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1. Wprowadzenie

S

ri Lanka należy do najmniejszych państw regionu Azji Południowej i jest aktualnie
jednym z nielicznych krajów na świecie o ustroju demokratyczno-socjalistycznym. Taki system polityczny nie przeszkadza jednak mieszkańcom
w swobodnym deklarowaniu i praktykowaniu swego wyznania. Odróżnia to znacznie
ten kraj od innych państw o ustroju socjalistycznym (komunistycznym), np. Korei
Północnej czy Kuby (a nieco wcześniej niektórych państw Europy Wschodniej),
gdzie publiczne formułowanie swojego światopoglądu (niezależnie od wyznania)
jest, co najmniej, niemile widziane, a działalność instytucji religijnych w skrajnych
przypadkach nawet zakazana. Historyczna przeszłość Sri Lanki (dawniej nazywanej
Cejlonem) spowodowała powstanie tu mieszanki wielu różnych religii. Zamieszkiwana
bowiem przez autochtoniczną ludność Weddów, wyznającą religie rodzime1, wyspa
Cejlon, została w V w. p.n.e. opanowana przez aryjskich przybyszów z północnych
Indii (np. z obszaru obecnego stanu Gudźarat). Stworzyli oni królestwo ze stolicą w
Anuradhapurze i zapewne wyznawali hinduizm2. Na przełomie III-II w. p.n.e. szeroko
rozpowszechnioną religią stał się buddyzm, którego propagatorem na wyspie był syn
indyjskiego króla Aśoki – mnich Arahat Mahinda3, nazywany niekiedy „apostołem”
Cejlonu4. W tym czasie buddyzm odegrał ważną rolę jednoczącą w państwie, gdyż
stanowił podstawę tożsamości grupowej kolonizatorów indyjskich. Dzięki nadaniu mu
statusu religii państwowej wzrosło również znaczenie polityczne założonego przez
nich państwa syngaleskiego5. Później królestwo to kilkakrotnie odpierało inwazje
tamilskich władców z południowych Indii (m.in. II w. p.n.e.; I, V i IX w. n.e.). W końcu XIII w. wyznający hinduizm Tamilowie ostatecznie zajęli północną część wyspy,
zakładając królestwo Dżafny. Na przełomie XIII i XIV w. pojawił się na Cejlonie islam,
który dotarł tutaj wraz z masowo osiedlającymi się na wyspie Maurami, pochodzącymi
z Półwyspu Arabskiego oraz w pewnej części z subkontynentu indyjskiego6. W XVIII w.
grupa muzułmanów powiększyła się o Malajów, sprowadzonych do pracy na plantacjach
przez kolonizatorów holenderskich. Wreszcie przybywający od początku XVI w. Europejczycy rozpoczęli szerzenie religii chrześcijańskiej. Portugalczycy, którzy przybyli na
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zachodnie wybrzeże w 1517 r. rozpowszechnili katolicyzm, nieco później – w
1638 r. – wypierający ich z kolei Holendrzy wprowadzili kalwinizm, a podbijający
wyspę w końcu XVIII w. Brytyjczycy – anglikanizm.

2. Struktura etniczna i wyznaniowa Sri Lanki
Według ostatniego spisu ludności przeprowadzonego w 2001 r., niepełnego ze
względu na silne niepokoje wewnętrzne, terytorium Sri Lanki zamieszkuje 18,7 mln
mieszkańców7. Najliczniejszą grupę stanowią, zasiedlający głównie centralną, zachodnią i południową część wyspy, Syngalezi (74,2%), którzy posługują się językiem
sinhala i w przeważającej części
są wyznawcami buddyzmu. Drugą
ważną grupę etniczną stanowią
Tamilowie (16,8%). Składają
się oni z dwóch odrębnych społeczności: Tamilów Cejlońskich,
czyli Tamilów z Dżafny (11,8%),
żyjących głównie na północy i
wschodzie wyspy oraz Tamilów
Indyjskich, czyli Tamilów z Kandy
(5,0%), zamieszkujących Płaskowyż Centralny. Posługują się oni
językiem tamilskim i są przeważnie wyznawcami hinduizmu, ale
wyznają też chrześcijaństwo.
Ponadto wyspę zamieszkują
muzułmańscy Maurowie (8,3%)
i Malajowie (0,3%), spotykani
na południowym-wschodzie; potomkowie białych kolonizatorów,
nazywani tutaj Burghers (0,2%)
oraz ostatni rdzenni mieszkańcy
wyspy – negroidalni Weddowie,
których grupa licząca ponad
tysiąc osób żyje w dżungli na
wschodzie Cejlonu8. W strukturze
wyznaniowej kraju zdecydowanie
najsilniejszą grupę stanowią budRyc. 1.
dyści (69,1%), później wyznawcy
Gęstość zaludnienia i struktura wyznaniowa
Sri Lanki według dystryktów w 2001 r.
hinduizmu (16,1%), muzułmanie
(8,6%) i na końcu chrześcijanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie
(6,2%). Kierunki napływu ludStatistical Abstract (2003).
ności z zewnątrz, jak również
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warunki naturalne wyspy, spowodowały, że rozmieszczenie ludności i wyznań nie
jest równomierne (tab.1, ryc. 1).

3. Idea pielgrzymowania w religii buddyjskiej
Wyjaśnienie genezy pielgrzymowania w buddyzmie jeszcze dziś stanowi problem
badawczy dla specjalistów w tej dziedzinie9. Wiadomo jednak, że sama praktyka wędrowania do miejsc kultu pojawiła się w tej religii stosunkowo wcześnie i wynikała
z dwóch faktów. Pierwszym był ustny testament Buddy, który przed śmiercią wskazał
najważniejsze miejsca pielgrzymowania, a drugim – tradycja peregrynacji utwierdzona już w hinduizmie. Na Sri
Lance praktyka pielgrzymowania
(syng. vandanave yama) wiąże się
jeszcze z jedną dodatkową przyczyną, charakterystyczną zresztą
dla innych nacji azjatyckich (m.in.
Afgańczyków, Hindusów czy Japończyków). Dla przeważającej
części społeczeństwa tej wyspy,
niezależnie od statusu społecznego, peregrynacja do miejsc kultu
religijnego stanowi jedyny sposób
spędzania czasu wolnego i okresu
urlopowego10, sposób, który został zakodowany w świadomości
mieszkańców jeszcze w czasach
kolonialnych. Pielgrzymki mogą
mieć charakter zupełnie lokalny i
odbywać się nawet po najbliższej
okolicy, gdyż w zasadzie każda
większa miejscowość, zamieszkana przez Syngalezów, posiada co
najmniej jedno własne, uświęcone
miejsce kultu11. Najistotniejszym
jednak rodzajem podróży są
pielgrzymki do wielkich, narodowych miejsc kultu, mających
charakter centrów regionalnych
Ryc. 2.
lub ponadregionalnych. Wśród
Rozmieszczenie głównych ośrodków
pielgrzymkowych na Sri Lance
nich szczególną rolę odgrywają
miejsca, które według tradycji,
Źródło: opracowanie własne na podstawie
miał odwiedzić sam Budda12.
Sievers (1987) i Stoddard (1987).

Tab. 1.
Struktura wyznaniowa ludności Sri Lanki według dystryktów w 2001 r.
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Źródło: Statistical Abstract 2003, Department of Census and Statistics Sri Lanka, Colombo 2003.

* W dystryktach objętych konfliktem wewnętrznym dane szacunkowe przedstawiono kursywą
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4. Najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe
Na terytorium Sri Lanki znajduje się ponad 30 centrów pielgrzymkowych różnych wyznań, wśród których zdecydowanie dominują ośrodki buddyjskie, w liczbie aż
26 (ryc. 2)13. W grupie tej, dziewięć miejsc ma znaczenie regionalne – zalicza się do
nich miejscowości14: Aukana, Mihintale, Kataragama, Kelaniya, Polonnaruwa, Mahiyangana, Dighavapi, Dambulla i Tissamaharama, natomiast trzy inne mają charakter
ponadregionalny (nawet panbuddyjski) i są to: Anuradhapura, Kandy i Sri Pada.
Zależnie od historii, znaczenia i charakteru ośrodków pielgrzymkowych, celem
peregrynacji mogą być obiekty religijne różnego typu15:
– historyczne zespoły klasztorne (syng. vihara), w których znajdują się statuy
Buddy i święte ołtarze, bardzo często ozdabiane obrazami przedstawiającymi
historię życia Buddy,
– pojedyncze świątynie, czyli stupy (syng. dagoba) – budowle w kształcie
dzwonu, ustawionego na kwadratowej podstawie,
– czynne klasztory (syng. pansala), w których do dziś mieszkają mnisi buddyjscy,
– otwarte miejsca, otoczone kolumnadą, (syng. bana maduwa), stanowiące
place do wygłaszania kazań,
– klasztorne szkoły buddyjskie (syng. pirivena),
– drzewa Bo (syng. Bodhi), zwieszające swoje gałęzie nad umieszczonym pod
nimi ołtarzem, czyli w zasadzie, każdy rozłożysty okaz z gatunku figowca
Ficus religiosa, świętego drzewa buddystów, pod którym Budda miał doznać
oświecenia.
W największych centrach pielgrzymkowych celem pielgrzymów jest równocześnie kilka z wyżej wymienionych obiektów.
4.1. Ponadregionalne ośrodki pielgrzymkowe
Anuradhapura
Anuradhapura stanowi najważniejszy ośrodek peregrynacji na Sri Lance. Miasto założone ok. 437 r. p.n.e., zostało wybrane w 377 r. p.n.e. za stolicę królestwa
syngaleskiego i prawa te utraciło dopiero w 1017 r. n.e.16 Obecnie zamieszkuje go
prawie 60 tys. osób, natomiast drugie tyle, corocznie, przybywa tu z pielgrzymką,
przy czym generalnie są to mieszkańcy samego Cejlonu. Obiekty kultu religijnego
stanowiące cel peregrynacji są rozrzucone na płaskiej równinie, między zbiornikami
wodnymi Tissawewa i Basawakkulama na zachodzie, a doliną rzeki Malwatu na
wschodzie. Większość z nich tworzy trzy zasadnicze kompleksy sakralne: Isurumuniya
Vihara, Maha Vihara i Uttara Vihara. Dzięki wpisaniu w 1982 r. całego kompleksu
sakralnego Anuradhapury na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury, wiele obiektów
jest obecnie poddawanych pracom renowacyjnym za pieniądze UNESCO.
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Zespół klasztorny Isurumuniya Vihara jest położony najbardziej na południe,
nad brzegiem zbiornika wodnego Tissawewa. U podnóży kwarcytowego monolitu
skalnego z wielkimi rytami w kształcie głów słonia znajduje się wielki basen do ablucji.
W skład zespołu wchodzą dwie dagoby (duża i mała) oraz kilka budynków przyklasztornych. Pielgrzymi odwiedzają zwłaszcza posąg Buddy Odpoczywającego, muzeum
zawierające eksponaty z początków państwa syngaleskiego, zdobywają też szczyt
monolitu skalnego, mijając po drodze wyryte w skale odciski stóp Buddy.
Kompleks Maha Vihara położony jest w centrum Starego Miasta i składają się na
niego: ruiny Lohapasada (I w. p.n.e.), zwanego Brązowym Pałacem; najstarsze na
Sri Lance święte drzewo Bo (Sri Maha Bodhi), mające według podania wyrosnąć
z gałązki zerwanej bezpośrednio z drzewa, pod którym Budda doznał oświecenia oraz
wielkie stupy - Ruvanvelisaya Dagoba (I w. p.n.e.), Jetavana Dagoba (III-IV w. n.e)
i, najstarsza w kraju, Thuparama Dagoba (III w. p.n.e.), w której przechowywane
są święte relikwie (prawy obojczyk Buddy i jego żebracza miseczka)17. Szczególnym
obiektem w tym kompleksie jest dawna świątynia Zęba Buddy, w której relikwię tę
przechowywano między V, a XIII w. Nieco dalej na zachód wznosi się ostatnia stupa
– Mirisavatti Dagoba (II w. p.n.e.), stanowiąca niegdyś centralną stupę wielkiego
klasztoru.
Ostatni kompleks klasztorny Uttara Vihara, położony na północnych krańcach
miasta, obejmuje: posąg Buddy Siedzącego (Samadhi Budda, IV w. n.e.), uznawany
za najpiękniejszy posąg Buddy na Cejlonie; pałac Ratna Prasada (VIII-IX w. n.e.);
stupy z I w. p.n.e. (Lankarama Dagoba, Abhayagiri Dagoba) oraz wielki basen Kuttam
Pokuna, jeszcze dziś wykorzystywany przez pielgrzymów do ablucji.
Sri Pada (Śripādakanda, Adam’s Peak, Szczyt Adama)
Sri Pada to piąty pod względem wysokości szczyt wyspy Cejlon (2243 m n.p.m.),
położony na zachodnim krańcu pasma Maskeliya, na Płaskowyżu Centralnym, na
pograniczu dystryktów Nuwara Eliya i Ratnapura. Masyw ten stanowi świętą górę
buddyzmu, hinduizmu, islamu i chrześcijaństwa. Celem peregrynacji jest znajdujące
się na szczycie skalne zagłębienie, w kształcie ogromnej stopy ludzkiej (dł. 160 cm,
szer. 75 cm)18. Wyznawcy buddyzmu uważają je za odcisk stopy Buddy, wyznawcy
hinduizmu – za ślad Śiwy, muzułmanie – Adama, natomiast chrześcijanie za ślad św.
Tomasza Apostoła Indii19. Na szczycie góry wzniesiono buddyjskie i hinduistyczne
świątynie (XII-XVI w.) Ostatni odcinek podróży pielgrzymi pokonują wchodząc po
kamiennych schodach, liczących ponad 4000 stopni.
Kandy (Maha Nuwara)
Miasto Kandy znano już w V w., w latach 1592-1815 było ono stolicą państwa
syngaleskiego. Położone na północnym krańcu Płaskowyżu Centralnego, nad rzeką Mahaweli oraz jeziorem Kandy, stanowi obecnie stolicę dystryktu, jest ważnym
ośrodkiem handlu regionu rolniczego i jednym z najważniejszych ośrodków kultural-
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no-naukowych kraju. Celem pielgrzymów przybywających tutaj jest przede wszystkim,
znajdująca się nad brzegiem jeziora Kandy, świątynia Dalada Maligawa (XVII-XVIII w.)
z relikwią świętego zęba Buddy. Finansowana z kasy UNESCO świątynia (obiekt
został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa w 1988 r.) została gruntownie odrestaurowana po wybuchu bomby w 1998 r. Po tym zamachu, dokonanym przez
separatystyczną organizację Tamilskie Tygrysy, wejście na teren świątyni jest pilnie
strzeżone i każdy z pielgrzymów poddawany jest kontroli osobistej. Najważniejszym
punktem stupy jest relikwiarz zęba Buddy, przed którym pielgrzymi odprawiają stosowne rytuały. W kompleksie klasztornym znajduje się szereg pomieszczeń, w których
centralne miejsce zajmują duże i małe posągi Buddy, wielka biblioteka zawierająca
cenne manuskrypty oraz rozległy plac audiencyjny (bana maduwa), przy którym
wzniesiono wspaniałą dzwonnicę, ufundowaną przez buddystów z Japonii. Godnym
uwagi jest również fakt istnienia w obrębie zabudowań tej ważnej buddyjskiej świątyni,
chrześcijańskiego kościoła.
4.2. Ośrodki pielgrzymkowe o zasięgu regionalnym
Aukana
Aukana jest niewielką osadą w centrum Sri Lanki (dystrykt Anuradhapura),
położoną wśród mozaiki wielkich plantacji bananowców, przeplatających się z płatami lasów monsunowych, na zachód od zbiornika wodnego Kala Wewa. Celem
pielgrzymek jest najwyższa na Sri Lance statua stojącego Buddy, o wysokości ponad
13 m. Została ona wykuta w skale, prawdopodobnie w V w. n.e., w okresie panowania króla Dhatusena (455-473 r.)20. Pielgrzymi odwiedzają ponadto niewielką białą
dagobę, wzniesioną obok basenu ablucyjnego, wykutego w naturalnej kwarcytowej
skale. W pobliżu Aukany znajduje się też drugi bardzo wysoki, lecz nie ukończony,
posąg Buddy (wys. 12 m). Powstał on w tym samym czasie, co posąg „najwyższego”
Buddy, przy założonym w jaskini antycznym klasztorze w Sasseruwa.
Mihintale
Mihintale to mała miejscowość znajdująca się 15 km na wschód od Anuradhapury. Tutaj, na powierzchni kilkunastu hektarów, znajdują się dobrze zachowane
ruiny klasztoru stanowiącego kolebkę buddyzmu na Sri Lance. Tworzy go pięć stup
wzniesionych od III w. p.n.e. do X w. n.e. i są to: Kantaka-Cetiya Dagoba, Giribandhu
Dagoba, At Dagoba, Maha Seya Dagoba i Ambasthala Dagoba. Ponadto w skład
kompleksu sakralnego wchodzą kamienne ołtarze, baseny oraz resztki zabudowań
przyklasztornych (np. ruiny szpitala). W klasztorze jest przechowywana cenna relikwia
– włos z rzęs Buddy.
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Kataragama
Kataragama jest małą miejscowością, leżącą nad rzeką Menik, u podnóży wzgórza Kataragama (424 m n.p.m.), w dystrykcie Monaragala. Jest to zdecydowanie
najmłodszy ośrodek pielgrzymkowy na Sri Lance, powstały w końcu XIX w.21 Stanowi
święte miejsce dla wyznawców islamu, buddyzmu i przede wszystkim hinduizmu.
Większość pielgrzymów przybywa tutaj dla oczyszczającej kąpieli w wodach rzeki
Menik, zwanej „Rzeką Szlachetnych Kamieni”; trwających dziewięć dni medytacji
i modlitw, wznoszonych w pobliskim kompleksie świątynnym oraz peregrynacji na
szczyt wzgórza Kataragama (zwanego też Wedahitikanda)22. Kompleks sakralny
tworzy szereg wielowyznaniowych obiektów, w tym hinduistyczne świątynie ku czci
bogów: Wisznu, Skandy i Ganeszy, buddyjska stupa Kiri Vehera Dagoba, dwa święte
drzewa Bo (Bodhi), klasztor buddyjski oraz muzułmański meczet Khizar Thakkiya.
Kelaniya
Centrum pielgrzymkowe w Kelaniya znajduje się 12 km na wsch. od stolicy
kraju Kolombo, nad rzeką Kelani, w dystrykcie Gampaha. Celem pielgrzymów jest tu
zespół klasztorny Raja Maha Vihara, wznoszony od XIII do XIX w., w miejscu, gdzie
według podania, miał przebywać Budda, w czasie swojej trzeciej wizyty na Sri Lance.
Modlitwy odprawiane są przede wszystkim przed ołtarzami u podnóży rozłożystego
świętego drzewa Bo, przy mlecznobiałej stupie i w, stojącej obok niej, świątyni pokrytej
z zewnątrz wspaniałymi reliefami (m.in. w kształcie słoni, gęsi i gnomów).
Polonnaruwa
Polonnaruwa leży na wschodzie Sri Lanki, nad zbiornikiem wodnym Parakrama
Samudra, stanowiąc stolicę dystryktu. Miasto znane jest już od IV w., pomiędzy X
a XIII w. nastąpił jego szybki rozwój, pełniło funkcje stołeczne tamilskiego królestwa Ćolów, a potem państwa Syngalezów. Później, na kilkaset lat, zarosło lasem
monsunowym i dopiero w XIX w. zostało ponownie odkryte przez europejskich
archeologów. Centrum pielgrzymkowe tworzą tu trzy kompleksy budowli sakralnych:
hinduistycznych, (gł. śiwaizm) i buddyjskich, z XII-XIII w. Na kompleks Quadrangle
składają się m.in. ruiny świątyń: Thuparama, Vatadage, Hetadage, pałac Satmahal
Prasada oraz monolityczny głaz Gal Pota, pokryty inskrypcjami skalnymi. Kompleks Alahana Pirivena obejmuje budynki kolegium klasztornego z wielkimi stupami
– Rankot Vihara Dagoba i Kiri Vihara Dagoba, świątynią Śiwy (Siva Devale) oraz
świątynią Lankatilaka, ze statuą Buddy. Kompleks Gal Vihara tworzy skalne obejście
z trzema wielkimi, kamiennymi posągami Buddy (Budda Stojący na Lotosie, Budda
Medytujący, Budda w Nirwanie). Całe sanktuarium w 1982 r. zostało wpisane na
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
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Mahiyangana
Mahiyangana jest niewielką miejscowością w centrum Sri Lanki (dystrykt Badulla), położoną nad rzeką Mahaweli. Celem pielgrzymek jest stupa Mahiyangana
Dagoba, wzniesiona na przełomie III i II w. p.n.e. Pielgrzymi docierają tutaj wąską
ścieżką w dżungli, pokonując ponad 2000 kamiennych stopni. Stupa słynie ze wspaniałego obramowania drzwi wejściowych, z wykorzystaniem buddyjskich symboli
w postaci słońca i kwiatów lotosu23.
Dighavapi
Ośrodek pielgrzymkowy Dighavapi stanowią ruiny samotnej stupy Dighavapi
Dagoba, która znajduje się 14 km na wschód od miasta Ampara, w dystrykcie Ampara. Miejsce odwiedzane jest dość rzadko, gdyż znajduje się z dala od uczęszczanych
szlaków turystycznych.
Dambulla
Dambulla położona jest na obrzeżu Płaskowyżu Centralnego, w granicach
dystryktu Matale. Ośrodek pielgrzymkowy stanowi tu pięć skalnych jaskiń (najważniejsze to: Devaraja Viharaya, Maharaja Viharaya i Pachima Viharaya), położonych
na izolowanym ostańcu skalnym, wznoszącym się 150 m ponad otaczającą równinę.
Zostały one wykute w I w. p.n.e., a przez następne wieki złożono w nich 157 posągów Buddy, wykonanych z różnego materiału i różnej wielkości. Najważniejszym
obiektem kultu jest wielka statua Buddy Odpoczywającego (dł. 14 m). Ściany jaskiń
zostały pokryte freskami (gł. w XVIII w.) zajmującymi łącznie ponad 2100 m2. Przed
jaskiniami rośnie święte drzewo Bo. W 1991 r. miejsce to wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Tissamaharama
Tissamaharama to mała miejscowość, w dolinie rzeki Kirindi, pomiędzy zbiornikami wodnymi Tissa Wewa i Yoda Wewa, w dystrykcie Hambantota. Pielgrzymi
odwiedzają tutaj dwie wielkie stupy. Ważniejsza jest Tissamaharama Dagoba (II w. p.n.e.),
będąca sercem klasztoru Tissamaha Vihara, jedna z najwyższych świątyń (wys. 50 m)
na Cejlonie. W drugiej stupie (Yatala Dagoba, III w. p.n.e.) szczególną czcią otaczany
jest posąg Buddy Stojącego na Lotosie24.

5. Dostępność komunikacyjna centrów pielgrzymkowych
na Sri Lance
Ośrodki pielgrzymkowe na Sri Lance charakteryzują się bardzo zróżnicowanym
stopniem dostępności. Zależy ona od trzech czynników: położenia geograficznego,
historii obiektu i jego rangi jako centrum pielgrzymkowego. Większa część ośrod-
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ków posiada dość dobre połączenie szosami kołowymi, o utwardzonej powierzchni
(najczęściej asfalt). Ponadto do kilku miejsc (m.in. Anuradhapury, Polonnaruwy,
Mahiyangany, Ratnapury czy Kandy) można dotrzeć, korzystając z dobrze rozwiniętej
sieci kolejowej. Ten wysoki stopień dostępności wyżej wymienionych ośrodków wynika przede wszystkim z tego, iż są to miasta o długiej historii, stanowiące aktualnie
duże i ważne ośrodki polityczno-gospodarcze, są też łatwe do osiągnięcia, gdyż leżą
na równinach lub w dolinach dużych rzek. Zdecydowanie trudniej jest dotrzeć do
centrów położonych wysoko w górach lub ukrytych w gąszczu lasów monsunowych.
Największe wyzwanie dla pątników stanowi Sri Pada (Szczyt Adama). Wynika to
przede wszystkim z jego położenia geograficznego – wysoki szczyt, wewnątrz pasma
górskiego, a tym samym, silnie odizolowany od osad ludzkich. Dotarcie na górę jest
możliwe wyłącznie pieszo, z dwóch miejscowości (Palabadella, Dalhousi), oddalonych
o kilkanaście kilometrów od szczytu. Do tych miejscowości dochodzą wprawdzie
drogi kołowe, ale o nie najlepszej nawierzchni. Podobnie sytuacja przedstawia się
z podróżą do Dighavapi, do której bardzo trudno dojechać, szczególnie w porze
wilgotnych monsunów.
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(SUMMARY)

The paper discusses the spatial distribution of religious cult sites in Sri Lanka against
the backdrop of the country’s rich pattern of ethnic (mainly Sinhalese, Tamil and Moor)
and religious groups (mainly Buddhist, Islamic and Christian). The main focus is on the
pilgrimage sites of Buddhism – Sri Lanka’s dominant religion. The main sites and objects
of cult are presented, such as temples and massive monuments of Buddha, the holy tree
of Bodhi and meditation places, as well as their significance to the pilgrims. Other religions
are mentioned in the context of two of the sites that also draw pilgrims from other denominations. These are the holy peak of Sri Pada (Adam’s Peak), which is a destination for
Buddhist, Christian and Muslim pilgrims; and the town of Kataragama that draws Hindu and
Muslim followers, as well as Buddhists. The author also proposes a ranking of pilgrimage
centres as destinations for non-pilgrim tourists, especially international. Additionally, access
by means of transport is dealt with.
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Posąg „Buddy Odpoczywającego” – kompleks klasztorny Isurumuniya Vihara
w Anuradhapurze (fot. W. Maciejowski)

Szczyt Adama (fot. A. Surma)
Aukana – grupa pielgrzymów u stóp
posągu Buddy, najwyższego na Sri Lance
(fot. W. Maciejowski)

Kandy – Świątynia Zęba Buddy (Dalada Maligawa) (fot. W. Maciejowski)

Polonnaruwa – pielgrzymi u podnóży
posągu „Buddy w Nirwanie” w kompleksie
klasztornym Gal Vihara
(fot. W. Maciejowski)

Dambulla – wejście do groty Maharaya
Viharaya (fot. W. Maciejowski)

