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ПАЛОМНИЦТВО ЯК РІЗНОВИД ТУРИСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ: ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

Анотація.
У статті розглянуто поняття паломництва, його витоки як суто релігійного явища. Проте на 

зазначеному етапі розвитку соціуму в цьому векторі вказане соціальне явище не може розглядатися. 
Паломництво, як вважають автори, сьогодні багатофункціональне явище, яке вийшло за межі суто 
релігійного феномена. Воно перетворилося в різновид туризму зі своїм світоглядним, культурологіч-
ним, освітнім, оздоровчим, катарсисним напрямами, що необхідно використовувати в практиці сього-
дення. Це суттєво впливає на формування особистості самого прочанина, який під час паломництва 
розширює свій світогляд, формує толерантне ставлення до інших народів, збагачує себе культурними 
здобутками інших етносів, формує до них приязність відкритість, миролюбство.

Ключові слова: паломництво; прочанин; туризм; релігійність; особистість.

Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що 2/3 населення Землі – це віряни і па-
ломництво є одним із різновидів саме релігійної практики. Однак в умовах глобальних соціа-
льних змін, що відбуваються у соціумі, активізувалися різні соціальні практики, зокрема  
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паломництво, яке в сьогоденні стало одним із різновидів туризму. У цьому контексті треба за-
значити, що паломництво – це діадне явище, яке формується в умовах сучасності на межі релі-
гійного та світського життя соціуму. Паломництво несе в собі велике «навантаження» світогляд-
ного, освітянського, культурологічного, медичного, катарсисного напрямів. Воно є різновидом 
туризму, що визначається як тимчасовий виїзд подорожуючих в іншу країну або місцевість, що 
не є місцем їх постійного проживання, з будь- якою метою, окрім працевлаштування [1]. Палом-
ництво як різновид туризму руйнує небажані стереотипи і є підвалинами для формування цілої 
низки якостей особистості, з- поміж яких толерантність, приязність, відкритість, миролюбство, 
співпричетність до світових цінностей. З огляду на зазначене, вивчення цієї проблеми – це не 
данина моді, а необхідність, адже сьогодні активізувалися міграційні процеси, статусні зміни, 
динаміка соціальних відносин, зв’язків, ролей, де паломництво є соціальною практикою мо-
більності і водночас складовою туристичного бізнесу [2, с. 171–180]. Таким чином, дослідити 
різнобічні прояви паломництва та вплив його на особистість є нагальною проблемою.

Методологічним підґрунтям розкриття цієї проблеми стали праці Л. Божко, Л. Гумільова, 
Ю. Лотмана, Ю. Полєжаєва, Б. Успенського, Я. Цимбала та ін.

Паломництво або проща – це мандрування віруючих людей до святих місць. Людей, які 
здійснюють паломництво, називають паломниками або прочанами [3].

Щодо «прощі», то етимологія цього терміна сягає до латинської мови. Термін «паломник» 
утворений від слова пальма (від лат. – palma), тобто «пальмова гілка». Це пов’язано з певною 
традицією. Богомольці, які відвідували Палестину, привозили з собою додому пальмові листя, 
що слугувало їм у дорозі парасолями. З часом «паломниками» стали називати й тих релігійних 
мандрівників, які мандрували, не покидаючи межі своєї країни. Що стосується учасника палом-
ництва, то він отримав назву «прочанин», яке пов’язано з терміном «про́чка» або «чужина; ви-
селення», оскільки термін «проч» означає буквально «геть» і семантично зближений із словом 
проща, тобто «паломництво, богомілля». 

Паломництво насамперед є соціальним явищем, яке означає не простий перебіг часу, а час, 
коли мирянин поринає в глибину свого духовного життя через покуту, піст і молитву. Паломни-
цтво виникло ще в добу стародавніх цивілізацій. Так, в античні часи і греки, і римляни відправ-
лялися на поклоніння богам у віддалені храми, а германці – до священних гаїв. Проте з появою 
національних і світових релігій паломництво набуло більш складного функціонального наван-
таження. Воно організовується з метою тиражування своєї релігії, а також з метою поклоніння 
святим місцям та їхнього захисту. Зазначене явище має своє ідеологічне підґрунтя, у контексті 
якого релігія стала фундаментальним світоглядом соціуму, а церковна догматика – парадигмою 
мислення будь- якого віруючого. Формується нова ментальність, що зорієнтована на консерва-
цію соціумних відносин, а також на ігнорування та паплюження прагнення в майбутнє, адже 
релігійною концепцією розвитку людства стає догмат про «кінець світу» (есхатологізм). 

Паломництво – це важлива частина існування релігії та релігійності як соціального явища.
У контексті нашого дослідження релігійність розуміється як вплив релігії на свідомість та 

поведінку як окремих індивідів, так і соціальних груп. Релігійність – це світоглядна орієнтація 
особистості, що виражається в сукупності релігійних якостей свідомості, поведінки та відно-
син. Релігійність має надзвичайну властивість – внутрішньо об’єднувати людину, надавати їй 
духовну цілісність або, згідно зі словами видатного філософа І. Ільїна, «тотальність», а це надає 
можливість останній бути наче «моноліт» [4, c. 398]. Її призначення полягає в тому, що «вона є 
новою реальністю, що сталася в людському світі для того, щоб творчо вкластися в останній світ. 
Окрім того, вона є новим вступом Божої “енергії” в людський світ» [4, c. 399]. 

Потрібно зазначити, що паломництво як носій релігійної свідомості, формувало певний 
погляд на світ і забезпечувало комунікацію створеного світу з божественним. З цією метою 
інтенсивно розроблялася ідея «середнього прошарку», що заповнювався персонажами, безпо-
середньо причетними до божественного світу та забезпечувало його зв’язок зі світом земним [5, 
c. 138–139]. До персонажів «середнього прошарку» (Богоматір, ангели тощо), що забезпечували 
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єдність світу, належав і культ святих. Святий – це людина, яка народжена в земному світі, але 
своїми діяннями домоглася того, що стала, так би мовити, громадянином світу божественного. 
Таким чином, «середній прошарок» був покликаний слугувати сполучною ланкою між двома 
світами і тим самим був своєрідним підходом до розв’язання проблеми єдності світу. У цьому 
плані неабияку роль відіграло паломництво, яке і було генератором світоглядної єдності світу.

Паломництво водночас є і соціокультурним феноменом. Підтвердженням цього є те, що 
основою культури є комунікація, сама культура постає формою трансляції соціального досвіду 
від одного покоління до іншого. І це є не лише надбання предметного світу культури, знання, 
ідеї, навички людей, а й система культурних цінностей, культурних кліше, набір правил пове-
дінки, а заразом і уявлення про добро і зло, прекрасне і потворне. Таким чином, паломництво 
через свою рухливість тиражувало не лише свою культуру, а й привносило до неї елементи 
найкращих вподобань інших культур, що збагачувало етнічну культуру та допомагало інтегра-
ції різних народів. Це свідчить про те, що паломництво виконувало цілий спектр соціальних 
функцій: утилітарно- побутові, нормативно- етичні, соціально структуровані, комунікативні, по-
літичні. Домінантною функцією є здійснення подорожі для поклоніння святим місцям з метою 
зцілення від фізичних або духовних недуг, помолитися за рідних і близьких, знайти благодать, 
набратися сил, зробити яку- небудь роботу. Проте паломництво має й інший бік, а саме – праг-
нення проявити подяку Всевишньому та святим за блага, послані ними, проявити відданість 
вірі, випробувати власні наміри, здібність до подвижництва, знайти сенс життя. Цю функцію 
можна визначити як катарсисною, яка очищує прочан, робить їх більш людяними, просвітле-
ними, мудрими. Вихід за межі своєї країни, свого місця проживання впливає на формування 
світогляду прочан, збагачення їхньої особистісної культури. Це робить їх більш освіченими, 
комунікабельними, різнобічними з набуттям певного досвіду. 

Червоною лінією, що пов’язує всі види паломництва (масові, сімейні, індивідуальні, три-
валі і короткі, внутрішні і зовнішні), є те, що мета паломництва – поклоніння святиням. Це мо-
жуть бути природні чи рукотворні об’єкти, які, певним чином, стосуються божества, зокрема: 
нерукотворні (камені та скелі, печери, вершини гір, дерева та гаї, водойми: річки, озера, дже-
рела) або рукотворні (монастирі, могили святих, релігійні пам’ятники, свята). На паломництво 
спромагаються також і люди церкви (з благословення священнослужителя). Головним у акті 
паломництва насамперед є духовний подвиг, подолання труднощів під час паломницьких подо-
рожей. Отже, проща (паломництво) в контексті християнства – це молитовна подорож віруючих 
до місця, яке особливим чином пов’язано з Богом, освячене Його ласками та благодатями, чи 
пов’язане з явленням Богородиці, діяльністю святих і подвижників христової віри. 

Традиції паломництва корінням сягають ІV століття. Це був той час, коли у 325 р. християн-
ство стало світовою релігією і коли свята Олена здійснила перше паломництво до Єрусалиму, 
де відшукала труну Ісуса і спорудила над нею храм, поставивши хрест та започаткувавши тим 
самим християнське свято Хрестовоздвиження, яке стало пізніше важливим місцем паломни-
цтва прочан. За масштабами виокремлюють велике і мале паломництво. Щодо великого палом-
ництва, то це мандри до Єрусалиму, Риму, Лорето, Компостела, а мале – спрямоване на місцеві 
святині, до мощей святих [6]. 

Відомості про перших співвітчизників- прочан ми отримує з історичних джерел. Це ся-
гає ХІ ст., коли духовні особи здійснювали прощу до Святої Землі. Таким був ігумен Данило. 
Про це залишилося «Житіє і ходіння Данила, руської землі ігумена», де описана не лише мета 
паломництва, а й відображена топографія середньовічної Палестини, що сприяло поширенню 
географічних знань. Оскільки чернігівський ігумен Данило два роки прожив у Палестині, він 
створив достовірний довідник, матеріал у якому написаний простою мовою, тобто доступною 
для різних верств населення і був пронизаний глибокою ідеєю патріотизму. Відомим паломни-
ком був і новгородський архієпископ Антоній, який здійснив мале паломництво святими місця-
ми Київської Русі наприкінці XII ст. і склав унікальні описи Софійського собору та його скарбів. 
Сюди можна зарахувати і ходіння світської людини, а саме новгородського боярина Добрині 
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Яндрейковича, який відвідав Царгород у 1200–1204 рр. і описав усе побачене в книгах «Ман-
дрівник», «Книга- паломник». Це вказує на той факт, що рукописні пам’ятки свідчать про гарну 
обізнаність наших пращурів про деякі країни Європи й Азії, про їхню культуру, про певний 
рівень знань.

Феномен паломництва не оминув і українські землі. Унікальною була «Подорож Патріарха 
Макарія» Павла Халебського (сина патріарха Макарія), який під час подорожі вів щоденник, що 
містить цінний матеріал про тогочасне становище українських земель, культуру, традиції, побут 
її народу. Цікавим і цінним було те, що в подорожі є багато характерних, навіть глибоко кон-
цептуальних оцінок баченого. Значну увагу було приділено релігійному життю та рівню освіче-
ності населення. Особливе місце в цих описах займало козацтво. Важливим було те, що напи-
сані арабською мовою записки були з часом перекладені англійською «The travels of Macarius» 
(Лондон, 1836), російською «Путешествие антиох. патриарха Макария» (Москва, 1896–1899) 
та румунською мовами. Таке тиражування інформації про Україну сприяло її статусності серед 
країн Заходу й інтеграції останньої в європейський культурний простір.

З часом Україна сама стала країною паломництва, адже на її території теж зосереджені 
сакральні християнські святині. Такою святинею є Свято- Успенська Києво- Печерська лавра, яка 
стала центром паломництва з кінця ХІ століття. Цьому передували канонізація Феодосія, княги-
ні Ольги, Антонія Печерського й інших преподобних Печерського монастиря. Києво- Печерська 
лавра, яка відігравала надзвичайно важливу роль в історії України, зокрема в поширенні серед 
народу духовності, християнської моралі, культури, освіти, мистецтва, прискорила також розви-
ток мандрівництва, який здійснювався у двох напрямах: на Схід – до Святої землі; до Києва та 
його славетного монастиря – Києво- Печерської лаври. Також в Україні місцем паломництва для 
прочан з часом стали Святогірська Свято- Успенська лавра, Свято- Успенська Почаївська лавра 
тощо.

Українські прочани відвідують і закордонні святі місця: тури до Росії (а саме до Сергієва 
Посаду, Валаамського монастиря, Соловецького монастиря), до Єрусалиму тощо. 

Чимало прочан, здійснюючи свої подорожі, пов’язують їх не лише із задоволенням ре-
лігійних потреб, а й із розв’язанням проблем здоров’я як свого, так і своїх рідних. Релігія та 
медицина доповнюють одне одного і не є антиподами. Так, мандруючи до Стіни плачу, прочани 
вкладають записки із проханням зцілення своїх рідних. На території Манявського скиту – пра-
вославного монастиря, що розташований в Карпатах, знаходиться Блаженний камінь, з під яко-
го б’є цілюще джерело, яке було святилищем ще за часів язичництва. Під каменем знаходиться 
природна печера, що, за легендою, слугувала житлом двом ченцям- відлюдникам – послушни-
кам Києво- Печерського монастиря, які довго блукали Карпатами, шукаючи цілющу воду. На 
території Святогірської Свято- Успенської лаври знаходиться могила Іоанна- самітника, яка, за 
свідченням монахів випромінює енергію, що позитивно впливає на здоров’я людини може зці-
лити головний біль, хронічні хвороби тощо. У м. Ізюм (Харківська обл.) є Хрестовоздвиженська 
або Миколаївська церква, де знаходиться чудотворна ікона Піщанської Пресвятої Богородиці та 
купальні з цілющою водою, що стали місцем паломництва прочан з усієї України. Мгарський 
Спасо- Преображенський православний чоловічий монастир у м. Лубни (Полтавська обл.), за-
снований видатним антиуніатським діячем Ісаєм Копинським у 1619 р. на кошт княгині Раїни 
Вишневецької, відігравав важливу роль у духовному житті України. Саме тут у 1622 р. Ісай 
Копинський заснував братство, що активно протистояло покатоличенню українців на Лівобе-
режжі. Тут знаходили притулок запорізькі козаки, що прийняли постриг. У 1663 р. під черне-
чим іменем Гедеон саме в цьому братстві перебував син Б. Хмельницького Юрій. Сам монас-
тир відомий і як центр з вирощування лікарських рослин і народного цілительства. Монастир 
кармелітів ХVІ–ХVІІІ ст. у Бердичеві має головну святиню – ікону Бердичівської Богоматері. 
На жаль, під час пожежі 1941 р. вона постраждала, однак після відродження монастиря було 
написано копію святині. У 1977 р. її освятив Папа Римський Іоанн Павло ІІ, а у 1998 р. відбулася 
церемонія коронації ікони, що має цілющу силу. 
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Ефект паломництва та медицини ми можемо прослідкувати в релігіотерапії. Релігіотера-
пія – це новий напрям сучасної системи охорони здоров’я, що заснований на синтезі та взаємо-
проникненні релігійно- просвітницької етики, релігійної віри й лікувально- профілактичних тех-
нологій [7, c. 324]. У добу епохальних досягнень НТР у медицині – найсучасніших санітарно- 
гігієнічних систем, антибіотиків, розкриття секрету життя дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), методик трансплантування органів і вирощування «дитини у пробірці» – і лікарі, і хворі 
дедалі частіше звертаються до Бога у боротьбі з хворобами. Тому зараз налагоджені релігійно- 
оздоровчі тури, які мають свій ефект.

Практика підтверджує цей феномен. Так, більшість питущих (понад 70 %) та курців 
(понад 50 %), що приймають сеанси релігіотерапії, припиняють вживати алкоголь та палити. 
У осіб із функціональним розладом нервової системи відбувається значна редукція загально- 
невротичних проявів, зникають тривожність та емоційне збудження. Що стосується хворих на 
туберкульоз, які перебувають у протитуберкульозних стаціонарах, то у тих, хто лікується мето-
дом групової релігіотерапії, розсмоктування вогнищ та закриття порожнин розпаду у легенях 
відбувається на 1,5–2 місяці раніше, ніж у тих, хто отримує лікування за звичайною методикою 
[7, c. 325]. 

Концепція всієї православної медицини спирається на доктрину французького лікаря, за-
сновника наукової хірургії, істинного християнина – Амбруазо Паре. Він проповідував тезу: 
«Лікар лікує, Бог зцілює». У цьому векторі паломництво допомагає медицині здобувати пози-
тивну динаміку в лікуванні хворих. Цей психотерапевтичний релакс допомагає в оздоровленні. 
У цьому впевнені зокрема 85 % практикуючих лікарів Лос- Анджелесу і лише 1 % респондентів 
дотримується протилежної думки, а 14 % – упевнені, що позитивні й негативні аспекти віри в 
лікуванні збалансовані [7, c. 323].  

Якщо звернутися до статистики, то загалом, в щорічних прощах бере участь близько тре-
тини українців. За світовими тенденціями, оглядати релігійні пам’ятки щороку вирушають 300–
350 млн осіб у всьому світі, здійснюючи при цьому понад 3 млрд подорожей. Тому потенціал 
цього соціального феномену, як підтверджує практика, ще не вичерпано.

Таким чином, паломництво, як ми вважаємо, є сьогодні багатофункціональним явищем, 
що вийшло за межі суто релігійного феномена. Воно перетворилося в різновид туризму з ок-
ремими світоглядним, культурологічним, освітянським, оздоровчим, катарсисним напрямами. 
Це суттєво впливає на формування особистості самого прочанина, який під час паломництва 
розширює свій світогляд, формує толерантне ставлення до інших народів, збагачує себе куль-
турними здобутками інших етносів, формує до них приязність, відкритість, миролюбство. А це 
так актуально і необхідно в усі часи існування людства.

Отже, паломництво поступово трансформується з релігійного феномена у світський, на-
сичуючись соціальними функціями, стаючи при цьому різновидом туризму та всебічно впливає 
на формування особистості прочанина.
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Lantukh Alla, Lantukh Valeryi. Pilgrimage as a Kind of Tourist Practice: the Formation of 
Personality.

Summary.
The article considers the concept of pilgrimage. Based on historical material, the authors show its 

origins as a purely religious phenomenon. However, at the present stage of the development of society in this 
vector, this social phenomenon can not be considered. This is due to the conditions of global social shifts taking 
place in society and the changes that can be observed in all spheres of human life. Pilgrimage, according to the 
authors, is a multifunctional phenomenon today that has gone beyond a purely religious phenomenon.

Pilgrimage is also a socio-cultural phenomenon. Proof of this is that the basis of culture is communication. 
And culture itself is a form of transmission of social experience from one generation to another. And this is 
not only the property of the material world of culture, knowledge, ideas, skills of people, but also a system of 
cultural values, cultural clichés, a set of rules of behavior, and with them the idea of good and evil, beautiful 
and ugly. Therefore, the pilgrimage, due to its mobility, not only replicated its culture but also brought to 
it elements of the best tastes of other cultures, which enriched ethnic culture and helped the integration of 
different peoples. And this indicates that the pilgrimage performed a range of social functions: utilitarian, 
normative and ethical, socially structured, communicative, political. It has become a kind of tourism with its 
worldview, culturological, educational, health, cathartic areas, which must be used in today’s practice. The 
authors argue how the pilgrimage is gradually saturated with secular functions. This significantly affects the 
formation of the personality of the pilgrim himself, who during the pilgrimage expands his worldview, forms 
a tolerant attitude towards other peoples, enriches himself with cultural achievements of other ethnic groups, 
forms friendliness, openness, peace.

Thus, as practice shows, pilgrimage is gradually transformed from a religious phenomenon into a 
secular one, saturated with social functions, becoming a kind of tourism, which today is not only a popular 
phenomenon but also an effective tool for shaping the personality.

Key words: pilgrimage; pilgrim; religiosity; tourism; personality.
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