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OKO PODRÓŻUJĄCE: DWA DOŚWIADCZENIA PERCEPCYJNE. 
O ROLI MEDIÓW W PODRÓŻY 

Artykuł ma na celu rozważenie problematyki percepcji w sytuacjach podwyższonej 
aktywności sensorycznej w obliczu nadmiaru danych. Za dwa istotne przypadki takich 
doświadczeń uznaję: percepcję w trakcie podróży i percepcję nowych mediów. Obie te 
sytuacje charakteryzują się nieprzerwanym potokiem różnorodnych informacji płyną-
cych do mózgu odbiorcy, jak i multisensorycznością przekazów. Prowadzi to do nakła-
dania się na siebie ścieżek komunikacyjnych, często dochodzi do zagłuszenia pewnych 
komunikatów kosztem innych, a zatem albo do wzmocnienia, albo też do osłabienia 
danego przekazu. 

Wspomniane akty są doświadczeniami kulturowymi o niezwykle istotnej randze, 
bowiem są powszechne, a przy tym stanowią cenną próbkę możliwości poznawczych 
człowieka. Można powiedzieć, że dla ludzkiego mózgu są to sytuacje graniczne. Czło-
wiek niejako sam testuje swoją sprawność percepcyjną i poziom zaawansowania pro-
cesów przetwarzania danych własnego mózgu. Podróż oraz odbiór mediów są na tyle 
skomplikowane, że w istocie okazują się testem sprawności całego organizmu. Oczy-
wiście, aktywność ruchowa podróżnika przedzierającego się przez dżunglę różni się od 
aktywności widza oglądającego dokument telewizyjny o jego przygodach czy relację 
z wyprawy na stronie www1. Niemniej jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom 
reakcji emocjonalnych oraz kwestię empatii widza i podróżnika, okaże się, że ich od-
biór świata różni się tylko stopniem „zanurzenia” w rzeczywistości i wynikającymi 
stąd konsekwencjami. 

Uważam, że w dużej mierze percepcja podróżnego jest podobna do percepcji od-
biorcy mediów. Od stopnia aktywności turysty, jego wiedzy i zaangażowania w podróż 
zależy, czy będzie to percepcja podobna telewizyjnej, kinowej lub też raczej przypo-
minająca percepcję internauty. Preferowany typ doświadczenia odbiorczego determi-
nuje kształt doświadczenia podróżniczego. Człowiek najpierw jest odbiorcą mediów 
masowych, a dopiero później staje się turystą. Media elektroniczne, jak niegdyś dzien-
niki podróży i opowieści wędrowców, uczą nas repertuaru zachowań właściwych tury-
stom. Z drugiej strony, coraz rzadziej mamy do czynienia z tradycyjnym modelem 
percepcyjnym wśród podróżnych (tj. nieopartym na doświadczeniach audiowizual-

                                                        
1 Ale jeśli weźmiemy pod uwagę film grozy, grę komputerową lub też eksperymenty z przestrzenią 

wirtualną – rozróżnienie takie nie będzie ani oczywiste, ani zawsze możliwe do przeprowadzenia. 
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nych) – nowe media są nieodłącznym elementem podróży współczesnej i jej paradyg-
matycznym odniesieniem. Przysłowiowy styl „japońskiego turysty” przemierzającego 
świat nieodmiennie z kilkoma aparatami i dużą liczbą elektronicznych gadżetów na 
szyi i w plecaku, upowszechnił się i zdominował krajobraz regionów wakacyjnych 
migracji. Spróbuję zatem wysunąć tezę, iż percepcja turystyczna zbliża się w coraz 
większym stopniu do percepcji odbiorcy mediów2. Można tu mówić wręcz o percepcji 
hybrydycznej, w której elementy pochodzenia medialnego stają się nieodłącznym 
składnikiem percepcji podróżniczej, często zlewając się z innymi w amalgamat, które-
go substraty są trudno od siebie odróżnialne3. Technologiczne pomoce są nieodłącz-
nym towarzyszem coraz większej liczby podróżnych; poczynając od telefonów komór-
kowych branych w góry w celu wezwania pomocy, nadajników ukrytych w odzieży 
narciarskiej zwiększających szansę na odnalezienie człowieka zasypanego przez lawi-
nę, przez elektroniczne przewodniki, encyklopedie i c-peny czytające i tłumaczące 
teksty w obcym języku bądź alfabecie, laptopy, palmtopy, i-pody, nagrywające 
wszystko kamery cyfrowe i dytkafony, pamięci peryferyczne o różnym zastosowaniu, 
aparaty cyfrowe i notatniki, aż po gps-y pomagające się odnaleźć zagubionemu tury-
ście czy po prostu określić swą pozycję na mapie za pomocą satelity. 

I choć wszystkie te urządzenia coraz częściej towarzyszą nam w podróży – zarówno 
turystycznej, jak i służbowej czy naukowej4 – zjawisko to uznaje się prawdopodobnie 
za tak oczywiste czy wręcz banalne, iż właściwie brak badań w dziedzinie sposobów 
wykorzystania mediów przez turystów. Jednocześnie wielu badaczy podkreśla istot-
ność doświadczenia bycia w podróży, dla innych turysta staje się wręcz metaforą czło-
wieka współczesnego5. Badacze nie lekceważą wprawdzie problemu percepcji turysty, 
jednakże ograniczają się do stwierdzeń, że jest to postrzeganie właściwe konsumento-
wi, co sprowadza się do kolekcjonowania wrażeń lub też po prostu do „gapienia się” 
czy, jak kto woli, wizualnej konsumpcji6. Nie opisuje się jednak roli mediów w tym 
procesie ani przemian percepcji związanych z nowymi wynalazkami i technologiami. 
Jedynym medium, które zostało zauważone przez nauki społeczne w kontekście podró-

                                                        
2 Wszak turyści to odbiorcy mediów także w sezonie pozaurlopowym. Przede wszystkim jesteśmy 

ludźmi swoich czasów, co oznacza pewien określony paradygmat odbiorczy, wyznaczany przez dominujące 
(a więc pośrednio także preferowane) media. 

3 A przecież zapośredniczenie przeżyć z podróży w oparciu o lektury i zasłyszane sądy bywało już za-
uważane przez badaczy. Por. A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001, s. 327. Wspo-
mniana percepcja hybrydyczna, zakorzeniona w różnych mediach i postawach odbiorczych, może być 
formą percepcji wywodzącą się z tradycyjnego modelu zachowań turystycznych. Możliwe, iż wraz z rewo-
lucją medialną forma ta mutowała do postaci wielowarstwowej hybrydy, w której trudno odróżnić pierwot-
ne składniki doświadczenia. 

4 Można tu wymienić nie tylko wyprawy badawcze, eksploracje słabo poznanych terenów, ale także 
konferencje, targi i fora o skali lokalnej, jak i globalnej. 

5 Mam tu na myśli oczywiście Baumana, ale także i MacCannella. Por. D. MacCannell, Turysta. Nowa 
teoria klasy próżniacze, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002, tamże; oraz Z. Bauman, 
Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, tamże; a także: Z. Bauman, Globalizacja. I co 
z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, tamże. 

6 Mowa tu przede wszystkim o tradycji Benjaminowskiej w rozważaniach nad kulturą, kontynuowanej 
m.in. przez Chrisa Rojka czy Johna Urry’ego, ale także przez Zygmunta Baumana. Por. K. Podemski, 
Socjologia podróży, Poznań 2004, s. 74–91. 
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ży i turystyki, jest fotografia7. A przecież nie jest to jedyny rodzaj medialnej aktywno-
ści człowieka w drodze, zwaszcza w epoce multimediów. 

Może warto jednak zadać sobie proste pytanie: jakie funkcje w podróży spełniają 
rozmaite media, w jaki sposób wykorzystują i traktują je turyści, by odpowiedzieć 
w końcu na inne: czym dla nas są nowe media? Oczywiście problem jest zawiły i moż-
na tu wyznaczyć szerokie spektrum zachowań użytkowników, jak i zastosowań techno-
logii. Pojawiające się wciąż nowe możliwości łączenia różnych mediów nie rozjaśniają 
sprawy. 

Można zapewne skonstruować długą listę przedstawiającą wachlarz zastosowań 
mediów w podróży – w tym miejscu ograniczę się jedynie do tych, które uznaję za 
najważniejsze i najbardziej reprezentatywne (ze względu na powszechność). Musimy 
przy tym pamiętać, że stosunek człowieka do wykorzystywanych mediów wynika nie 
tylko z jego osobistych przyzwyczajeń oraz charakteru podróży, ale i społecznie akcep-
towanego paradygmatu użycia danego medium. Istotnym czynnikiem jest także stopień 
wyobcowania podróżnego oraz fakt, czy traktuje on swoje wojaże jako pracę, relaks 
lub też realizację zainteresowań. Philip L. Pearce zwraca na przykład uwagę na fakt, iż 
pewne grupy podróżnych robią zdjęcia, a inne nie8 – antropolog czy dziennikarz nie 
mogą nie używać aparatu, podczas gdy biznesman, misjonarz zazwyczaj nie jest zain-
teresowany taką aktywnością. Mając to wszystko na uwadze, spróbujmy przyjrzeć się 
rolom, jakie odgrywają współcześnie media w podróży, nie tylko tej stricte turystycz-
nej. 

Wynalazki i technologie pełnią na różnych etapach podróży – od fazy planowania, 
poprzez realizację, aż po fazę reminiscencji – rozliczne funkcje, najważniejsze jednak 
moim zdaniem jest to, że: po pierwsze – zapewniają przetrwanie lub zwiększają poczu-
cie bezpieczeństwa (a przynajmniej dają jego iluzję), po drugie – pozwalają rejestro-
wać wrażenia i przebytą drogę, po trzecie – ułatwiają dostęp do informacji i tym sa-
mym interpretację sytuacji zewnętrznej, zapewniają stały kontakt ze światem, nawet 
gdy nie zachodzi taka konieczność, i wreszcie po czwarte – sprawa niebagatelna – 
stanowią dla wyalienowanego współczesnego człowieka nieocenioną wartość:  stają się 
towarzyszem podróży, przyjacielem, powiernikiem, czasem także opiekunem wyba-
wiającym z opresji. 

Przyjrzyjmy się pokrótce wspomnianym funkcjom. Jeśli chodzi o kwestie bezpie-
czeństwa, media odgrywają tu niewątpliwie pozytywną rolę – ratują życie, zapewniają 
kontakt ze służbami pierwszej pomocy czy też umożliwiają znalezienie informacji 
dotyczących szeroko pojętego autoratownictwa, umożliwiają rozwiązywanie różnorod-
nych problemów – medycznych, egzystencjalnych, finansowych, komunikacyjnych 
i innych. Ale jest i druga strona medalu – media prowokują nieostrożność i fałszywe 
                                                        

7 Trzeba przyznać jednak, że choć bywa ona analizowana zarówno przez socjologów, jak i antropologów, 
dla obu tych grup jest to przede wszystkim metoda badawcza uzupełniająca obserwację. Por. P. Sztompka, 
Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, tamże; oraz K. Olechnicki, Antropo-
logia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003, tamże.  
Z czasem zauważono także film. Nie jest on jednak badany jako medium związane z podróżą (poza nieliczny-
mi przypadkami analizy podróży antropologicznej). 

8 Podemski, dz.cyt., s. 92–93. Interesujące jest, iż robienie zdjęć, jako najbardziej typowe zajęcie po-
dróżnych (zarówno antropologów, jak i amatorów czy turystów masowych), zostało zauważone już dawno, 
jednakże brak badań dotyczących wykorzystania przez nich innych mediów. 
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poczucie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Poprzez symbo-
liczną eliminację ryzyka zwiększają podatność podróżnych na narażanie się na sytuacje 
ryzykowne. Można zatem powiedzieć, że jest to swoiste technologiczne zaklinanie losu 
– funkcja o tyleż magiczna, co dezorientująca, swoiste medialne trompe d’oeil. 

Jednocześnie dostępność multimediów oraz różnego rodzaju maszyn pamięci spra-
wia, że człowiek współczesny przestaje pamiętać podróż dzięki własnej pamięci biolo-
gicznej, a zapamiętuje ją raczej dzięki licznym elektronicznym pamięciom zewnętrz-
nym. Prowadzi to do sytuacji, w której podróżny zapomina, co było jego wspomnie-
niem, a co było „wspomnieniem” maszyny. W końcu zapominamy wszystko, czego nie 
zarejestrowały za nas aparaty pamięci – pamięć biologiczna wyczerpuje się szybciej, 
jest mniej doskonała od elektronicznej. Pamięć podróży jest więc swego rodzaju elek-
troniczą symulacją, interpretacją przeżywanej przez turystę przygody dokonywaną 
przez komputery. „Nikt już nie ma ochoty studiować rzeczy bezpośrednio. Mechanicz-
ne oko niezmordowanie płodzi cienkie jak błona wzruszenia”9 – pisał niegdyś Zbi-
gniew Herbert o dehumanizacji spojrzenia spowodowanej rozwojem fotografii. Dziś, 
w dobie fotografii cyfrowej, nie zostaje nam nawet owa cienka błona wzruszeń – stają 
się one jeszcze bardziej efemeryczne, transparentne i wirtualne. 

Z drugiej strony, istotna jest wszechmoc i wszechstronność współczesnych podróż-
niczych archiwów. Nowe media nie tylko rejestrują to, co widzimy czy słyszymy, ale 
też często coś, czego nie dostrzegamy; stanowią niejako dowód naszego istnienia. Po-
świadczają nasze bycie-w-podróży. Często są jedynym dowodem na przebycie przez 
nas drogi. Formuła I-witnessing, o której pisze Clifford Geertz10, ulega więc przewar-
tościowaniu. To media zdają się nas postrzegać, to dla nich wybieramy się w podróż 
(by zebrać dowody), to z ich powodu wciąż zwiedzamy nowe miejsca. I-witnessing, 
owo „zaświadczające ja” w Geertzowskiej interpretacji, było związane z obecnością 
etnografa wśród dzikich. Ów antropologiczny autorytet sprowadzał się z kolei, według 
Jamesa Clifforda, do stwierdzenia: „Jesteście tam... ponieważ ja tam byłem”11, a więc 
w istocie: „Istniejecie, bo was widziałem”. Medialne I-witnessing i medialny autorytet 
to nieco odmienne już zjawisko. Streszczają się w formule: „Istniejecie, bo zostaliście 
zarejestrowani za pomocą maszyny”, czyli w istocie: „Istniejecie, bo maszyna was 
widziała”. Punktem odniesienia przestaje być więc dla nas człowiek. Autorytetem jest 
maszyna. 

Istotny jest tu także wymiar liczbowy podróży współczesnej, która przestaje być 
nieprzewidywalna, jednorazowa i niepowtarzalna. Dzięki technologii gps możemy po 
wielekroć przejść się po własnych śladach, nawet tych sprzed lat. Możemy śledzić 
trasę czyjejś wędrówki, nie wspominając już o możliwościach inwigilacyjnych... Trasa 
podróży – także tej nieplanowanej, pełnej niekonsekwencji, nawet błądzenia – staje się 
zbiorem wymiernych danych określających położenie geograficzne z niebywałą precy-

                                                        
9 Z. Herbert, Siena [w:] Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 2000, s. 105. 
10 Por. C. Geertz, I-Witnessing. Malinowski’s Children. Zaświadczające Ja. Dzieci Malinowskiego, 

przeł. S. Sikora [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2004/1–4, s. 108–131. 
11 Por. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżu-

rak i in., Wyd. KR, Warszawa 2000, s. 30. 
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zją12. W porównaniu z tradycyjnymi metodami nawigacji gps poraża swoją nieodwo-
łalnością i dokładnością. Maszyna zyskuje atrybuty ostatniej instancji – boską 
wszechmoc i wszechwładzę. „Wszystkowidzące oko” – jedna z postaci Boga w trady-
cji wschodniej, staje się idealnym paradygmatem dla nowoczesnych technologii wyko-
rzystujących „wszystkowidzące oczy” satelitów. 

Nie bez powodu omnipotencja wydaje się tu istotna. Wszak sama chęć zgromadze-
nia nieskończenie wielkiego i dokładnego archiwum własnych doświadczeń jest typo-
wa dla współczesnego człowieka zachęcanego przez wciąż poszerzające się możliwo-
ści techniczne. To specyficzne kolekcjonerstwo, ta mania archiwisty właściwa zwłasz-
cza turystom, wydaje się nie tylko prowokowana przez geometryczny postęp 
technologii zapisu danych, ale i promowana przez starsze już nieco media. Istotną rolę 
odgrywa tu oczywiście miniaturyzacja sprzętu i digitalizacja kolejnych sfer życia. 
Choć oczywiście korzeni zjawiska zbieractwa można doszukiwać się w tradycyjnych 
zbiorach muzealnych, bibliotekach, pinakotekach, gabinetach osobliwości czy archi-
wach różnego typu, to przecież współczesne gromadzenie danych ma w porównaniu 
z tymi zbiorami nieco paranoidalny charakter13. Tę tendencję do zapamiętywania 
wszystkiego wykorzystują różne media, starające się akcentować wielofunkcyjność 
i poręczność własnych rozwiązań. Telefonia komórkowa nie promuje już tylko samej 
siebie, ale i fotografię cyfrową, film czy usługi sieciowe. Podobną taktykę przejmują 
też inne media. Współczesnemu turyście zapewnia to nieograniczone prawie możliwo-
ści rejestracji: selekcja materiału może zostać zupełnie pominięta, addytywne pamięci 
zewnętrzne umożliwiają bowiem praktycznie nieskończone mnożenie danych w osobi-
stym archiwum – zmediatyzowanych przeżyć, tworzących ciąg zmediatyzowanej egzy-
stencji. Można się jednak zastanawiać, jak daleko owa mania zbieractwa pójdzie – czy 
dojdziemy do momentu, w którym będziemy nagrywać całe swoje życie wraz ze 
wszystkimi doznaniami percepcyjnymi? Jest to całkiem możliwe. Rodzi się jednak 
pytanie, czy jeśli cała ludzkość będzie nagrywać i publikować w sieci własne przeży-
cia, to będzie miała czas na to, by je odtwarzać? Można w to wątpić. Tymczasem gro-
madzimy dane: teksty, obrazy, kontakty, dźwięki, linki... Próbujemy zreprodukować 
świat własnych doznań w środowisku medialnym, a więc zewnętrznym14. Jest to zatem 
swoista ekstrapolacja naszej umysłowości. Czy jednak można opisać świat do końca? 
A tym bardziej świat naszych doznań wewnętrznych? Przecież próba skatalogowania 
wszystkich bodźców, jakie do nas docierają w ciągu doby, wymaga organicznego pod-
łączenia się do technologii. I co robić potem, gdy wszystko się opisze? Co nasz katalog 
bodźców powie nam o nas samych? Czy warto jeszcze udawać się w podróż, gdy to 
maszyny postrzegają za nas świat? Współczesny turysta wydaje się tak zajęty rejestra-
cją wrażeń, że przestaje mieć jekiekolwiek wrażenia. Rzeczywistość staje się materia-

                                                        
12 Można wręcz traktować takie podróże jako przejaw chęci nadania liczbowego, konkretnego wymiaru 

własnym przeżyciom, własnym ścieżkom, wreszcie – własnej egzystencji. 
13 Warto zwrócić uwagę, że w momencie, gdy państwa i organizacje wycofują się z nieformalnego pro-

jektu opisania całego świata za pomocą zbiorów muzealnych, kolekcja jako idea wkracza w życie jednostki 
– gromadzącej świat dla siebie i rodziny, nie – jak było wcześniej – dla ludzkości czy społeczeństwa. 

14 Byłoby to więc zgodne z koncepcją kolektywnej świadomości de Kerckhove’a, pojmowanej jako 
uzewnętrznienie ludzkiej umysłowości. Por. mój wywiad z Derrickiem de Kerckhovem, A. Maj, M. Derda-
-Nowakowski, Dyskursy: Derrick de Kerckhove – wywiad [w:] „Netlore” 1/2005, www.netlore.pl 
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łem-do-rejestracji, segregowanym na to, co do rejestracji się nadaje i na to, co się nie 
nadaje. Często zresztą nie ma nawet tej selekcji. Wszystko można nagrać. Nic nie jest 
jednak na tyle interesujące, by przestać rejestrować. Nic nie jest na tyle święte. 

Warto może jeszcze napomknąć, że owo gromadzenie jest raczej czystą formą za-
chłanności niż oznaką uwielbienia dla wiedzy czy fascynacją urodą świata. „Widzieć 
to mieć na odległość”, pisze Maurice Merleau-Ponty15. Podobnie twierdzi Zygmunt 
Bauman, traktujący oglądanie za Michelem Foulcault jako branie w posiadanie, prze-
jaw dyskursu władzy16. Kultura konsumpcyjna skłania nas do podobnego traktowania 
różnych dziedzin życia. Wszystko upodabnia się do towarów. Turystyka jest w tym 
wypadku gromadzeniem oraz kupowaniem wrażeń i obrazów. Przenośne urządzenia 
przechowujące i zapisujące dane są w wykonywaniu tego trudnego i często żmudnego 
zajęcia dużym ułatwieniem. 

Jednocześnie owo zapisywanie wszystkiego, co możliwe – jest w istocie celebracją 
własnej osoby. Jest próbą wystawienia sobie specyficznego elektronicznego, zamiast 
spiżowego, pomnika. Traktowane jest też jako forma ekspresji, jak gdyby fakt, że coś 
widzimy i słyszymy, decydował o wartości naszego życia. Ale w tym sposobie 
uwieczniania własnej egzystencji jest też turystyczna blaga, autokreacja i pseudopo-
rządkowanie, pseudoodkrywanie świata. W istocie to próba „pisania” dziennika z po-
dróży, jaką jest nasza egzystencja. „Czytanie” takiego grafomańskiego „dziennika” 
prowadzić może tylko do oczopląsu, a raczej do zmysłowstrząsu – jako że mowa tu 
o różnych kanałach przekazu i odbioru. Zmierzamy więc – chcąc nie chcąc – ku syne-
stezji, charakterystycznej ponoć dla niższych stadiów ewolucyjnych17, czy też może  
– jak kto woli – ku zmysłowemu obłędowi. 

Rodzi się tu oczywiście jeszcze jedno ważne pytanie – pytanie o wiedzę, o zrozu-
mienie. Gromadzimy informacje, lecz coraz trudniej jest nam je odnaleźć i wykorzy-
stać. Tracimy kontekst. A przecież jest on w kulturze bardzo istotny. Walka o zrozu-
mienie obcego podczas kontaktów międzykulturowych traci sens, gdy zapominamy 
o kontekście. Owszem, coraz częściej znajdujemy wspólną płaszczyznę kontaktu 
w globalizującym się wciąż bardziej świecie. Jednakże jest to poziom kontaktu konsu-
mentów znających te same towary i używających tych samych mediów. Poza ten po-
ziom bardzo trudno się wydostać. Czy maszyny mogą nauczyć nas rozumieć lepiej 
obcego? Z całą pewnością mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów – wszak kontak-
ty za pomocą mediów są zapośredniczone, zapewniają pewien dystans. Nie jest to ra-
czej lek na wszelkie bolączki ludzkości, z ekstremizmami i fundamentalizmami na 
czele. Media mogą wprawdzie pośrednio zmniejszać ksenofobię i nietolerancję, ale 
przecież nie jest to ich naczelnym celem. 

Większość maszyn widzenia i pamięci, których używamy, nastawiona jest na kon-
takt – nasz kontakt ze światem, na kontakt świata z nami. Jednak nie oznacza to pełnej 
wolności – w istocie nasza komunikacja jest autotematyczna i autoteliczna. Zamiast 
rozmawiać, wypowiadamy się, komunikujemy. To raczej działanie odśrodkowe niż 
dośrodkowe czy obustronne. Wymiana jest tu pozorna. Komunikujemy się z maszy-
                                                        

15 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz i in., Gdańsk 1996, s. 27. 
16 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 59–66. Por. również: M. Foucault, Nadzorować i karać, przeł. T. Ko-

mendant, Warszawa 1998, tamże. 
17 Por. D. Ackerman, Historia naturalna zmysłów, przeł. K. Chmielowa, Warszawa 1994, s. 294–306. 
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nami i swoim „ja”. W podróży przejawia się to stałym kontaktem z technologiami 
pozwalającymi nam interpretować świat zewnętrzny oraz brakiem kontaktu z tubylca-
mi, którzy mogliby ten świat lepiej interpretować, gdyby tylko zostali o to poprosze-
ni18. Coraz rzadziej turysta spogląda jednak drugiemu człowiekowi prosto w oczy, 
częściej patrzy na jego twarz w wizjerze czy na ciekłokrystalicznym ekranie. Teore-
tycznie widzi tę samą osobę, ale w sposób, który uniemożliwia dialog, a zatem traci on 
szansę na bliski kontakt. Nie chodzi mi tu o negatywną waloryzację tego procesu, ale 
o to, że istotne jest zauważanie tej zmiany. W efekcie bowiem, podróżując – zamiast 
ludzi postrzegamy fantomy. 

Nie jest jednak rzadkością niezauważenie tej osobliwej różnicy. Nie stanowi ona 
dla turysty problemu; ma on bowiem ze sobą zawsze wiernego towarzysza, a najczę-
ściej wielu – w postaci elektronicznych pomocników. Widzące, słyszące, pamiętające 
i lepiej wiedzące od nas maszyny pomagają przetrwać nam także samotność w podró-
ży, dostarczając nie tylko poradę, ale i w razie potrzeby rozrywkę. To nie tylko rodzaj 
autorytetu, ale i miłego kompana na czas wojny. Jest to może psychologiczny zastęp-
nik, a jednak traktowany na zasadach równości z prawdziwym towarzyszem. I choć na 
fakt personalizowania mediów zwracali uwagę już Reeves i Naas19, nie brali jednak 
pod uwagę tak ekstremalnego doświadczenia, jakim jest podróż, oznaczająca wszak 
radykalną zmianę w codzienności: oddalenie od własnego, naturalnego, domowego 
środowiska. Taki rodzaj wyobcowania sprawia, że przywiązujemy się do mediów 
w sposób jeszcze silniejszy niż normalnie, a co za tym idzie – nasze stosunki z nimi są 
bardziej serdeczne, większa wszak jest nasza od nich zależność i... wdzięczność 
w razie wybawienia z problemowej sytuacji. Często – właśnie w podróży – media stają 
się dosłownie najlepszym przyjacielem człowieka, niejednokrotnie ratującym życie. 

Podsumowując, można stwierdzić, że media spełniają współcześnie nie tylko trady-
cyjne role, o których pisali twórcy teorii użytkowania i korzyści20, ale przede wszyst-
kim spełniają one funkcje rytualne21, magiczne. Doskonały przykład takiego właśnie 
statusu dzisiejszych mediów stanowią opisane tu ich zastosowania we współczesnej 
turystyce. Media rzeczywiście działają jak czary: ich posiadanie oznacza omnipotencję, 
dawanie życia, bogactwa, towarzystwa i wiedzy. Odpowiednio brak mediów, czy do-
stępu do nich lub też ich awaria, oznacza pozbawienie takiej mocy, mogą zatem być 
równoznaczne ze stratą życia, zdrowia, bogactwa czy innych dóbr. Z drugiej strony, 
wszystkie media prowokują zachowania rytualne, uaktualniając odpowiednie para-
dygmaty odbiorcze i percepcyjne. Określenie typu odbioru wskazuje pośrednio na 

                                                        
18 W jakiejś mierze odpowiada to więc zarzutom Edwarda Saida wobec europejskiej nauki uprawo-

mocniającej eurocentryczny dyskurs orientalizmu, niezwracającego uwagi na zdanie Orientu i orientalczy-
ków na swój temat. Por. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991, tamże. Por. także 
koncepcje turystyki jako kontynuacji kolonializmu – Podemski, dz.cyt., s. 40–44. 

19 B. Reeves, C. Naas, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, Warszawa 2000, tamże. 
20 Por. B. Kołtun, Teoria „użytkowania i korzyści” – fazy rozwoju, podstawowe założenia [w:] B. Do-

bek-Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001, s. 66. 
Tradycyjne korzyści płynące z użytkowania mediów masowych to: rozrywka, zwyczaj, wygoda, społeczna 
użyteczność, relaks lub ucieczka od problemów, ucieczka od nudy, zgłębianie rzeczywistości lub porada. 
Jak widać, nie do końca zgadza się to ze współczesnym użyciem mediów w podróży. 

21 E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. 
J. Barański, Kraków 2003, s. 99–120. 
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rodzaj koncentracji, tempo i stopień interakcji oraz stopień zaangażowania emocjonal-
nego, intelektualnego czy motorycznego. 

I choć można postrzegać rozwój mediów jako historyczny proces poszerzania ludz-
kich zdolności percepcyjnych22, to nie należy zapominać, że występuje tutaj sprzężenie 
zwrotne – widoczne zwłaszcza wtedy, gdy analizuje się sposoby korzystania z mediów 
oraz percepcję specyficznej, wysoce aktywnej grupy odbiorców, jaką są turyści. Per-
cepcja podróżnego zmieniała się wszak na przestrzeni lat i stuleci właśnie w zależności 
od rozwoju wynalazków i mediów, ale też i warunkowała ów rozwój oraz postęp tech-
nologiczny. Sytuacja podróżnego jednocześnie prowokowała potrzebę myślenia o no-
wych rozwiązaniach technicznych, jak i pomagała je testować. I choć dziś, z racji przy-
spieszenia przyrostu wiedzy i akumulacji rozwiązań technologicznych, trudno może 
czasem zauważyć tę dwukierunkowość powiązań pomiędzy wynalazkami i percepcją, 
istnieje ona nieodmiennie. 

Zakorzenieni w określonym odbiorze typowym dla dominującego medium postrze-
gamy więc świat (także w czasie podróży) w sposób doń adekwatny, co w wypadku 
współczesnego człowieka oznacza w dużej mierze: irracjonalną szybkość spojrzenia 
i towarzyszący jej niski poziom refleksji, chaotyczność percepcji związaną z wielopa-
smowością i multisensorycznością odbioru często bliską synestezji, dekontekstualiza-
cję treści oraz związane z tym pakietowe otrzymywanie danych, telegraficzną sloga-
nowość połączoną z konsumenckim przygotowaniem na perswazję23. 

Można oczywiście uważać, że ludzka percepcja zawsze działała i działa nadal we-
dług podstawowych praw wynikających z fizjologii mózgu i receptorów, ale przy bliż-
szym spojrzeniu trzeba zrewidować tę tezę. Wszystkie prawa i teorie percepcji są 
wszak modelami stworzonymi na podstawie wieloletnich obserwacji, tak jest np. 
z prawem zmiennego rytmu schematu i korekty sformułowanym przez Ernsta Gombri-
cha24 czy teorią psychofizyki globalnej Gibsona25. Ale jeśli rozważymy adekwatność 
tychże praw do nowych sytuacji percepcyjnych, zauważymy, że nie sprawdzają się one 
w pełni, a poza tym coraz mniej mówią nam o specyfice nowych sytuacji medialnych. 
Nowa audiowizualność, o jakiej tu mowa, wymaga nowej percepcji i nowego określe-
nia praw percepcyjnych. 

Nie można też zapominać, że owo definiowanie odbywa się w raczkującej epoce 
postbiologicznej. Oznacza to radykalną zmianę w procesach percepcyjnych, ze wzglę-
du na postępującą inkorporację mediów w obręb ludzkiego ciała, co może nawet w nie-
dalekiej przyszłości wywołać i upowszechnić percepcję biologiczno-mechaniczną. 

                                                        
22 Na marginesie można dodać, że człowiek coraz częściej eksploruje tereny granicznej wytrzymałości 

ludzkiego mózgu i receptorów – co może wywołać epilepsję, kołatanie serca czy też mdłości, a w skrajnych 
przypadkach nawet śmierć – dotyczy to zwłaszcza kwestii tempa i migotania obrazów, natężenia dźwięku 
czy też innych bodźców, najogólniej mówiąc: ilości i charakteru dostarczanych mózgowi danych. 

23 Jest to oczywiście autorski wybór najważniejszych według mnie cech współczesnej perswazji, moż-
liwe jednak, że ów zestaw jest niepełny; można tu zauważyć pewien wpływ koncepcji Postmana dotyczącej 
epoki telewizji, jednak wśród jego tez tylko część jest prawdziwa i aktualna – w opisywanym przeze mnie 
świecie nie dominuje wszak odbiór telewizyjny, a telewizyjno-komputerowo-sieciowy. Por. N. Postman: 
Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, tamże. 

24 E. Gombrich, Sztuka i złudzenie, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981, tamże. 
25 P.C. Dodwell: Podstawowe mechanizmy widzenia [w:] R. Gregory, A. Colman (red.), Czucie i per-

cepcja, przeł. M. Siemiński, Poznań 2002, s. 14. 
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Prace nad nią zresztą trwają, a różnego rodzaju implanty czy aparaty słuchowe, wzro-
kowe czy protezy umożliwiające czucie i dotykanie stanowią pierwszy krok na tej 
drodze. Dziś wiemy tylko, że będzie to percepcja ze swej natury hybrydyczna. Odbior-
ca mediów znajdzie się niejako wewnątrz turysty, a tym samym jeszcze bardziej zwią-
że z nim swój byt. Co będzie dalej? Trudno dziś spekulować. Warto jednak baczniej 
przyglądać się dzisiejszemu podróżnemu i jego percepcji właśnie z perspektywy me-
dioznawczej. 
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