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INTRODUCERE
Fenomenul pelerinajului reuşeşte prin amploare, prin sistemul
complex ritualic şi prin numărul mare de persoane implicate să
dinamizeze şi să revigoreze viaţa spirituală. Pelerinajul nu este o simplă
călătorie către o destinaţie, ci un traseu iniţiatic, un act simbolic. Pelerinul
nu rătăceşte fără rost pe drum în căutarea aventurii, ci călătoreşte spre un
loc miraculos, care are forţa să-l transforme.
În fiecare an, religia reuşeşte să motiveze milioane de oameni să
pornească în călătorie. Statisticile arată că, anual, aproximativ 240 de
milioane de oameni pornesc în pelerinaj spre marile centre de cult, aflate
pe tot cuprinsul Globului. Popularitatea fenomenului religios a făcut ca, de
câteva zeci de ani, importanţa pelerinajul să crească şi să influenţeze
pozitiv dinamica turismului internaţional.
În ultimele decenii, se constată o legătură din ce în ce mai puternică
între religie şi mass-media, iar această stare de fapt a evoluat treptat, pe
parcursul întregului secol XX. Mass-media reuşeşte, prin calităţile sale, să
facă oricui cunoscute religiile şi cultura din întreaga lume. Marile
evenimente religioase, problemele spirituale, rolul şi locul credinciosului
în spaţiul bisericii sunt aduse în prim-plan de mijloacele de comunicare în
masă.
În România, o dată cu prăbuşirea sistemului comunist, prezenţa
subiectelor religioase în discursul media a crescut semnificativ,
concomitent cu prezenţa reprezentanţilor Bisericii în spaţiul public. Religia
nu mai este un subiect-tabu, iar în discursul mass-media se vorbeşte în
mod constant despre evenimentele religioase. Mass-media acordă o atenţie
deosebită fenomenului pelerinajului şi, adesea, aceste informaţii ajung să
fie ştirile cele mai importante ale zilei, pe multe canale de comunicare.
Pelerinajele de la Iaşi, de Sfânta Cuvioasă Parascheva şi de la Bucureşti, de
Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, sunt considerate a fi importante
evenimente religioase, puternic mediatizate şi foarte populare în rândul
credincioşilor, dar foarte puţin cercetate. Lucrarea de faţă îşi propune să
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privească spre aceste zone necercetate şi să studieze fenomenul
pelerinajului din perspectiva ştiinţelor comunicării, să analizeze dinamica
economică a fenomenului religios şi a mass-media religioase. Unele dintre
aceste domenii sunt intens cercetate în străinătate, unde există o literatură
de specialitate semnificativă, în timp ce în România, aceste domenii sunt
puţin investigate. Este motivul pentru care studiile de caz propuse şi
exemplele folosite în lucrare cercetează în special realităţile religioase şi
mediatice româneşti.
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CAPITOLUL 1
ANTROPOLOGIE ŞI RELIGIE
1.1. Introducere în contextul teoretic
Pelerinajul este un puternic instrument pastoral ce reuşeşte să
motiveze credincioşii, având puterea să capaciteze atenţia şi să transmită
mesajele creştine. Pelerinajele sunt capabile să adune şi să genereze în
jurul lor o acţiune complexă de revigorare religioasă, oferind locului de
pelerinaj o identitate unică. În inimile credincioşilor, pelerinajele ocupă un
loc deosebit, iar acest fapt nu este o noutate. Pelerinajul de la începutul
Bisericii Creştine a fost folosit ca instrument pastoral, iar în ultimele
secolele, Biserica s-a folosit de forţa pelerinajului ca să contrabalanseze
presiunile detractorilor, manifestate prin tendinţele seculariste,
discursurile iluministe, raţionaliste sau modul de gândire ateist. Un
exemplu recent este Biserica Rusă care, după coborârea Cortinei de Fier, sa folosit de forţa pelerinajelor şi de obiceiul de a o venera pe Fecioara
Maria pentru a recâştiga poziţia de lider spiritual din dorinţa de a pune
stavilă tendinţei seculariste, manifestată de fostul regim comunist 1
În anii ’60, Biserica Catolică a înţeles că trebuie să modernizeze
instituţia Bisericii şi să o recadreze, dar privea cu scepticism la formele
religioase populare, refuzându-le şi ignorându-le. Venerarea sfinţilor şi
pelerinajele erau considerate practici religioase învechite. Drept urmare,
au fost suspendate. Această acţiune a atras atenţia, iar mass-media, opinia
publică şi specialiştii în domeniu şi-au întors privirile către aceste forme de
manifestare religioasă foarte puţin studiate. Cercetători din variate
domenii ale culturii au început să studieze fenomenul pelerinajului şi au
reuşit să propună o serie de dezbateri pe tema problematicii pelerinajului.2
Astfel, specialiştii au constatat că, structural, pelerinajele au puncte
Magry, Peter Jan, (ed.), 2008, Shrines and Pilgrimage in the Modern World New
Itineraries into the Sacred, Amsterdam University Press, pp.15-16;
2 Ibidem, p.15-16;
1
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convergente şi divergente, dar există elemente care sunt prezente în toate
pelerinajele: au un factor dinamic – călătoria; au un caracter de masă pelerinii; există un centru - locul sacru, un rit practicat în locul sacru, o
mutaţie spirituală şi o întoarcere în spaţiul laic3.
Pelerinajul nu este o călătorie obişnuită. El are un scop precis şi un
traseu bine determinat către locul sacru. Pelerinul nu rătăceşte fără rost pe
drum, în căutarea aventurii, ci călătoreşte spre un loc miraculos, care are
forţa să-l transforme. Pelerinajul presupune părăsirea realităţii cotidiene, a
lumii cunoscute şi plecarea într-o călătorie, spre o realitate nesigură şi
necunoscută, iar presiunea creşte direct proporţional cu distanţa dintre
lumea cunoscută şi lumea necunoscută. Atingerea locului sacru - trofeul
râvnit - se face după parcurgerea traseului iniţiatic printr-un teritoriu
necunoscut. În general, faţă de alte tipuri de rituri, pelerinajele cer o
perioadă mai îndelungată de timp pentru a le practica, însă nu toate
pelerinajele sunt la fel de cronofage şi nici nu presupun acţiuni ritualice
identice.
Pelerinajele au fost clasificate de cercetători după anumite criterii
specifice. Există pelerinaje care pot fi întreprinse pe tot timpul anului, fără
o dată specifică. Există şi pelerinaje care au loc la o dată fixă, ziua unui
sfânt sau a unui eveniment. Din punct de vedere geografic, lungimea
traseului poate varia: pot fi pelerinaje pe distanţe mici, de câţiva kilometri,
sau pelerinaje pe distanţe foarte mari, de sute sau chiar de mii de
kilometri. Pe o axă socială, pelerinajele pot fi făcute în grup sau de un
singur pelerin. Specialiştii consideră că există, pe axa sacralităţii, două
tipuri de pelerinaje: sacre şi laice. Sunt catalogate ca fiind pelerinaje sacre
călătoriile întreprinse în scopuri tradiţional religioase, pelerinajele laice
fiind cele cu ritualuri analogice celor sacre, care sunt practicate de turişti.
De asemenea, se consideră că există ritualuri care implică un grad de risc
diferit, în funcţie de felul în care se practică: pelerinajul de tip arhaic, când
pelerinul parcurge distanţa pe jos şi se expune riscurilor şi pelerinajul
modern, când riscul călătoriei este gestionat de instituţii de specialitate, iar
pericolul este minim4.
Coman, Mihai, 2008, Introducere în antropologia culturală: mitul şi ritul, Ed.
Polirom, Iaşi, p. 197;
4 Coman, Mihai, op.cit., p. 195;
3
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În funcţie de scopul urmărit de pelerini, Alan Morinis 5 propune o
tipologie a motivelor pentru care pelerinii pleacă în călătorie: unii pelerini
pornesc la drum în scopuri devoţionale, pentru a venera o divinitate, un
spaţiu sacru sau un simbol; alţi pelerini pleacă urmărind o agendă proprie,
dorind să se însănătoşească, să obţină împlinirea anumitor lucruri
concrete, lumeşti. Există pelerinaje întreprinse în scopuri normative,
acestea fiind întotdeauna asociate cu riturile de trecere şi cu schimbările
calendaristice. În alte cazuri, pelerinaje pot fi impuse de autoritatea
religioasă sau laică, în scopul ispăşirii unei penitenţe. Uneori, pelerinii nu
au un scop precis atunci când pornesc în călătorie, ci întreprind traseul în
speranţa unei revelaţii sau a răspunsului aşteptat.
Antropologul Victor Turner6 consideră că există patru tipuri de
pelerinaje. El este de părere că primele două tipuri au loc în spaţiul
cultural al religiilor istorice. Turner afirmă că primul este „prototipul
pelerinajului”, un tip de pelerinaj care se bazează pe forţa documentară şi
tradiţia fondatorilor religiei, a discipolilor şi a credinţei evanghelice. Aceste
pelerinaje rămân în strânsă legătură cu paradigmele din care au fost
construite şi nu se îndepărtează de simbolismul fondator. Pelerinajul la
Ierusalim este exemplul ideal pentru pelerinajul de felul prototipului.
Acestea trebuie delimitate de pelerinajele arhaic-sincretice, care conţin
simboluri şi credinţe ce aparţin unor religii mult mai vechi. Un exemplu de
pelerinaj este cel de la Glastonbury, din Anglia, unde continuă să existe
urme de ritualuri celtice. Pe lângă cele două tipuri de pelerinaje se observă
alte două tipuri, existente în spaţiul creştin, dintre care cel mai cunoscut
tip de pelerinaj este cel medieval. Acest tip a început să fie practicat între
anii 500-1400. Pelerinajele medievale precum cele de la Compostela Spania, Assisi – Italia sau Czestochowa - Polonia sunt foarte cunoscute şi
populare, mai ales datorită tradiţiilor şi literaturii creştine foarte bogate.
Ultimul tip este pelerinajul modern. Despre acesta, Turner spune că
trebuie înţeles ca aparţinând perioadei postmedievale. Pelerinajul modern
a început să fie practicat începând cu secolul al XIX-lea şi are la bază
Alan Morinis,1992, Sacred Journey. The Anthropology of Pilgrimage, Greenwood
Press, Westport, pp.10-14;
6 Turner, Victor, Turner, Edith, 1978, Image and Pilgrimage in Christian Culture,
Colombia University Press, New York, pp.17-19;
5
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efervescenţa şi devoţiunea religioasă a credincioşilor. Forţa motrice care
stă la baza pelerinajului modern este o viziune sau o apariţie divină, ce
mobilizează mase mari de oameni, care cred că miracolele se întâmplă
într-adevăr. Aceste evenimente beneficiază de suportul modern de
comunicare şi implică o mediatizare puternică a fenomenului religios7.
Turner8, pornind de la teoriile formulate de Van Gennep, construieşte
un cadru teoretic personal pentru fenomenul pelerinajului, înţeles ca rit de
trecere. Turner consideră că pelerinajul nu este un fenomen care se
bazează pe structuri sociale, pentru că, în cadrul acestuia, poziţia socială şi
ierarhiile sunt suspendate. Tocmai de aceea, Turner consideră că
pelerinajul este un fenomen „antistructural”, fiindcă - spune acesta - în
cadrul comunităţii de pelerini nu există structuri ierarhice, iar modul de
relaţionare al persoanelor este spontan şi direct. De aceea, Turner este de
părere că pelerinajele au la bază marile rituri de iniţiere, care sunt
destinate tinerilor şi care, deşi par a nu avea o ordine interioară, conţin
anumite obligaţii structurale. Starea liminală a pelerinajului elimină
statutul social normal al pelerinului şi acesta trăieşte un sentiment de
egalitate socială şi de frăţie în cadrul grupul de pelerini. Turner denumeşte
această experienţă de grup ca fiind starea de „communitas”. Pelerinii
trăiesc experienţa „communitas” şi suferă un proces de transformare
profundă a sinelui, iar la sfârşitul parcursului iniţiatic, statutul lor este
schimbat.
1.2. Centrul sacru
Locurile de pelerinaj sunt zone sacre, spaţii privilegiate, unde se
produce o ruptură în continuitatea firească a lumii. În aceste spaţii
transcendentale locuieşte divinitatea, iar forţa sacră fiinţează după alte
reguli decât în realitatea cotidiană.
În cartea „Sacrul şi profanul”, Mircea Eliade 9 explică sacrul ca fiind o
realitate de ordin complet, de care omul îşi dă seama doar prin opoziţie cu
profanul. Manifestarea sacrului transformă acel obiect sau spaţiu în
Turner, Victor, Turner, Edith, op.cit, pp.17-19;
Ibidem, p.31;
9 Eliade, Mircea, 1995, Sacrul şi profanul, Ed. Humanitas, Bucureşti, p.9;
7

8

12

altceva, însă fără a-şi pierde materialitatea, ci doar realitatea ei imediată,
care devine o realitate supranaturală. Pendularea între sacru şi profan este
sinonimă cu pendularea între ireal şi real. Eliade 10 afirmă că sacrul şi
profanul sunt cele două moduri de „a fi în lume”. Spaţiul, în mintea omului
credincios, nu are o structură uniformă, ci prezintă diferite calităţi: loc
sfânt şi loc fără valoare spirituală. Omul religios îşi doreşte să trăiască în
spaţiul sacru, într-o lume sanctificată, eternă, neschimbătoare. Acesta este
motivul pentru care, spune Eliade11, credinciosul simte nevoia să
organizeze spaţiul sacru şi face acest gest repetând simbolic lucrarea
exemplară a zeilor şi consacrând spaţiului o esenţă divină, transformândul într-un arhetip ceresc.
Spaţiul sacru, venerat de pelerini, este strâns legat de relevarea
divinităţii în faţa oamenilor şi, implicit, a apropierii oamenilor de
divinitate. Existenţa pelerinajelor este susţinută de prezenţa constantă a
miracolelor. Pelerinii vin la temple să se roage, plini de speranţă, cerând
divinităţii: sănătate, bogăţie, noroc în dragoste, fertilitate şi multe altele,
iar împlinirea acestor dorinţe reprezintă semnul clar că divinitatea din acel
loc sacru le-a ascultat gândurile. Schimbul de daruri dintre divinitate şi
oameni este propice în acel loc12.
Locurile sfinte, oricât de mercantilă pare această afirmaţie, nu atrag
prin magnetismul lor, ci prin modul în care sunt promovate. Forţa unui
centru de pelerinaj este dată de calitatea mesajului promotorului şi a
poveştii care însoţeşte misterul miracolului iniţial. Caracterul sacru al
centrului trebuie validat de o instanţă religioasă, care nu poate fi tăgăduită.
Validarea este făcută de Biserică şi poate fi garantată prin existenţa unor
texte sacre care să certifice revelaţiile, miracolele sau apariţiile divine.
Traseul către centrele sacre este, după o perioadă de timp, presărat cu
mici centre sacre care atrag şi ele atenţia pelerinilor. Întreg traseul devine
o sursă de venit pentru locuitorii zonei, se înfiinţează restaurante şi locuri
de cazare. Industria suvenirelor prosperă şi ea. Se dezvoltă treptat toată
infrastructura necesară pentru a susţine pelerinajul şi nevoile pelerinului.
Ibidem, p.11;
Ibidem, p.26;
12 Eade, John, Sallnow, Michael J., 1991, Contesting the sacred. The antropology of
Christian pilgriamage, Routledge, London, p.7;
10
11
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Multe centre de pelerinaj sunt construite cu scopul de a educa, a
minuna, a inspira, a sublinia trăsăturile culturale şi pentru a capta atenţia
pelerinilor pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp. Intenţia
locurilor sacre de a educa se regăseşte în modul în care aceste spaţii sunt
decorate: statui, picturi sau texte care povestesc scene din viaţa
divinităţilor, în scop educativ. Clădirile în care locuieşte divinitatea sunt
construite special cu scopul de a ului credincioşii prin bogăţie, grandoare şi
frumuseţea decorurilor, dar mai ales prin strălucirea lor fabuloasă, care nu
se regăseşte în cotidian. Felul în care aceste construcţii se individualizează
se transformă într-un element de mândrie naţională, un simbol cu care
poporul respectiv se identifică şi pe care-l venerează. Dimensiunea şi
frumuseţea acestor construcţii este, înainte de toate, o formă de reverenţă
în faţa divinităţii, dar şi o metodă de a capta atenţia pelerinilor şi de a le
oferi diverse activităţi. În aceste locuri sacre se organizează anual sau de
mai multe ori pe an diferite sărbători cu caracter ritualic, dar şi laic,
menite să menţină trează atenţia publicului asupra respectivului loc.13
1.3. Forţa de atracţie a centrului sacru
„Sângele martirilor este sămânţa creştinătăţii”, spune Tertullian în
primul capitol din cartea sa, Ad Martyras. Această expresie este adesea
folosită de teologii creştini, din dorinţa de a explica puterea martirilor de a
strânge în jurul lor discipoli care să urmeze calea primejdioasă a
creştinătăţii. În primele trei secole de după Hristos, oamenii căutau o
lumină spirituală care să le lumineze viaţa, iar exemplul martirilor a fost
elementul dinamic care a influenţat creştinismul, până la încetarea
persecuţiilor şi intrarea acestei religii în legalitate. Curajul martirilor a
oferit creştinilor un model moral exemplar demn de urmat în numele
credinţei. Dumnezeu, în marea Sa generozitate, a oferit oamenilor
exemplari care s-au jertfit în numele divinităţii darul sfinţeniei şi
nealterarea rămăşiţelor pământeşti. Credinţa creştină a relicvelor s-a clădit
pe temelia rămăşiţelor umane atinse de forţa divină.

Davidson, Linda Kay, Gitlitz, David M.,(coord.), 2002, Pilgrimage: from the
Ganges to Graceland: an encyclopedia, ABC-CLIO, Inc, Santa Barbara, p. 607;
13
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