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1. Wprowadzenie

K

rajobraz sakralny (sacred landscape, Sakrallandschaft) jest specyficzną formą krajobrazu kulturowego. Krajobraz tego typu wykształca się w obszarach,
które spełniają funkcję religijną1. Jako, że praktyki o charakterze i podłożu
religijnym zaliczane są do najdawniejszych społecznych i kulturowych zachowań
człowieka, krajobraz sakralny uznać należy za jeden z najstarszych (o ile nie najstarszy) typ krajobrazu kulturowego. Zatem jego rozprzestrzenianie się na Ziemi
postępowało w ślad za rozszerzaniem się ekumeny. Cechą krajobrazów sakralnych
jest przez wszystkim obecność w przestrzeni sacrum. Dotyczy to zarówno sfery
materialnej, jak i niewypowiedzianej sfery duchowej. Mogą to być zatem krajobrazy
bliskie postaci naturalnej lub kulturowe, silnie naznaczone obiektami i przedmiotami
kultu. Najczęściej krajobrazy sakralne wykształcają się na podłożu krajobrazów naturalnych o specjalnych cechach – dziewiczych, monumentalnych, trudnodostępnych
(wysokie góry, jaskinie, brzegi rzek, wodospady, źródła). Środowisko geograficzne
bowiem, w bardzo dużym stopniu determinuje rozwój wierzeń2. Z czasem krajobraz
pierwotny nasycany był obiektami kultu: świątyniami, kompleksami klasztornymi,
krzyżami, posągami świętych, drogami pokutnymi, kaplicami, kopcami itp. Krajobraz
sakralny jako szczególny rodzaj krajobrazu kulturowego sprzyja odczuciu harmonii
i więzi z przyrodą i dziedzictwem kulturowym całej ludzkości, umożliwia poznanie
wewnętrznego sensu i indywiduum określonych miejsc3.
Celem artykułu jest refleksja nad ewolucją krajobrazu sakralnego Góry Synaj
(Góry Mojżesza). Na tle warunków naturalnych Synaju autorka przedstawia fenomen
przyrodniczo-kulturowy miejsca. Wyróżnia charakterystyczne etapy rozwoju krajobrazu sakralnego okolic Góry Synaj jako szczególnego typu krajobrazu kulturowego.
Wskazuje ponadto na rolę turystyki (także religijnej i pielgrzymkowej) w procesie
przeobrażania krajobrazu i identyfikuje jego zagrożenia.
Źródłem opracowania były obserwacje bezpośrednie autorki, wywiady z turystami i pielgrzymami, a także studia literaturowe i analizy obrazów satelitarnych.
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2. Warunki przyrodnicze Synaju
Półwysep Synaj stanowi fragment prekambryjskiej platformy arabskiej, wyodrębniony przez ryfty Zatoki Sueskiej i Zatoki Akaba (rys. 1). Jego obszar ma postać
wysokiej i silnie zerodowanej wyżyny, rozcinanej przez suche doliny (wadi).
Pod względem geologicznym Synaj podzielony jest na dwie wyraźne struktury:
prekambryjską na południu (75% powierzchni półwyspu zajmują skały krystaliczne)
i osadową na północy wzdłuż wybrzeży z Morzem Śródziemnym (rys. 2). Granica
między tymi jednostkami w układzie wschód-zachód wyznacza linia od Gebel Hamman Faraun nad Zatoką Sueską do Nuweiby nad Zatoką Akaba.
Rzeźba Półwyspu jest silnie zróżnicowana od niziny nadmorskiej na północy, przez wyżynną cześć wewnętrzną
i górską na południu. Północną część
Synaju w okolicach wybrzeża Morza
Śródziemnego tworzy piaszczysta
równina, na południe od której wznosi
się niewysokie pasmo Gebel et-Tih –
zbudowane z kredowych i eoceńskich
wapieni i piaskowców, z cieszącą się złą
sławą Pustynią Tułacza4. Dalej na południe znajduje się wciąż słabo poznany
Masyw Synaj Gebel el-’Igma, zbudowany z silnie zerodowanych wapieni
i dolomitów, ze szczytami sięgającymi
1600 m n.p.m. Południową – najwyższą część Synaju tworzą Góry Wysokie
z kulminacjami półwyspu – Mt Sinai
czyli arabskim Gebel Musa (2 284 m
n.p.m.), Gebel Umm Shomar (2 586 m
n.p.m.) i Gebel Katherine – Górą św.
Katarzyny (2 642 m n.p.m). Spod pokrywy platformowej wyłaniają się tam
skały krystaliczne – granity i gnejsy5
(rys. 2). Najważniejszymi bogactwami
regionu są wydobywane od wieków
Rys. 1.
turkusy i rudy miedzi.
Szkic lokalizacyjny Góry Synaj
Objaśnienia: 1– granica egipsko-izraelska,
Pod względem klimatycznym pół2 – główne drogi, 3 – suche doliny (wadi),
wysep w rejonie Góry Synaj stanowi
4 – miejscowości turystyczne, 5 – szczyty opiskrajnie suchy (pozbawiony stałych
sywane w tekście, 6 – Klasztor św. Katarzyny
cieków wodnych) i gorący obszar ze
średnią temperaturą półrocza letniego
Źródło: na podstawie Egipt. Podróże
powyżej 300, a zimowego powyżej 150.
marzeń, t. 3. Biblioteka Gazety Wyborczej,
2005.
Okresowo odwadniane doliny, np.: Wadi
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Arbaein, Wadi El-Zawatien, Wadi El-Tubug podkreślają jedynie surowość krajobrazu.
Opisane powyżej cechy przyrodnicze półwyspu ilustrują fotografie zamieszczone na
wkładkach.

3. Krajobraz naturalny Synaju
jako podłoże kształtowania się sacrum
Dokonując analizy uwarunkowań kształtowania się sacrum w masywie Synaj
(arab. Shibh Jazirat, hebr. Sinai) należy
mięć na uwadze w pierwszym rzędzie
szczególne cechy środowiska przyrodniczego. Spokój i naturalne piękno, które
emanuje z gór jest źródłem wykształcenia
się pierwotnego sacrum.
Góry mają ogromne znaczenie
w tradycji wszystkich religii. Symbol gór
jako potęgi, trwałości, niedostępności,
niewzruszoności i wieczności wzbudzał zawsze u ludzi respekt i szacunek.
Szczególna malowniczość i wzniosłość
krajobrazu górskiego budziła u ludzi podziw, ale także bojaźń6. Góry znajdując
się najbliżej nieba przybierają w dwójnasób sakralny charakter. Z jednej strony
jako obraz transcendentalny, mają sens
symboliczny i teologiczny, z drugiej są
obszarem zastrzeżonym dla objawienia
świętości – hierofanii7. To w górach
i na ich szczytach, zgodnie z przekazami i tradycją kananejską, Izraelici
umiejscawiali sferę świętą. Dlatego też
jedna z nich – najbardziej trudna, sucha
i niedostępna (Horeb) została według
Rys. 2.
przekazów Starego Testamentu wybrana
Zgeneralizowany szkic geologiczny
przez Boga do objawienia się Mojżeszoutworów powierzchniowych Synaju
wi. To w Górach Synaju Bóg ukazał się Objaśnienia: 1 – piaski wydmowe, 2 –
Mojżeszowi w postaci krzewu gorejącego utwory czwartorzędowe i plioceńskie,
i zlecił mu misję przewodzenia Izraelitom 3 – utwory trzeciorzędowe (nierozdzieprzy wyjściu z niewoli egipskiej. Tu także, lone), 4 – utwory mezozoiczne, 5 –
na szczycie Synaju doszło do przekaza- utwory paleozoiczne, 6 – linie uskoków
nia dziesięciorga przykazań i zawarcia tektonicznych, 7 – granica państwa.
przymierza miedzy Bogiem (Jahwe)
Źródło: na podstawie Greenwood (1997)
a jego ludem. W górach tych ponowne- za http://www.sinai2008.com/sinai/Geogo objawienia doznał Eliasz. Od czasów morphology.asp)
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Dawida Góra Synaj jest wskazana jako miejsce szczególnej czci. W Księdze Wyjścia
można przeczytać: „Gdy zaś Mojżesz wstąpił na Górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana
spoczęła na Górze Synaj, i okrywał ja obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan
przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów
był jak ogień porażający na szczycie góry. I pozostał Mojżesz na szczycie góry przez
czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy” (Wj 24, 15-18)8.
Zdarzenie to było punktem zwrotnym w historii Izraela i jego ludu, który stał
się narodem wybranym i ludem Przymierza. Opisane w Biblii powyższe zdarzenie
było jedną z przyczyn wykształcenia się tzw. metafory wejścia, wg której zdobywający
góry człowiek porażony ich wielkością czuje się zachwycony potęgą zjawisk natury,
zostaje duchowo przemieniony, udoskonalony i uświęcony. Procesy tej zachodzącej
w człowieku wewnętrznej przemiany są, zdaniem franciszkanina Zdzisława Kijasa9,
jedną z form doświadczania sacrum gór.

4. Elementy krajobrazu sakralnego jako walory i motywy
turystyki religijnej w okolicach Masywu Mojżesza
Turystyka religijna to podróżowanie wynikające z motywów religijnych. Specyficzną formą tej turystki są pielgrzymki. Chronologiczna analiza rozwoju form turystyki jednoznacznie wskazuje, iż motyw religijny podróżowania był najwcześniejszy10.
Z uwagi na niesłabnące zainteresowanie sferą sacrum w czasach nam współczesnych,
nadal można turystykę religijną uznać za „oś” turystyki kulturowej. Podróżowanie do
miejsc świętych znane było jeszcze w czasach starożytnych (Stary Testament). Tak
jest również w przypadku Góry Synaj (Góry Mojżesza). Spośród 90011 wyznaczonych
na świecie tras turystycznych typu religijnego i parareligijnego jeden z najstarszych
i obecnie bardzo uczęszczany to szlak Mojżesza, wiodący z starożytnego Memfis do
świętej dla trzech wyznań Góry Synaj.
Charakterystyczną cechą zachowań religijnych jest ich powszechna symbolizacja. Symbolika odwzorowuje istotę wierzeń w ich transcendentną treść. Nadprzyrodzona rzeczywistość choć uświadamiana, nie jest poznawalna w sposób racjonalny,
nie może być zatem inaczej rozumiana jak tylko poprzez symbole i mity12. Tak jest
również w przypadku symboliki krajobrazu Masywu Synaj (Mojżesza). Genius loci
miejsca, jego uniwersalny charakter jest niezwykłym magnesem dla pielgrzymów
i turystów. Transcendentna symbolika z czasem została zmaterializowana poprzez
wprowadzenie do przestrzeni obiektów podkreślających święty charakter miejsca.
Największą uwagę pielgrzymów skupia zespół Klasztoru św. Katarzyny (fot. I – 7-8;
II – 7-8). O atrakcyjności krajobrazu kulturowego Masywu Synaj dla turystyki świadczy
wiele kryteriów, które obszar ten spełnia. Poza opisaną powyżej symboliką sakralną,
która zawsze była istotna w turystyce pielgrzymkowej, miejsce to cechują inne walory, wskazujące tę przestrzeń na szczególne zainteresowania turystyczne. Do cech
tych należą: dawność obiektów sakralnych, historyczność miejsc, treść i informacja
którą niesie krajobraz, a przede wszystkim wartość emocjonalna.
Do najważniejszych składników krajobrazu sakralnego Masywu Synaj należy
przede wszystkim klasztor św. Katarzyny. Jego początki sięgają roku 337 r. n.e.,
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kiedy to cesarzowa Helena nakazała wznieść tu kaplicę w miejscu cudownego objawienia – krzewu gorejącego. W 537 r. z inicjatywy cesarza Justyniana powstał
już ufortyfikowany (mury do 15 m wysokości) monaster, wzniesiony w miejscu
rozszerzenia rozległej wadi pomiędzy Dżabal Mausa a Dzabal al-Dajr, na wysokości
1570 m n.p.m. Zbudowany wewnątrz murów klasztor początkowo był poświęcony
Przemienieniu Pańskiemu; następnie przyjął nazwę od imienia św. Katarzyny – męczennicy aleksandryjskiej z IV w. – która zginęła za odmowę czczenia bóstw rzymskich. O zmianie nazwy zdecydowało cudowne pojawienie się nienaruszonego ciała
świętej na wierzchołku najwyższego szczytu Masywu Synaj (Góra Św. Katarzyny).
Cud ten w czasie okupacji pobliskiej Palestyny przez krzyżowców umocnił władzę
chrześcijan. Odkrycie ok. X w. relikwii św. Katarzyny spowodowało napływ pielgrzymów w czasie wojen krzyżowców.
Na terenie monastyru znajduje się także meczet z X w. wybudowany prawdopodobnie dla beduinów zatrudnianych do pracy w monasterze, a tym samym w celu
usatysfakcjonowania władz islamskich. Dzięki temu muzułmanie przez kilkanaście
wieków rzadko atakowali monaster.
Dodatkowym walorem jest historyczność tego miejsca. Znajdujący się tutaj
klasztor jest, obok klasztoru św. Antoniego, najstarszym klasztorem chrześcijańskim
w Egipcie. W zespole klasztornym można zwiedzać Kościół Przemienienia – jak podają
źródła – najstarszy czynny kościół na świecie, a po uzyskaniu specjalnego zezwolenia
Kaplicę Krzewu Gorejącego, która znajduje się za ikonostasem. Tutejsi zakonnicy13
zapewniają, że to właśnie tu Mojżesz po raz pierwszy był świadkiem obecności Boga
Jahwe, który pod postacią gorejącego krzewu objawił mu swoje imię Jahwe (Jestem,
który jestem). Bóg nakazał mu spełnić misję wyprowadzenia ludu izraelskiego z Egiptu
i osiedlenia go w ziemi Kanaan. Mnisi uważają to miejsce za najświętsze na ziemi.
Krzew ten przeniesiono za absydę bazyliki, w związku z wybudowaniem kaplicy św.
Heleny na miejscu, w którym rósł pierwotnie (fot. I – 8).
Poza murami klasztoru znajduje się jeszcze kaplica św. Tryfona, zwana także
Domem Czaszek. W piwnicach zgromadzono zbiór kości wielu pokoleń zakonników
i pustelników. W pobliżu klasztoru rozciąga się Dolina Ciszy (Wadi er-Raha), na tej
równinie prawdopodobnie obozowali Izraelici w czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi
Obiecanej14.

5. Ruch turystyczny i udostępnienie turystyczne
Masywu Synaj
Na Górę Synaj zasadniczo prowadzą dwa szlaki, powstałe w czasach starożytnych i średniowieczu jako szlaki pielgrzymkowe. Cześć mniejszych ścieżek została
wydeptana przez beduinów Dżabalija zamieszkujących terytoria Gór Wysokich.
Dzisiaj mają one charakter szlaków turystycznych, czego dowodzi skomercjalizowanych ich charakter – możliwość wypożyczenia wielbłądów, równomiernie
rozlokowane kramy z żywnością i napojami, a u szczytu kramy z pamiątkami i wypożyczalnia koców i ciepłych okryć (fot. II – 1-4). Pierwszy szlak, dłuższy ale łatwiejszy,
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którym zdecydowana większość turystów wchodzi na szczyt, prowadzi krętą tzw.
wielbłądzią ścieżką lub Ścieżką Paschy (Sikkat al-Basza). Bierze ona początek tuż za
murami klasztoru św. Katarzyny. Zdobycie szczytu, zwykle podejmowane nocą, trwa
zwykle 2-3 godziny. Biegnąca trawersem ścieżka łączy się za podszczytową rozpadliną z drugim – bardziej wyczynowym szlakiem – Sikkat Sajidna Musa (Ścieżka Pana
Naszego Mojżesza lub Schody Pokutne). Od miejsca połączenia szlaków na szczyt
prowadzi 750 wykutych w skale stopni.
Wzmiankowany drugi, stromy szlak składa się z 3 750 skalnych schodów, które
według legendy w VI w. zostały wykute przez mnicha jako pokutę za zbrodnię, której
miał się dopuścić. Najczęściej służy pielgrzymom i turystom w drodze powrotnej ze
szczytu. W ciągu 1,5 godziny można tym szlakiem zejść do klasztoru. Trasa biegnie
przez nieckę (Basen Eliasza) z najstarszym na Półwyspie Synaj cyprysem. Miejsce to
na mapach turystycznych posiada różne nazwy: Równina Cyprysów, Kotlina Eliasza,
Basen Eliasza, Płaskowyż Eliasza lub Amfiteatr Siedemdziesięciu Mędrców (fot. I
– 4). Dzisiaj jest to niewielka osada beduińska, w której zatrzymują się pielgrzymi.
Dalej znajduje się Brama Eliasza, a 450 stopni niżej Brama Wiary, pod którą
w XIX w. pielgrzymi błagali o darowanie im grzechów, zanim przepuszczono ich
dalej. Według tradycji w tym miejscu prorok Eliasz usłyszał głos Boga Jahwe i ukrywał się w pobliskiej grocie przed królową Izebel. Jedna z kapliczek poświęcona jest
jemu, druga natomiast prorokowi, Elizeuszowi (fot. I – 5). Miejsce to kojarzone jest
również z Izraelitami towarzyszącymi Mojżeszowi w wejściu na górę, oczekującymi tu
właśnie na jego zejście ze szczytu. Zewsząd roztacza się piękna panorama na surowy
krajobraz masywu i ulokowany w dolinie św. Katarzyny (fot. I – 6).
W literaturze przedmiotu15 spotykamy omówienie zróżnicowania postaw psychologicznych i zachowań turystów w odbiorze sacrum. Konieczne jest więc zwrócenie uwagi na odmienność ludzkich motywów i reakcji w stosunku do poznawania
przestrzeni świętej. Bliższa analiza profilu turysty-pielgrzyma dzisiejszych czasów
pozwala na rozróżnienie kilku typów zachowań, które wynikają z odmiennych motywów odwiedzania Góry Synaj. Dlatego też uczestnicy ruchu turystycznego na Górę
Synaj przedstawiają bardzo zróżnicowaną grupę, zarówno pod względem motywu,
jak i oczekiwań.
Jak wynika z obserwacji autorki i licznych rozmów prowadzonych z turystami
w tym obszarze, populacja turystów odwiedzających to niezwykłe miejsce jest bardzo
zróżnicowana. Można zaobserwować, iż surowa w swej formie i majestacie przyroda gór, z którą styka się wędrowiec uszlachetnia go, uspakaja, a nawet leczy. Spostrzeżenie to dotyczy jednak turysty wnikliwego, gotowego na kontemplację, a nie
nastawionego wyłącznie na pośpieszne „połykanie wrażeń” i „zaliczanie” kolejnych
atrakcji16. Dla nich krajobraz sakralny Masywu Mojżesza staje źródłem wzruszeń,
głębokich przeżyć, a nawet przeobrażeń wewnętrznych postaw. Nawet jeśli bezpośredni – religijny – motyw podjęcia wędrówki nie był do końca uświadomiony,
refleksyjny turysta w kontakcie z potęgą gór i jej niewypowiedzianą symboliką jest
w stanie przeżyć zaskakujące chwile, które na długo zapadają w pamięci.
W większości jednak przypadków można stwierdzić, iż turyści nie wgłębiają się
w istotę wiary, a obserwowane symbole traktują jako swoistego rodzaju atrakcje17.

I – Krajobrazy Masywu Synaj: 1 – wschód słońca obserwowany ze szczytu Góry Mojżesza;
2 – panorama na Masyw Synaj ze szczytu Góry Mojżesza w kierunku północnym; 3 –
szczyt Góry Mojżesza; 4 – basen św. Eliasza; 5 – jedna z kaplic na szlaku; 6 – klasztor św.
Katarzyny w rozległej wadi; 7 – dziedziniec klasztoru św. Katarzyny; 8 – Krzew Gorejący
i kaplica (fot. U. Myga-Piątek)

II – Zagospodarowanie turystyczne Masywu Synaj: 1 – kramy z pamiątkami i wypożyczalnie
sprzętu; 2 – turyści na szlaku schodzący ze Szczytu Góry Mojżesza; 3 – Stromy odcinek
szlaku w okolicach basenu św. Eliasza; 4 – wielbłądy do dyspozycji turystów; 5 – Japońscy turyści przeglądający zdjęcia; 6 – podnóże Góry Synaj – wypożyczanie wielbłądów;
7 – mury klasztoru św. Katarzyny; 8 – jedna z licznych kawiarni pracujących na potrzeby
turystów (fot. U. Myga-Piątek)
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Obserwacje potwierdzają tę tezę w stosunku do turystów np. z Japoni, Chin, czy
nawet Europejczyków, dla których Góra Mojżesza jest jedynie formą egzotycznej
atrakcji, tym bardziej niezwykłej, że oddalonej od codziennych norm tych społeczności. Jednocześnie liczba odwiedzających Górę Mojżesza lawinowo wzrasta – proporcjonalnie do wzrostu ogólnej liczny turystów wypoczywających w nadmorskich
kurortach Egiptu oraz do rozwoju oferty powstających biur podróży. Stwarza to
szereg zagrożeń zarówno dla krajobrazu sakralnego, dla środowiska przyrodniczego,
ale także dla samego sacrum.
Pielgrzymi po zdobyciu szczytu, przed wschodem słońca biorą udział w modlitwach lub prowadzonych przez towarzyszących im kapłanów mszach świętych.
A ponieważ na szczycie o jednej porze można spotkać wędrowców z całego świata,
o różnych kolorach skóry, różnych strojach, mówiących różnymi językami, uczestniczymy w szczególnie mistycznym przeżyciu powszechnego rozmodlenia. Doświadczamy sacrum. Jednocześnie jesteśmy świadkami przejawów wdzierania się profanum
do tej świętej przestrzeni, za sprawą przybywających tu tłumów nieświadomych
unikatowości miejsca turystów, którzy przeciskają się miedzy pielgrzymami w poszukiwaniu kawałka dostępnej powierzchni do wygodnego ulokowania się na czas
oczekiwania na wschód słońca. Tych ostatnich pochłania przede wszystkim nie zaduma, kontemplacja, lecz masowo robione zdjęcia. Tysiące migawek specyficznym
odgłosem wypełnia mistyczną przestrzeń pogrążoną półmroku. Gdy wschodzące
słońce oświetla „nieziemski” krajobraz (fot. I – 1-3), aparaty fotograficzne ruszają do
pracy ze zdwojoną aktywnością. Mamy wrażenie, że oto turyści nie chcą doświadczać magii tego miejsca, analiza symboliki krajobrazu sakralnego wykracza poza ich
możliwości percepcji, całą uwagę skupiają na kadrowaniu zdjęć, pozostawiając ich
kontemplacje na później (fot. II – 5). „Na później”, podczas którego krajobraz staje
fototapetą – wyblakłą kliszą w pamięci lub staje się kolorowym tłem komputerowego
monitora, poświadczającego „zaliczenie” tego miejsca.
Co roku okolice Masywu Synaj odwiedza około 100 tys. osób. Najwięcej nocno-porannych wspinaczek na Górę Synaj organizują biura turystyczne w oddalonym
o ok. 100 km kurorcie Szarm el-Szejk. W pobliskim klasztorze św. Katarzyny – u
stóp góry – można przenocować w tzw. Domu Gościnnym, prowadzonym przez
mnichów oraz pożywić się w niewielkim punkcie gastronomicznym (fot. II – 8). Zagospodarowanie turystyczne terenu jest, jak na tę trudno dostępną krainę, nad wyraz
bogate. Hotele, restauracje, gościńce, drogi, wypełniają majestatyczny do niedawna
krajobraz. Jesteśmy świadkami dynamicznych przeobrażeń krajobrazu (rys. 3).
Współcześnie Masyw Synaj nie jest wyłącznie celem turystyki pieszej, wspomaganej przez podróż na wielbłądach (fot. II – 4,6). Surowe, strome góry są wyzwaniem
dla turystyki ekstremalnej. Na stronach internetowych reklamujących Półwysep Synaj
możemy czytać o atrakcyjności Masywu Synaj dla tzw. bikerów. To kolejny przejaw
„zamachu” na sacrum tej przestrzeni, czyniący z niej wyłącznie podłoże do trudnych
zmagań wyczynowców18. W ślad za tym należy spodziewać się innych form turystyki
wyspecjalizowanej, np. lotniarstwa, alpinizmu itp.

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3.
Schemat przemian krajobrazu Masywu Synaj
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6. Podsumowanie
Przedstawiony w zarysie rozwój turystyki, na wybranym przykładzie masywu
Synaj, dowodzi radykalnych zmian zachodzących w krajobrazach naturalnych i kulturowych. Za szczególnie niebezpieczne należy uznać zmiany dotyczące krajobrazów
sakralnych. Turystyka masowa, reprezentowana w przewadze przez turystów nieświadomych rangi miejsca, zaledwie ocierających się o jego genius loci, niesie wielkie
ryzyko zawłaszczania sfery sacrum przez sferę profanum. Przedstawione studium
przypadku Góry Synaj pozwala niestety sądzić, że nie jest to proces odosobniony.
Wiele świętych miejsc przeżywa masowe oblężenia turystyczne (zespół klasztorny
Meteory, Św. Góra Athos, La Salette), i nie jest to do końca spowodowane wyłącznie
rosnącą sakralizacją społeczeństwa, lecz raczej wynikiem upowszechnienia symbolu
miejsca jako atrakcji turystycznej, zwiększonej dostępności i globalnej promocji. Nie
wykluczone, że za kilka lat będziemy zmuszeni wprowadzać ograniczenia w ruchu
turystycznym przez ustalenie specjalnych dziennych limitów lub wyznaczając bardzo
wysokie opłaty za możliwość zwiedzania najcenniejszych zabytków i miejsc sakralnych. To z kolei jest sprzeczne z ideą powszechnej dostępności miejsc świętych dla
pielgrzymów. Stajemy zatem przed trudnym i długotrwałym procesem przebudowy
modelu rozwoju turystyki na tory filozofii ekorozwoju. To jednak zagadnienie na odrębny artykuł.
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Sacred landscape and tourism
– case study of Sinai Mountain
(SUMMARY)

Religious landscape is a peculiar form of cultural landscape. This type of landscape
develops in places which serve religious functions. Practices with religion-related character
and foundations are considered among the oldest socio-cultural activities of man; religious
landscape should therefore be regarded as one of the oldest types (if not the oldest one) of
cultural landscape. Thus, its spread over the Earth followed the spread of the ecumene.
The article is a thought on the evolution of the religious landscape of Mount Sinai
(Moses’ Mountain). The author presents the natural-cultural phenomenon of the place on
the background of natural conditions of Sinai. She distinguishes characteristic stages of
development of the religious landscape in the vicinity of Mount Sinai as a particular type of
cultural landscape. She also points to the role of tourism (including religion-related tourism
and pilgrimages) in the process of landscape transformation, and identifies threats relating
to this process.
The article was based on direct observations made by the author, interviews with
tourists and pilgrims, as well as on research of the reference books and analyses of satellite images.

Krajobraz sakralny a turystyka – studium przypadku Masywu Synaj

45

The presented case study of Mount Sinai shows that mass tourism, mostly practiced
by tourists who are unaware of the rank of the place and barely experience its genius loci,
carries a large risk of the sacrum being overtaken by the profanum.
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