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Wprowadzenie

M iejsca sakralne od wieków fascynują człowieka swą aurą, łącząc w so-
bie element tajemniczości i ograniczonej dostępności, która wyraża się 
w różnego typu obwarowaniach i zakazach wstępu, a niekiedy także 

trudno dostępnym położeniem. Obszary naznaczone sacrum nawiedzane są przede 
wszystkim przez wiernych. Niektóre z nich, będąc miejscami niezwykłymi, przy-
ciągają turystów bez względu na przynależność religijną. Wiele obiektów i miejsc 
o charakterze sakralnym stało się celem dla osób uprawiających turystykę masową. 
Wiąże się to z możliwością ich profanacji i traktowaniem wyłącznie jako obiektów 
turystycznych. Z drugiej zaś strony, dzięki swemu znaczeniu, miejsca te mogą wy-
wrzeć dodatni wpływ na turystów, skłaniając ich do refleksji, a przez to broniąc się 
przed zatratą w świecie turystyki masowej.

Turystyka dostępna dla coraz liczniejszej grupy osób ze wszystkich warstw społecz-
nych, niesie ze sobą ciekawe zjawisko zderzenia wielu sposobów spędzania czasu 
z mnogością światopoglądów i różnym zasobem wiedzy ogólnej. Te cechy turystów 
spotykają się z odrębnością kulturową osób zamieszkujących miejsca, do których 
przybywają pielgrzymi. Wrażliwością szczególną na takie spotkania obłożone są zwy-
czaje religijne i przestrzeganie odpowiednich norm zachowania w miejscach świętych.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu turystyki na miejsca sakralne oraz 
podjęcie próby refleksji nad oddziaływaniem tych miejsc na odwiedzających. W szcze-
gólności skupiono się na tych miejscach, których propozycja odwiedzenia znajduje 
się w ofercie skierowanej do turystów wypoczywających w miejscowościach tury-
stycznych wybrzeża nomosu Pieria w Grecji, od Methoni na północy do Nei Poroi 
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( Nei Pori ) na południu 1. Turystom proponuje się tam kilku lub kilkunastogodzinne 
wyjazdy, głównie w celach poznawczych, rekreacyjnych lub poznawczo-rekreacyj-
nych. Większość z tych oferowanych wyjazdów wiąże się z odwiedzeniem miejsc 
posiadających wysokie walory turystyczne, przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Pozo-
stałe propozycje dla turystów mają wyłącznie charakter rozrywkowy, są to m.in. : 
rejsy statkiem po Zatoce Termajskiej, aktywny wypoczynek w parku wodnym oraz 

tzw. „ wieczór grecki ” – kolacja przy 
tradycyjnej muzyce i tańcu.

W niniejszym artykule skupiono się 
wyłącznie na wyjazdach do miejsc, 
które mają obecnie lub w przeszłości 
miały ważne znaczenie religijne. Wśród 
nich szczególną pozycję zajmują prawo-
sławne klasztory i cerkwie ( Góra Athos, 
Meteora, Saloniki ).

Przy opracowaniu artykułu, oprócz 
wiedzy z literatury naukowej, posłużono 
się wiedzą zdobytą podczas obserwacji 
uczestniczącej ( m.in. w Meteora, Sa-
lonikach, podczas rejsu u zachodnich 
wybrzeży półwyspu Athos ). Informacje 
o ofercie turystycznej uzyskano w biu-
rach podróży i ich filiach działających 
w miejscowościach tzw. Riwiery Olim-
pijskiej, m.in. w Paralii, Platamonas, 
Leptokarii, Nei Poroi ( Nei Pori ) itp., 
która dostępna była w 2010 i 2011 r. 
Lokalizację miejsc najczęściej propo-
nowanych turystom do odwiedzenia 
przedstawiono na rycinie 1 2.

Turystyka w miejscach sakralnych

Na podstawie motywu podjęcia podróży można wyróżnić różne typy turystyki 
w miejscach sakralnych. W przypadku, gdy wyjazd odbywa się z pobudek o cha-
rakterze religijnym lub religijno-poznawczym, wówczas zaliczany jest do turystyki 
religijnej. W ramach tej turystyki za specyficzną formę uznaje się pielgrzymkę 3. Nie-
zbyt fortunnym określeniem pojawiającym się w literaturze jest określenie „ turystyka 
pielgrzymkowa ” bądź „ turystyka religijno-pielgrzymkowa ” 4. Gdy cel podróży ma 

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 1.
Lokalizacja wybranych miejsc sakralnych  

w Grecji, a położenie nomosu Pieria
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wyłącznie pozareligijny charakter, wtedy na ogół związany jest z różnymi formami 
turystyki poznawczej, w tym szczególnie z turystyką kulturową 5. Terminem tym 
określa się między innymi podróże umotywowane poznaniem miejsc oraz obiektów 
posiadających wartości kulturowe, historyczne i artystyczne. Pobyt obejmuje nie tylko 
zwiedzanie zabytków, lecz także uczestnictwo w imprezach kulturalnych, a nawet 
chęć zdobywania wiedzy o sposobie życia innych 6. Jako formę turystyki kulturowej 
wyróżnia się m.in. wspomnianą wcześniej turystykę religijną 7.

Turyści wypoczywający w ośrodkach u wybrzeży Morza Egejskiego w nomosie Pie-
ria wpisują się w model turystyki „ 3xS ” 8. Ich pobyt nad morzem ma charakter mało 
aktywnego odpoczynku na plaży. Wyjazdy w celach poznawczych i rekreacyjnych 
wymagają większej aktywności. Taki aktywny wypoczynek na ogół jest związany 
z przeżyciami emocjonalnymi, rozrywką i edukacją i kontrastujący z modelem „ 3xS ”, 
ma elementy innego modelu turystyki, określanego jako „ 3xE ” 9. Wyjazdy do miejsc 
sakralnych lub miejscowości, gdzie znajdują się obiekty sakralne, łączy się przede 
wszystkim z przeżyciami emocjonalnymi i elementami edukacyjnymi 10.

Pozostaje jednak pytanie o motyw, jakim kierują się osoby przybywające do miejsc 
świętych, czyli o charakter wyjazdów do nich. W celu odpowiedzenia na to pytanie 
należy najpierw zapoznać się ze znaczeniem miejsc i obiektów sakralnych, które 
mogą zobaczyć turyści, przebiegiem samego wyjazdu oraz stosunku turystów do 
odwiedzanych miejsc.

Turystyka w wybranych miejscach sakralnych Grecji

Miejsca sakralne, które odwiedzają turyści, można podzielić na te, związane z pra-
wosławiem ( Athos, Meteora, Saloniki ) i ze starożytnymi wierzeniami Greków ( Ateny, 
Delfy, masyw Olimpu ). Obiekty znajdujące się w tych obszarach sakralnych posia-
dają nie tylko znaczenie religijne, lecz także wyjątkową wartość kulturową. Dlatego 
większość z nich została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa U N E S C O 11.

Poniżej przedstawiono informację tylko o ośrodkach szczególnie ważnych dla wy-
znawców prawosławia oraz podstawowe dane o przebiegu wyjazdów turystycznych 
do tych miejsc.

Święta Góra Athos ( Święta Góra, Góra Athos )

Szczególnie ważnym ośrodkiem dla ruchu pielgrzymkowego w Grecji jest Athos, 
półwysep, na którym znajduje się republika mnichów Święta Góra ( Hagion Oros, 
Agion Oros ). Półwysep Athos stanowi wschodnią odnogę Półwyspu Chalcydyckie-
go. Pod względem administracyjnym jest to jedyny okręg autonomiczny w Grecji.
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Obecnie na obszarze Świętej Góry Athos istnieje 20 klasztorów, w tym 17 greckich 
oraz po jednym rosyjskim, serbskim i bułgarskim. Początki założenie najstarszego z za-
chowanych i zarazem najważniejszego, czyli klasztoru Wielka Ławra ( Megisti Lavra, 
Megiste Lavra ), sięgają drugiej połowy X w. Każdy z 20 klasztorów ma swoje miejsce 
w hierarchii. Oprócz monasterów, prawosławni mnisi mieszkają także w 12 filiach 
głównych klasztorów ( skitach ) oraz w około 800 celach 12. Łączna liczba wszystkich 
mnichów ulega zmianie, na początku XXI w. było ich około 2300 13.

Święta Góra odegrała ważną rolę w kształtowaniu kultury Europy i prawosławia. 
Na półwyspie znajduje się wiele obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym o szcze-
gólnym znaczeniu dla historii architektury i sztuki ( głównie malarstwa )14.

Pobyt na obszarze Athos jest obwarowany określonymi przepisami. Zakazane są 
między innymi wizyty kobiet oraz stosowane są ograniczenia wizowe w zależności 
od wyznania przyjezdnych. Z tego powodu liczba osób przybywających na Athos, za-
równo pielgrzymów, jak i turystów jest ograniczona. W 2006 r. spośród 78 tys. osób 
przyjeżdżających na Athos, tylko około 3 tys. nie było wyznania prawosławnego 15.

Zastosowane ograniczenia czynią Athos niedostępnym dla turystyki masowej. Nie-
mniej wokół półwyspu organizowane są rejsy dla turystów, którzy mogą z odległości 
kilkuset metrów od brzegu podziwiać wybrzeże Athos.

Dla turystów przybywających z tzw. Riwiery Olimpijskiej organizuje się na ogół rejs 
tylko wzdłuż zachodniego wybrzeża półwyspu ( ryc. 2 ). Pierwsza część tej podróży 
odbywa się autokarem do miejscowości Ormos Panagias położonej na półwyspie 
Sithonia16. Następnie statkiem dopływa się do południowo-zachodniej części Athos 
i płynie się wzdłuż zachodniego wybrzeża półwyspu. Turyści mogą w tym czasie 
zobaczyć 8 z 10 położonych tam klasztorów17 oraz inne obiekty związane z życiem 
mnichów, jak skiti, cele, porty morskie ( w tym najważniejszy port Dafni ) itp. ( ryc. 2 ). 
Podczas rejsu turyści mogą również podziwiać wysokie walory przyrodnicze Athos. 
Nad całym półwyspem dominuje najwyższe wzniesienie republiki mnichów, uznawana 
w prawosławiu za świętą – Góra Athos o wysokości 2033 m n.p.m.

Tak zorganizowana podróż uniemożliwia jednak zobaczenie południowego 
i wschodniego wybrzeża półwyspu, a co za tym idzie najważniejszych klasztorów 
Athos, jak : Wielka Ławra ( Megisti Lavra, Megiste Lavra ), Vatopedi ( Vatopaidiou ), 
Iviron ( Iveron ) i Chilandar ( Chilandariou )18.

Po zakończeniu oglądania klasztorów statek dopływa do miejscowości Ouranoupo-
lis na półwyspie Athos, która znajduje się najbliżej granicy autonomicznego okręgu 
Świętej Góry ( ryc. 2 ). Turyści mają czas na zwiedzenie miejscowości, zrobienie zaku-
pów, posilenie się w jednej z wielu restauracji, a nawet na kąpiel w morzu. W drodze 
powrotnej do Ormos Panagias, na statku odbywa się pokaz greckiego tańca.



Fot. 1. Góra Athos (fot. M. Ciechowski) Fot. 2. Klasztor Ag. Dionysiou  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 3. Klasztor Ag. Panteleimonos  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 4. Klasztor Ksenofontos  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 5. Statki turystyczne wykorzystywane 
do rejsów wzdłuż wybrzeża Athos  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 6. Port w Ouranoupolis  
(fot. M. Ciechowski)



Fot. 7. Bazylika św. Demetriusza  
w Salonikach (fot. M. Ciechowski)

Fot. 8. Wnętrze bazyliki św. Demetriusza 
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 9. Hagia Sophia w Salonikach  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 10. Rotunda w Salonikach  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 11. Biała Wieża – symbol Salonik  
(fot. M. Ciechowski)

Fot. 12. Łuk triumfalny Galeriusza  
w Salonikach (fot. M. Ciechowski)
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Meteora

Drugim, pod względem znaczenia, zespołem monasterów w Grecji są klasztory Me-
teora, leżące na Nizinie Tesalskiej w pobliżu miejscowości Kalambaka i Kastraki 19. 
Wybudowane na szczytach piaskowcowych ostańców klasztory przyciągają nie tylko 
pielgrzymów, lecz i turystów. Specyficzna ich lokalizacja na skałach wznoszących się 
kilkaset metrów powyżej gruntu, sprawia iż stały się one także atrakcją przyrodniczą. 
Nazwa Meteora wzięła się właśnie od ich umiejscowienia 20.

W odróżnieniu od Świętej Góry Athos, do klasztorów Meteora przybywa o wiele 
więcej turystów, ponad milion osób rocznie 21. Kompleks monasterów pełni funkcję 
zarówno ośrodka pielgrzymkowego, jak i turystycznego 22. Przybywający mogą nie 
tylko z daleka podziwiać monastery, ale także je zwiedzać. To właśnie zróżnicowanie 
w dostępności pomiędzy Świętą Górą Athos a Meteora wpływa na wielkość ruchu 
turystycznego. Ciekawość podróżnych, jeśli chodzi o życie toczące się w klasztorach, 
rozbudzona podczas rejsu wzdłuż wybrzeża Athos, tu może znaleźć swoje zaspoko-
jenie. Aby tak się stało, specjalnie dla turystów, zbudowano schody i pomosty.

Ryc. 2. 
Jedna z najpopularniejszych tras rejsu wzdłuż półwyspu Athos

Źródło: opracowanie własne.
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Początki najstarszych zachowanych jeszcze klasztorów sięgają XIV w. Najbardziej 
okazałym monasterem jest Wielki Meteoron ( Megalou Meteorou ). Obecnie jednak 
czynnych jest tylko 6 klasztorów spośród 24, jakie powstały w tym miejscu 23. Wszyst-
kie z czynnych monasterów udostępnione są zwiedzającym.

Jednodniowe przyjazdy turystów odbywają się autokarami. W ramach pobytu 
w Meteorach zwiedzane są dwa klasztory, na ogół jeden męski, a drugi żeński. Turyści 
zapoznają się również ze sztuką tworzenia ikon. Istnieje możliwość ich zakupienia, jak 
również kupna innych pamiątek ( np. przewodników, kartek pocztowych itp. ). Niekie-
dy turyści mają możliwość spotkania z mniszką, która opowiada o tamtejszym życiu.

Saloniki

Trzecim miejscem o walorach kulturowych, głównie związanym z obiektami sakralny-
mi, są zabytki wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie drugiego co do wielkości miasta 
Grecji – Salonik. Miasto to ma szczególne znaczenie dla historii chrześcijaństwa, gdyż 
właśnie m.in. stąd rozprzestrzeniała się wiara w Jezusa Chrystusa.

Najważniejsze obiekty sakralne pochodzą z początków szerzenia się chrześcijaństwa 
i okresu Bizancjum. Mają one istotne znaczenie nie tylko religijne, lecz historyczne 
i kulturalne. W Salonikach znajduje się wiele kościołów, a także klasztory ( np. Vla-
tadon ). Na szczególną uwagę zasługuje bazylika św. Demetriusza, gdzie znajdują się 
relikwie patrona tego kościoła. Do ważnych obiektów sakralnych zalicza się także 
cerkwie : Hagia Sophia, Panagia Chalkeon, Osios Dawid, Agios Nikolaos, Profitis 
Ilias oraz Agios Georgios, ( św. Jerzego, w dawnej Rotundzie, obecnie muzeum ). 
Warto również pamiętać o obiektach związanych z islamem, będących pozostałością 
po tureckim panowaniu – mowa tu głównie o meczetach.

W zależności od liczebności grupy turystów przybywających do Salonik w ramach 
danego wyjazdu, pobyt w mieście może odbywać się z przewodnikiem lub bez jego 
udziału. Jeżeli turystów oprowadza przewodnik, to na ogół zwiedzają oni tylko 
najważniejsze obiekty położone w pobliżu głównego bulwaru. Punktem, w którym 
zaczyna się i kończy zwiedzanie jest symbol miasta, Biała Wieża 24. Do najczęściej 
odwiedzanych miejsc zalicza się przede wszystkim cerkwie św. Demetriusza i Hagia 
Sophia oraz pozostałości antycznych i bizantyjskich ruin ( w tym mury obronne, Łuk 
Galeriusza, Rzymskie Forum itp. ). Turyści część czasu wykorzystują również na inne 
cele, w tym zakupy. W przypadku indywidualnego zwiedzenia to turysta decyduje, 
jak wykorzysta czas wolny w Salonikach.
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Formy turystyki w zależności od motywu podróży

Osoby biorące udział w jednodniowych wyjazdach do prawosławnych miejsc sa-
kralnych trudno uznać za pielgrzymów, bowiem ich motywacja nie ma wyłącznie 
charakteru religijnego. Większość turystów zagranicznych, odwiedzających te miej-
sca, najprawdopodobniej nie jest nawet wyznania prawosławnego, a część z nich 
w ogóle nie jest chrześcijanami. Pojawia się więc pytanie o formę uprawianej przez 
nich turystyki 25.

Udział w podróży wzdłuż wybrzeża półwyspu Athos, jak i pobyt na nim ( Oura-
noupolis ) nie wiążą się z pobytem ani w klasztorze, ani w cerkwi. Na tej podstawie 
można by uznać, że udział w wyjeździe turystycznym ma tylko poznawczy charakter, 
ale czy na pewno? Otóż dla osób wyznania prawosławnego, zwłaszcza kobiet, rejs 
statkiem wzdłuż wybrzeża półwyspu Athos daje w zasadzie jedyną możliwość zoba-
czenia z tak bliska tego niezwykłego miejsca. Jeżeli główny motyw podróży nawet 
dla uczestnika zorganizowanego wyjazdu rekreacyjno-poznawczego ma charakter 
religijny lub religijno-poznawczy, wówczas można mówić o turystyce religijnej. Wy-
daje się więc, że kluczowym czynnikiem odróżniającym turystyką religijną od po-
zostałych form turystyki kulturowej jest nastawienie wewnętrzne turysty. Podobna 
analogia występuje w przypadku osób odwiedzających klasztory Meteora i cerkwie 
w Salonikach. Biorąc jednak pod uwagę liczbę uczestników wyjazdów pochodzenia 
nieprawosławnego, większość z nich należy zaliczyć do osób, które turystyki religij-
nej nie uprawiają. W przypadku niektórych turystów, o braku motywu religijnego 
przyjazdu świadczyć może ich nieodpowiednie zachowanie i ubiór. Jeżeli osoby 
te nie wykazują chęci głębszego poznania odwiedzanego miejsca, a ich udział nie 
odbywa się w atmosferze tolerancji zarówno religijnej, jak i kulturowej, to w takim 
przypadku nie można mówić nawet o turystyce kulturowej26, a jedynie o innych 
formach turystyki poznawczej.

Oddziaływanie turystyki na miejsca sakralne 

W wyniku rozwiniętej turystyki masowej i wyszukiwania nowych miejsc destynacji, 
obiekty sakralne, podobnie jak szereg miejsc bez takiego charakteru, zaczynają pod-
legać marketingowi usług turystycznych i wszystkich jego aspektów. Do najważniej-
szych z nich, wywierających największy wpływ na miejsca święte są niewątpliwie : 
kształtowanie produktu turystycznego i jego struktury, cykl życia i polityka produktu, 
tworzenie nowych produktów, promocja sprzedaży i rodzaje działań promocyjnych.

Uczynienie produktu turystycznego wartościowym – w marketingowym tego słowa 
znaczeniu – pociąga za sobą konieczność kreowania jego cyklu życia jako produktu, 
oraz konkretnej polityki turystycznej. Jest to miejsce starcia z jednej strony sprzecz-
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nych dążeń marketingowych, a z drugiej strony ochrony dziedzictwa historyczno-
-kulturowego danego miejsca ( o którym często stanowi jego wartość sakralna ) i po-
szanowania reguł w nich panujących. Wymaga to wypośrodkowania dążeń w taki 
sposób, aby przedstawienie miejsc turystycznych spełniało swą funkcję poznawczą, 
oraz aby obiekty te w sensie fizycznym nie podlegały zniszczeniu czy profanacji. 
Przykładem może tu być Święta Góra Athos, która dla większości turystów dostęp-
na jest tylko poprzez oglądanie w czasie rejsu wzdłuż jej wybrzeża. Z kolei w innych 
miejscach, takich jak Meteora27, organizowane są wejścia turystów do tych obiektów 
oraz możliwość spotkania z mieszkającymi tam osobami. Cechą charakterystyczną 
takich spotkań oraz wejść do miejsc świętych dla osób tam mieszkających i opieku-
jących się nimi jest troska o poszanowanie świętości przez odpowiednie zachowa-
nie turystów. Dla tych ostatnich jest to często element o charakterze refleksyjnym 
i skłaniającym do zadumy.

Kolejnym aspektem jest promocja miejsc turystycznych i tworzenie nowych 
produktów, takich jak pamiątki. W przypadku miejsc świętych jest to szczególnie 
naznaczone koniecznością zachowania proporcji pomiędzy pełnieniem funkcji pa-
miątkowej a dobrym smakiem i zachowaniem przekazu tradycyjnego oraz sakralnego. 
Poważnym naruszeniem jest wykorzystywanie elementów świętych tylko i wyłącznie 
w celach promocyjnych bez poszanowania ich funkcji ( np. wizerunki świętych na 
przyrządach domowego użytku itp. ).

Promocja obiektów turystycznych, tu obiektów sakralnych, które stały się celem 
destynacji podróżnych, niesie ze sobą również wiele pozytywów. Warto tu zwrócić 
uwagę na aspekt ekonomiczny. Pieniądze uzyskane z turystyki mogą być przezna-
czone na renowację obiektów sakralnych, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem 
oraz nowe formy udostępniania turystom ( np. sale multimedialne ). Efekt pozyskania 
i dobrego wykorzystania środków pieniężnych może być istotnym elementem łączą-
cym i łagodzącym cechy ruchu turystycznego oraz życia prowadzonego w miejscach 
świętych. Korzystnym aspektem udostępnienia turystom miejsc świętych jest również 
możliwość oddziaływania tychże obiektów na samych odwiedzających.

Oddziaływanie miejsc sakralnych na turystów

Niekiedy turystykę ujmuje się w kategoriach spotkania. Spotkanie to obejmuje ze-
tknięcie się świata zastanego z przybywającym – rzeczywistość celu destynacji styka się 
na wielu płaszczyznach z rzeczywistością turysty. Te płaszczyzny to przede wszystkim 
światopogląd, sposób spędzania czasu wolnego, kultura, zwyczaje, historia – wszyst-
ko, co tworzy życie w danym miejscu na ziemi28. Mówiąc stricte o takiej koncepcji 
turystyki, mówi się głównie o modelu turystyki „ 3xE ”, oferującej podróżującym 
lepsze warunki dla zetknięcia się z wieloma płaszczyznami życia lokalnego. Leszek 
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Kołakowski wyraża swoje wątpliwości o podróżach : „ Nie wiem nawet, czy do po-
dróży zaliczyć można ten rodzaj masowej turystyki, gdzie, na przykład mieszkańcom 
krajów chłodnych, jak Anglia, chodzi o kawałek ciepłego morza w Hiszpanii, a na 
miejscu już tam czekają na nich angielskie bary, angielskie jedzenie ( pożal się Boże ), 
Hiszpania sama zaś nic ich nie obchodzi. Tu jednak mówimy i podróżach, gdzie 
chodzi nam, podróżnikom o doświadczenie czegoś nowego jako nowego właśnie, 
o kontakt z jakąś rzeczywistością nieznajomą ”29. Niewątpliwie poprzez korzystanie 
nawet z jednodniowych propozycji lokalnych biur podróży, turyści zyskują szansę 
na poznanie kulturowych atrakcji kraju.

Miejsca święte odgrywają tu szczególną rolę dzięki swej specyfice. Sprzyjają refleksji, 
odciągając turystów od zgiełku plaży i wieczornych rozrywek dla turystów. Refleksja 
ta winna być wielowymiarowa – poczynając od uderzającej różnicy toczącego się 
życia w ośrodkach turystycznych oraz tego, jakie ma miejsce w oddalonych, niejed-
nokrotnie trudno dostępnych obiektach sakralnych. To właśnie wymiar tej różnicy 
jest cechą istotną dla percepcji tego, co ważne i nieprzemijające w życiu. Uczest-
nictwo w turystyce dostarcza podróżującym wielu różnorodnych przeżyć i emocji. 

„ Jest źródłem radości i lęku, zdziwienia, czasem nawet szoku, satysfakcji estetycznej 
i moralnej, przyczyną niepokoju, rozczarowania, rozterki duchowej ”30.

Nie ulega wątpliwości, że właściwa percepcja sfery sacrum wymaga od odwiedza-
jącego ją turysty wcześniejszego przygotowania. Jest to główny czynnik różnicujący 
przybywających, ujmowany terminem edukacja. Szczegółową dyscypliną zajmującą 
się celami, treściami oraz metodami form przygotowania dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych do wartościowego społecznie, rozwijającego osobowość i dającego satys-
fakcję uczestnictwa w turystyce zajmuje się pedagogika turystyki31. Przygotowanie 
takie to ważny element procesu wychowawczego, trwającego całe życie. Inny będzie 
odbiór przeżyć estetycznych przez osobę mającą do tego gruntowne przygotowanie, 
inny turysty, który incydentalnie korzysta z wiedzy przewodnika. Jednak i to może 
być zaczynem dla późniejszego rozbudzenia ciekawości poznawczej i skłaniać będzie 
turystę – już po zakończeniu urlopu – do sięgania po liczne opracowania zgłębiające 
wiedzę na temat miejsc, które wywarły na niego wpływ.

Próbując ulokować formę jednodniowych ofert turystycznych w systemie klasy-
fikacji rodzajów edukacji, powinniśmy ująć ją w kategorię formy, intencjonalności 
i momentu życia, w jakim ma ona miejsce. Każda niezaplanowana forma poznania 
jest elementem edukacji incydentalnej. Jeśli nie mieści się ona w ramach oferty in-
stytucji edukacyjnej, jest ona elementem edukacji nieformalnej. Nie umniejsza to by-
najmniej jej wagi wobec edukacji intencjonalnej, przebiegającej w ramach kształcenia 
formalnego. Wręcz przeciwnie, współcześnie właśnie takie formy zyskują na wartości, 
poprzez stanowienie istotnego elementu składowego edukacji ustawicznej – całoży-
ciowej, permanentnej. Edukacja ta przez ekspertów jest określana mianem edukacji 
XXI w. i szansą na lepszą jakość życia dla wszystkich ludzi32. Cechą tej edukacji, sy-
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tuującej ją tak wysoko, jest jej permanentność oraz wielość organizatorów, którymi 
są podmioty organizujące działania o charakterze edukacyjnym. Aby ukazać, iż biura 
turystyczne są również organizatorami wydarzeń edukacyjnych, autorzy zasygnalizują 
dwa ważne założenia teoretyczne.

Pierwsze z nich mówi o formach edukacji dorosłych. W literaturze przedmiotu 
istnieje wiele podziałów tychże, pod względem różnorakich kryteriów. Dla niniej-
szego artykułu najważniejszy jest podział biorący pod uwagę aktywność wyzwalaną 
w uczestnikach, ze względu na którą można dokonać podziału form pobudzających :
 – działalność edukacyjno-poznawczą;
 – działalność twórczą;
 – działalność zabawowo-rozrywkową i sportowo-turystyczną33.

Oferta biur podróży niewątpliwie sprzyja rozwojowi poznawczemu uczestników 
oraz aktywności sportowo-turystycznej. Wchodząc głębiej w zagadnienia dydaktyki 
dorosłych, można stwierdzić, że rozwój poznawczy jest stymulowany poprzez wykłady 
i dyskusje ( mające miejsce podczas wycieczek – z przewodnikiem, mieszkańcami ). 
Sfera sportowo- turystyczna jest tu pobudzana przez aktywne poznanie trasy, na-
tomiast zabawowo- rozrywkowa ( celowo przez autorów umieszczona na ostatnim 
miejscu ) jest pielęgnowana przez wydarzenia towarzyszące ( np. wspomniane wie-
czory regionalne ).

Uczestnik takich działań, organizowanych przez biuro turystyczne, staje się człon-
kiem edukacji równoległej. Proces tej edukacji rozumiany jest jako „ oddziaływanie 
określonych bodźców na jednostkę ludzką, pod wpływem których następują w niej 
określone zmiany w sferze psychobiologiczno-społecznej; zmiany te mogą być mimo-
wolne i dowolne ”34. Jan Frątczak wyróżnia następujące zakresy edukacji równoległej :
 – działalność świadomie zorganizowaną z uczestnikami i dla nich w wymienionych 

instytucjach;
 – zjawiska i działania związane z ruchem społecznym;
 – oraz mimowolne oddziaływanie na jednostkę ludzką zjawisk i obiektów środowiska 

społecznego i przyrodniczego35.
Szczególnie ważny jest tu trzeci zakres – oddziaływania otaczającej rzeczywistości 

na człowieka, tu : miejsca świętego na turystę. Już sama podróż i poznanie się z jej 
współuczestnikami dają możliwości nauki rozumianej bardzo szeroko. Wymiana 
poglądów, obserwacja zachowań itd. zawsze niesie ze sobą element edukacji, tym 
bardziej spotkanie ze światem zupełnie odmiennym – rzeczywistością nowego miejsca. 
Obiekty sakralne mają dodatkową moc oddziaływania edukacyjnego poprzez swój 
klimat – turysta jest zaciekawiony miejscem przeznaczenia danej świątyni – jeśli jest 
to miejsce święte dla obcej mu wiary, ciekawość ta, a czasem także chęć porównania 
z własną religią wyostrzają jego zmysły. Jeśli zaś sfera sacrum również dla niego ma 
charakter szczególny, wywołuje to tym większe przeżycia, ubogaca jego wiarę, ukazuje 
jej historię i obecne ścieżki, „ inną teraźniejszość ”. Swoistość sacrum, zawierająca 
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w sobie aspekty etyki i moralności, oddziałuje również na niewierzących, ukazując 
ponadczasowe wartości i cnoty pielęgnowane z dala od nowoczesnego świata.

Wnioski

Miejsca sakralne pełnią rolę szczególną w turystyce. Kształtują one konkretne po-
stawy w turystach, lecz same również ulegają przekształceniom. Poznanie takich 
miejsc niewątpliwie uczy szacunku do odmienności religijnej, wywołując otwartą 
postawę i skłaniając do dialogu kulturowego. Z drugiej strony, miejsca sakralne stały 
się bardziej otwarte dla odwiedzających. Sytuacja ta wymusiła precyzyjne określenie 
granicy dostępności do sacrum, jak w przypadku Świętej Góry Athos czy Meteora.

Doświadczenia płynące z turystyki dającej przeżycia estetyczne i moralne są nie-
porównywalnie większe od efektów turystyki wypoczynkowej. Sytuacje oferujące 
możliwość zetknięcia się turysty z życiem codziennym mieszkańców, tym bardziej 
życiem toczącym się w miejscach świętych, wywołują szereg przeżyć mogących 
być czynnikiem skłaniającym do autoweryfikacji własnego życia, celów, do których 
zmierzają i dróg, jakie ku temu obrali. Tym głębsza ta refleksja będzie, im bardziej 
będzie dotykać obszarów wyznawanych wartości. Miejsca święte pojawiające się 
czasem niespodziewanie na szlaku turysty mogą nawet wywrzeć stały wpływ na 
drogę jego życia.

Dodatkowy wpływ miejsc sakralnych na turystów przejawia się w ich edukacyjnej 
roli. Charakter tej edukacji, choć nieformalny, może silnie oddziaływać na osoby 
przybywające. Wpływ taki odzwierciedla się na wielu płaszczyznach, np. rozbudzeniu 
ciekawości historycznej, geograficznej czy religijnej. Jest to tym ważniejsze, że każda 
forma edukacji sprzyja rozwojowi duchowości.
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Sacred places and mass tourism 
– case of Greece

( SUMMARY )

A key contemporary trend in mass tourism is the linkage between recreation and education. 
In addition to being physically active, pursuing entertainment and adventure, tourists seek 
out emotional experiences – 3xE tourism model. Sacred sites are unique tourist destina-
tions. The reasons for visiting such sites may be religious in nature or both religious and 
educational, in which case this is known as religious tourism or extra-religious tourism 
associated with cultural learning. The active recreation model offers a stark contrast to  
the passive recreation model known as 3xS ( beach model ).  
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