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Mielas piligrime, patyręs ar būsimas! 
★ Ar žinai, kas yra Švento Jokūbo kelias, Camino de 
Santiago? Ar žinai, kad šiuo piligrimų keliu žmonės, 
taip pat ir lietuviai, eina nuo ankstyvųjų viduramžių? 
Ar žinai, kad Lietuvoje turime Švento Jokūbo kelio 
tinklą, kurį sudaro keturi piligrimų keliai arba marš-
rutai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno ir Vil-
niaus, o jų bendras ilgis – 1575 km? Ar žinai, kad tik šie 
keturi Šv. Jokūbo kelio maršrutai yra pripažinti tarp-
tautiniu lygiu bei įteisinti ir Lietuvoje, ir pasaulyje, kad 
jie yra pripažinti pirmojo ir seniausiojo Europos kul-
tūros kelio, Camino de Santiago, atšakomis Lietuvoje? 
★ Ar žinai, kad piligrimystė – viena seniausių 
krikščioniškosios Europos tradicijų, pastaruoju metu 
išgyvenanti tikrą atgimimą. Šiuolaikiniam žmogui, 
gyvenančiam aukštųjų technologijų, interneto, face-
booko pasaulyje, robotų apsuptyje, labiau nei anksčiau 
reikia piligrimystės – pabūti pačiam su savimi ir su 
Dievu, atrasti save iš naujo, po pralaimėjimų ir ne-
tekčių pakilti naujam žygiui, skirti laiko suvokimui, kas 
esu ir ko noriu.
★ Ar žinai, kad Šv. Jokūbo kelio tinklas apima 40 
Lietuvos savivaldybių, kad šio piligrimų kelio maršru-
tai prasideda mūsų valstybės šiaurėje, prie Lietu-
vos-Latvijos sienos, ir baigiasi šalies pietuose, ties 
Lietuvos–Lenkijos siena, susiliedami su Lenkijoje 
esančiu Šv. Jokūbo kelio tinklu. 
Jei Tau teko eiti, dalyvauti piligrimų žygyje bent viena 
iš minėtų Šv. Jokūbo kelio atšakų, neabejotinai žinai, 
kas tai yra. Jei ne – atidžiai peržiūrėk čia pateikiamą 
informaciją ir junkis prie mūsų, stok į Kelią, eik Keliu. 
Tikru Keliu, nes gyvenimas ir yra TIK ĖJIMAS. 
★ Rinkis tikrą piligrimų kelią – tarptautiniu lygiu 
pripažintą, sertifikuotą Europos kultūros kelią – Šv. 
Jokūbo kelią. Europos kultūros kelių sertifikavimą at-
lieka Europos Tarybos Europos kultūros kelių institu-
tas, kuris Europos kultūros keliais Lietuvoje yra pri-
pažinęs ir sertifikavęs tik du piligrimų kelius – Švento 
Jokūbo kelią ir Žydų kelią. Šv. Jokūbo kelias Lietu-
voje – tai jau minėtas jo atšakų tinklas, kurį sudaro 
keturi piligrimų maršrutai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, 
Šiaulių, Kauno ir Vilniaus. Lietuvoje besidriekiantis 
vidaus kelias, jungiantis visas vienuolika Lietuvoje 
esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių, vadinamas 
Švento Jokūbo žiedu, kurio ilgis – 1056 km, kol kas 
nėra sertifikuotas. Lietuvoje veikiančios Šv. Jokūbo 
kelio savivaldybių ir draugų asociacijos aktyviai veikia, 
kad ir šis piligrimų kelias būtų integruotas į jau serti-

fikuotų Šv. Jokūbo kelio maršrutų tinklą ir tuo būdu 
būtų pripažintas tarptautiniu lygiu. 
★ Piligrimystę gali pradėti nuo bet kurios iš keturių 
Šv. Jokūbo kelio atšakų, tų, kurios yra čia paminė-
tos ir pažymėtos žemėlapyje. Rinkis tą, kuri atrodo 
patraukliausiai arba yra arčiausiai Tavo namų, kviesk 
prisijungti mokslo ar studijų draugus, bendradarbius, 
kaimynus, šeimos narius.
★ Šv. Jokūbo kelias – tai jaunimo kelias. Tradicinė Šv. 
Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė 2020 m. 
balandį–birželį vyks penktus metus iš eilės, ji bus de-
dikuota Šv. Jokūbo keliui ir Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo 30-mečiui. Oficiali estafetės statistika: 
2016 m. estafetėje dalyvavo 246, 2017 m. – 395, 
2018 m. – 640, 2019 m. – 1317 asmenų, piligrimų 
žygiai vyko visomis Šv. Jokūbo kelio atšakomis, da-
lyviams įteikti tai liudijantys Šv. Jokūbo kelio am-
basadorių sertifikatai. Pastaruosius kelerius metus 
Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetės dalyviai į 
žygius leidosi jau su Šv. Jokūbo kelio piligrimų pasais, 
kurie yra vieningi visoje Lietuvoje. 
★ Ar žinai, kad 2021-ieji – Kompostelos Šventieji 
Metai? Tai metai, kai liepos 25 d. yra sekmadienis, 
o per šimtmetį tai nutinka 14 kartų. Tais metais at-
vykus į Santiago de Compostela miestą, aplankius Šv. 
apaštalo Jokūbo kapą jo vardo katedroje, dalyvavus 
Šv. Mišiose, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis, 
atlikus išpažintį ir priėmus šv. Komuniją, Katalikų 
bažnyčia suteikia pilną indulgenciją – visų nuodėmių 
atleidimą. Tokiais metais į Santiago de Compostela, į 
Švento Jokūbo katedrą traukia ypatingai daug pili-
grimų: remiantis Galicijos vyriausybės duomenimis, 
2006 metais jų užregistruota 278 041, 2010 m. – 
272 417. Dalis piligrimų buvo ir neabejotinai vėl bus 
iš Lietuvos. Kviečiame pradėti piligrimystę į Santiago 
de Compostela Lietuvoje, iškeliauti į Ispaniją iš namų 
ir su lietuvišku Šv. Jokūbo kelio piligrimo pasu. 
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Turiu poliarizuotus akinius, 
UV spinduliams nepralaidžius ba-
tus, „kvėpuojančius“ marškinėlius, 
izotoninius gėrimus, sulanksto-
mas ėjimo lazdas, nepelijančias 
kojines, apsauginį kremą nuo 
saulės, kompasą, gps… O tu?

Kauno kelias

Vilniaus kelias

Šv. Jokūbo žiedas

Baltijos kelias

Šv. Jokūbo kelio stotis

Šv. Jokūbo vardo bažnyčia

Žemaitijos-Karaliaučiaus kelias

Šiaulių kelias 

Sutartiniai ženklai



Iš vieno piligrimo dienoraščio 
Arūnas Vismantas Šv. Jokūbo keliu išėjo 2019-ųjų gruodžio 12 dieną. 
Įveikęs 330 kilometrų #caminoprimitivo Šv. Jokūbo katedrą Santiago de 
Compostela mieste pasiekė gruodžio 22 dieną. 
Gruodžio 14 
#mielasdienorasti antra diena nakvoju 
vienas albergėj. Nesutikau kol kas nė vie-
no piligrimo. Tik mažas berniukas, laikęs 
kopėčias, kol tėvas valė lietvamzdį, pasa-
kė: – buen camino. Vakarykštis albergistas 
patarė apsistoti Monasterio del Salvador. 
Jau buvau išsigandęs, kad vienuolyne liksiu 
vienas  Būtų neblogas dublis. Ale vie-
nuolynas restauruojamas… Teko paėjėti iki 
kito miestelio. Atvariau, minkau telefoniu-
ką, kad rast posūkį į albergę, o tas ratukus 
ekrane sukasuka sukasuka.... Jau net nervas 
buvo bepaimąs, ale žiū – sinjora iš tamsaus 
skersgatvio parein. Sakau: – buenos tardes 
senora, albergue municipale? (nepriekaiš-
tinga savo ispanų-žemaičių tarme su daug 
rankų judesių)  O ji tiesia man ranką svei-
kintis. Sako: – (kaip ką tik po ispanų-anglų 
pamokos būtų ) aš Monica, dirbu alber-
gėj. Einam, nuvesiu. Nu ir va kaip – žinok, 
kada ko paklaust, ir bus liuks  Atėjom. 
Aprodė. Švaru, gražu, šilta. Pienas šaldy-
tuve dar nesugižęs, nors seniai jau nieko 
nebuvo. Atidavė raktus ir išdūmė. Nu tai 
ką aš – spagečių prausbliūdį prasimaišiau 
ir vakaroju. Reiks pašokinėt ant 16 lovų 

 Buenos tardes ir Jums! #caminopri-
mitivo #caminodesantiago #manocamino 

Gruodžio 17
#mielasdienorasti Šiandien buvo ir žiemos 
su sniegu, ir vasaros saulės su maudynėmis, 
ir susikalbejimo, ir – nelabai . Vasara su 
žiema matosi iš vaizdų. Kad su katinu galima 
Ispanijoj kalbėtis lietuviškai – irgi  (aš kar-
tais ir su ispanais lietuviškai pakalbu. Susikal-
bam ). Bet su albergės savininke šnd buvo 
sunkiau. Ateinu iki albergės – užrakinta, 
bet parašytas tlf numeris. Skambinu. Visad 

pavykdavo susitarti. Pakėlė ragelį– nekalb 
niekaip kitaip – tik ispaniškai. Tada pasa-
kiau kokius 20 ispaniškų žodžių iš pirmos 
internetinės pamokos  Ir ką manytumėt? 
Aišku – padėjo ragelį. Galvoju – bus blogai 
man. Saulytė jau žemyn, ir dar 17 km bus per 
skaudžiai. Tai ačiū Sandra Sandrita, kad vir-
tualiai suvertėjavo. Ačiū Tau! Sužinojau, kad 
raktas prie dešinių durų po kelmuku pakavo-
tas. Kaip man pačiam nedašuto iškart???  

 Tai dabar jau laimingas esu. Ir Jūs būkit. 
#caminoprimitivo #caminodesantiago

Gruodžio 18
#mielasdienorasti šnd persivertimo diena. 1) 
persiverčiau į antrą kelio pusę. Iki Santiago 
liko apie 150 km. 2) persiverčiau per ribą 
– baigėsi Asturijas, įėjau į Galiciją. Įėjau su 
vėjeliu  tokiu – ne ypač svetingu. Buvau 
pradėjęs lyginti, kas geriau: a) vanduo ba-
tuose ar b) žvyras akyse  einu sau... lyginu 
lyginu. Galvoju – ilgai netruks. Turi pasitai-
syt. Akurat! Pro tokį vienkiemį praeinant 
gaspadorius tarpdury abiem rankom moja ir 
šaukia: – kaffffee kafffeee!!! Nu sakau, kad 
jau čia taip kviečiat...  žodž., – ūkininkai, 
Magdelena su Chose apsiliuobę sėdo kavy-
tės gert. Dar kaimynas Chulio užėjęs, nu ir 
aš čia pasimakalavau  Sėdim... Sakau: – aš 
tai – lituano. O Chose kad nudžiugo. Sako: 
– Saaaboonyyysss, Jasikevičiuuus  tik 
pašoko – ir į sandėliuką. Grįžo su grafinčiku 
grapos  Magdelena – iš paskos su sausai-
niukais... Ot Galicija sutinka!  Vaišinuosi... 
jaučiu, kad toj grapoj ne tik vynuogės, bet ir 
paties Chose rankų šiluma sudėta  Klau-
siu: ar patys varėt? Magdelena kokius 5 sí 
pasakė ir davaij su pirštu ore piešti, kaip ant 
viryklės Chose naminukės aparatūrą karc 
suinstaliuoja  Nu paskui ir tas vėjas ap-

rimo  Tikiuosi, ir pas jus ramu. Linkiu to! 
#caminoprimitivo #caminodesantiago

Gruodžio 19
#mielasdienorasti šnd Camino kaučino, 
ugdė ir mokino muny  Pylė lietum kaip 
iš kibiro, vėjas pūtė ir vertė mano celopaninį 
lietpaltį ant galvos. Ale nuotaika vis tiek link 
kalėdinės ir visks. Į pabaigą dienos – liepė 
kalėdinę dainelę pramokti  nes sake, kad 
kitaip visai stogą nuraus   nu ir moki-
nausi. #Kundababepadaryt  Bet už tai 
gavau visus apartamentus su puodu sriuuuu-
booosss   skanaus ir jums!
#caminoprimitivo #caminodesantiago

Gruodžio 21
#mielasdienorasti kaip ir dera šeštadieniui, 
Camino užtaisė pirties dieną. Matyt, neno-
rėjo atidėti visko rytdienai ir manęs murzino 
leist į Santiagą. Skalbė ir džiovino, pėrė vėjo 
vantomis ir vis kartojo ir kartojo tai  Jau-
čiausi kaip katinas patekęs į skalbyklę  Kai 
jau matydavo, kad mano nuotaika pradeda 
irgi drėkti, tada duodavo dovaną. Na, pvz., 
draugą pakeleivį. Paskui du draugus  O 
paskui ir visą vaivorykštę 
Šiandien jau ir albergėj gyvenam trise. Du 
mano kaimynai, kolumbietis ir rumunas, ke-
liauja Camino Frances. Jie prausiasi jau be-
veik mėnesį  Smagumėlis! Ryt bandysiu 
pasiekti Santiagą.

Gruodžio 22
ateinu Čia.
Molis, iš kurio esu –
tampa lyg minkštesnis.
Gal turiu nors mažytę galimybę 
patiesinti kuprą, 
aplyginti gumbus, 
apglaistyti kas nuskilę? 
Jis šypsosi ir stebi, 
lyg vaiką, žaidžiantį smėlyje  
#caminodesantiago #caminoprimitivo 
#santiagodecompostela

Šv. Jokūbo kelių tinklo Lietuvoje interaktyvų žemėlapį  
galite rasti: 
http://maps.saintjamesway.eu 
http://maps.saintjamesway.eu/geoloc/vilnius-curonian-spit-360 
http://www.saintjamesway.lt
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