ar asmenines vertybes. Kita vertus, globalizacija sukelia

kultūros bangas arba srautus, kurie moderniam gyvenimui suteikia greitai kintančią
kultūrinę aplinką.
Kultūros ir sporto piligrimystės, ypač Lietuvoje, labiau susijusios su renginiais,
nei su konkrečiomis geografinėmis vietovėmis. Nors kultūrinių kelionių pasiūla yra
fragmentiška, reikėtų atkreipti dėmesį į kultūros mobilumą, išvengiant kultūros homogenizacijos, kai naujoje vietoje ar naujame renginyje keliautojas nepatiria nieko nauja,

lyginant su namų aplinka.
Vis dėlto didelė dalis įvairių vietų atstovų šiandien suvokė, kad jų gyvenamosios
vietovės sąsajos su konkrečiu menininku ar dainininku, turimi meno darbai gali pritraukti lankytojų. Ir kai kurių filmų bei televizijos serialų populiarumas suteikė daug
galimybių kelionių operatoriams remiantis scenarijumi pasiūlyti aplankyti konkrečias
vietas ir jose teikti įvairias paslaugas.
Sunku vertinti kultūrinę piligrimystę ankstesniuose amžiuose. Dažnai dalyvavimas kultūros renginiuose buvo įmanomas tik išsimokslinusiems asmenims, aukštuomenei ir didikams. Kita vertus, reikia skirti kultūrinę piligrimystę nuo kultūrinių renginių lankymo. Šiandien dažniau ar rečiau lankomi įvairūs kultūriniai renginiai (koncertai, spektakliai, kino filmai, parodos), muziejai, dalyvaujama įvairiose šventėse. Tačiau

renginių lankymas dažnai susijęs su laisvalaikiu ir poilsiu.
Žvelgiant į lankomų renginių dažnumą, pastebimai išsiskiria sporto aistruoliai, kurie stengiasi nepraleisti nė vieno komandos pasirodymo ar galimybės apsilankyti sporto
renginyje. Kiti Lietuvos gyventojai palyginti retai arba niekada nesilanko parodose, meno
galerijose, muziejuose, kine, spektakliuose ar koncertuose (Liutikas 2009: 134).
Sporto ir kultūros renginiai gali turėti ir neigiamą prasmę. Tai sporto aistruolių
sukeliamos riaušės ir muštynės, skandalai, susiję su renginio organizavimu ir piniginių
lėšų naudojimu. M. C. Hall (1993) pastebi, kad dideliais sporto ir kultūros renginiais
gali būti naudojamasi asmeninėms politinėms ambicijoms patenkinti.

3. Ekonominė piligrimystės reikšmė
Piligriminės, kaip ir turistinės kelionės turi didelę reikšmę konkretaus miesto,
regiono ir šalies ekonomikai. Kelionės turi įtakos ir pačiai piligrimystės vietai – iš ke182
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liautojų gaunama pajamų, kuriant darbo vietas sumažėja bedarbių, plečiasi regiono
infrastruktūra, aptarnavimo sektorius.
Tiek religinei, tiek moderniai piligrimystei plėtotis reikalinga turizmo infra

struktūra. Turizmo (suprantamo kaip kelionių pramonės) infrastruktūra naudojasi
beveik visų rūšių kelionės. Šiandien naujos transporto rūšys, kaip geležinkelis, autotransportas, oro transportas, padeda gerokai greičiau pasiekti šventas vietas. Dabar

piligrimystės centrus gali aplankyti žmonės iš tolimiausių regionų ir ne tik vieną kartą,
kaip dažniausiai būdavo viduramžiais, bet ir keletą ar daugiau kartų per gyvenimą.
Šiuolaikinės Europos keliai daugeliu atvejų susiformavo dėl piligrimų. Viduram-

žiais visą Europą padengė didelių ir mažų piligriminių vietų ir kelių tinklas. Kiekviena
kulto vieta tapdavo mažu piligriminės kelionės tikslu. Piligrimai aplankydavo daugybę

vienuolynų, miestų bažnyčių, koplyčių. Tokie piligrimų maršrutai nuo vienuolyno iki
vienuolyno, nuo vienos krikščioniškos bendruomenės iki kitos tapo reikšmingi visoje Europoje, tai buvo ir alternatyva oficialiems keliams ir prieglaudoms. Viduramžiais
piligrimai keliaudavo pėsčiomis, kilmingieji – arkliais, rečiau karietomis. Keliai buvo
prasti, juos sudarė įvairaus pločio keliukai ir takeliai, jungiantys didžiuosius kelius tarp
kalnų, ir tiltai.
Piligrimų keliai turėjo pavadinimus: Via Rome (kelias į Romą), Via Francigena
(kelias į Prancūziją). Pirmuosius Via Francigena ir Via Rome aprašymus galima rasti
Kenterberio arkivyskupo Sigeriko dienoraštyje, parašytame 990 metais. Jis aprašė vietas, kuriomis keliavo grįždamas iš Romos į Kenterberį. Tais keliais šimtus metų naudojosi ne tik piligrimai, bet ir prekybininkai, kareiviai. Per juos sklido idėjos, cirkuliavo
pinigai ir vyko prekių mainai.
Piligrimams taip pat reikėdavo persikelti per didžiąsias upes. Palei piligrimų kelius kūrėsi aptarnavimo sektorius: atsirado prieglaudų, užeigų ir nakvynės vietų, buvo
statomos koplyčios, ligoninės, aptarnauti keliaujantiems piligrimams steigėsi vienuolynai, brolijos. Viduramžiais įsteigta daug garsių religinių ordinų (Šv. Jono riteriai, tamp
lieriai), kurie norėjo padėti piligrimams. Jeruzalėje ir Romoje daugelis tautų savo šalies
piligrimams įsteigė hospicijas – specialius užeigos namus, kur jie galėdavo glaustis.
Kartais piligrimai atlikdavo ir paštininkų darbą, gabendami laiškus iš vienos vietos į
kitą (Jarret 2007).
Vienuolynuose piligrimai ne tik galėjo pernakvoti ir pailsėti, vienuolynai organizuodavo piligrimines keliones. Pavyzdžiui, Kluni vienuolynas organizavo piligrimines keliones į Santjago de Kompostelą. Piligrimų laisvė ir apsauga buvo garantuojama
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įstatymais. Tačiau dažnai prieglaudų savininkai, kelionių vadovai ir įvairūs sukčiai, tenkindami piligrimų poreikius, pelnėsi pinigus.

Piligrimystė turėjo didelės įtakos ir formuojantis miestams. Miestai, kuriuose

buvo palaidoti šventieji ir kankiniai ar ten buvo jų relikvijų, išaugo ir įgijo reikšmę būtent dėl piligriminių kelionių, pavyzdžiui, Valšingamas, Santjago de Kompostela, Lurdas, La Salete ir daugelis kitų (Jarret 2007). Miestai augo dėl to, kad piligrimus reikėjo

aprūpinti nakvyne, maistu, taip pat dėl suklestėjusio piligrimų ženklų gamybos (suvenyrų) amato.
Ir šiandien piligrimystė tiesiogiai veikia ne tik gyvenvietės ar miesto demografinį

vystymąsi, bet ir ekonominę struktūrą (piligrimų reikmėms patenkinti kuriasi viešbu-

čiai, nakvynės namai, restoranai, religine atributika prekiaujančios parduotuvės). Prie
kai kurių piligrimystės vietų šiandien įsikuria oro uostai (pvz., Lurdo, Knoko, Santjago
de Kompostelos). Oro transportu šiandien milijonai žmonių per keletą ar kelioliką valandų gali pasiekti bet kurią pasaulio šalį.
Žinoma, galima diskutuoti, ar gerai, kad piligriminės vietos tampa komercinėmis. Toks procesas tartum įsibrauna į pačią sacrum esmę, naikina vietos autentišku-

mą. Kita vertus, iš vartojimo gaunamos papildomos pajamos gali būti investuojamos
į pačios vietos ir jos aplinkos tvarkymą. Be to, pastebima, kad šiuolaikinėse kelionėse
žmonės dažnai ieško ne autentiškų vietų, o autentiškos patirties.
Šventų vietų reikšmę, taip pat ir ekonomikai, padeda nustatyti du kriterijai:
1) konkretus geografinis arealas, iš kurio atvyksta piligrimai;
2) per metus apsilankiusių piligrimų skaičius.
Geografinis arealas. Pagal šį kriterijų šventąsias vietas skirstome į vietinės, rajoninės, regioninės, nacionalinės ir tarptautinės reikšmės. Nedidelės piligrimystės vietos
(pvz., koplytstulpiai, kryžiai) pritraukia daugiausia vietinius, netoli gyvenančius žmones. Į tarptautinės reikšmės piligrimystės centrus (Jeruzalę, Romą, Lurdą), kuriuose
yra ne viena šventa vieta, piligrimai keliauja iš didžiausio geografinio arealo. Dažnai
nustatyti, kokios reikšmės yra piligrimystės vieta, nėra lengva. Pasitaiko, kad į regioninės reikšmės piligrimystės vietą (pvz., apsireiškimo vietą Šimonyse) atvyksta ir piligrimų iš užsienio šalių, nors ši vieta nėra gausiai lankoma piligrimų iš visų Lietuvos
regionų.
Morinis (1992: 18) teigė, kad geografinį arealą, kuriame konkreti vieta yra žinoma ir iš kurio keliauja piligrimai, apibrėžia dviejų tipų laukai: socialinis, kuriame
piligrimystės vietos yra žmonių susibūrimo vietos, ir informacinis, kuriame piligrimys184
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tės vietos užkoduoja vaizdinį legenda, pasakojimu, daina, filmu ar kitais perduodamais
socialiniame lauke būdais. Kai konkrečios vietos dalijasi panašiais ar vienas kitą dub

liuojančiais laukais, jos gali tiesiogiai konkuruoti dėl piligrimų. Tačiau dažniau pripažįstamas tam tikras vietos rangas, arba ji įkūnija skirtingus idealus.
Per metus apsilankiusių piligrimų skaičius – jis parodo, kiek šventos vietos yra
svarbios. Kaip žinoma, per metus apsilankiusių piligrimų skaičių nustatyti nėra lengva.

Vienas iš rodiklių, galinčių padėti nustatyti krikščionių piligrimų skaičių, yra išdalija-

mos šv. Komunijos skaičius.
Ypač sunku nustatyti tikslų piligrimų skaičių, kai jie atvyksta į didmiestį ar vietovę, kurioje yra ne viena šventa vieta, bet kelios ar keliolika. Pavyzdžiui, atvykęs į Vilnių
piligrimas gali aplankyti ir Vilniaus arkikatedrą, ir Vilniaus kalvarijas, ir Aušros Vartus,
ir Dievo Gailestingumo šventovę. Tačiau vieni piligrimai aplanko ne visas šventas vie-

tas, kiti – visas. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl atskiruose šaltiniuose piligrimų
skaičius skiriasi (Tanaka 1988).
Šventoje vietoje apsilankiusių piligrimų skaičius priklauso ne tik nuo atlaidų ar
kitų religinių švenčių, festivalių datų, bet ir nuo metų laiko. Piligriminių kelionių aktyvumo laikotarpis būna šiltuoju metų laiku, jis sutampa su turistinių kelionių aktyvumo
laikotarpiu.
Tikslų piligrimų skaičių būtina žinoti, norint išspręsti problemas, kylančias jiems
atvykus. Be tikslių duomenų negalima užtikrinti tinkamų transporto, apgyvendinimo,
maitinimo paslaugų, patenkinti kitas piligrimų socialines reikmes. Be to, gausios piligrimų minios gali padaryti žalą ir šventiems objektams, kuriuos jie nori išvysti ar paliesti. Dėl to miestų ir šalių, kuriose yra tarptautiniai religiniai centrai, vykdomosioms
valdžioms labai svarbu žinoti atvyksiančių piligrimų skaičių.
Piligrimystė ir religinis turizmas turi didžiulę įtaką šalies ar miesto ekonomikai.
Keletas pavyzdžių.
Kasmet Lurdą Prancūzijoje aplanko 6–7 milijonai piligrimų ir turistų, iš šių kelionių gaunama beveik 400 mln. eurų pajamų. Lurdas, turintis 16 tūkst. gyventojų, yra
antras miestas Prancūzijoje pagal viešbučių skaičių (Knyszewski 2004: 7). Aparecida
(Brazilija) Švč. Mergelės Marijos šventovėje vienu metu gali sutilpti 45 000 piligrimų
(tai didžiausia pasaulyje šventovė po Šv. Petro bazilikos Vatikane). Kiekvienais metais
šį beveik 40 000 gyventojų turintį miestą aplanko apie 7 mln. piligrimų ir turistų, tad
visa miesto ekonomika susijusi su turizmo ir paslaugų sektoriumi. 1998 m. mieste pastatytas įspūdingo ploto (40 000 kv. m) piligrimų aptarnavimo centras, kuriame yra
185

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

kavinių, suvenyrų ir maisto parduotuvių, vonios kambarių, patalpų susitikimams ir
renginiams.

Viena iš labiausiai pasaulyje lankomų piligrimystės vietų yra Meka. Kasmetinės

musulmonų piligriminės kelionės į Meką (chadžo) įtaka pastebima visuose islamiškuose kraštuose, tačiau labiausiai pačiai Mekai, esančiai Saudo Arabijoje. Meką, kurioje
gyvena per 150 000 nuolatinių gyventojų, visą mėnesį užtvindo milijoninės piligrimų

minios. Piligrimų skaičius į Meką nuolat auga, 1995 m. chadžo piligrimystėje dalyvavo
1,9 mln. piligrimų, 2005 m. – 2,13 mln., 2008 m. chadžo metu apsilankė apie 3 mln.

piligrimų. Dėl jų gausos čia kyla įvairių transporto, apgyvendinimo, maitinimo paslau-

gų, kitų socialinių reikmių tenkinimo problemų. Kita vertus, chadžas – tai milžiniškos
pajamos tiek miestui, tiek visai šaliai. Tai trečias pagal reikšmę Saudo Arabijos pajamų

šaltinis (po naftos eksporto ir pajamų iš naftos kompanijų).

40 pav. Meka Saudo Arabijoje yra svarbiausia musulmonų piligrimystės vieta.
Pats žodis Meka ilgainiui pradėjo simbolizuoti ne tik islamo religijos, bet ir įvairių socialinių
grupių, veiklų ir interesų centrą (plg. prekiautojų meka). (1977 m. atvirukas, ©Azmat Sheikh).
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Sunku nustatyti piligrimystės įtaką ekonomikai, nes nėra tikslių duomenų. Pi-

ligriminės kelionės dažnai ištirpsta turizmo statistikoje. Pavyzdžiui, šventos religinės
Lietuvos vietos tampa turistiniais šių dienų objektais. Vilniaus arkikatedra, Vilniaus
Aušros Vartai, Kryžių kalnas, Pažaislio vienuolynas dažniausiai įtraukiami į turistinius
maršrutus po Lietuvą ar Baltijos šalis. Patyrinėję Lietuvos kelionių agentūrų siūlomus

maršrutus po Lietuvą pastebime, kad per pažintinę kelionę į Šiaulius būtinai aplankomas ir Kryžių kalnas. Dažnai siūlomas maršrutas į Kryžių kalną aplankant Šiluvą, Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną. Vienas iš pagrindinių ekskursijų į Kauną lankomų objektų
tampa barokinis Pažaislio vienuolynas. Pažintinių kelionių po Vilnių metu būtinai aplankoma Vilniaus arkikatedra, Aušros Vartai, o Trakuose – Švč. Mergelės Marijos Apsi-

lankymo bažnyčia, garsėjanti vainikuotu Švč. Mergelės Marijos paveikslu.
Svarbu tinkamai panaudoti šventų vietų potencialą priimant tiek piligrimus,
tiek religinius turistus. Kai kurios šalys, siekdamos kuo ilgiau išlaikyti piligrimus šalyje, plėtoja piligriminių kelių idėją. Nuo viduramžių garsus piligrimų kelias į Santjago
de Kompostelą (šv. Jokūbo kelias) 1987 m. pradėjo Europos kultūrinių kelių tradiciją.
Vykdomas Šv. Olafo piligriminio kelio iš Oslo į Trondheimą projektas 2007 metais tapo
Norvegijos nacionaliniu projektu. Į Lenkijos šventovę Čenstochovą taip pat dažnai keliaujama įvairiais keliais pėsčiomis.
Šias iniciatyvas papildo ir Jono Pauliaus II piligrimų kelio idėja Lietuvoje. 2007 m.
rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Jono Pauliaus II piligri-

mų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013
metų programa, kuri bus įgyvendinta trimis etapais (2007–2008, 2009–2011 ir 2012–
2013 m.), pirmajam etapui skirta apie 40 mln. Lt.
Šios programos tikslas – sukurti Jono Pauliaus II piligrimų kelią, jo objektus pritaikant piligrimų ir turizmo reikmėms, įrengti reikiamą viešąją infrastruktūrą. Įgyvendinus programoje numatytus uždavinius būtų sudarytos palankesnės sąlygos lankyti
piligrimystės vietas vietiniams ir užsienio turistams, piligrimams, gerėtų Lietuvos – turizmui ir piligrimystei patrauklios šalies – įvaizdis.
Šios programos tikslas daugiau orientuotas į infrastruktūros sutvarkymą ir kūrimą Lietuvos piligrimystės vietose. Tai būtina, siekiant toliau plėtoti Lietuvos piligrimystės vietas ir į jas pritraukti daugiau piligrimų iš užsienio.
Kaip minėta, moderni piligrimystė Lietuvoje daugiau asocijuojasi su renginiais.
Lietuvoje daugėja kelionių organizatorių, daugiausia organizuojančių keliones į koncertus, sporto varžybas užsienyje. Įvairūs renginiai ir festivaliai yra tarp greičiausiai
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41 pav. Tradicinė atlaidų mugė per Žolinę Pivašiūnuose.

augančių kelionių segmentų pasaulyje (Goeldner, Ritchie 2006: 27). Renginiai gali būti
surengti nebūtinai turistinio sezono metu, todėl miestai iš svečių gali gauti pajamų
įvairiu metų laiku. Renginių vadyba tampa perspektyvi vadybos šaka. Augant renginių
skaičiui, didėjant jų įvairovei ir kompleksiškumui atsiranda naujų darbo vietų ne tik

renginių vadybininkams, bet ir aptarnaujančiam personalui.
Kultūros ir sporto renginiai, varžybos gali būti svarbūs tiek tarptautiniu ar nacio
naliniu, tiek regioniniu mastu. Pastebima (Hinch, Higham 2004: 47), kad net iš mažų
sporto renginių gali gauti nemažai pajamų tos bendruomenės, kurios juos organizuoja.
Apskritai sporto ir kultūros renginiai yra viena iš periferinių ir probleminių regionų
vystymo galimybių. Rengiant tarptautinius sporto ir kultūros renginius pritraukiamos
lėšos ir keliautojai ir į kitas šalies vietas, tad jie svariai prisideda prie šalies ar makroregiono ekonomikos vystymo.
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Ypač didelės reikšmės sporto renginiai (pasaulio ar Europos čempionatai) turi

didelį poveikį visai šaliai. Organizuojant tokius didžiulius sporto renginius reikalinga

išplėtoti paslaugas ir infrastruktūrą, o tai suaktyvina visą šalies ekonomiką. Nors tokie
renginiai reikalauja didelių finansinių investicijų į sporto kompleksus ir aptarnavimo
sektorių, tačiau pastatyti ar sutvarkyti objektai bus naudojami ateityje – renginiams,
kurie irgi atneš papildomų įplaukų iš turistų ir vertybinių keliautojų.

Vertybinių kelionių vietoms atsirasti ir vystytis turi įtakos įvairūs veiksniai, ku-

rie gali kelti grėsmę ir (ar) suteikti galimybes kelionių organizatoriams. Svarbiausia
suprasti, kad konkrečią turistinę ar piligriminę vietą galima suvokti visiškai skirtingai.
Tas skirtingas įvairių grupių perspektyvas ir turėtų įvertinti kelionių organizatoriai,
siekiantys parduoti konkrečią vietą.

4. Piligriminių kelionių perspektyvos
Vertybinės kelionės šiandien tampa žmogaus tapatumo išraiška, gyvenimo būdo
ir vertybių indikatoriumi. Gyvenant globalioje erdvėje, kuri itin atvira pokyčiams, nuolat stiprėja noras ieškoti nekintančių orientacinių polių ar sustiprinti vertybių sistemas. Tokį norą realizuoti padeda būtent vertybinės kelionės. Kelionės tampa ne vien
tik preke, dinaminiu vartojimo elementu, bet ir kultūrine ikona ir kaskart svarbesne
kultūrinio kapitalo sudedamąja dalimi (Shaw, Williams 2004: 2).
Tiek religiniams, tiek moderniems, keliaujantiems su organizuotomis grupėmis
piligrimams būdingi bendri kelionės patirties bruožai:
1) Keliavimo patirtis. Piligrimystė yra kelionė laike ir erdvėje, išreiškiant savo
tapatumą ir vertybes. Ši kelionė turi tiek konkrečius išorinius (vieta, įvykis),
tiek vidinius (tapatumo demonstravimas, paieška) tikslus. Kaip ir kiekvienai
kelionei, piligrimystei būdinga nutraukti rutiną ir išvaduoti iš kasdieninio gyvenimo ritmo. Kai kuriose piligrimystės formose (pavyzdžiui, religinė piligrimystė pėsčiomis) keliavimas tampa pagrindiniu kelionės patirties elementu.
2) Bendruomenės patirtis. Piligrimai suvokia, kad jie konkrečiam laikui įžengia į
grupę, su kuria yra vienybėje. Norėdami keliauti su kitais, jie privalo atsisakyti dalelės savo norų, tačiau gauna kažko kito. Grupės nariai turi įtakos jų mintims ir elgesiui. Jie keliauja kartu, dalijasi tais pačiais jausmais ir patyrimais,
kartu pasiekia tikslo vietą ir kartu grįžta namo, truputį pasikeitę ir paveikti
bendro patyrimo.
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Prisiminkime V. ir E. Turner, teigusius, kad piligrimų grupė tampa tam tikra

laikina bendruomene, kuri yra už bendrų visuomenės normų ribų. Kelionės dalyvių
santykiai, pasižymintys tradicinių socialinių žymeklių atsisakymu, užima svarbią vietą jų patirtyje. Patiriamas gilus bendrumo ir vieningumo jausmas. Tai leidžia kelionės

dalyviams eksperimentuoti su savo naujais vaidmenimis (Turner, Turner 1978). Kiti
autoriai teigė priešingai, manydami, kad piligrimų grupė yra ne atskira realybė, o visuomenės mikrokosmosas (Eade, Sallnow 2000).
3) Transcendencijos patyrimas. Patyrę šventumą ir susitikę su dievybe, įsisąmoninę savo tapatumą, išgyvenę stiprias emocijas dažnai piligrimai pasiekia transcendencijos lygmenį. Jie jaučiasi kažkieno palytėti, ko negali apibūdinti žodžiais.

Tokią patirtį padeda pasiekti tapatinimasis su amžių religiniu, kultūriniu, architektūriniu ar gamtiniu paveldu, kuris peržengia žmogaus gyvenimo trukmę.
Taigi vertybinės kelionės padeda susisteminti ir aiškiai apsibrėžti pagrindines
vertybes, išreikšti ir formuoti asmeninį ir kolektyvinį tapatumus. Išskirtiniai religiniai,
sporto ar kultūros renginiai leidžia individui demonstruoti savo tapatumą, suteikdami
jam gyvenimo prasmės ir visavertiškumo pojūtį.
Piligriminės kelionės susijusios su žmonių noru keliauti. Tokias keliones skatina
bendri veiksniai: laisvas laikas, pajamos, piligrimystės vietos pasiekimo galimybės, noras aplankyti konkrečią piligrimystės vietą ar renginį.
Piligriminių kelionių skaičių lemia ir pasaulio, makroregiono ar šalies ekonominė situacija. Kai šalies gyventojų gerovė yra užtikrinta, daugiau žmonių ketina laisvalaikį praleisti keliaudami. Laisvai rinkdamiesi, kaip praleisti laisvalaikį, žmonės renkasi
tai, kas turi prasmę ar suteikia malonumo. Tačiau vertybinės kelionės visuomet turės
prioritetą prieš rekreacines ir poilsines keliones. Jos susijusios su žmogaus esme, asmeninių vertybių nusistatymu.
Kaip viena iš lanksčiausių kelionių industrijos rinkų laikoma religinė piligrimystė. K. Wright, Pasaulio religinių kelionių asociacijos prezidentas, ne kartą teigė, kad
tikėjimu besiremiančios kelionės suteikia beprecedentines galimybes turizmo agentūroms, kelionių operatoriams ir tarpininkams įgyvendinti naujas verslo idėjas ir pritraukti naujų klientų.
Kokios religinės piligrimystės vietos ateityje bus populiariausios? Kiekvienoje
pasaulinėje religijoje galima išskirti žymiausias piligrimystės vietas, kurios šiandien
yra ir ateityje bus svarbiausios piligrimų traukos vietos. Keliauti į šias vietas ar jose
vykstančius renginius jau seniai tapo tradicija.
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Krikščionių religijoje yra daugiau nei tūkstanties metų tradicija keliauti į Jeru-

zalę, Romą ir Santjago de Kompostelą. Kitos svarbios vietos – Švč. Mergelės Marijos

apsireiškimų vietos: Valšingamas, Gvadelupė, Šiluva, Lurdas, Knokas, Lichenas, Fatima,
Akita, Medžiugorjė, Kibeho ir kt. Būtina paminėti ir su Švč. Mergelės Marijos statulo-

mis ar paveikslais susijusias vietas, pritraukiančias milijonus piligrimų. Tai pirmiausia
Čenstochova (Lenkija) ir Aparecida (Brazilija).
Jau tradicija tapo įvairūs krikščioniški renginiai, į kuriuos atvyksta milijoninės

piligrimų minios. Krikščioniškas jaunimas gausiai dalyvauja kas kelerius metus vykstančiose Pasaulio jaunimo dienose ar kasmet skirtinguose miestuose vykstančiuose
Taize bendruomenės organizuojamuose naujametiniuose susitikimuose. Milijonai piligrimų iš aplinkinių regionų ar šalių susirenka į Romos popiežiaus vizitų metu aukojamas šv. Mišias.
Kokios piligrimystės vietų perspektyvos Lietuvoje? Ar galima tikėtis milijoninių
piligrimų minių ir ką daryti, kad taip atsitiktų?
Aptariant religinės piligrimystės galimybes Lietuvoje tenka konstatuoti, kad Lie-

tuva neturi tokios piligrimystės vietos, kur visa vietovės infrastruktūra būtų skirta tik
piligrimų poreikiams ir jų aptarnavimui (kaip, pavyzdžiui, Lurdas, Fatima Vakarų Europoje). Dažniausiai piligrimai šventąsias vietas lanko per atlaidus ir dauguma jų čia
išbūna vieną dieną ar kelias valandas. Kryžių kalnas, Šiluva, Žemaičių Kalvarija, Pivašiūnai – perspektyviausios vietos Lietuvoje, galinčios tapti rimtais piligriminiais cent
rais, kurių pagrindinė funkcija ekonominėje struktūroje būtų religinė. Šiandien šiose

vietose trūksta nakvynės namų, viešbučių, kur piligrimai galėtų pernakvoti, maitinimo
įstaigų. Taigi dėl nepakankamai išplėtoto aptarnavimo sektoriaus ir dėl to, kad nėra
materialinės bazės, religinės šių vietovių funkcijos ekonominėje struktūroje yra dalinės arba vienkartinės, pasireiškiančios tik per atlaidus. Darome išvadą, kad šiuo metu
Lietuvos šventų vietų potencialas nėra išnaudojamas.
Didelį vietinės ekonomikos potencialą panaudoti piligriminio centro funkcijas
turi Šiaulių miestas. Čia pakanka maitinimo įstaigų, nakvynės vietų (2007 m. Šiauliuose buvo 14 viešbučių ir motelių, galinčių apgyvendinti beveik 700 žmonių). Tačiau norint, kad piligrimai būtų ilgiau nei vieną dieną ar naktį, reikia daugiau pateikti Šiaulių
kultūrinių vertybių ar netgi įkurti daugiau religinės traukos objektų, pavyzdžiui, Kalvarijas – kryžiaus kelius, požeminę bažnyčią šalia Kryžių kalno. Tikėtina, kad unikalus Kryžių kalnas su šalia esančiu vienuolynu, galimais kitais religinės paskirties statiniais ateityje gali peraugti į nedidelį religines ir kulto reikmes tenkinantį kompleksą,
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pritraukiantį dar daugiau Lietuvos ir užsienio piligrimų. Prie to galėtų prisidėti ir šalia

Šiaulių esantis Zoknių oro uostas, kuris galėtų priimti tiesioginius skrydžius iš kitų pi-

ligrimus aptarnaujančių Europos oro uostų: Romos (Fiumicino-Leonardo da Vinci oro

uostas), Lurdo (Tarbo (Tarbes – Lurdo – Pirėnų oro uostas), Lisabonos, Santjago de
Kompostelos, Knoko ir kt.
Tačiau daug patrauklesnis ir ekonomiškai priimtinesnis Kryžių kalno – Šiluvos,

kaip bendro komplekso, vystymas. Jau tapo tradicija kasmet prieš Šilinių atlaidus pės-

čiomis keliauti iš Kryžių kalno į Šiluvą aplankant Tytuvėnus. Šis trijų dienų piligrimų
kelias galėtų tapti tokiu keliu, kuriuo Lietuvos ir užsienio šalių piligrimai keliautų iš-

tisus metus. Žinoma, tam reikia daugiau investuoti į infrastruktūrą (keliai, nakvynės
vietos, maitinimo įstaigos, rodyklės), pastatyti naujus religinius objektus (pakelės koplytėlės, kryžiai, Kalvarijos – kryžiaus keliai), daug dėmesio skirti informacijai apie šį
kelią skelbti (internetu, išleidžiant piligrimo žinyną ir kt.).

42 pav. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų 2008 m. Šiluva pasitiko
rekonstruota erdve tarp bažnyčios ir Apsireiškimo koplyčios.
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Pagrindinis piligriminių kelionių organizatorių tikslas – sukurti tokią piligrimams skirtą aplinką, kur jie galėtų praleisti ne kelias valandas, o keletą ar daugiau
dienų. Tam reikia piligrimams pasiūlyti naujų veiklų ir įvairesnių laisvalaikio užsiėmimų. Šiuo požiūriu išskirtinė vieta Lietuvoje yra Vilnius. Dievo gailestingumo vardu
besivadinantis miestas gali pasiūlyti ne tik svarbių piligrimystės vietų, bet ir kitų piligrimams priimtinų paslaugų ir laisvalaikio leidimo būdų. Be to, Vilniuje piligrimai per

kelias dienas gali aplankyti penkias ar šešias reikšmingas piligrimystės vietas (Vilniaus
Aušros Vartus, Vilniaus arkikatedrą baziliką, Dievo Gailestingumo šventovę, Vilniaus
kalvarijas, Trakų bažnyčią ir kt.) ir kitas išskirtinės architektūros ir istorijos Vilniaus
bažnyčias.

Vilniuje yra pakankamai viešbučių ir nakvynės namų (2008 m. veikė 81 kolektyvinio apgyvendinimo įmonė – 59 viešbučiai, 15 svečių namų, 6 moteliai, 1 kempingas)
(Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009), kurie piligrimams gali pasiūlyti
daugiau nei 8000 nakvynės vietų. Aušros Vartai pritraukia piligrimų ne tik iš Lietuvos. Į
Aušros Vartus, dažnai per Marijampolę, tradiciškai pėsčiomis keliauja lenkų piligrimai.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenimis, piligriminė kelionė – svarbus lenkų atvykimo į Vilnių tikslas. Lenkų piligrimai sudaro penktadalį visų apsilankiusiųjų iš šios šalies (63,4 proc. lenkų Vilniuje lankosi poilsio, pažintiniais tikslais, 9 proc.
visų atvykstančiųjų Vilniuje lanko gimines ir draugus). 2008 metais Vilniaus viešbučiuose apsistojo beveik 88 tūkst. svečių iš Lenkijos (Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009). Kita vertus, ne visuomet religiniai piligrimai apsistoja viešbučiuose
ar moteliuose. Piligrimų grupės gali nakvoti vienuolynuose, mokyklų bendrabučiuose,
todėl į oficialią statistiką gali nepakliūti.
Mažesniuose miesteliuose šventų vietų galimybės pritraukti piligrimus nėra
didelės. 2003 m. per Šilinės atlaidus Šiluvoje pašventintas ir atvertas dvasinis cent
ras – Jono Pauliaus II namai. Aštuonis mėnesius jame ugdomi klierikai, o vasarą čia
gali apsistoti piligrimai, vyksta įvairios rekolekcijos, konferencijos. Vis dėlto šie namai
negali priimti ir apnakvindinti daug piligrimų. Jame yra 23 dviviečiai kambariai, keliolika piligrimų galima apnakvindinti kitose namų patalpose. Daugiausia piligrimų (ir atvykusių per atlaidus, ir ne atlaidų metu), norinčių nakvoti šventojoje vietoje, apsistoja
pas vietinius žmones.
Kokie pagrindiniai vertybinių kelionių vystymo Lietuvoje aspektai? Pirmiausia
reikėtų pripažinti vertybinių kelionių mastą ir šventų bei vertybinių vietų potencialą (ypač tradicinės piligrimystės, sporto aistruolių kelionių). Antra, siekiant išplėsti

193

Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse

laisvalaikio praleidimo galimybes ir suteikti keliautojams paslaugas, atitinkančias jų
vertybines nuostatas, reikia tiek nacionaliniu, tiek regioniniu ir vietiniu lygiu plėtoti

partnerystę tarp piligrimystės organizatorių, ją skatinančių visuomeninių organizacijų

ir tarp turizmo politikos formuotojų. Trečia, viešinant ir pristatant vertybines keliones
reikia aiškiai suvokti piligrimų motyvus, tapatumo raiškos siekį, skirtumus tarp piligrimų grupės narių ir tarp vertybinių kelionių rūšių.

Vertybių kaita sukuria naujus piligrimų ir turistų kelionių tikslus. Nauji filmai,
knygos taip pat sukurs naujas piligrimystės vietas (prisiminkime keliones į D. Brau-

no knygoje „Da Vinčio kodas“ minimas vietas). Tikrovė socialiai konstruojama (Berger,
Luckmann 1999) per tekstus, suteikiant prasmę ar išskiriant visa tai, kas neatskiriamai
susiję su žmogaus psichika. Ir skaitome knygas, ir žiūrime filmus per savo prizmę, siek-

dami, kad sukonstruotoje tikrovėje jie įgautų asmeninę prasmę. Kaip piligrimai, mes
siekiame rasti ar sukurti asmeninę reikšmę ten, kur keliaujame, suteikti prasmę tam,
ką patiriame kelionės metu.
Nors piligrimines keliones lemia vidiniai motyvai, tačiau skatinant jas nemažai

gali nuveikti ir kelionių organizatoriai, turizmo politikos formuotojai, piligriminės vietos valdžios atstovai. Aptarkime keletą esmingiausių momentų:
1) Kelionių skatinimas ir rinkodara.
Turbūt svarbiausias elementas, be kurio būtų neįmanoma pati kelionė, yra piligrimystės objektas. Šventa ar pagarbos verta vieta yra esminis piligrimų traukos katalizatorius. Tačiau, kaip aptarėme anksčiau, net ir geografiškai stabili piligrimystės vieta
yra kultūrinis konstruktas. Geografinė vieta darosi dar mažiau svarbi, kai keliaujama į
renginį. Žinoma, kad kelionę lemia ir šalies politinė, ekonominė situacija, bendras saugumo lygis šalyje. Tad svarbu, kad ne tik fiziniu, bet ir socialiniu požiūriu vieta ir renginys būtų lengvai pasiekiami.
Pagrindinė piligrimystės vadybininkų užduotis – sužadinti poreikį ir siekį pripažinti konkrečias vietas ar įvykius kaip piligrimystės tikslus. Tam reikia pasirūpinti
simboliais ir ženklais, padedančiais atpažinti ir sieti konkrečias vietas su konkrečiomis
vertybėmis. Šias vietas būtina nedviprasmiškai apibūdinti, organizuojant keliones reikia nustatyti konkretų kelionės foną.
Piligriminių kelionių, ypač sekuliarių, rinkodara panaši į turizmo rinkodarą. Moderni piligrimystė šiandien tampa turizmo rinkodaros dalimi (Ashworth 2004: 106)
ir pasižymi rinkos segmentacija (piligrimų vertybės ir motyvai yra skirtingi). Žinoti
vertybinių keliautojų elgesio ypatumus ir jų siekius yra vienas iš kelionių organizato194
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rių sėkmės raktų. Šie elgesio ypatumai neabejotinai susiję su piligrimystės samprata,

šventos ar vertybinės vietos suvokimu. Specifiniai piligrimų elgesio bruožai, ritualai
labiau būdingi religiniams piligrimams, sporto aistruoliams, tačiau ir kiti vertybiniai
keliautojai turi specifinių ir kitokių, nei turistai, poreikių.

Gerai išmanant vertybinių kelionių prasmę, įvairius tarptautinius renginius sėkmingai gali organizuoti ir Lietuva, taip pritraukdama piligrimus iš kitų šalių. Pirmiau-

sia tam reikėtų aiškiai žinoti, kokiai grupei ar subkultūrai renginys bus organizuoja-

mas, kokios vertybės jo metu bus puoselėjamos. Kita vertus, renginys turėtų būti ne
šabloniškas ir turėti aiškias ir atpažįstamas taisykles ir nuostatas, kurios vėliau gali
tapti tradicijomis. Tokių renginių pavyzdžiai gali būti patys įvairiausi – tai ir muzikos
ar sporto festivaliai, konferencijos, suvažiavimai, parodos, labdaros renginiai, pokyliai.

Žinoma, kad galima perdirbti ir atnaujinti tradicinį renginį, siekiant naujų piligrimų ir
naujų vertybių. Kai renginys tampa tradicija, užauga ir karta žmonių, kuriems tampa
tradicija kasmet tame renginyje dalyvauti.
Į Lietuvos šventąsias vietas daugiausia keliauja Lietuvos piligrimai, tačiau vis
daugiau piligrimų grupių atvyksta ir iš užsienio, ypač į Vilnių, Kryžių kalną, Šiluvą.
Tačiau norint padidinti piligrimų srautus į Lietuvą, reikėtų plačiau skleisti įvairiapusę
informaciją apie Lietuvos religinės piligrimystės vietas kitose krikščioniškose šalyse,
internete išsamiau pristatyti šių vietų istoriją, garbinimo tradicijas, organizuoti tarptautinius krikščioniškus renginius, jaunimo festivalius.

Čia neaptarsime praktinių piligriminių kelionių vadybos aspektų, kurie sutampa
su turizmo vadyba. Gebėjimai tinkamai planuoti kelionės maršrutą, ją organizuoti, įgyvendinti kelionės planą ir programą, panaudoti kelionę rinkodaros tikslams priklauso
nuo piligriminių kelionių vadybininkų kompetencijos.
2) Visapusiškas planavimas.
Šventų vietų vystymui gali turėti įtakos geografinės sąlygos (ar vietos lengvai pasiekiamos, ar reljefas tinkamas infrastruktūrai plėsti ir kt.). Be to, ne visos religinės ir
modernios piligrimystės vietos gali vienu metu priimti dideles lankytojų minias. Gerai,
kad šiuolaikinės piligrimystės vietos labai įvairios, tad toks jų pasiskirstymas erdvėje
padeda suvaldyti didelius piligrimų srautus. Kita vertus, reikia atsižvelgti ir į vietinės
bendruomenės tikslus, kurie dažniausiai yra visiškai skirtingi nei piligrimų.
Tad kelionių organizatoriams ir visoms institucijoms, besirūpinančioms turizmo
(plačiąja prasme) veiklos valdymu ir valstybės ar savivaldybės politikos šioje srityje formavimu ir įgyvendinimu, tampa ypač svarbus kompleksinis ir subalansuotas turistinės
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ir piligriminės veiklos planavimas, kurio svarbą taip pat akcentuoja turizmo vadybininkai ir mokslinės literatūros autoriai. Pastaruoju metu į planavimo procesą įtraukiami
ne tik teritorijos ir infrastruktūros plėtros, bet ir platesni aplinkos ir sociokultūriniai

aspektai. Subalansuoto ir integruoto planavimo metu planuotojai turėtų atsižvelgti ir į
visuomenės interesus, visuomenės socialinę struktūrą ir jos pasikeitimus (demografines tendencijas, socialines grupes (ypač etnines, neįgaliųjų mažumas), gyvenimo būdo

ir vertybių pokyčius, socialines pažiūras ir normas. Gerai suplanuota veikla gali stiprinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, piligrimams, kelionių organizatoriams ir bendruomenių nariams padėti suvokti skirtingus siekius ir tikslus.
3) Reikiama infrastruktūra ir paslaugos.

Atsižvelgiant į piligriminės vietos ar renginio reikšmę, būtina pasirūpinti atitin-

kama infrastruktūra, suteikti pageidaujamas paslaugas. Žinoma, infrastruktūra ir paslaugos priklauso nuo lankomo objekto ar renginio. Jei piligrimas vietovėje ar renginyje praleis keletą valandų, tada jam būtinos paslaugos skirsis nuo tų, kai ten jis praleis
visą dieną ar keletą dienų. Teikiant paslaugas piligrimams nereikėtų pamiršti, kad vieni

jų į vietą ar renginį atvyksta pirmą kartą, kiti lankosi antrą, o dar kitų apsilankymai
kartojasi tam tikru laiko intervalu.
Stacionarius piligriminius centrus plėtojant pagal bendruosius ar specialiuosius
planus, reikia atsižvelgti į naudojamos žemės suskirstymą pagal paskirtį ir su tuo susijusius statybų reikalavimus, kelių ir automobilių stovėjimo vietų plėtros galimybes.
Sprendžiant turistų apgyvendinimo ir maitinimo klausimus, svarbu atkreipti dėmesį ir

į papildomų paslaugų teikimą (pvz., greta esančių kitų kultūrinio, istorinio ir gamtinio
paveldo vietų aplankymo organizavimą). Žinoma, visur ir visada turi būti pasiekiama
vaizdinė ir tekstinė informacija apie piligrimystės objektus, pasirūpinta kitais elementariais dalykais, kaip šiukšlių surinkimas, nuotekų šalinimas.
Siekiant pamatyti kultūros objektą kelionė kai kada gali būti būtina. Architektūros pastatas yra konkrečioje geografinėje vietoje, kaip ir renginiai, kurie vyksta iš
anksto numatytose ir jiems pritaikytose vietose.
Kokios kelionių tendencijos ateityje? Piligrimystė egzistuoja besikeičiančiame
socialiniame, kultūriniame, politiniame ir ekonominiame kontekste, todėl svarbu akcentuoti piligrimystės, kaip proceso, plėtrą. Tiek moderni, tiek tradicinė piligrimystė
yra dinamiška ir besikeičianti.
Kelionių sektorius labai sėkmingai išnaudoja šiuolaikinių komunikacijos priemonių, ypač interneto, privalumus. Tiek didelės, tiek mažos kompanijos, kelionių orga196
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nizatoriai įvairiais būdais stengiasi, kad jų informacinės ir reklaminės žinutės pasiektų

kelionių vartotojus, o apsisprendę pirkėjai už keliones mokėtų elektroniniu būdu. Ateityje elektroninė erdvė taip pat bus vienas iš reikšmingiausių veiksnių didinant kelionių
skaičių ir skatinant žmones keliauti.

Kelionių pasiūla ir paklausa didėja, todėl tikėtina, kad kelionių sektorius bus
vienas iš sparčiausiai ir dinamiškiausiai augančių. Vertybinių kelionių augimą taip pat
lemia bendrieji turizmo sektoriui įtakos turintys veiksniai:
► laisvo laiko dalis gyventojų asmeninio laiko struktūroje;
►
►
►

ekonominė pasaulio, regiono ar konkrečios šalies situacija;
politinė situacija atskirose šalyse;
informacinių technologijų ir transporto (ypač oro) plėtra;

demografinė situacija, didėjantis mobilumas;
► socialinės ir kultūrinės nuostatos, asmeninės ir bendruomeninės vertybės, jų
kaita.
Didėjantis pasaulio mobilumas, darbo migracija padeda sukurti naujus keliautojų maršrutus (darbo vieta – gyvenamoji vieta, darbo šalis – gyvenimo šalis – gimtoji
šalis). Lengviau pasiekiamos žinios kuria naujas veiklos sritis, naujus interesus ir naujas vertybes. Tikima, kad ateityje kelionių sektoriuje svarbiausia bus ne paslaugos, o
individuali patirtis (Goeldner, Ritchie 2006). Ši patirtis neišvengiamai bus susijusi su
asmens veikla, jo asmeniniu ar kolektyviniu tapatumu.
Pastebime, kad, didėjant kelionių reikšmei laisvalaikio struktūroje, daugėja jų
formų ir rūšių. Tolesnėje perspektyvoje viena iš galimybių – visų kelionės formų ir rū►

šių konvergencija. Tada kelionė taptų neatsiejama gyvenimo dalimi, kai ir verslo klausimai sprendžiami, ir su vietos kultūra susipažįstama, ir vertybiniai objektai aplankomi.
Globalioje erdvėje išnyktų pati kelionės sąvoka, tiesiog atsižvelgdami į žmogaus darbą
ir gyvenimo būdą keistume geografinę buvimo vietą.
Tačiau labiau tikėtina, kad žmogaus geografinis mobilumas, nors ir veikiamas
įvairių veiksnių, išliks. Atsižvelgiant į motyvus bus galima pasirinkti aiškų vertybinį
geografinį mobilumą. Puoselėdami savo asmenines vertybes, asmeninį ir socialinį tapatumą, žmonės išsiruoš į jiems reikšmingą piligriminę kelionę.
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Įvertinus įvairius teorinius požiūrius į piligrimystę ir atlikus empirinio piligrimų

tyrimo analizę, galima daryti tokias išvadas:

Piligrimystė ir turizmas
Kelionių sampratos analizė rodo, kad šiandien terminai keliautojas ir turistas

dažnai vartojami sinonimiškai, o asmenys, keliaujantys dėl įvairių motyvų, vadinami

turistais. Dėl turistinės veiklos kompleksiškumo ir interesų skirtingumo nėra visiems
priimtino turizmo apibrėžimo. Kadangi oficialiuose, statistiniais tikslais naudojamuose turizmo apibrėžimuose ne tik nėra atsižvelgiama į kelionės tikslus, bet į juos įtraukti ir ne laisvalaikiu (pvz., darbo tikslais) keliaujantys asmenys, todėl turizmo sąvoka

suprantama dviprasmiškai, o tai kelia sumaištį. Mokslinėje literatūroje turizmas siejamas su daugeliu skirtingų veiksnių: laisvalaikiu ir kelione jo metu, rekreacija, keliautojų motyvais ir kelionės patirtimi, specifinės patirties įgijimu, prekių ir paslaugų
vartojimu.

Piligrimystė ir turizmas yra tarpusavyje susipynę reiškiniai. Jų konvergencija

pasireiškia bendra infrastruktūra, naudojamu transportu, finansinių išteklių, laisvalaikio ir socialinio pritarimo būtinumu, o divergencija – piligrimystės ir turizmo vie-

tų, kaip visiškai priešingų kelionių kontinuumo taškų, į kuriuos judama priešingomis
kryptimis, samprata. Piligrimai ir turistai pirmiausia skiriasi kelionės motyvais, taip

pat tikslo vietos, lankomų objektų, praleisto laiko, atliekamų veiksmų ir susiklosčiusių
situacijų vertinimu. Išanalizavus turizmo ir kelionių sampratą, pagal kelionės tikslą ir
keliautojų motyvus visas keliones galima suskirstyti į tris dideles grupes: 1) poilsinės

ir pažintinės (turistinės kelionės); 2) vertybinės (piligriminės kelionės); 3) poreikio ir
instrumentinės (verslo kelionės, kelionės gydymosi tikslais ir kt.).
198

Išvados

Vertybinės kelionės samprata
Piligrimystė (piligriminė kelionė, vertybinė kelionė) – tapatumą ir vertybes išreiškianti, geografinėje erdvėje atliekama kelionė. Jos metu dėl dvasinių ar vertybinių
motyvų keliaujama į šventas, gerbtinas ar kitas su asmens vertybėmis ir tapatumu susijusias vietas. Piligriminė (vertybinė) kelionė yra vertybinio idealo išraiška, tapatumo

patvirtinimas ir demonstravimas. Tokia kelionė padeda ugdyti ar keisti asmeninį ir
kolektyvinį tapatumą, spręsti savęs įprasminimo ir suvokimo problemas, išskirti save
identifikuojančius požymius, pasaulėvaizdį ir vertybes. Vertybinių keliautojų puoselėjamos vertybės gali sietis su religija, asmeninio dvasinio kelio paieška, taip pat įkūnyti
nacionalinius, kultūrinius ar kitus kolektyvinius idealus, arba tai gali būti atskiro individo unikali vertybė. Taigi piligrimystė – tai ir kelionė į asmeniniam tapatumui reikš-

mingus renginius ar susitikimus su gerbtinais ir didelio autoriteto žmonėmis, taip pat
asmeninio tapatumo paieškos kelionė.

Įvertinus esminius vertybinės kelionės sampratos aspektus, galima išskirti keturis pagrindinius piligriminės kelionės bruožus: aiškus, kultūriniu požiūriu sukonst
ruotas geografinis kelionės tikslas; vertybiniai vidiniai motyvai, skatinantys šį tikslą
pasiekti; kelionės sąsaja su asmens tapatumu; specifinis elgesys. Aiškus piligriminės
kelionės sampratos modelis leidžia išskirti dvi pagrindines vertybinių kelionių grupes:
tradicinę (religinę) piligrimystę ir modernią (nesusijusią su religija) piligrimystę.

Piligrimų tapatumas
Kompleksiškai ir visapusiškai vertybinių kelionių ypatumus galima analizuoti
išskiriant tris pagrindinius kelionę sudarančius elementus: asmuo, išreiškiantis religinį, tautinį, kultūrinį ar sporto aistruolio tapatumą; keliavimas iš namų aplinkos į vertybinio idealo vietą (mobilumas geografinėje erdvėje); geografinė tikslo vieta, kultūriniu, simboliniu ir erdviniu požiūriu įkūnijanti tam tikrą vertybę. Šių elementų analizė
atskleidė, kad religiniams piligrimams būdingas stiprus religinis tapatumas, nebūtinai
atstovaujantis konkrečios religinės konfesijos (katalikų) doktrininiam tikėjimui. Pažymėtina, kad pagal skirtingus religinio tapatumo lygmenis organizuotose grupėse keliavusių religinų piligrimų religingumas gerokai skiriasi nuo skirtingų tyrimų metu nustatyto bendro Lietuvos gyventojų religingumo. Vertybinių kelionių motyvai priklauso
nuo daugelio priežasčių, kurių svarbiausios yra piligrimų gyvenimo patirtis, gyvenimo
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būdas, socialinė ir kultūrinė įtaka. Atlikus piligrimų motyvų ir vertybių kelionės metu
faktorinę analizę, pastebėta, kad modernių piligrimų kelionės motyvai iš esmės sutampa su religinių piligrimų kelionės motyvais. Kelionių dalyviams būdingas vienas iš keturių kelionės sampratos modelių. Kelionė suprantama kaip:

1) laisvalaikio leidimo būdas;
2) vertybių (religinių ar sekuliarių) išraiška, siekis jas patvirtinti;
3) vidinių pokyčių galimybė, vidinis atsinaujinimas;
4) instrumentas siekiant kitų tikslų.

Kadangi ne visiems vertybinių kelionių dalyviams būdingos vertybinės nuostatos, išskiriame netikro piligrimo sąvoką. Netikras piligrimas – tai asmuo, keliaujantis
su piligrimų grupe, tačiau turintis ne vertybinius ar tapatumą išreiškiančius kelionės
tikslus. Pastebėta, kad daugiausia vertybinį kelionės aspektą akcentuoja religiniai piligrimai (9 iš 10), taip pat pusė sporto aistruolių. Dauguma tyrime dalyvavusių kultūrinių piligrimų kelionę vertina kaip pramogą ar laisvalaikio leidimo būdą. Remiantis
empirinio tyrimo analize galima teigti, kad daugiau nei pusei keliautojų, turinčių aiškų
geografinį kelionės tikslą, svarbiausia kelionėje yra išgyvenimai ir emocijos tikslo vietoje arba (ketvirtadaliui) pati kelionė.

Tradicinis ir modernus piligrimas
Lyginant tradicinę ir modernią piligrimystę ryškėja šių kelionės rūšių panašumai
ir skirtumai. Tiek tradicinei, tiek moderniai piligrimystei būdingi panašūs socialiniai ir
ekonominiai veiksniai, turintys įtakos kelionei, kelionės formos, dalys, tikslo vietos įprasminimo siekis. Suprantama, kad religiniai ir modernūs piligrimai skiriasi savo gyvenimo
vertybėmis, požiūriu į tikėjimą, tačiau svarbu pažymėti, kad tradicinė religinė piligrimystė yra labiau struktūruota ir ritualizuota, šioje kelionėje labiau vertinami sunkumai ir
nepritekliai. Šiuo aspektu ypač išsiskiria religinė piligriminė kelionė pėsčiomis. Pagrindiniai religinės piligriminės kelionės motyvai yra religiniai, dvasiniai: prašymas Dievo
malonių, sveikatos, padėka Jėzui ar Švč. Mergelei Marijai, dvasinis ieškojimas ir atsinaujinimas. Pagrindiniai modernių piligrimų motyvai yra vertybiniai: mylimos komandos
palaikymas, artimiausio stiliaus muzikos grupės ar atlikėjo koncerto klausymas, gyvenimo autoriteto pagerbimas. Ryškiai skiriasi skirtingų vertybinės kelionės rūšių piligrimų
socialinė demografinė charakteristika. Religinėje piligrimystėje daugiausia moterų, tarp
sporto aistruolių – dauguma vyrų, kultūriniai piligrimai išlaiko lyčių pusiausvyrą.
200

Išvados

Geografiniai kelionės tikslai
Vertybinė kelionė – tai kelionė į kultūriniu požiūriu sukonstruotą tikslo vietą,

kuri yra svarbiausia išreiškiant asmens tapatumą. Pabrėžtina, kad kelionė padeda įprasminti konkrečias vietas, formuoti šių vietų reikšmes. Vietos, į kurias keliaujame, atspindi mūsų gyvenimą, vertybes ir tapatumą. Religinių piligrimų kelionės tikslas – šventa

erdvė, kuri yra svarbus religinės išraiškos geografinis dėmuo. Atsižvelgę į respondentų
aplankytas vietas, į lankymosi tradicijas, vietos traukos geografinį arealą, apsilankiusių

piligrimų skaičių, šventų vietų hierarchinę reikšmę ir svarbą, išskiriame 20 pagrindinių religinės piligrimystės vietų Lietuvoje. Nustatytos populiariausios lietuvių lankomos šventos vietos užsienio šalyse yra Roma, Lurdas ir Čenstochova. Modernūs piligrimai lanko kultūrinius, sportinius ar nacionalinę reikšmę turinčius renginius, politiniu
požiūriu svarbius įvykius, kitas kolektyvinio ir asmeninio tapatumo vietas. Tapatumo,
vertybių ir kelionės tikslo sąsajas leidžia įžvelgti labiausiai norimos aplankyti vietos ar
įvykio identifikavimas. Analizuojant sociologinį piligrimų tyrimą paaiškėjo, kad dauguma religinių piligrimų (du trečdaliai) kaip labiausiai asmens vertybes atitinkančias
vietas išskiria krikščioniškos piligrimystės vietas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse,
religinių renginių vietas. Modernūs piligrimai labiau norėtų aplankyti ar jau aplankė
konkrečias užsienio šalis ir miestus, o sporto aistruoliai norėtų aplankyti ar jau aplankė įvairius sporto renginius, konkrečias varžybų sales, stadionus, kultūriniai piligrimai – konkrečių muzikos grupių koncertus.

Piligrimų elgesys
Monografijoje aptariami specifinio piligrimų elgesio modelio sudedamieji komponentai. Vertybiniams keliautojams būdingas siekimas įprasminti tikslo vietą (kelionės intencijų palikimas, votai, įrašai, uždegta žvakė, suvenyrai ir kt.), atlikti vienus ar
kitus ritualus. Tradicinėse religinėse piligriminėse kelionėse ypatingą reikšmę įgyja
bendri religinės praktikos ritualai: malda, kasdieninis dalyvavimas šv. Mišiose, nuodėmių išpažinimas. Sporto aistruolių tapatumą pabrėžia specifinės aprangos ir atributų
demonstravimas, skanduotės. Įvertinus V. ir E. Turner ir kt. piligrimystės teorijas, pažymėtina bendrystės potyrio reikšmė kelionėje ir tikslo vietoje. Vertybinėje kelionėje
keliautojus sieja vienijanti patirtis ir bendros vertybės. Kelionėje patiriamas bendrumo
ir vieningumo jausmas yra svarbi jos dalyvių patirties dalis. Piligrimų grupė tampa tam
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tikra laikina bendruomene, kuri yra už bendrų visuomenės normų ribų. Todėl vertybinėse kelionėse dalyviai ne tik patenkina savo socialinius poreikius, bet ir užmegzdami
naujus socialinius ryšius formuoja savo asmeninį tapatumą.

Piligrimystės reikšmė
Kelionėje praleistas laikas yra šventas ir nekasdieninis. Keliaudamas piligrimas

ištrūksta iš kasdieninės darbo aplinkos į gyvenimo prasmės horizontus. Piligriminė
kelionė turi perėjimo ritualų bruožų, ji išlaisvina individą iš privalomų kasdieninių sta-

tuso ar vaidmenų suvaržymų. Piligrimystė turi įtakos kultūrai ir ekonomikai. Religinė
piligrimystė paveikė meno ir architektūros formas, skatino rašyti kelionių aprašymus
ir dienoraščius, literatūros kūrinius piligrimystės tema. Ekonominė piligrimystės reikšmė – tai pajamos lankomos vietos administraciniam vienetui, regiono infrastruktūros
ir aptarnavimo sektoriaus plėtra, naujos darbo vietos. Piligrimystė taip pat svarbi asmeniniam ir socialiniam tapatumui. Socialinė piligrimystės reikšmė pirmiausia atsiskleidžia stiprinant kolektyvinį tapatumą (religinį, tautinį, kultūrinį). Žmonės tapatinasi su konkrečiomis vietomis, tad dažnai vietos, į kurias keliaujame, ne tik kitiems, bet
ir mums patiems parodo, kas mes esame.
Piligrimystės reikšmę rodo ir piligriminių kelionių mastas. Vien tik į religines piligrimines keliones (įskaitant keliones į atlaidus ir į užsienio šalių šventoves) kasmet Lietuvoje išsiruošia vidutiniškai apie 300 tūkst. žmonių (apie 9 proc. Lietuvos gyventojų).

Baigiamieji teiginiai
Piligrimystė suteikia išskirtinio žavesio kelionių ir turizmo tyrimams. Šioje knygoje analizuotam piligrimystės fenomenui būdingas mobilumas erdvėje ir laike, siekiant išreikšti skirtingą asmeninį ir socialinį tapatumą, svarbiausias gyvenimo vertybes. Monografijos išvados, kaip atsakas į pagrindinius iškeltus uždavinius, leidžia apibendrinti atliktą analizę ir pagrindžia abu pagrindinius teiginius:
1.	Tradicinė ir moderni piligrimystė yra būdas išreikšti asmeninį ar socialinį
tapatumą, kuris kelionėje yra formuojamas ir stiprinamas, taip pat vertybes,
apimančias įvairius socialinio ir asmeninio gyvenimo aspektus.
2.	Piligriminių kelionių dalyvių gyvenimo ir kelionės vertybės yra skirtingos:
skiriasi kelionės motyvai, elgesys jos metu, tapatumo raiška.
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Vertybinės kelionės išlieka vienos iš lanksčiausių ir dinamiškiausių kelionių in-

dustrijoje. Vertybių ir tapatumo paieškos sukuria naujus kelionių tikslus – naujas geografines kelionių vietas, kurias, norėdami išlikti savimi ar savo bendruomenės dalimi
globalioje erdvėje, piligrimai būtinai stengsis aplankyti.
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Summary

Darius Liutikas

Pilgrimage.

Manifestation of values
and identity in the journeys
Background
We live in a globalised, mobile and continuously changing world. At present the most acceptable

and popular mobility form among people is tourism. According to the data of the World Tourism

Organization nearly over 900 million international arrivals were recorded in 2008 (WTO 2009).

Apart from cognitive and recreational tours the nowadays concept of tourism also involves other
kinds of journeys – scientific, business, pilgrimage journeys. All travelling individuals, whatever is

the purpose of their travel, are becoming tourists, while the tourism itself, as the definitions, which
are provided further, will demonstrate, became a synonym for travelling. And still it is extremely
difficult to analyse tourism as a homogeneous phenomenon because journeys differ from each other
with regard to their motivation, objectives, means and forms. Valuistic journeys that seek to express

attitudes to values and outline the guidelines for the identity of their participants are analysed in
these book. Such journeys can be considered as a separate group of journeys.

The most ancient ever known valuistic journeys are religious pilgrimages. However today, ac-

cording to S. Coleman and J. Elsner (1995), despite of changes in the society and alterations in the

perception of identity and communication technologies the religious pilgrimage has proved its ca-

pability to adapt to the innovations of the secular modernity or even appropriate them. Nowadays
changes in the society – globalisation, virtualisation – increasingly enable blending the sacrum and
profanum, valuistic and consumeristic spheres. Pilgrimage is turning into a valuistic journey with its

target being not only a sacred place but also an estimable from the valuistic point of view place or
event. Therefore, we define a pilgrimage or a valuistic journey as a journey seeking a valuistic ideal
or expressing this ideal. During a pilgrimage a traveller goes through different physical, emotional

and spiritual experiences. It is a good occasion for the participants of the journey to think over the
sense of life, its values, and relations with other individuals. During the journey, the identity, outlook
on the world and values are expressed, demonstrated and consolidated.
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SUMMARY
The scientific research of valuistic journeys and their relationship with personal identity has

been very limited so far both in Lithuania and all over the world. In general, although travelling plays

a very important role in a country‘s economy generalising research on travellers‘ identity, travelling
motivation and objectives has been insufficient in Lithuania.

A valuistic journey is an important type of expression of personal identity requiring deep sci-

entific analysis. Thousands of people set out to valuistic journeys in Lithuania and abroad annually,

however, their motivation, valuistic disposition, and experiences during the journey have not been

investigated sufficiently. Apart from sociology the phenomenon of valuistic journeys can be subject
to investigation by absolutely different fields of science ranging from social geography, anthropology

to religion research, psychology, economics, ethnology, culturology, history, politology. Information
in the field of history, literature, folklore enables understanding the specific features of the development of the phenomenon of valuistic journeys and construing it within the context of entire culture.

Thus journeys are among the few phenomena, which draw attention of scientists of different academic areas. Valuistic journeys and the meaning behind them were normally investigated with re-

gard to different aspects. As mentioned above generalising research publications on the relationship
between travelling and identity are insufficient.

Scientists from abroad were mostly engaged in investigating the phenomenon of religious pil-

grimage. Religious pilgrimages in geographical aspect were investigated by Rinschede (1986, 1990,

and 1992), Bhardwaj, Rinschede (1988), Bhardwaj (1973), Tanaka (1984, 1988), Nolan and Nolan
(1989), Jackowski (1996, 1998, 2000) etc. Important insights in investigating the problems relat-

ed to pilgrimage were provided by Turner (1967, 1969, and 1973), Turner and Turner (1978) and

their critics Eade and Sallnow (1991). Issues related to the pilgrimage concept were investigated by

Morinis (1992), Coleman, Elsner (1995), Coleman, Eade (2004) while the modern secular pilgrimage was investigated by Clift and Clift (1996). Links between pilgrimage and tourism were investigated by Mac Cannell (1976), Graburn (1989), Cohen (1972, 1979, 1992), Smith (1992). Research

publications by Nolan and Nolan (1989), Rinshede (1992), Jackowski (2000), Tomasi (2002) were of
particular importance with regard to studies of religious tourism.

Research on valuistic journeys in Lithuania is in its starting point. Although there are no gen-

eralising publications on the issues of pilgrimage and the identity of pilgrims, however, the number

of publications analysing different aspects of the phenomenon of religious pilgrimage as well as
specific sacred sites is fairly big.

In the historical-geographical aspect the Holy Virgin Mary cult and the sacred places related to

this cult were investigated and described by Rev. Vaišnora in his book “Worship of Mary in Lithua-

nia” (Rome, 1958) and by Rev. Skrinskas in his book “Guide of a Pilgrim” (Kaunas, 1999). The issue
of mingling together of the forms of catholic piety and the peculiarities of the local ethnic culture in

Lithuanian Calvary rites was analysed by Motuzas. The monographs “History of Lithuanian Calvary

Crossways, Ritual Customs and Music” (Kaunas, 2003), “Vepriai Calvary. Historical, Ethnological and

Ethno-Musicological Aspects” (Kaunas, 2006). A few articles where the pilgrimage phenomenon is

discussed also need to be mentioned. Lithuanian Lourdes was investigated by Lileikienė (2003). In
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the sociological aspect this phenomenon was analysed by Vosyliūtė (Vosyliūtė 1995, 1996, 2005).

The pilgrimage culture was investigated with the application of culturological comparativistic methods by Vasiliūnienė (Vasiliūnienė 2000).

The social identity in Lithuania has been traditionally investigated in the national and ethni-

cal aspects. A fairly big number of books has been published on this topic, theses written, scien-

tific articles published (Taljūnaitė 2006). The works of Taljūnaitė (editor, 1996), Grigas (2001),

Krukauskienė, Trinkūnienė, Žilinskaitė (ed. board, 2003), Putinaitė (2004), Kuzmickas (2007) and
latter works of other authors should be mentioned. The important researches done by Šutinienė

(2006), Kuznecovienė (2006) and other authors according project „The ways of expression of
Lithuanian national identity: social memory, cultural succession and changes in the frame of glo-

balization“ (project leaders Čiubrinskas, Kuznecovienė), which was supported by Lithuanian State
Science and Studies Foundation. Quite a number of Lithuanian sociologists analysed values, valuis-

tic attitudes and orientations: Mitrikas (editor, 1999), Juknevičius (2002, 2003), Vosyliūtė (editor,
2003) and others.

In this book the phenomenon of valuistic journeys was analysed from the point of view of the

sociologic aspect bearing in mind its multiplicity and complexity. Travelling is analysed from the

point of view of one of the key categories of sociology – identity. Analysis of research carried out by

Lithuanian and foreign scientists enables to maintain that this is the first time that the expression of

identity and values in valuistic journeys has been analysed in the sociological aspect in an integrated
and thorough manner.

The object of the monograph – traditional and modern pilgrimage (valuistic journey) in the ex-

pression of the identity of an individual.

As we noticed, pilgrimages divided into two big groups. A traditional (religious) pilgrimage is

a journey to places related to religion while a modern pilgrimage is a journey to secular places not
related to religion.

The problem analysed in the monograph is the relationship of traditional and modern pilgrimage

with an individual’s values and his/her identity.

Objective of the book is to investigate the relationship of the traditional and modern pilgrimage

with the values of an individual and his/her personal or social identity.
Major Tasks:

1.	To define the conception of a pilgrimage, its relation to other kinds of travel;

2.	To highlight the manifestation of personal values and identity in pilgrimage journeys;

3.	To compare the expression of identity of a traditional religious pilgrim and a modern pilgrim;

4.	To identify major values of travellers, journey motives, values pursued during the journey;

5.	To investigate geographical objectives of the journey giving meaning to the identity, their
formation;

6.	To assess the major tendencies of travellers’ behaviour as well as other factors of expression
of travellers’ identity;
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7.	To reveal personal, cultural and economic value of valuistic journeys;

8.	To discuss future of pilgrimage.
Hypotheses

1.	Traditional and modern pilgrimage is the means of expressing personal or social identity,

which is constructed and reinforced during the journey, as well as values covering different
aspects of social and private life,

2.	Participants of a pilgrimage have different life and journey values i.e. the motives of theirs
journey, their behaviour during the journey and manifestation of their identity is different.

The book summarises results of several years of research carried out by the author, therefore the

methods of research are very different. The monograph is based on the following methods: analysis
of literature, synthesis, typological, systematic, generalisation, comparative, cartographic. The major

working methods are characteristic of the majority of social sciences: questionnaires, observation.
Research data are analysed with the application of statistical methods (factor analysis, etc.).

The quantitative research on Lithuanian pilgrims carried out by the author illustrates his theo-

retical insight. The research in question on Lithuanian valuistic travellers is based on the data of

the questionnaire inquiry, which was carried out in July 2007 – May 2008. During the research 700
valuistic travellers (400 religious pilgrims and 300 modern pilgrims) of the age from 14 to 74 years

old were interviewed. For the selection of respondents non-probability purposive sampling was applied. Valuistic travellers were interviewed in organised groups going to places or events of religious
or modern pilgrimage.

In this research pilgrims who travelled in an organised group outside Lithuania to other coun-

tries’ religious pilgrimage centres or concerts or travelled to religious pilgrimage places or sport
competitions in Lithuania by a special bus in an organised group were interviewed. All the pilgrims

had to cover a distance of at least 50 km from the departure to the destination point, i.e. this was the
shortest distance from their home to the sacred place or the event where they participated.

An individual travelling in space with his own valuistic attitudes, identity, motivation is one of

the key elements of the journey, therefore, journeys in this thesis are considered as the place of seek-

ing these attitudes and the personal self or their demonstration. No doubt, the research results are

relevant for specialists of different fields related to journeys and tourism: travel and event planners,
representatives of the tourism industry.

In 2007, the Government of the Republic of Lithuania approved a programme for the period

of 2007–2013 for the creation of the Pilgrim Rout of John Paul II in Lithuania and adaptation of its
objects for the needs of pilgrims and tourism. One of the objectives of the programme is to increase
the number of pilgrims and tourists in the religious pilgrimage places in Lithuania. Therefore, the

understanding of the journey motives of religious pilgrims, their behaviour and manifestation of
their identity during the journey are of particular relevance. Therefore, the research results can be
used for further governmental programmes related to the development of pilgrimage and tourism
in Lithuania.
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Therefore, the research material could be used in further research on religious and modern

pilgrimage, journeys of sport fans and identity expression in Lithuania. The research results contrib-

ute to the further development of the sciences like identity sociology, tourism and leisure sociology,
social geography, religion research in Lithuania.

The book allows better understanding the conception of journeys, their type and motivation of

travellers. The thesis reveals different meanings and sense behind valuistic journeys.

Structure and results
The Book is comprised of five chapters.

In the first Chapter the conception of journeys and pilgrimage is presented as well as the rela-

tionship between pilgrimage journeys and tourism and its different forms.

Officially tourism is defined as activity of persons who travel to places outside their tradition-

al environment for leisure, business or other purposes and stay there without interruption for no

longer than one year. This definition defines tourism as industry characterized by services rendered.

However, academic conception of tourism is fairly different. Social scientists define tourism as a voluntary and temporary journey carried out in leisure time seeking to experience novelty and changes.

So tourists are persons travelling for pleasure or recreation. Tourism does not cover persons travelling on valuistic purposes (pilgrimage) or on necessity or instrumental purposes (medical treatment, business travels, visiting relatives, etc.).

The conception of pilgrimage (pilgrimage journey, valuistic journey) covered the journeys car-

ried out within geographical space expressing identity and values. By the term identity we can understand perception of the self both on the social and personal (self-consciousness) level, self-de-

scription and distinguishing features for self-identification in each situation. A value means belief

defined in the cultural sense and considered to be the key landmark for views and behaviour. Val-

ues are desired objectives, which predetermine the major principles of an individual’s life. Personal

identity is important both in religious pilgrimages and in modern pilgrimages. In this book journeys
are looked at from the point of view of personal identity, and an individual, a pilgrim himself becomes the key component of the journey.

The destination of this kind of journeys, which are carried out on the grounds of spiritual or

valuistic motives, are sacred, estimable or other places related to personal values. Pilgrimage also
means a journey to events significant for personal identity or to meet estimable persons or persons

with authority as well as a journey searching for personal identity. Pilgrimage is characterized by a
clearly defined, constructed from the cultural point of view target of the journey and valuistic internal attitudes impelling to reach this target.

In order to justify or reject the hypotheses provided in this monograph it is important to find out

how pilgrims themselves describe and evaluate their own journey. Here we receive multiple results.

Over 60 per cent of religious pilgrims and one third of secular pilgrims define the pilgrimage itself as
a spiritual journey to a sacred place. However, a quarter of secular pilgrims understand a pilgrimage
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as any valuistic journey thus supporting the idea of the development of the pilgrimage conception,
which is put forward in the thesis. When the pilgrims were asked to define their current journey

their opinions differentiated. 90 per cent of religious pilgrims thought that their current journey was
a pilgrimage or a valuistic journey. More than one third of sport fans agreed that their journey was

a valuistic journey. Nearly another third of them defined their journey as a way of spending leisure
time without attaching any valuistic meaning to it. Others (16 per cent) simply indicated that this

was a journey to a match, a journey to support their team or simply “an important journey”. Therefore, about half of sport fans evaluate their journey as an exceptional and valuistic while the other
half of them consider such a journey simply as a way of spending leisure time or entertainment.
Meanwhile three quarters of those travelling to concerts consider their journey as an entertainment,
tourist or cognitive journey.

A relevant issue is the relationship between valuistic journeys and tourism. Lithuanian sci-

entists often see tourism as a measure for meeting recreational needs (Grecevičius, etc., 2002). Of
course, with regard to their external objectives and infrastructure valuistic journeys today become

very close to the concept of modern tourism, however, on the other hand, the inner objectives of the

traveller and his/her valuistic disposition, clear motivation and behaviour, which expresses his/her
identity, separate these types of journeys. Valuistic travellers can be often distinguished from other
travellers by the fact that in most cultures they are inclined to be recognised as such because the
journey like this is part of their personal identity.

To be able to classify a journey as a valuistic journey it has to possess several important fea-

tures:

1) clearly expressed geographical destination of the journey, which embodies a certain value;
2) valuistic motives of the journey, internal attitudes impelling to carry out the journey;

3) strongly expressed link between the journey and the identity of the traveller where the journey is an expression of personal identity or search for this identity;

4) specific behaviour during the journey and at the destination point characterized by typical
rites or models of behaviour.

Two different principle theoretical trends can be distinguished in pilgrimage and tourism stud-

ies. One of them tends to identify pilgrimage with tourism (convergence) while the other one tends

to consider these two phenomena as fundamentally different (divergence). Let us discuss these
trends in more detail.

Both valuistic and tourist journeys take place within geographical space, the same infrastruc-

ture and types of transport are used like in tourism. Historical paths of religious pilgrims turned
into roads while pilgrims’ hospices turned into bars and inns. Little shops beside churches both
secular and religious are trading in foodstuffs, beverages, souvenirs as well as other items necessary
for travellers. Pilgrimages are carried out by coaches, cars, the journey programmes increasingly

cover elements not related to the direct target of the journey. Therefore, better transport system,
more effective travelling planning, better possibilities for stay as well as conveniences in sacred and
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valuistic places make the pilgrimage very similar to tourism. In other words, the tendency of the late
modernism with its focus on an individual and mingling the sacrum and profanum or valuistic and
consumeristic areas is still in progress today. From the point of view of the tourism industry religious
or valuistic objectives of the journey fall among any other possible objectives of tourist journeys.

In the process of comparing tourism and pilgrimages more differences could be identified. These

differences are the most outstanding in religious pilgrimage and sport fan journeys.

And still, as it has been mentioned above, the main difference distinguishing a tourist and a

pilgrimage journey is the motivation of the traveller and his/her inner disposition. Religious or valuistic motives are primary in a pilgrimage, its basis remains the same, i.e. reaching the target of the

journey and at the same time expressing personal identity and values, defining the features, which
identify the self.

In pilgrimage and tourist journeys the estimation of destination, objects, time, activities and

situations are also different.

In each individual case in order to distinguish pilgrims from tourists or casual onlookers with-

out inner motivation the following factors could be considered:

1) composition of the visitors (travelling in an organised group of people with similar views, in
a community, religious pilgrimage, i.e. escorted by a clergyman is of particular importance to
a pilgrimage);

2) date of the journey (plenary indulgence feasts, religious festivals and holidays, anniversaries
of revelations, sport competitions and festivals, national and cultural anniversaries, concerts,
famous exhibitions attract more valuistic travellers);

3) travellers’ behaviour during the journey and at the destination point (religious pilgrims typi-

cally participate in all religious ordinances, activities of cult, prayer in the course of the journey while for secular travellers use certain models of behaviour usually manifesting themselves through rites);

4) duration of staying at the destination point (it is likely that pilgrims will stay longer in the
valuistic place or event);

5) travel planning (planners of religious pilgrimages are usually ecclesiastical or religious communities, clergymen; sport fan journeys are organised by fan clubs while journeys to concerts are organised by fan organisations related to a specific style of music, etc.);

6) means of travelling (pilgrims use all kinds of transport, however, pilgrimages on foot are
exceptional);

7) the route of the journey (more typically, other valuistic or sacred places are visited during

a pilgrimage while the destination of the journey is a clearly defined, specific valuistic or
sacred place).

However, these formal factors are not effective enough to distinguish the conception of a tourist

(recreational, leisure oriented) journey from a pilgrimage (valuistic) within an organized group of
pilgrims.
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In the second Chapter the expression of identity and values in pilgrimages is analysed.

Each pilgrimage is comprised of three major elements:

1) an individual with his/her identity, values, motivation,

2) the fact of travelling as such, mobility within geographical space characterized by different
ways of travelling and effected by environment and fellow-travellers;

3) the destination point, which from the cultural, symbolical and special point of view embodies
a certain value.

Firstly, the focus is placed on the mobility as the means for manifestation of values. We move

within the cultural space, which has different territorial categories.

The significance of the choice of a place increases. The cultural and empirical effect of a place

on the construction of identity was analysed by different disciplines, primarily by social and cultural
geography, environmental psychology and sociology. Analysis showed that spaces apart from having

an effect on individuals offer opportunities for the construction of identity (Benwell, Stokoe 2006).
Individuals identify themselves with specific places, therefore, such places can often become kind
of a sanctuary for those who try to demonstrate alternative identity (marginal groups). The effect

of valuistic journeys could be discussed with regard to different elements of a journey. Today the

focus of social sciences on the relation between space, place and identity is increasing. Who we are is
inseparable from where we are. All the aspects of our social life manifest themselves in material and
symbolical space, which is both constructed socially and shaping sociality (Dixon 2008).

If travelling takes place in an organised group the communication with other participants of

the journey is inevitable. This communication as well as shared experiences imply the formation of
a temporary community in which uniform identity manifests itself and where social differentiation
and inequality disappear.

The book presents the pilgrimage theory developed by V. and E. Turner (1978). The concep-

tion of pilgrimage developed by V. and E. Turner is considered as the most significant theory con-

struing pilgrimage journeys. V. and E. Turners analyzed the phenomenon of pilgrimage by using

such elements like communitas, liminality, the location of pilgrimage places, which come from
the previous works of V. Turner,. According to the V. Turner’s theory communitas is a relational

quality of full unmediated communication, even communion between definite and determinate
identities, which arises spontaneously in all kinds of groups, situations and circumstances. The

achievement of communitas is the pilgrim’s fundamental motivation. Pilgrims are impregnated

by unity and purified from divisiveness and plurality. Pilgrimage has some of the liminal phase

attributes, which are typical of passage rites. It liberates an individual from obligatory everyday

constraints of status and role, it equalizes the status. Pilgrims are exposed to different ordeals

during their pilgrimage. Relationships between the participants of the journey, which typically re-

ject traditional social markers, play an important role in their experience. But since pilgrimage is

a voluntary, not an obligatory social mechanism the Turners put it in the row of open phenomena
rather than liminal.
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The Turnerian model has been “tested” and challenged by researches in various cultural set-

tings. Morinis (1984) shows the various motivations held by pilgrims such as seeking cures and personal salvation. Sallnow (1981) found that pilgrimages were occasioned by nepotism, factionalism,

endemic competition. Bowman (2000) demonstrates how pilgrimage supports doctrinal schisms.
MacClancy (1994) thinks that pilgrimages are not neutral fields independent of the distribution and

operations of power. Eade and Sallnow (2000) argue that pilgrimage is above all an arena for competing religious and secular discourses.

Social relations and satisfaction of social needs during the journey are important both for pil-

grims and tourists. Such journeys evoke a feeling of community thereby helping to realise the aspi-

ration of an individual for social interoperability. A value, which is shared by the whole family, can

also be an incentive to carry out a valuistic journey. Such a journey provides an opportunity to spend
more time with the family members. There should be no doubt about the fact that travellers in a

valuistic journey are related to each other by unifying experience, common values. The community

of the journey also creates an emotional link to the broader community (e.g. all Catholics, all fans of
the team, nation, etc.). In such a journey both social and self-consciousness identity is consolidated
because (especially in case of success of the journey) the participants’ self-respect increases.

In the third Chapter the traditional religious pilgrimage is analysed. Religious pilgrims’ iden-

tity, valuistic attitudes, motives of travelling, conception of the journey, behaviour during the journey
are discussed.

Religious pilgrimage is the expression of religious identity attributable to its ritualistic dimen-

sion. Persons identify themselves with particular religious places, which become culturally con-

structed shrines. Strong religious identity is typical of Lithuanian religious pilgrims, however, this

identity does not fully represent the Catholic doctrine. We can define three factors in the analysis of

pilgrims’ ideological attitudes. The acknowledgement of the supernatural world, which is not cogni-

zable, frightening and does not appeal to mundane laws, makes the first factor. Its main features are

belief in existing supernatural world, belief in evil spirits and evil, belief in life after death and belief
in miracles. The belief in God, in redemption, in remission of sins and in apparitions of Virgin Mary

are the main features of the second factor, which we can call traditional religious features. The sig-

nificance of religion in life is common to this factor. The belief in reincarnation, nature spirits, deities
and fate make the third oriental-pantheistic factor.

A research showed that the major motives of religious pilgrims, which were indicated by more

than a half of the respondents as undoubted, were asking for God’s grace, health, expressing grati-

tude to Jesus or Virgin Mary as well as spiritual search and renewal. It is interesting to note that one
fifth of religious pilgrims are convinced that travelling to the sacred site is their religious duty.

In order to get a better insight into the motives of religious pilgrimages and values of pilgrims

during the pilgrimage a factor analysis was carried out. Major group relations of the analysed variables, which can be grouped in five components, were identified:
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Component
1

Journey as
means of
spending
leisure time

2

Pilgrimage
as a religious
act

3

Pilgrimage
in pursuit
of inner
changes

4

Pilgrimage
as a specific
ritual

5

Journey as an
instrument
seeking
other
objectives

Major motives and values of the journey

Description

Motives of the journey: spending leisure
time, curiosity, psychological comfort;
important values related to the journey: new
impressions, new environment, landscape,
natural and cultural environment, good
possibility to relax, to have a rest from the
routine, possibility to express the self.

The journey is understood in a
similar way as a tourist journey,
a way of spending leisure time,
seeking new impressions, new
possibilities for expression.

Important values of the journey: possibility
to change the self, community, inner
motives, intentions of the journey, changes
in the daily life after coming back home.
The main motive of the journey is spiritual
search and self-renewal.

The journey is aimed at changes
of the inner life, new social
relations are important.

Motives of the journey: economic benefit,
accompanying close friends.

The journey is simply
overcoming geographical space,
which has to be overcome
seeking to stay with a dear
person or financial income.

Motives of the journey: penance, asking for
God’s grace, health, expressing gratitude to
Jesus or Virgin Mary, seeking indulgence,
redemption from sins.
Journey as a religious duty, getting ready for
passing away.

A journey the objectives of
which are exclusively religious,
which most of all expresses
religious values.

Important values of the journey: carrying
out specific rituals or ordinances,
satisfaction after the objective has been
achieved, penance manifesting through
physical difficulties and weariness.

The journey is understood as a
ritual, which requires physical
efforts, while after the objective
has been achieved satisfaction
is experienced.

In this research, females among the religious pilgrims made 80 per cent of all the respondents.

One third of the religious pilgrims were over 60 years old. With regard to their occupation the com-

position of pilgrims differs depending on the objective of the journey. The majority (two thirds) of
the religious pilgrims were schoolchildren, students and pensioners. These social groups typically
tend to travel in organised groups by coach.

The analysis of the religious pilgrimages subject to observation shows that pilgrims going to a

journey based on religious and spiritual motives devote their journey to prayer or meditation, communication on religious topics, they analyse issues of the sense of life.
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In religious pilgrimages a prayer, which is an important element of the journey, manifests itself

in different forms (personal prayer, singing, rosary, prayers before and after meals, etc.). In religious
pilgrimages on foot a few more features could be distinguished: physical weariness and influence

of the landscape. Confession and penance for sins are typical components of a pilgrimage. Most

of the major pilgrimage places in Lithuania (Šiluva, Samogitian Calvary (Lith. Žemaičių Kalvarija),

Pivašiūnai, etc.) are visited during plenary indulgence feasts while penance (non-attachment to sin),

as well as sacramental confession, Eucharist, and a prayer on Pope’s intentions in the Catholic tradition are the main conditions for being awarded plenary indulgence.

Natural environment is also very important for pilgrims travelling on foot. The feature, which

is characteristic of pilgrimage, is leaving something in the sacred or valuistic place, which could

attribute meaning to the journey, mark the journey and its motives. Religious pilgrims often leave

their intentions, requests written on paper and prayers. Visiting sacred places in the Catholic tradition is a possibility to leave the sins behind through confession and penance, to thank for grace

awarded (votive amulets, inscriptions of gratitude on tiles, walls). Signs of miracles of healing and

grace awarded – votive amulets (lat. votum means a vow, a promised donation; they are golden or

silver hearts, hands, legs, ears and other parts of a human body) used to be an extremely popular way
of expressing gratitude for awarded grace. When a big quantity of these votive amulets was gathered

they were often used for the production of coating for paintings, alter crosses, liturgical dishes. The

votive amulets donated in the Dawn Gates (Lith. Aušros Vartai) decorate the walls of the chapel. The
tradition of donating votive amulets has survived up to the present, however, gratitude is expressed

in other ways as well. The simplest of them is lighting a candle the flame of which is a symbol of the
pilgrim’s existence and his aspirations, donating money.

The geographical objectives of pilgrimage journeys, the aspects of formation of pilgrimage plac-

es are also discussed in this chapter. Sacredness manifests itself both in natural and cultural space.

Sacred space creates “the world’s centre” (M. Eliade), it is always distinguished from the everyday
profanum space, it is outside the everyday routine and arouses feelings of respect and self–sacrifice.

Sacred natural space consists of various natural objects that are regarded as holy: water (rivers,

lakes, springs), rocks, rubbles, mountains, woods or trees of different kind. Nowadays the intertwining of sacred natural spaces and cultural spaces can be observed.

Spaces created by people constitute holy cultural environment (cult buildings, religious objects,

cemeteries), oeuvres of art (paintings, sculptures). Sacred places may be copied, changed. Personal

sacred places can be created at homes, yards and road-sides. Exceptional sacred places are those of
live saints, where spiritual authorities live and work.

The main Catholic pilgrimage places in Europe are Jerusalem, Rome, Santiago de Compostela.

In the nineteenth and twentieth centuries the European pilgrimage places were complemented by
the apparition places of Virgin Mary: Lourdes (from 1858), Fatima (from 1917), Medjugorje (from

1981), etc. We identified 20 major Catholic pilgrimage places in Lithuania. Most of them are re-

lated to the cult of Virgin Mary (Šiluva, The Gate of Dawn, Pivašiūnai, Trakai, Pažaislis, Imbradas,
Keturnaujiena, Skiemonys, the Cathedral of Kaunas). The second group is Calvaries (Vilnius Calvary,
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Vepriai Calvary, Beržoras Calvary, Tytuvėnai Calvary, Samogitian Calvary. The Tytuvėnai and Samogi-

tian Calvaries also have miraculous images of Virgin Mary), places of saints and cult of holy persons
(the cult of St Casimir at the Cathedral of Vilnius which also has the Coronet image of Virgin Mary

and the cult of Blessed Jurgis Matulaitis in Marijampolė), the worship place of Cross (the Hill of

Crosses), holy spring (Alksnėnai) and the Vilnius Divine Mercy Shrine which contains the first image
of Merciful Jesus which was painted according to St Faustina’s visions.

In the fourth Chapter modern pilgrimage is analysed. The modern pilgrimage is mainly related

to the expression of national, cultural and sport fan identities. The modern pilgrimage can be also
seen as a way to search own identity and own verities.

The nation is a very great value for many people. National identity journeys constitute travelling

to a place or event of significance from the point of view of national history or statehood seeking
to pay tribute to political leaders or, if the place of residence is elsewhere, to visit the Fatherland.

Every nation can find the traditions of pilgrimage to the graves of their heroes, battlefields or monu-

ments of national pride. The commemoration of the deceased national Lithuanian political leaders
or famous artists especially on the eve of All Saints Day (1 November) is very common. We can also
identify pilgrimage to diaspora living places as well as diaspora journeys to the Fatherland.

Emigration of parents and grandparents causes new flows of pilgrims. Pilgrims go back to their

home countries, they feel the need to go back to the place they descend from as well as other places

where they feel at home. Pilgrims follow the tracks and footsteps of their parents or grandparents,

they visit the countries where they were born or grew up, spent their youth or were forced to stay

because of war, exile or other reasons. Such places and routes are very well known from stories of
family members, personal memories. Many of them go on a pilgrimage to look for their self, their
identity, their roots, which shows the loss of their links and sense of desegregation.

The expression of national identity can inspire art exhibitions related to the history of the Na-

tion. Thousands of Lithuanians and guests of the Vilnius city in 1999 thronged to the Museum of

Applied Art to see the picture “The Battle of Grunwald” by Jan Mateika. The picture was brought from

Poland. Along with the picture flags of the most important battle of the Grand Duchy of Lithuania of

the Middle Ages and weaponry of the XIV century were exhibited. 200 thousand people visited this
exhibition, which lasted for almost half a year.

Cultural pilgrimages seek to express cultural values related to music, fine arts or other kinds

of art.

Public and secular sites like museums also became places of pilgrimage with their “sacred” ob-

jects. The image of Mona Lisa in Louver is the famous object of that type of pilgrimage. Modern pilgrims can also visit religious shrines containing outstanding oeuvres of art. One of the main spiritual

sources for everyday life is music. Its significance for different cultural groups is different. Pilgrims
go to concerts of their musical “Gods”, festivals. The life, death and burial places of well known singers have exceptional significance for their fans. For example, the grave of Elvis Presley in Graceland
is always decorated with fresh flowers, images and sheets of paper with different intentions.
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The prevailing age groups among cultural pilgrims are young people from 20 to 29 years old and

midlife persons from 30 to 59 years old. The identity of cultural pilgrim groups, their motivation is
often combined with secular motives for entertainment, good leisure time.

The atmosphere of a modern pilgrimage is secular, resembling a tourist journey. At the destina-

tion point pilgrims perform different rituals, which vary depending on the visited place, pilgrims’
knowledge and experience.

Sport fan journeys are related to supporting a team and/or an athlete during a competition out-

side their place of residence. Travelling to Olympic Games originated in Ancient Greece. Today not
only the Olympic Games but also World or Continental Championships, even Club competitions at-

tract noticeable amounts of modern pilgrims. Sport fans with national flags, attributes of their team,

special clothes going to the utmost ends of the world have a number of similar rituals as religious
pilgrims. Here we should stress that organized trips of sport fans are mostly male pilgrimages. Fe-

males constitute only one fifth among sport fans while among cultural pilgrims balance between the
genders is prevailing. The absolute majority of sport fans are young people up to 29 years old. Half

of the interviewed sport fans are schoolchildren and students, the other half are persons working in

different jobs while the vast majority (seven out of eight) of cultural pilgrims are working persons
(employees, civil servants, businessmen and self-employed persons).

Favourite sportsmen become objects of veneration. In Lithuania the most popular kind of

sport – basketball – is called the second religion of Lithuanians.

Places of modern pilgrimage are very different; we have also to consider the types of events,

which attract modern pilgrims (sport events, concerts, etc.).

As mentioned above, graves of admired and well-known people always become exceptional

sites of secular pilgrimage. Famous graves and mausoleums (Lenin mausoleum in Moscow) attract

crowds of tourists and pilgrims. The death, burial ceremonies and graves of famous people create
new pilgrimages (the burial place of Princess Diana in Kensington Palace). At burial ceremonies
pilgrims tend to express their honour to authorities: politicians, artists, musicians, sportsmen or
famous public figures.

Shrines where people died violently (car accident places on roads, genocide places and others)

are also considered as secular pilgrimage places. Non-religious people use to establish a space where
they can mourn, post letters, put flowers, light candles etc. This can possibly be the last place where

that person was when he or she passed away, which is later turned into a sacred and valuable space.

Modern pilgrimage also means a journey to meet other people who come from all over the world

and who share the same outlook and symbols (conferences of Esperanto speakers or Jamborees of

scouts). Pilgrims need special places to meet together and sacred places as meeting points. In this

the case conference must not be a business or work conference. It should associate with vocation,
which is a kind of sacred time (Graburn, 1989: 21-36).

In the fifth Chapter the extent of pilgrimage and it’s cultural, social and economic significance

is analysed. According to calculations and surveys, the overall figure of religious pilgrims in Lithua-
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nia totals from 250 to 350 thousand annually (including journeys to plenary indulgence feasts and

journeys to shrines abroad). This is about 9 percent of the total population of Lithuania. The common feature of pilgrims is that they identify themselves with the middle and upper class of the society and assess their own financial situation as medium or higher than medium.

The value of religious pilgrimage for Christian Europe and its influence is obvious. The influ-

ence of religious pilgrimages was at its peak in the Middle Ages. Thanks to pilgrimages routs were
formed, cities were built, the service sector was expanded. This was useful for the Catholic Church
because the knowledge of other countries’ traditions and customs made the religious life of its own

churchgoers richer and influenced the birth of new forms of religious art, music and architecture.
Descriptions of pilgrimages (itinerarium) had great influence on culture and science (in particular
history and geography) in general and the choice of journeys.

The social significance of pilgrimage first of all reveals in strengthening collective identity (reli-

gious, cultural, national). Local residents of sacred or valuistic places are very proud of their place of
residence, they understand that they have something, which is desired by others.

Travelling abroad helps to understand cultural differences, identify and better realise personal

identity. Identity (both personal, social, national or transnational) is constructed through specifying

differences, it cannot be constructed in vacuum, therefore, it is always created in realistic or imaginary relationship with others.

Pilgrimage as tourism is important for the economy of a particular town, region or country. A

valuistic site can get considerable income from travellers. Journeys influence the unemployment
rate, the infrastructure of the region, services.

There are two main criteria, which help to identify the importance of a sacred site: the geograph-

ical area from which pilgrims arrive and the number of pilgrims per year. Even small cultural or sport
events could generate sufficient income for these communities in which they are organized.

The fact where and how we spend our vacation and our leisure time shows who we are not

only to others but also to ourselves. According to Hall (2005) the link between the identity and the

place still exists and in the period of fast global changes and mobility it can become even more important.

Within the globalised space, which is particularly open to changes, the wish for searching for

unalterable landmarks or reinforcing the systems of values is increasingly growing. And these are
valuistic journeys, which help in realizing this wish. Journeys not only become a commercial com-

modity and a dynamical element of consumption but also a cultural icon and a constituent part of the
cultural capital, the importance of which is continuously increasing (Shaw, Williams 2004).

Pilgrimage is one of the most flexible and dynamic markets of the travel industry. We can find

well known pilgrimage places in every religion, every country. Because of the lack of adequate serv-

ices and capital In Lithuania the relevant functions of pilgrimage places in the economic structure
are partial or occasionally performed during plenary indulgence feasts. The most viable pilgrimage

places in Lithuania are the Road from the Hill of Crosses to Šiluva and Vilnius, which has several
shrines and sufficient accommodation capacity.

227

PILGRIMAGE. Manifestation of values and identity in the journeys
Clear and articulate marketing, comprehensive planning and sufficient infrastructure and serv-

ices could spur valuistic journeys. However, valuistic journeys as the expression of personal and so-

cial identity and personal values will be important in the future as well. Depending on their identity

pilgrims will be ready to go to the places and events, which are related to their personality and life
values.

Conclusions
After the evaluation of different theoretical opinions on pilgrimage and having performed the

analysis of empirical pilgrim research we could make the following conclusions.

Pilgrimage and tourism

The analysis of the journey conception shows that today the terms traveller and tourist are often

used as synonyms while persons travelling on the basis of different motives are called tourists. Because of the complexity of tourist activities and difference of interests there is no definition of tour-

ism, which could be acceptable for everyone. Because in the official definitions of tourism, which are
used for statistical purposes, no consideration is taken of the objectives of the journey and they even

cover persons travelling not in the leisure time (e.g. on business) this gives rise to ambiguity in the

conception of tourism and creates confusion. In scientific publications tourism is linked to a series
of different factors: leisure time and a journey in this period, recreation, motives of travellers and
journey experiences, acquisition of specific experience, consumption of commodities and services.

Pilgrimage and tourism are intermingled phenomena. The convergence of these phenomena

manifests itself in common infrastructure, transport, demand in financial resources, leisure time and
social acceptance. The divergence manifests itself in understanding pilgrimage and tourism places
as totally different end-points of the travel continuum with opposite directions of movement. First
of all pilgrims and tourists differ in travel motives as well as in valuation of target places, objects
visited, time spent in the journey, actions taken, situations faced.

Having analysed the conception of tourism and journeys, based on the objective of the journey

and motives of the travellers all journeys could be grouped in three big groups: 1) recreational and

cognitive journeys (tourist journeys); 2) valuistic journeys (pilgrimages); 3) necessity and instrumental journeys (business trips, travelling for medical treatment, etc.).

The conception of valuistic journey

Pilgrimage (pilgrimage journey, valuistic journey) means a journey carried out within geograph-

ical space expressing personal identity and values. The destination of this kind of a journey, which is
carried out on the grounds of spiritual or valuistic motives, is sacred, estimable or it is other places

related to personal values. Pilgrimage (valuistic) journey is an expression of a valuistic ideal, con-
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firmation and demonstration of the identity. Such journey helps to develop or change the personal
and social identity, the problems of providing meaning to the self and self-perception are solved during the journey, self-identification features, outlook on the world and values are identified. Values

fostered by valuistic travellers can be related to religion, search for personal spiritual route as well
as embody national, cultural or other collective ideals or it may be a unique value of an individual.

So pilgrimage also means a journey to events significant for personal identity or to meet estimable
persons or persons with authority as well as a journey searching for personal identity.

After the evaluation of essential aspects of the conception of a valuistic journey four major

features of a valuistic journey could be identified: a clearly defined geographical destination of the

journey, valuistic motives impelling to reach that destination, a link of the journey to the identity
of the person, specific behaviour. The clearly defined model of the concept of a pilgrimage allows

identifying two major groups of valuistic journeys: a traditional (religious) pilgrimage and a modern
(unrelated to religion) pilgrimage.

Identity of pilgrims

The identification of major elements, which comprise a journey, enables a complex and compre-

hensive analysis of the features of valuistic journeys. The following elements could be identified: a

person expressing religious, national, cultural or sport fan identity, travelling from the home envi-

ronment to the place of the valuistic ideal and the geographical place itself, which embodies from the
cultural, symbolic and spatial point of view a certain value. The analysis of these elements showed

that strong religious identity is typical of religious pilgrims, which does not necessarily represent the
doctrinal belief of a specific religious confession (Catholic). It could be underlined that religious pil-

grims who were travelling in organised groups according to different levels of religious identity are
markedly different with regard to their religiosity from the general position of Lithuanian inhabit-

ants, which was determined during different surveys. Motives of valuistic journeys depend on many
reasons the most important of them being life experience of pilgrims, lifestyle, social and cultural
influence. Having carried out a factor analysis of the motives and values of pilgrims during a journey

we can distinguish one of the four models of the conception of a journey, which is characteristic of

both modern and religious pilgrims. A journey is considered as: 1) a way of spending leisure time,
2) expression of values (religious or secular), 3) a possibility for inner changes, 4) an instrument for
seeking other objectives.

However, not all the participants of valuistic journeys pursue valuistic motivations. In this re-

spect a concept of pseudopilgrim could be defined. A pseudopilgrim is a person travelling with a
group of pilgrims on motives different from the expression of values and identity. It should be noted
that religious pilgrims underline the valuistic aspect of the journey most of all (9 out of 10) as well as

half of sport fans. Most of the cultural pilgrims who participated in the research consider a journey
as entertainment or a way of spending leisure time. Analysis of the empirical research implies that
more than a half of the travellers with a clearly defined geographical destination point consider the
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most important things in the journey to be experiences and emotions at the destination point or (a
quarter of travellers) the journey itself.

Traditional and modern pilgrim

Comparison of the traditional and modern pilgrimage highlights similarities and differences

between these kinds of journeys. Similar social and economic factors affecting the journey, forms
of the journey, its phases, willingness to give meaning to the destination point are characteristic of
both traditional and modern pilgrimage. It is natural that religious and modern pilgrims differ with

regard to their values of life, attitude to religion, however, it is also important to note that structurity and rituality is more characteristic of the traditional religious pilgrimage, difficulties and priva-

tion are more appreciated in this kind of journey. In this aspect religious pilgrimage on foot is very
typical. The main reasons for religious pilgrimage are religious and spiritual: asking God for favour,

health, gratitude to Jesus or Virgin Mary, spiritual quest and renewal. The main reasons for modern
pilgrimage are valuistic: support of team, going to the concert of the favourite music style or an

honoured singer, homage of a highly esteemed person. The social - demographic characteristics of
pilgrims participating in different kinds of valuistic journeys are clearly different. Females are prevailing in the religious pilgrimage, males are prevailing among sport fans, cultural pilgrims maintain
balance between the genders.

Geographical destinations of valuistic journey

A valuistic journey is a journey to a destination point, which was constructed from the cultural

point of view and which occupies a central position in the identity of a person. It is important to un-

derline that the journey is used to provide meaning to specific places thus forming the meanings of
these places. The places we visit reflect our life, our values and identity. The destination of a journey
of religious pilgrims is a sacred space, which is an important geographical dimension of religious
manifestation. Based on the places visited by the respondents as well as taking into consideration

the visiting traditions, geographical area of attraction related to the site, the number of pilgrims
who visited the site, hierarchical importance of sacred places and their significance we could iden-

tify 20 major places of religious pilgrimage in Lithuania. The most popular sacred places visited

by Lithuanians abroad are Rome, Lourdes and Częstochowa. Modern pilgrims visit cultural, sport
events or events of national significance, events of political importance, other places of personal or
social identity. The identification of the place or the event, which are the most desirable for visiting,

allow identifying the links between the identity, values and the destination of the journey. In the
process of analysing the material of the sociological research of pilgrims it was discovered that most

of religious pilgrims (two thirds) consider the places of Christian pilgrimage both in Lithuania and
abroad as well as religious events as to a greatest degree corresponding to values of a person. Modern pilgrims would prefer visiting specific foreign countries and cities or have already visited them,
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however, sport fans also seek visiting various sport events, specific competition halls, stadiums or
have already visited them while cultural pilgrims seek visiting concerts of specific bands.

The behaviour of pilgrims

The constituent components of the specific behaviour model of pilgrims were identified in the

monograph. Willingness to give meaning to the destination point is characteristic of valuistic travellers (leaving the intentions of the journey, votive amulets, inscriptions, candle flame, souvenirs, etc.)

as well as carrying out certain rituals. General rituals of religious practice – prayer, daily partici-

pation in Holly Mass, confession of sins acquire particular significance during traditional religious
pilgrimages. The identity of sport fans is emphasised by the demonstration of specific clothing and

attributes, chants. After the evaluation of pilgrimage theories (Turners pilgrimage theory) we would
like to note the significance of the experience of community during the journey and at the destina-

tion point. In a valuistic journey unifying experience and common values associate travellers. The

sense of community and solidarity experienced during the journey plays an important role in the
experience of its participants. The group of pilgrims becomes a temporary community, which is out-

side of the common norms of society. This creates conditions for participants of valuistic journeys

not only to satisfy their social needs but also through establishing new social relations to construct
their own personal identity.

Significance of pilgrimage

The time spent in the travel is sacred and non-ordinary. During the journey a pilgrim escapes

from the everyday work environment to the horizons of the meaning of life. Pilgrimage has some of
the attributes of tribal passage rites. It liberates the individual from the obligatory everyday con-

straints of status and role. The significance of pilgrimage can be seen in economy and culture. Religious pilgrimages influenced forms of religious art, music and architecture, induced to write travel

descriptions and diaries, literary works on this topic. The economic importance of pilgrimage first of
all lies in the income to the administrative unit of the visiting place as well as the development of the

infrastructure and service sector of the region, new job opportunities. Pilgrimage is also important
for social ad personal identity. The Social significance of pilgrimage first of all reveals in strengthen-

ing of collective identity (religious, cultural, national). People identify themselves with particular

places. Our destinations show who we are not only to others but also to ourselves. The extent of

pilgrim journeys shows the significance of pilgrimage itself. ) About 300 thousand pilgrims travel annually to religious pilgrimage places (including journeys to plenary indulgence feasts and journeys
to shrines abroad), which is about 9 percent of the total population of Lithuania.
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