
Magdalena Banaszkiewicz

TURYSTYKA KULTUROWA – FENOMEN 
(NIE TYLKO) WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Początki i rozwój

Jedna z najsłynniejszych łacińskich sentencji głosi: Navigare necesse est, vivere 
non est necesse – „Żeglowanie jest koniecznością, życie nie”. Zgodnie z tradycją 
historyczną słowa te miał wyrzec Pompejusz do żeglarzy, którzy nie chcieli podczas 
sztormu wypłynąć z Egiptu ze zbożem dla głodującego Rzymu. Często powyższe 
przysłowie tłumaczy się także jako „podróżowanie jest koniecznością”. Podróżowa-
nie okazuje się nieodzowne, ale nie dlatego, by kogoś ratować. Chyba że tylko siebie, 
gdyż bez wyruszania w drogę życie traci sens.

Truizmem jest stwierdzenie, że ludzie podróżowali od zawsze. Od zawsze prze-
mieszczali się, migrowali, opuszczali domy i wydeptywali nowe ścieżki. I trudno dzi-
siaj powiedzieć, od kiedy zaczęli podróżować dla przyjemności – od kiedy ich moty-
wem nie była ucieczka przed wrogiem, pościg za zwierzyną, poszukiwanie lepszych 
warunków do życia. Niewątpliwie, historia podróżowania zaczyna się w starożytnej 
Grecji za czasów Herodota i Pauzaniasza. Zapewne było wielu podróżników przed 
nimi, lecz dopiero oni pierwsi opisali swoje doświadczenia, a przez to pozostawili po 
sobie świadectwo czy też – jak powiedzieliby historycy – materiał źródłowy. Od sa-
mego początku podróżowanie jest nacechowane kulturowo. Podróżnicy, wyruszając, 
opuszczają określoną (własną) kulturę i spotykają inną, niekiedy zupełnie odmienną. 
Z tego względu można powiedzieć, że początki turystyki kulturowej nikną w mroku 
dziejów w tym samym miejscu co początki podróżowania w ogóle. 

Ujmując dzieje podróżowania chronologicznie, należałoby najpierw wskazać na 
Herodota. Choć nazywa się go często „ojcem historii”, w równym stopniu zasługuje 
na miano „ojca geografi i”. Herodot, żyjący w V wieku przed Chrystusem, pozostawił 
po sobie relację z wojen perskich – Dzieje (łac. Historiae) – w której opisał histo-
rię i geografi ę basenu Morza Śródziemnego. Pauzaniasz, grecki geograf z II wieku 
p.n.e., stworzył natomiast pierwsze dzieło literackie, które można by nazwać prze-
wodnikiem – Wędrówki po Helladzie (grec. Periegesis tes Hellados). Jest to wyczer-
pujący opis Hellady, w którym są zawarte nie tylko opisy przyrodnicze, geografi cz-
ne krain, lecz także wzmianki o miejscowych kultach, zabytkach i lokalne historie, 
istotne jako tzw. mity założycielskie. W odróżnieniu od Herodota, Pauzaniasz skupił 
się wyłącznie na dobrze znanym sobie Peloponezie. Jego zainteresowanie otacza-
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jącym światem ograniczało się wyłącznie do tego, co określano wówczas pojęciem 
ekumeny – obszaru zaludnionego, ucywilizowanego środka kosmosu. Poza ekumeną 
znajdowała się przestrzeń tajemnicza, magiczna, zaludniona przez obcych mówią-
cych w dziwnych językach i wyglądających całkowicie odmiennie. To wszystko go 
zupełnie nie interesuje, całkiem inaczej niż Herodota, zafascynowanego innością 
i ogarniętego chęcią jej zrozumienia. 

Starożytnych cechowała, wbrew potocznej opinii, spora mobilność. Jak zauważa 
J. Ślusarczyk: „Analizując teksty klasyczne, nie sposób nie zauważyć, że od samego 
momentu powstania turystyka była częścią składową kultury. To właśnie kultura an-
tycznej Grecji i Rzymu stworzyła turystykę – tak samo jak stworzyła fi lozofi ę, teatr 
czy igrzyska sportowe”1. 

Podróżowano w różnych celach, ale wśród tych, które dziś można uznać za odpo-
wiadające defi nicjom turystyki, należy wspomnieć przede wszystkim o motywacjach 
religijnych, sportowych i zdrowotnych. Jednym z najczęstszych powodów wyrusze-
nia w drogę była pielgrzymka – czy to do jakiejś świątyni, by złożyć ofi arę bóstwu, 
czy z okazji uroczystości religijnych albo by poprosić o poradę wyrocznię. Wielkim 
wydarzeniem, które zawsze skupiało rzesze podróżnych były pięciodniowe igrzyska 
w Olimpii. Podróżowano także w celach czysto rekreacyjnych – by odpocząć na wsi 
lub nad morzem od życiowej codzienności. Nie trzeba dodawać, że na taką przyjem-
ność mogli sobie pozwolić jedynie bardziej zamożni. 

Faktem jest, że podróżowanie już w starożytności było nie tylko częścią, ale 
i pewnym odzwierciedleniem kultury, i różniło się w zależności od obszaru. Roz-
wijać się mogło wyłącznie tam, gdzie sprzyjała mu ogólna sytuacja społeczno-poli-
tyczna. Najlepszym dowodem, że podróżowanie do tego stopnia stanowiło element 
codzienności, są specjalne przepisy prawa regulujące tę sferę życia. Pojawiają się one 
już w Kodeksie Hammurabiego czy rzymskim ius gentium, które dotyczyło, co cie-
kawe, nie tylko obywateli, ale wszystkich mieszkańców imperium. Ślady świadczące 
o tym, jak ważne było wówczas podróżowanie, można znaleźć nie tylko w zapisach 
kronikarzy i wspomnieniach podróżników, ale również w bardziej materialnej for-
mie, na przykład w postaci kamiennych dróg, które po dziś dzień zachowały się na 
Półwyspie Apenińskim. 

Okoliczności sprzyjały podróżowaniu do około III wieku n.e. Wraz z postępują-
cym upadkiem Imperium Rzymskiego, przemieszczanie się narażało na coraz więk-
sze niebezpieczeństwa, z utratą życia włącznie. Kolejna fala wielkich, dobrowolnych 
migracji nastąpiła dopiero w średniowieczu – epoce kojarzonej przede wszystkim 
z ruchem pielgrzymkowym. Było to swoiste odbicie najważniejszej idei przyświeca-
jącej człowiekowi średniowiecznemu i element realizacji modelu życia „na większą 
chwałę Boga”. Jak pisze P. Różycki: 

Idea pielgrzymowania jest dużo starsza niż chrześcijaństwo, ale zawsze była wyrazem 
dwóch takich samych koncepcji: jednej – dotyczącej pielgrzymki jako podróży do kon-

1 J. Ślusarczyk, Historia turystyki, [w:] Turystyka w naukach humanistycznych, red. R. Winiarski, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 38. 
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kretnego miejsca geografi cznego, oraz drugiej – będącej wiecznym pielgrzymowaniem; 
podróż bowiem jest życiem samym w sobie2. 

Średniowieczny pielgrzym posiadał określony status społeczny, mógł też oczeki-
wać pewnych ułatwień i przywilejów. Dla wielu pielgrzymowanie stanowiło formę 
dobrowolnego odkupienia grzechów, lecz nierzadko pielgrzymka była traktowana 
jako kara, czego najlepszym przykładem jest słynna pielgrzymka Henryka IV do 
Canossy, gdzie niemiecki cesarz ukorzyć się miał przed papieżem Grzegorzem VII. 
Ruch pielgrzymkowy był na tyle wpływowy (wiązał się bowiem z rozwojem in-
frastruktury, powstawaniem zajazdów, klasztorów, poprawą jakości dróg), że każde 
miasto starało się o posiadanie jakichś relikwii, stanowiących rękojmię zaintereso-
wania pielgrzymów. Te ośrodki miejskie, które zasłynęły posiadaniem czy to szcząt-
ków świętych, czy innego typu przedmiotów kultu religijnego, szybko stawały się 
ważnymi centrami w regionie.

Pielgrzymi nie ograniczali się wyłącznie do obszaru europejskiego. Częstym ce-
lem peregrynacji był Konstantynopol oraz Jerozolima. Pielgrzymka do tego miasta 

wywodzi się już z tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza od budowy 
Bazyliki Grobu Świętego przez cesarza Konstantyna i legendy o krzyżu odnalezionym 
przez jego matkę, cesarzową Helenę. Jednak popularność pielgrzymek wzrosła szczegól-
nie u schyłku X wieku na tej samej fali kulturowej, która przyniosła krucjaty3. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów w Ziemi Świętej powstały dwa 
zakony, które z czasem przeszły do legendy: joannici i templariusze. Drogę do oby-
dwóch miast zamknął dopiero ich upadek pod naporem ekspansji muzułmańskiej. 

Drugim ważnym ruchem o charakterze migracyjnym, a jednocześnie miastotwór-
czym, były podróże studentów i profesorów do uniwersytetów. J. Baszkiewicz w pa-
sjonującej książce Młodość uniwersytetów podkreśla, że te pierwsze, a jednocześnie 
najbardziej znane (w Paryżu, Bolonii, Oxfordzie, Montpellier) powstawały żywioło-
wo, a dopiero potem dostawały przywileje i dyplomy konfi rmacyjne. Podobnie było 
w XIII wieku, kiedy 

żywiołowe powstanie uczelni następowało zazwyczaj wskutek migracji studentów. Stu-
dent średniowieczny był stworzeniem ruchliwym i drażliwym. Obrażał się łatwo na wła-
dze miejskie czy państwowe za złe traktowanie, na mistrzów, którzy źle lub drogo uczyli, 
na surowość sądów. Chętnie szukał nowego, lepszego miejsca, gdzie życie byłoby łatwiej-
sze i tańsze, a władze przychylniejsze4. 

Podróże studentów stanowiły koloryt epoki średniowiecza i w znacznym stopniu 
przyczyniały się do rozwoju kultury i poziomu wykształcenia coraz to nowych regio-
nów europejskich. 

2 P. Różycki, Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności, [w:] 
W kręgu humanistycznej refl eksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF, 
Poznań 2008, s. 107. 

3 A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 110. 
4 J. Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Żak, Warszawa 1997, s. 26. 
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Prawdziwa rewolucja w myśleniu, jaką przyniósł renesans, znalazła również od-
zwierciedlenie w podróżowaniu. Za symboliczną cezurę czasową, odgraniczającą 
czasy nowożytne od średniowiecza, uważa się odkrycie Ameryki przez Kolumba 
w 1402 roku. Czy wielcy odkrywcy byli jednocześnie prawdziwymi podróżnikami? 
Wśród odpowiadających na to pytanie zdania są podzielone. Z pewnością, podróż-
nikiem zainteresowanym przemierzanym światem był Marco Polo, który pozostawił 
po sobie bogate zapiski. Dziennik prowadził również Krzysztof Kolumb. Ale, jak 
zauważył Tzvetan Todorov w Podboju Ameryki, Kolumb nie interesował się podbi-
janymi ziemiami i podporządkowywanymi ludami okiem badacza – patrzył na nich 
wyłącznie z perspektywy zdobywcy i krzewiciela chrześcijaństwa5. 

W renesansie zmieniło się podejście do samego podróżowania, co wiązało się 
z recepcją myśli antycznej i odkryciem dzieł wielkich podróżników starożytności. 
Coraz częściej w miejsce motywacji religijnej (idea pielgrzymki spotykała się z sze-
roką krytyką, zwłaszcza wśród protestanckich reformatorów, negujących takie po-
dróże jako wyraz kultu świętych), zaczęła się pojawiać chęć zdobycia wiedzy, roz-
szerzenia horyzontów. Jak pisze M. Bratuń: 

Aby udający się w podróż mógł odnieść z wojażu jak największą korzyść, należało go 
wcześniej zapoznać z metodycznie opracowaną sztuką podróżowania (ars apodemica, 
pochodzi od greckiego – być poza domem, za granicą, w podróży; używa się też określe-
nia: prudentia peregrinandi, niem. die Reisekunst albo die Reiseklugheit, ang. The Art of 
Travel, fr. L’art de voyager). Nieco inaczej będzie wyglądał taki podręcznik sztuki podró-
żowania w przypadku podróżującego szlachcica, nieco inaczej w przypadku uczonego 
albo kupca. Zawsze jednak zawierać on będzie cały szereg wspólnych dla przedstawicieli 
różnych stanów czy profesji wskazań natury ogólnej, dzięki którym planowana podróż 
edukacyjna z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty6. 

Można powiedzieć, że traktaty apodemiczne były prototypami współczesnych 
przewodników, ułatwiających samodzielne podróżowanie. Odrodzenie, wraz z fascy-
nacją człowiekiem, jego rozumem, który ma stanowić imperatyw do nieustającego 
rozwoju, sprzyjało podkreślaniu edukacyjnej roli podróżowania. Każdy, roszczący 
sobie prawo do pewnej ogłady i wykształcenia, powinien był odbyć dłuższą podróż 
do miejsc wskazywanych przez pisma apodemiczne. 

Wiek XVII przyniósł zmianę adresata owych dzieł – czytelnik z renesansowe-
go humanisty przekształcił się w dobrze urodzonego młodzieńca, który wkraczając 
w wiek dorosły, odbywał tzw. Grand Tour – wielką podróż. Określenie to po raz 
pierwszy użyte zostało przez Richarda Lasselsa w wydanym w 1670 roku w Pary-
żu dziele Voyage or a Complete Journey through Italy. Lassels, będący katolickim 
księdzem, kilkukrotnie podróżował jako opiekun angielskich szlachciców do Francji 
i Włoch. Uważał, że każdy młodzieniec powinien osobiście, podczas wielkiej po-
dróży, poznać kulturę i historię tych dwóch państw, gdyż bez tego wszelka edukacja 
będzie niepełna.

5 Zob. T. Todorov, Podbój Ameryki: problem innego, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996. 
6 M. Bratuń, Ars Apodemica. Narodziny – rozwój – zmierzch, http://www.jezyk-polski.pl/pts/dzialy/

pielgrzymki/bratun.html [26.10.2009]. 
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Celem podróży było zdobycie światowej ogłady i uzupełnienie wykształcenia połączone 
zazwyczaj ze studiowaniem na zagranicznych uniwersytetach, zapoznanie się z różnymi 
formami ustrojów i rządów pod kątem planowanej kariery politycznej, nawiązanie poży-
tecznych kontaktów z europejską arystokracją – ze szczególnym uwzględnieniem kręgu 
kultury francuskiej i włoskiej. W sensie szerszym kontynentalny Grand Tour obejmował 
nie tylko Francję i Włochy, lecz także Flandrię, Holandię i kraje Rzeszy Niemieckiej, 
uzupełnione w XVIII stuleciu o Anglię i Szwajcarię7. 

Grand Tour, której niemiecki odpowiednik określano mianem Kavalierstour 
– podróżą kawalera, szlachcica, rycerza, była „wielka z racji długości trasy i czasu 
trwania” i miała być „pamiętnym, szczególnym wydarzeniem, podróżą życia”8. 

Bez wątpienia podróż taka oznacza dla młodzieńców nie tylko zdobycie wiedzy, 
ale swego rodzaju formację duchową, zwłaszcza dla podróżników wyruszających 
z krajów leżących poza ścisłym centrum „kultury europejskiej”. Najlepszy przykład 
stanowi Grand Tour młodego cara Rosji Piotra I Romanowa, który w 1697 roku pod 
przybranym nazwiskiem Piotr Michajłow opuszcza Moskwę i udaje się do Europy 
Zachodniej. Jak zauważa H. Troyat, autor biografi i Piotra Wielkiego: 

Przygotowując się do podróży z wielką misją, Piotr jest świadom, że zrywa z odwieczną 
tradycją. Przed nim jeden tylko książę ruski zapuścił się poza granice swojej ojczyzny; 
było to w 1095 roku, kiedy wielki książę kijowski Izasław odwiedził w Moguncji cesarza 
Henryka IV. […] Jeśli obywatelom Zachodu zagraniczne podróże pozwalają zaspokoić 
uprawnioną ciekawość, dla Rosjanina samo marzenie o przekroczeniu granicy jest już 
zdradą9. 

Konsekwencje podróży Piotra I do Europy są powszechnie znane, a określenie ich 
jako wieloletni projekt modernizacji kraju wydaje się wręcz niewystarczające.

W epoce oświecenia Grand Tour zmienia swój charakter, przenosząc ciężar 
z edukacji na rozrywkę, raczej „bywanie” w towarzystwie niż odwiedzanie muze-
ów. Ślady podróży edukacyjnych pozostają widoczne w postaci wojaży nastawio-
nych scjentystycznie oświeceniowych uczonych. Jak wspomina J. Ślusarczyk: „Dla 
turysty-erudyty naoczna obserwacja stała się koniecznością. Kto chciał wyrobić 
sobie samodzielne i oryginalne zdanie w rozmaitych dziedzinach wiedzy – musiał 
podróżować”10. Jednocześnie sprzyjająca sytuacja ekonomiczno-polityczna ułatwia 
szersze podróżowanie – wyjeżdżać mogą już nie tylko mężczyźni, ale całe rodziny, 
a nawet samotne kobiety z dziećmi (oczywiście, w otoczeniu swojego „dworu”). 

Już w XVII wieku rodzi się nowa atrakcja, której daleko do edukacyjnych walo-
rów Grand Tour. Chodzi, rzecz jasna, o podróże do wód. Lekarze coraz częściej zale-
cają kąpiele i picie wody mineralnej, a nawet wody morskiej. W ten sposób gwałtow-
nie rozwijają się uzdrowiska i kurorty nadmorskie w Spa, Bath, Brighton, Ostendzie 
itp. Choć początkowo wyróżniają się sporym ekskluzywizmem, uwarunkowanym 

7 Ibidem. 
8 A. Mączak, op.cit., s. 126. 
9 H. Troyat, Piotr Wielki. Geniusz i szaleństwo, Amber, Warszawa 2009, s. 67. 
10 J. Ślusarczyk, op.cit., s. 42. 
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koniecznością wniesienia wysokiej opłaty za pobyt, z czasem coraz bardziej się de-
mokratyzują, co skutkuje zwiększającym się zatłoczeniem w sezonie11. 

Kolejnym odkryciem epoki nowożytnej są góry i dzika przyroda. Zyskuje na tym 
głównie Szwajcaria, która od tego czasu nieprzerwanie jest kojarzona z wypoczyn-
kiem na łonie nieskalanej natury. Podobnie jak na wybrzeżach, tak też i w górach roz-
wijają się uzdrowiska i kurorty, jak choćby w Baden Baden. Pod koniec XVIII wie-
ku, gdy Europa pomału wkracza w epokę romantyzmu, eksploracja dzikiej przyrody 
staje się nowym kanonem kulturowym. Z jednej strony inspirował on do poznawania 
dzieł natury, z drugiej sprzyjał fascynacji lokalną, narodową historią, mitologią, zbio-
rami legend i ludowych opowieści. Jak pisze J. Ślusarczyk: 

Bohaterowie żyli dawno, aby więc poznać ich sylwetki i tereny działalności, zwłaszcza 
związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi, organizowano różnego rodzaju wy-
cieczki, zloty czy zgromadzenia. Miały one wydźwięk polityczny, kulturalny, historyczny. 
Romantyzm historyczny łączono z poznawaniem kraju12.

Prawdziwym przełomem w rozwoju podróżowania okazał się wiek pary i elek-
tryczności. Przyczyniło się do tego także kilka nowych zjawisk. Pierwszym z nich 
były zmiany w podejściu do dnia roboczego, zwłaszcza wśród pracowników fi zycz-
nych. Dzięki aktywnej działalności zorganizowanego ruchu robotniczego w Europie 
Zachodniej zaczęto wprowadzać zmiany w czasie pracy, polegające na skróceniu 
godzin „dniówki”, wprowadzeniu wolnych popołudni, tygodniowych urlopów – tzw. 
tygodniów odpustowych. Nagle powstała bardzo liczna grupa ludzi dysponująca 
wolnym czasem. W związku z tym pojawiła się idea „ucywilizowania” robotników 
poprzez organizację tego czasu – organizowano dodatkowe szkolenia, umożliwia-
no uczestniczenie w ćwiczeniach fi zycznych, warsztatach rzemiosła, nauce gry na 
instrumentach itp. Jednym ze sposobów wykorzystania czasu wolnego okazało się 
organizowanie wycieczek. Jest to niezwykle istotny rys kulturowy, świadczący o głę-
bokim przeobrażeniu społeczeństwa, do XIX wieku bowiem podróżowanie trakto-
wano jako czynność bardziej lub mniej elitarną, ale generalnie zarezerwowaną dla 
ludzi z wyższych sfer. Jednak wraz z zmianami w czasie pracy, rozwojem miast 
i kształtowaniem się nowego typu człowieka – przedstawiciela burżuazji, nastąpiła 
wspomniana już wcześniej demokratyzacja i, co za tym idzie, umasowienie turystyki. 
Sprzyjał temu jeszcze jeden czynnik, a mianowicie – udoskonalenie środków ko-
munikacji. W miejsce powozów, bryczek czy łodzi pojawiają się nowoczesne statki 
parowe, szybkie dyliżanse i długodystansowe pociągi. Szczególnie kolej, która w 2. 
połowie XIX wieku oplotła siecią połączeń Europę, przyczyniła się do upowszech-
nienia podróżowania dla przyjemności. 

Zwykle przyjmuje się, że turystyka w dzisiejszym rozumieniu (a więc „masowe 
podróżowanie”) narodziła się w 1841 roku. Wówczas, dokładnie 5 lipca 1841 roku, 
Thomas Cook zorganizował wycieczkę kolejową z Leicester do Loughborough. Ta 
data stanowi pewną umowną cezurę czasową, która dzieli przeszłość na erę podróżo-
wania i epokę turystyki. Właściwą działalność organizatora turystyki Cook rozpoczął 

11 Zob. J. Urry, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 36–40.
12 J. Ślusarczyk, op.cit., s. 44. 
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kilka lat później, przygotowując wyjazdy z Leicester do leżącego nad morzem New 
Brighton. Przedsiębiorstwo Cooka rozwijało się w zawrotnym tempie. W 1851 roku 
wysłało 165 tysięcy osób na Wystawę Światową w Crystal Palace w Londynie. Od lat 
50. XIX w. organizowało także wyjazdy zagraniczne, m.in. do Francji, Włoch, Szwaj-
carii, Egiptu13. Dzięki produkcji statków parowych pojawiła się możliwość szybszego 
i bezpieczniejszego przemierzania Atlantyku. W konsekwencji, za sprawą Ameryka-
nów podróżujących na Stary Kontynent, nastąpił swoisty renesans Grand Tour.

Rezultatem wzrostu liczby turystów były nie tylko pojawiające się w ślad za 
przedsiębiorstwem Cooka nowe biura podróży. Upowszechnienie turystyki zaczęło 
wpływać na jej specjalizację, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w powstawaniu 
organizacji i zrzeszeń turystycznych. W 1857 roku powstał brytyjski Alpine Club – 
klub alpinistyczny skupiający początkowo trzystu członków. W latach 60. XIX w. 
zakładano jego odpowiedniki w Austrii, Szwajcarii, Niemczech i Francji14. Ci, któ-
rzy od wspinania się po skałach woleli poznawanie własnego kraju i regionu, mogli 
zapisać się do towarzystw krajoznawczych, propagujących turystykę pieszą. Wraz 
z upowszechnieniem się rowerów pod koniec wieku zaczęły też powstawać towarzy-
stwa turystów-welocypedystów.

Narodziny i rozwój turystyki masowej łączyć należy z XIX wiekiem. To od tego 
czasu można mówić o „turystyce”. Jakież uboższe byłoby jednak rozumienie tego 
terminu, gdyby nie barwna przeszłość podróżowania, które od samego początku 
ludzkiej historii na ziemi wydaje się nieodłączną jej częścią. 

Turystyka – model życia

Turystyka jest obecnie integralnym elementem modelu życia. Współczesnemu czło-
wiekowi towarzyszy nieustająco – zanim skończą się jedne wakacje, zaczyna już my-
śleć o następnych. Podróżowanie jest nie tylko formą regeneracji sił fi zycznych i du-
chowych, ale także sposobem zdobywania doświadczenia, nawiązywania nowych 
kontaktów czy utrzymywania prestiżu. Jak pisze W. Alejziak: „Spośród wszystkich 
zjawisk oraz procesów społecznych zachodzących od połowy XIX wieku dynamizm, 
z jakim rozwijała się turystyka, chyba najbardziej zaskoczył naukowców próbują-
cych wyjaśnić istotę tego zjawiska”15. 

Przełom w rozwoju turystyki, porównywalny z „turystyczną rewolucją” w XIX 
wieku, nastąpił po II wojnie światowej wraz z powstaniem światowego lotnictwa 
cywilnego. Pierwsze loty o charakterze komercyjnym odbywały się już w latach 20. 
ubiegłego wieku, jednak traktowano je wówczas jako ekstrawagancki luksus16. Za-
kończenie działań wojennych zmusiło dotychczasowych producentów między inny-

13 Ch. Ryan, Recreational Tourism: Demand and Impacts, Channel View Publications, Clevedon 
2003, s. 8. 

14 Ibidem, s. 11. 
15 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 72. 
16 P. Smith podaje, że pierwszy komercyjny lot z Paryża do Londynu odbył się 8 lutego 1919 roku. Zob.: 

P. Smith, The History of Tourism: Thomas Cook and the Origins of Leisure Travel, Routledge 1998, s. 71. 
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mi samolotów bojowych, zwiadowczych do zmiany profi lu produkcyjnego i stworze-
nia oferty dla przyszłego lotnictwa pasażerskiego. Na rozwoju połączeń lotniczych 
zależało szczególnie takim państwom, jak Stany Zjednoczone czy Australia, które ze 
względu na odległość i niełatwą podróż drogą morską, inwestowały spore fundusze 
w nowoczesne technologie komunikacyjne. Gdziekolwiek pojawiła się możliwość 
przemieszczania się wygodnie, szybko i na duże odległości, tam też powstały pierw-
sze oferty wycieczkowe, które uwzględniały nowy środek transportu, dający zupełnie 
niespotykane szanse zobaczenia tego, co dotychczas wydawało się całkowicie poza 
zasięgiem dostępności. Samoloty to oczywiście nie jedyne środki transportu, których 
unowocześnienie przełożyło się na gwałtowny wzrost liczby turystów na świecie. Od 
lat 50. XX należy o ogóle mówić o wielkim postępie technicznym, oddziałującym na 
turystykę bezpośrednio (poprzez nowe możliwości przemieszczania się, organizowa-
nia wyjazdów, komputeryzację czy systemy rezerwacyjne) oraz pośrednio (poprzez 
głębokie zmiany społeczno-kulturowe). 

Spośród innych zjawisk, które wiązały się z postępem cywilizacyjnym, a przez 
to wpływały również na rozwój masowej turystyki, należy wymienić w pierwszej 
kolejności zmianę charakteru pracy. Była to kontynuacja reform zapoczątkowanych 
w XIX wieku, które zaowocowały wzrostem ilości wolnego czasu. Dzięki skracaniu 
dnia pracy, zmniejszeniu liczby dni pracy w tygodniu, wprowadzaniu urlopów wy-
poczynkowych i systemu emerytalnego przeciętnie człowiek dysponuje w roku 1200 
godzinami wolnego czasu więcej niż w końcu XIX stulecia17. Oprócz tego, coraz 
częściej praca wiąże się z odpoczynkiem. Nasilenie się międzynarodowych kontak-
tów handlowych przyczyniło się do masowych migracji o charakterze zarobkowym. 
Często jednak motywacja ekonomiczna jest wzbogacona motywacją poznawczą i re-
kreacyjną, bowiem wyjazd biznesowy do Hongkongu może być znakomitą okazją do 
bliższego poznania dziedzictwa cywilizacji azjatyckiej, a kilkutygodniowe służbowe 
szkolenie we Francji pretekstem do zwiedzenia tej części Europy.

Na zmiany w podejściu do pracy nakładają się zmiany demografi czne. Już samo 
oparcie się na statystyce udowadnia, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców pla-
nety zwiększa się proporcjonalnie liczba potencjalnych turystów. Społeczeństwa 
wysokich technologii nie tylko zdecydowanie dłużej żyją, lecz dłużej również po-
zostają aktywne – dzisiaj nikogo nie dziwi widok turystów w podeszłym wieku po-
dróżujących po całym świecie. Charakterystyczne dla przeobrażeń demografi cznych 
jest także włączenie do populacji turystów dzieci, które do XIX wieku rzadko były 
ujmowane w turystycznych kategoriach. Okazało się bowiem, że odpoczynek dzieci 
i młodzieży stanowi niebagatelny procent w dochodach branży turystycznej. 

Właśnie z podróżowaniem młodzieży jest silnie związany kolejny czynnik deter-
minujący zmiany we współczesnej turystyce, a mianowicie rozwój edukacji i oświaty. 
Niegdysiejsza Grand Tour ustąpiła miejsca powszechnemu studiowaniu za granicą, 
międzynarodowym wymianom studenckim i młodzieżowym, programom stażowym 
i wolontariackim. Szerszy zaś dostęp do wiedzy oraz wyższy poziom wykształcenia 
przekładają się z kolei na nowe potrzeby poznawcze, które mogą być zaspokajane za 

17 W. Alejziak, op.cit., s. 74. 
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pomocą uprawiania turystyki. Rośnie popyt na wyjazdy zawierające elementy kultu-
ry, edukacji, historii, a więc te, które niosą ze sobą walor poznawczy. 

Odpowiedzią na szersze zainteresowanie ludzi podróżowaniem dla przyjem-
ności i odpoczynku staje się tzw. polityka turystyczna państw. W wielu regionach 
świata dynamicznie wzrasta udział dochodów z turystyki w gospodarce krajowej, 
coraz większy procent osób pracuje w sektorze usług turystycznych. Polityka tury-
styczna może sprzyjać rozwojowi ruchu turystycznego, ale równie dobrze może go 
ograniczać. Wpływ państwa przejawia się w programie polityki zagranicznej, eko-
nomicznej, uobecnia się poprzez zintegrowane planowanie i skoordynowane działa-
nie różnych sektorów gospodarki, tworzenie odpowiednich uregulowań prawnych 
i aktywizację społeczeństwa. Przychylna polityka turystyczna „otwiera” kraj, czego 
rezultatem jest wzrost aktywności zarówno turystów krajowych, wewnętrznych, jak 
i zagranicznych. 

Wspomnieć należy o jeszcze jednym czynniku, który w ostatnich dziesięciole-
ciach w sposób istotny modyfi kuje rozwój turystyki. Jest to – moda. Powszechnie 
uważa się, że dzisiejsze społeczeństwo łatwo poddaje się wpływom mediów, naśla-
duje pewne wzorce, które dzięki przekazom telewizyjnemu, radiowemu, prasowemu, 
internetowemu stają się powszechne. W tym także upatruje się wzrostu zaintereso-
wania turystyką. Podróżowanie to wdzięczny temat medialny. Liczba telewizyjnych 
kanałów podróżniczych, reportaży z wypraw, audycji poświęconych wyjeżdżaniu, 
porad turystycznych itp. skutecznie udowadnia, że uprawianie turystyki przestało 
być dobrem luksusowym, a stało się codziennością, o której się mówi, pisze i którą 
się chętnie pokazuje. A to sprawia, że coraz więcej osób czuje presję bycia turystą, bo 
przecież „wszyscy jeżdżą”. J. Urry zauważa: „Podróżowanie jest symbolem statusu. 
Poczucie, że podróżowanie i wakacje są koniecznością, stanowi jeden z elementar-
nych aspektów nowoczesnej egzystencji”18. 

Turystyka do tego stopnia zakorzeniła się w dzisiejszym postrzeganiu świata, że 
zaczyna ona, przynajmniej w ujęciu metaforycznym, pełnić rolę klucza do jego zro-
zumienia. Posługiwanie się terminem podróży w znaczeniu przenośnym należy do 
jednego z najstarszych toposów ludzkości. Wspomina o tym K. Podemski, pisząc: 

Podróż, wędrówka są bowiem jedną z najstarszych (Odyseja, Eneida) i najbardziej uni-
wersalnych (Żyd wieczny tułacz, buddyjska sansara) metafor ludzkiego losu, życia. Me-
taforę podróży stosuje się także do opisu różnego typu niecodziennych doświadczeń, jakie 
stają się udziałem człowieka19. 

O ile jednak podróżowanie od stuleci charakteryzuje w pewien sposób ludzką 
egzystencję, o tyle turystyka, będąca zjawiskiem stosunkowo młodym, może dziwić, 
zwłaszcza że, jak już wcześniej wspomniano, kojarzy się ona zdecydowanie mniej 
pozytywnie niż podróżowanie. 

W ostatnich latach szczególną popularność zyskały dwie koncepcje wykorzy-
stujące metaforę turysty. Pierwsza z nich to teoria D. MacCannella, porównującego 

18 J. Urry, op.cit., s. 19. 
19 K. Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo UAM, Poznań 2004, s. 11. 
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współczesnego turystę do przedstawiciela klasy próżniaczej Thorsteina Veblena20. 
Jednak o wiele szersze zastosowanie wydaje się mieć ujęcie Z. Baumana, który pro-
ponuje, by kategorię turysty zastosować jako model współczesnego wzorca osobo-
wego. Bauman wyróżnia w sumie cztery podstawowe wzorce osobowe, których ce-
chą wspólną jest mobilność, nieustająca zmiana miejsca przebywania. Pierwsze trzy 
typy – spacerowicz, włóczęga i turysta – charakteryzuje ciągłe przemieszczanie się 
w sensie dosłownym. Ostatni typ, czyli gracz, porusza się w innej nieco przestrzeni: 
w świecie gry. Tak Bauman opisuje turystę: 

Turysta jest postacią nowoczesną. Turysta opuszcza dom w poszukiwaniu wrażeń. Wraże-
nia, i opowieści o wrażeniach – oto jedyny łup, z jakim wraca i jedyny na jakim mu zależy. 
[…] Nic go z domu nie wypędza, poza nieukojonym pragnieniem przygody. Co turysta 
czyni, czyni z własnej woli. […] Wybrawszy wędrówkę, może się turysta zdobyć na wynio-
słość wobec świata, jaki zwiedza: to jego wola uczyniła ten świat światem, jaki się zwiedza, 
światem wartym zwiedzania – i świat ten musi spełnić oczekiwania turysty, musi się wysi-
lić, aby godnym odwiedzin pozostać. Turysta płaci, turysta wymaga. […] Turysta postrzega 
świat jako tworzywo posłuszne jego dłoniom i, co najważniejsze – jego woli. […] Turysta 
jest artystą, turystyka jest twórczością. Świat przez turystę odwiedzany jest surową bryłą 
marmuru, której turysta nadał kształt swoich przeżyć. […] turysta wybiera się w obce stro-
ny, by wzbogacić skarbiec swych wrażeń. […] turysta nie jest bezdomny. Zabiera w podróż 
dom: jako punkt odniesienia, standard do mierzenia doznań, punkt, od którego pragnie się 
oddalić, ale tylko po to, by do niego wrócić z łupem egzotycznych doznań21. 

Turystą i poniekąd graczem, włóczęgą i spacerowiczem jest każdy człowiek po-
nowoczesny, traktujący swoje życie w kategoriach konsumpcyjnych, uważający, że 
należą mu się nieustające wakacje, podczas których jest zwolniony z moralnej odpo-
wiedzialności dnia codziennego.

Dwie koncepcje turystyki

Współczesna turystyka ewoluuje, zmieniając swoje oblicze w zależności zarówno 
od warunków zewnętrznych, jak i potrzeb potencjalnych turystów. W porównaniu 
z latami 60., 70. i 80. ubiegłego wieku widać znaczące zmiany. Przejawiają się one 
choćby w wyborze turystycznych destynacji – w ostatnich latach obserwować można 
na przykład coraz większe zainteresowanie regionem azjatyckim. Obszar ten notu-
je najbardziej dynamiczny wzrost przyjazdów turystycznych, a szacunki wskazują, 
że jego udział w rynku podwoi się do 2020 roku22. Zmieniają się również formy 
uprawiania turystyki, co może wiązać się z niewystarczalną elastycznością dotych-
czasowych wzorów i, jak wskazują niektórzy, tworzeniem się nowego typu turysty 
i nowoczesnej turystyki odpowiadającej potrzebom XXI wieku. 

20 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 2005. 
21 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] tegoż, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, 

Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 30–31. 
22 UNWTO 2008 – dok. elektr.
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Stara, tradycyjna turystyka jest często określana mianem turystyki „twardej” 
(hard tourism), zaś nowa turystyka przyszłości ma być turystyką „miękką” (soft 
tourism). Różnice między tymi dwoma typami przedstawiono w tabeli 1. 

Turystyka przyszłości jest wypadkową obserwowanych do tej pory turystycznych 
trendów. Jak wynika z tabeli 1, turyści typu soft są większymi indywidualistami niż 
dotychczasowi. Chcą w sposób bardziej świadomy wybierać i przeżywać każdy wy-
jazd, pragną mieć również większy udział w jego kształtowaniu. Zależy im bardziej 
na autentycznych kontaktach ze spotykanymi ludźmi i lepszym poznaniu innych kul-
tur, nawet za cenę wyrzeczenia się własnych przyzwyczajeń. 

Tabela 1. J. Krippendorf, Marketing im Fremdenverkehr, Berner Studien zum Fremdenverkehr, nr 
7, Bern 1980, cyt. za: W. Alejziak, op.cit., s. 212

HARD TOURISM (turystyka twarda)
Cechy dotychczasowej turystyki 

SOFT TOURISM (turystyka łagodna) 
Cechy tzw. przyszłej turystyki 

– podróżowanie grupowe
– mało czasu, pobyty krótkoterminowe
–  dominujący model jednego głównego 

wyjazdu w okresie urlopowo-wakacyjnym 

– z góry ustalona trasa: program od „a do z”

– wygoda i bierność
– nastawienie na liczbę zaliczonych atrakcji 

– poczucie wyższości, efekt demonstracji 

–  brak przygotowania i wiedzy na temat 
atrakcji, zwyczajów

–  importowany styl życia i taki sam sposób 
zachowań

–  zakupy 
–  hałaśliwość
–  pamiątki ogólnodostępne, 

(np. produkowane masowo fi gurki wieży 
Eiffl a)

–  nieznajomość języka odwiedzanego kraju 

–  szybkie środki transportu, częste 
przemieszczanie 

–  ciekawość, wścibstwo 
–  nastawienie na komfort 
–  dystans między personelem a klientem

–  podróżowanie indywidualne 
–  dużo czasu, pobyty długoterminowe 
–  model opierający się na dwóch (lub 

więcej) nieco krótszych wyjazdach 
wypoczynkowych w roku 

–  indywidualne i spontaniczne decyzje 
programowe 

–  wysiłek i aktywność 
–  nastawienie na jakość, przeżycie nowych 

doświadczeń 
–  szacunek i partnerstwo w kontaktach 

z gospodarzami 
–  przygotowanie się do spotkania 

z odwiedzanym regionem, krajem 
–  życie według wzorów ludności miejscowej 

–  prezenty
–  spokój
–  pamiątki osobiste (np. samodzielnie 

zrobione zdjęcie, fi lm wideo)
–  nauka języka ludności miejscowej 

(przynajmniej kilku słów)
–  mniejsze znaczenie szybkości 

przemieszczania się 
–  takt
–  komfort nie jest niezbędny 
–  bliskie, często przyjacielskie kontakty 

z obsługą 

Umasowienie podróży, nowe trendy wynikające z poszerzającego się kręgu od-
biorców, rozwój technologii i znudzenie dotychczasowymi formami wypoczynku to 



22 Magdalena Banaszkiewicz

zaledwie kilka zjawisk składających się na kształtowanie „miękkiej” turystyki. Czę-
sto do zobrazowania tego nowego rodzaju turystyki używa się też porównania „3 S” 
i „3 E”. Nowa turysta przedkłada nad dawne metaforyczne pragnienie 3 S (sun, sea, 
sand – słońce, morze, piasek), formułę 3 E (entertainment, excitement, education – 
rozrywka, podekscytowanie, edukacja). Turyści poszukują czegoś więcej niż tylko 
biernego odpoczynku na plaży, zorganizowanego od początku do końca przez biu-
ro turystyczne. Coraz częściej zauważa się zwiększenie aktywności podróżujących, 
którzy chcą mieć wpływ na formę, w jakiej spędzą planowany urlop, w dodatku 
gotowi są nawet na wysiłek fi zyczny, byle doświadczyć czegoś ekscytującego czy 
poznać coś, co wpłynie pozytywnie na ich samorozwój. 

Odchodzenie od standardowych form odpoczynku sprawia, że oferta turystyczna 
musi stawać się coraz bogatsza i coraz bardziej oryginalna. Naprzeciw temu zapo-
trzebowaniu wychodzą możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informatycz-
ne. W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywa pojęcie „FIT” (Free and 
Independent Travel – swobodna i niezależna podróż). Jest to pakiet turystyczny „szy-
ty na miarę”, dzięki zastosowaniu systemów rezerwacyjnych. Turysta, korzystając ze 
zglobalizowanej sieci rezerwacji hoteli, biletów lotniczych, pociągowych, możliwo-
ści zamówienia wejściówek na różnego rodzaju imprezy kulturalne itp. ma wpływ na 
poszczególne części składowe oferty turystycznej. Jest ona dostosowana do indywi-
dualnego klienta, idealnie zaspokajając jego potrzeby i realizując wyobrażenie o kon-
kretnym wyjeździe. Tendencje dopasowywania oferty pod kątem każdego turysty 
widać nawet w turystyce masowej, zorganizowanej, którą charakteryzuje przecież 
największe ustandaryzowanie. Biura turystyczne, organizujące wieloosobowe wy-
cieczki zbiorowe, oferują swoim klientom możliwość wyboru spośród szerokiego 
wachlarza jednodniowych wycieczek fakultatywnych, nieobligatoryjnych, dodatko-
wo płatnych imprez kulturalnych. Turysta może wybrać sobie hotel o wyższym lub 
niższym standardzie, zamówić pełne bądź częściowe wyżywienie itd. W ten sposób 
jedna wycieczka może oznaczać różne programy w zależności od wybranej opcji. 

Nowe trendy w turystyce determinują charakter poszczególnych jej rodzajów. Po-
dobnie jak w przypadku fi lmów, należy mówić o zachowaniu pewnych elementów 
„klasyki gatunku”, ale o znacznie zmienionej strukturze czy niespotykanych dotąd 
środkach wyrazu. Znakomitym przykładem ewolucji form jest turystyka kulturowa, 
której geneza jest tak zamierzchła jak prapoczątki turystyki w ogóle. 

Fenomen turystyki kulturowej

Turystyka kulturowa w ostatnich latach jest jednym z najchętniej badanych fenome-
nów świata turystyki. Tylko w zeszłym roku w Polsce ukazało się pięć monografi i 
poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu23. Liczba publikacji nie powinna oczywi-
ście świadczyć o randze jakiegoś zjawiska, niemniej jest to pokłosie zainteresowa-

23 Por. K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań 
2008; T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008; A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka 
kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008; Turystyka kulturowa. 
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nia, które wśród badaczy zachodniego kręgu kulturowego można obserwować już od 
dłuższego czasu. Turystyka kulturowa jest bowiem jednym z najszybciej rozwijają-
cych się obszarów rynku turystycznego doby globalizacji24. Podawane przez WTO 
liczby (np. że w przypadku 37% wyjazdów turystycznych główną motywacją jest 
motywacja kulturalna) stanowiłyby silny argument potwierdzający powyższą tezę25. 
Jednak zamiast naiwnie upajać się danymi WTO, skądinąd niezwykle ekscytującymi 
z punktu widzenia znaczenia ekonomicznego, warto zastanowić się nad ich genezą 
i postarać się opisać zjawisko wywołujące tak powszechny entuzjazm. 

McKercher i Du Cros zwracają uwagę, że w ostatnim czasie zwiększa się liczba 
turystów w ogóle, a więc proporcjonalnie wzrasta też liczba turystów kulturowych. 
Po drugie, nieustająco rośnie grupa produktów turystycznych, które są określane jako 
kulturowe. Urry nazywa to zjawisko kulturalizacją praktyk turystycznych, rozumie-
jąc pod tym pojęciem nasycenie oferty turystycznej kulturowymi elementami, które 
mają służyć samorozwojowi pożądanemu przez turystów26. Takie współzależności 
pomiędzy kulturą a turystyką zaciemniają obraz tego, czym jest turystyka kulturowa, 
sprawiając, że opis jej fenomenu nie należy do najprostszych. 

Turystykę można traktować jednocześnie jako zjawisko ekonomiczne, społeczne, 
psychologiczne, przestrzenne, ale nade wszystko kulturowe. Niewątpliwie, zrozu-
mienie turystyki kulturowej w kontekście relacji turystyka – kultura wymaga zdefi -
niowania tej ostatniej. Aby nie cofać się ab ovo, gdyż, jak wiadomo, defi nicji kultury 
istnieje tyle, ilu badaczy zajmowało się tym zjawiskiem, wystarczy przytoczyć jedną 
z najpopularniejszych i wyczerpujących defi nicji zaproponowaną przez Kłoskow-
ską. Twierdzi ona, że: ,,Kultura jest to względnie zintegrowana całość, obejmują-
ca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej 
wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwo-
ry takich zachowań”27. W tym znaczeniu turystykę należałoby rozpatrywać dwoja-
ko. Po pierwsze jako pewien przykład zachowań ludzi. Zachowania te mają pewne 
określone wzory, zależne od tego, z jakiej kultury wywodzą się turyści. Wzory te 
powstają w procesie interakcji i są internalizowane. Z tego względu turystyka jest 
zjawiskiem dynamicznym i jej oblicze zmienia się wraz z przeobrażeniami wzorów 
kulturowych. Z drugiej strony turystykę można traktować jako wytwór zachowań 
ludzi, a więc wytwór kultury, na kształt poezji, muzyki, architektury itd. Atrakcje 
turystyczne, charakterystyczne dla danej kultury czy to narodowej, czy regionalnej 
są tego najlepszym przykładem. 

Spojrzenie geografi czne, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008; W kręgu humanistycznej 
refl eksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF, Poznań 2008.

24 Zob. OECD, The Impact of Culture on Tourism, Paris 2009. 
25 Dane WTO o 37-procentowym udziale turystów kulturowych w turystyce oraz przeciętnym rozwoju 

turystyki kulturowej na poziomie 15% rocznie pochodzą z 1993 r., jednak są powszechnie cytowane na 
dowód znaczącej roli tego rodzaju turystyki na światowym rynku. Cyt. za: M. Bywater, The Market for 
Cultural Tourism in Europe, „Travel and Tourism Analyst”, nr 6, 1993, s. 30. 

26 Ch. Rojek, J. Urry, Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory, Routledge 1997, s. 4. 
27 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1980, s. 40.



24 Magdalena Banaszkiewicz

W podobny sposób analizuje związki kultury i turystyki Przecławski: „Turystyka 
niewątpliwie należy do kultury. Kultura jako dorobek społeczny jest dziełem czło-
wieka, wynika z jego intencjonalnego działania. Podobnie turystyka, jak już o tym 
była mowa, jest przede wszystkim zachowaniem człowieka”. Socjolog wyprowadza 
pięć rodzajów związków łączących turystykę i kulturę:

1) turystyka jest funkcją kultury (jest wyrazem jakiejś kultury, kultura narzuca, 
warunkuje zachowanie, postrzeganie świata);

2) turystyka jest elementem kultury (jest wpisana w kulturę współczesną, to co-
dzienność, moda, styl życia);

3) turystyka jest przekazem kultury (jest nośnikiem wartości kulturowych);
4) turystyka jest spotkaniem kultur (albo zderzeniem kultur – wymianą wartości 

między przedstawicielami różnych kultur);
5) turystyka może być czynnikiem przemian kulturowych28.

Związki wymienione przez Przecławskiego są na tyle splecione ze sobą, że w do-
świadczeniu empirycznym nie sposób je rozdzielić, choćby dla celów badawczych. 

Próby zdefiniowania zjawiska turystyki kulturowej 

Dwoiste postrzeganie kultury, traktujące ją jednocześnie jako wzory zachowania 
i myślenia oraz wszelkie wytwory działalności ludzkiej, odzwierciedlone zostaje 
w podejściu do samego zjawiska turystyki kulturowej. M. Ivanović, opierając się 
na podziale zaproponowanym przez M. Bonink, która przeanalizowała kilkadziesiąt 
defi nicji turystyki kulturowej, wyróżnia dwa zasadnicze nurty defi nicyjne. 

Pierwszy typ ujęć można nazwać podejściem technicznym. W tym rozumieniu 
kultura oznacza wytwory, przedmioty materialne, rezultat działania człowieka. Tego 
rodzaju defi nicje skupiają się na typach atrakcji, które są odwiedzane przez turystę, 
a które zaliczyć można do atrakcji kulturowych, np. muzea, skanseny, galerie sztuki, 
oraz na formach aktywności tego rodzaju turystów, np. udział w jakiś wydarzeniach 
kulturalnych. Defi nicje należące do tego zbioru umożliwiają w dość łatwy sposób 
wskazanie na poszczególne obiekty, scharakteryzowanie ich i sklasyfi kowanie, co 
okazuje się bardzo przydatne do celów statystycznych. 

Drugi typ defi nicji reprezentuje tzw. podejście konceptualne, pojęciowe, opierają-
ce się na traktowaniu kultury jako procesu wymiany symbolicznej. Ten rodzaj defi ni-
cji na pierwszy plan wysuwa motywy kierujące aktywnością turystyczną, nazywaną 
kulturową. Zwraca się tu uwagę bardziej na ludzi niż na ofertę29. 

M. Ivanović podaje dwie defi nicje stosowane przez UNWTO, jako przykłady re-
prezentujące dwa różne podejścia defi nicyjne. Pierwsza z nich brzmi następująco: 

Turystyka kulturowa obejmuje podróże podejmowane przez ludzi zasadniczo z kultural-
nej motywacji, takie jak wyprawy studyjne, związane z wystawianiem sztuki, wycieczki 
kulturalne, podróże podejmowane w celu wzięcia udziału w festiwalach i innych wyda-

28 K. Przecławski, Turystyka a świat współczesny, Albis, Kraków 1994, s. 11.
29 M. Ivanović, Cultural Tourism, Juta and Company Limited, Cape Town 2009, s. 76.
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rzeniach kulturalnych, zwiedzanie miejsc i monumentów, wyprawy w celu poznawania 
przyrody, folkloru i sztuki oraz pielgrzymki30. 

Powyższa defi nicja, określana jako wąska, choć wychodzi od motywacji kieru-
jących turystami, to jednak stanowi egzemplifi kację pierwszego ujęcia defi nicyjne-
go, a więc podejścia technicznego. Motyw podjęcia podróży wyróżnia się wyłącznie 
jedną cechą – powinien on być „zasadniczo kulturalny”, co oczywiście nie pozwala 
niczego więcej o turystyce takiej powiedzieć, prócz następującego dalej wyliczenia 
atrakcji: sztuk, festiwali, wydarzeń kulturalnych, miejsc i monumentów itd. 

Druga defi nicja UNWTO ma zdecydowanie szerszy zakres: „Wszystkie podró-
że, które mogą zaspokajać ludzkie pragnienie różnorodności, dążąc do podniesie-
nia poziomu kulturowego jednostek oraz zapewniając rozwój wiedzy i umożliwia-
jąc nowe doświadczenia i spotkania”31. W defi nicji tej kluczowe jest sformułowanie 
„pragnienie różnorodności”, które według WTO ma być główną motywacją turystów 
kulturowych. Rezultatem takich wyjazdów jest podniesienie poziomu kulturalnego 
człowieka, co dzieję się za sprawą nowej wiedzy, nowych doświadczeń i nowych 
spotkań. Pojawia się zatem w tej defi nicji szeroko rozumiany walor edukacyjny, któ-
ry turystyka kulturowa powinna ze sobą nieść. 

Obydwie defi nicje zostały poddane krytyce ze strony jednego z inicjatorów pro-
jektu badania turystyki kulturowej pod egidą ATLAS-u, a mianowicie G. Richardsa32. 
Zarzuca on defi nicji wąskiej enumerację, która, jak każde wyliczenie, dąży do nie-
skończoności i nie uwzględnia wszystkich zbiorów. Druga zaś defi nicja jest, jak twier-
dzi, zbyt ogólnikowa – nie podaje zakresu, tylko potrzeby ludzkie, a to nie pozwala 
wydzielić turystyki kulturowej z szerszego zjawiska turystyki w ogóle. Przez to nie 
jest ona funkcjonalna i nie stwierdza, czym tak naprawdę jest turystyka kulturowa33. 

Również Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Edukacji w Turystyce i Wypo-
czynku proponuje stosowanie dwóch defi nicji, zależnie od celu ich użycia. Do ba-
dania konkretnych obszarów występowania turystyki kulturowej bardziej przydatna 
jest defi nicja techniczna: „Turystyka kulturowa to wszelkie przemieszczanie się osób 
do specyfi cznych atrakcji kulturowych, takich jak obiekty dziedzictwa kulturowego, 
przejawy działalności artystycznej i kulturalnej, sztuki i dramatu, znajdujących się 
poza ich zwykłym miejscem zamieszkania”. Osią defi nicji pojęciowej, podobnie jak 
w przypadku defi nicji proponowanej przez UNWTO, są motywacje turystów kulturo-
wych: „Turystyka kulturowa to wszelkie podróże ludzi ukierunkowane na atrakcje kul-
turalne, znajdujące się poza ich miejscem zamieszkania, (podejmowane) z zamiarem 
zebrania nowych informacji i doświadczeń w celu zaspokojenia swoich potrzeb kultu-
ralnych”. Richards podkreśla, idąc za Komisją Europejską, iż kluczowym elementem, 

30 World Tourism Organisation, The State’s Role in Protecting and Promoting Culture as Factor of 
Tourism Development and the Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage of Sites and 
Monuments for Tourism, Madrid 1985. 

31 Ibidem. 
32 ATLAS – European Association for Tourism and Leisure Education: Europejskie Stowarzyszenie 

do Spraw Edukacji w Turystyce i Wypoczynku. 
33 G. Richards, Cultural Tourism in Europe, CABI, Wallingford 1996, s. 24, http://www.tram-research.

com/cultural_tourism_in_europe.PDF 
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wyróżniającym turystykę kulturową spośród innych typów turystyki, jest niewątpliwie 
aspekt edukacyjny podróży, uznawany przez samych turystów za zasadniczy34. 

Wiele defi nicji turystyki kulturowej wpada w pułapkę stawiania w centralnym 
punkcie tzw. oferty kulturalnej, która miałaby stanowić podstawę do wyróżnienia tego 
rodzaju turystyki spośród innych typów. Przykładem może być defi nicja B. Barbiera: 

Turystyka kulturowa obejmuje podróżowanie, którego podstawowym motywem jest dzie-
dzictwo kulturowe. Dziedzictwo jest w tym przypadku pojmowane w dwojaki sposób: 1) 
dziedzictwo sensu stricto, obejmujące zabytki oraz dzieła sztuki – kultura w tym wypadku 
jest ściśle związana z historią ogólną i historią sztuki; 2) dziedzictwo w ujęciu szerszym 
z uwzględnieniem takich elementów, jak: życie codzienne, nauka i technika (fabryki, urzą-
dzenia), środowisko geografi czne (krajobrazy i ich interpretacje, sposoby użytkowania 
przestrzeni dawniej i dziś), literatura poświęcona różnym regionom, kuchnia traktowana 
jako sztuka życia itd. 

Wymienia on poszczególne elementy składowe dziedzictwa, ale sam traktuje je 
wyłącznie jako przykłady (na końcu defi nicji pojawia się wieloznaczne „itd.”, które 
sprawia, że zbiór zaprezentowany przez autora nie zostaje ograniczony). 

Podobną enumerację stosuje W. Gaworecki w defi nicji, będącej w znacznym 
stopniu powtórzeniem defi nicji ATLAS-u: 

Turystyka kulturalna to przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do 
miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń oraz za-
spokajania własnych potrzeb. […] Turystyka kulturalna obejmuje zarówno wytwory kul-
tury z przeszłości, jak i wytwory kultury współczesnej oraz sposoby życia danych grup 
ludzi lub regionów; obejmuje turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz tury-
stykę zorientowaną na sztukę. Przez pojęcie turystyki kulturalnej rozumie się każdą formę 
turystyki, w której są zawarte oferty kulturalne35.

W defi nicji Gaworeckiego pojawia się motywacja „edukacyjna”, która skłania lu-
dzi do wyjeżdżania w celu poznawania różnych wytworów kultury, zarówno dziedzi-
ctwa, jak i sztuki, kultury dawnej i współczesnej, a także sposób życia. Wszystkie te 
elementy razem zebrane tworzą pewien chaos, prowadzący do tego, że w ostatnim 
zdaniu defi nicji okazuje się, że turystyką kulturalną jest każda, która zawiera jakieś 
„oferty kulturalne”. Gaworecki, jako jeden z niewielu w Polsce, sugeruje, by tego typu 
turystykę nazywać „kulturalną”, nie „kulturową”. A. Mikos von Rohrscheidt inter-
pretuje to jako kalkę, proste przełożenie z języka angielskiego36. Warto jednak przy-
pomnieć, że językowo właściwym odpowiednikiem angielskiego wyrażenie cultural 
tourism jest turystyka kulturowa, a więc związana z materialnym i duchowym dorob-
kiem ludzkości. Termin kulturalny odnosi się przede wszystkim do pewnego sposobu 
bycia, zgodnego z kanonami, regułami kultury, inaczej mówiąc jest raczej synonimem 

34 Ibidem. 
35 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 81. 
36 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, Potencjał, Perspektywy, GWSHM 

Milenium, Gniezno 2008, s. 30. 
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słów: wykształcony, dobrze wychowany, obyty. Dobrze wychowany turysta jest zatem 
kulturalny, ale niekoniecznie kulturowy, a więc zainteresowany kulturą37. 

Wychodząc z założenia, iż każdy turysta jest jakoś warunkowany kulturowo, 
a jednocześnie podróżując, wchodzi w styczność z kulturą odmienną, nasuwa się 
wniosek, że właściwie praktycznie każda turystyka zasługuje na miano kulturowej. 
K. Podemski proponuje, by przyjmując antropologiczną defi nicję kultury, uznać, że: 

Turystyka kulturowa koncentrowałaby się na całokształcie życia odwiedzanych społecz-
ności, szczególnie zaś na ich życiu codziennym. W przypadku przyjęcia defi nicji węższej, 
turystyka kulturowa zorientowana byłaby na to, co potocznie nazywamy kulturą, na pla-
styce, muzyce, architekturze, poezji, powieści, dramacie czy kinematografi i38. 

Socjolog powołuje się na defi nicję Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
i Miejsc Historycznych, która w 1999 roku przyjęła w Meksyku nową Kartę Tury-
styki Kulturowej: 

Turystyka kulturowa jest formą turystyki, która ogniskuje się na kulturze i środowisku 
kulturowym, włączając w to lokalne krajobrazy, wartości, style życia, dziedzictwo, sztu-
ki wizualne i performatywne, przemysły, tradycje i zajęcia w czasie wolnym społecz-
ności lokalnej, tubylczej. Może obejmować uczestnictwo w kulturalnych wydarzeniach, 
zwiedzanie muzeów i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym czy też obcowanie 
z tubylcami. Nie powinna być traktowana jako wąsko zdefi niowana nisza w obrębie całe-
go zakresu działań turystycznych, lecz powinna ogarniać wszystkie doświadczenia, które 
wchłania odwiedzający w miejscu odmiennym od jego własnego środowiska. 

Szczególnie istotny wydaje się być ostatni postulat, który właściwie oznacza od-
rzucenie prób wydzielania turystyki kulturowej jako specjalnego rodzaju turystyki. 

Warto zauważyć, iż w powyższej defi nicji wszystkie doświadczenie, które sta-
ją się udziałem odwiedzającego składają się na jego wejście w styczność z inną, 
odmienną kulturą. Jak można przypuszczać, doświadczenia te mogą być zarówno 
celowe (pójście do muzeum), jak i przypadkowe (obserwowanie jakiegoś zdarzenia 
na ulicy). To niezwykle interesujący element defi nicji, gdyż chyba słusznie wskazuje 
na fakt nieustającego obcowania z kulturą, która otacza turystę zewsząd. Dlatego 
też tak ważne są defi nicje kładące nacisk przede wszystkim na motywacje turystów. 
Nawet jeśli nie wyczerpują one zadania statystycznego określania szerokości zja-
wiska turystyki kulturowej, to pozwalają dostrzec znaczenie turysty jako podmiotu 
aktywnego, poszukującego określonych wartości w swojej podróży. Zdaniem auto-
rów takich defi nicji to właśnie intencja samego turysty, decydującego o charakterze 
wyjazdu, wyodrębnia turystykę kulturową od innych jej rodzajów. To sam turysta bo-
wiem decyduje, co jest dla niego kulturą i co będzie treścią jego podróży. To szerokie 
rozumienie kultury i motywacja turysty do wejścia z nią w kontakt stanowi podstawę 
defi nicji J. Małka: „Turystyka kulturowa obejmuje wszelkie formy podróży, których 
głównym motywem jest chęć kontaktu z kulturą w szerokim jej rozumieniu”39.

37 K. Podemski, Turystyka kulturowa dla każdego, [w:] W kręgu humanistycznej refl eksji…, s. 11.
38 Ibidem.
39 J. Małek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Prace i Studia Geografi czne”, 

t. 32, 2003, s. 20–21.
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Znaczenie interakcji, wejścia w tzw. kontakt kulturowy w turystyce kulturowej 
podkreśla M. Metelka, według którego podróże kulturowe to „wchodzenie podczas 
podróży turystycznych w intensywną do pewnego stopnia interakcję z mieszkańca-
mi odwiedzanych obszarów dla poznania, z pierwszej ręki, ich sztuki, historii oraz 
sposobu życia”40. Kluczem do zrozumienia istoty turystyki kulturowej jest znów po-
niekąd motywacja turysty, tym razem jednak skłaniająca do kontaktu z przedstawi-
cielem innej kultury, a nie tylko z jej wytworami. 

Najbardziej przekonująca, dzięki uwzględnieniu różnych aspektów turystyki kul-
turowej, wydaje się defi nicja zaproponowana przez Mikosa von Rohrscheidta: 

Nazwą turystyki kulturowej możemy określić te wszystkie grupowe lub indywidualne 
wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiek-
tami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo powiększe-
nie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym jest zasadniczą 
częścią programu lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej 
podjęciu lub wzięciu w niej udziału41. 

Defi nicja ta łączy elementy defi nicji technicznych i pojęciowych. Wyjazdy okre-
ślane jako kulturowe mogą być zarówno grupowe, jak i indywidualne. Celem wyjaz-
du jest spotkanie z kulturą, wytworami i reprezentantami kultury lub powiększenie 
wiedzy o świecie. Te dwa elementy mogą być częścią programu, który tym samym 
zachęca do wyjazdu, lub po prostu stanowią główną motywację przy podejmowaniu 
decyzji o podróży. Turysta podejmuje indywidualną, samodzielną decyzję, kierując 
się swoimi potrzebami. Warto zwrócić uwagę na wątek spotkania, który pojawia się 
w defi nicji. Mikos von Rohrscheidt co prawda nie wspomina o spotkaniach z ludźmi, 
ale uwzględnia „wydarzenia”, które można traktować jako najbardziej „interaktyw-
ny” przejaw kultury. 

W stronę typologii turystyki kulturowej

W defi niowaniu turystyki kulturowej pojawiają się trudności dwojakiego rodzaju. 
Pierwsza komplikacja wiąże się ze współczesnym rozumieniem kultury. Od czasów 
rewolucji przemysłowej, a potem rewolucji medialnej, zakres pojęcia „kultura” zo-
stał rozszerzony o nowy obszar, o tzw. kulturę masową, zwaną też popularną. Jej 
wytwory, kierowane do masowego odbiorcy, cechujące się wysokim stopniem stan-
daryzacji, proste na tyle, by zostać zrozumiałymi przez każdego, przeciwstawiano 
wytworom kultury wysokiej, elitarnej. Podział na kulturę elitarną i popularną, podob-
nie jak niegdyś na sztukę wysoką i niską, miał charakter konwencjonalny, a przeni-
kanie się obydwóch sfer kultury stało się z czasem tak powszechne, że dziś, mimo iż 
tego rodzaju klasyfi kacje nadal występują, uważa się je za upraszczające. W rezulta-
cie wytwory kultury popularnej zostały niejako dowartościowane. Jak pisze A. Ko-

40 S. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, Difi n, Warszawa 2007, 
s. 126. 

41 A. Mikos von Rohrscheidt, op.cit., s. 39.
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morowski w recenzji książki P. Kowalskiego O popkulturze i humanistach. Daleki od 
kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfi kacji: 

Popkultura zostaje potraktowana jako kod, którego rozszyfrowanie ma odsłonić najgłęb-
sze sekrety wrażliwości współczesnego nam człowieka z jego miejscem w kosmosie 
włącznie. […] Jeśli dobrze rozumiem Kowalskiego, to stara się on zwalczyć przeświad-
czenie, że popkultura dzięki uwikłaniu w stereotypy i trywialność pozwala poprzez inter-
pretacje swoich wytworów łatwiej niż w wypadku dzieł tzw. kultury wysokiej dotrzeć do 
głębszych sensów naszej cywilizacji, stworzyć rodzaj mapy wrażliwości42. 

Dzisiaj dla niemałej grupy badaczy kultura popularna w równym stopniu co eli-
tarna odzwierciedla sensy ludzkiej egzystencji. A jak to się ma do turystyki? Tak 
szerokie traktowanie kultury, prowadzące do uznania, że wszystko, co wytworzył 
człowiek, jest kulturowym dziedzictwem, sprawia, że pojawia się nieistniejący do tej 
pory wachlarz potencjalnych atrakcji turystycznych, które mogą zostać zaliczone do 
obiektów turystyki kulturowej. W kręgu zainteresowania lokują się zatem nie tylko 
tradycyjne dla turystów kulturowych cele, jak np. muzea, wystawy, spektakle, ale 
także inscenizacje, parki tematyczne itp. Znakomicie obrazuje to grafi czne ujęcie 
typologii atrakcji turystyki kulturowej zaproponowane przez G. Richardsa. 

Rysunek 1. W stronę typologii atrakcji turystyki kulturowej – cyt. za: G. Richards, Cultural at-
tractions and European tourism, CABI, 2001, s. 24 

Zaproponowana przez Richardsa typologia nie rości sobie prawa do bycia wy-
czerpującą i uniwersalną. Autor pragnie jedynie zasygnalizować fakt zmieniania się 

42 A. Komorowski, Parterowy Olimp, „Twórczość”, LXII, nr 2 (723), 2006. 
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percepcji atrakcji w turystyce kulturowej, co wiąże się ze wspomnianym już rozsze-
rzaniem samego pojmowania kultury. Pierwszy kwadrant prezentuje atrakcje, które 
zaliczyć wypada do atrakcji tzw. klasycznych. Występowały one w turystyce kultu-
rowej „od zawsze” i miały cechy typowo edukacyjne. W ostatnich dziesięcioleciach 
zauważa się wzrost zainteresowania atrakcjami, które można by określić jako coraz 
bardziej interaktywne (drugi i trzeci kwadrant), aktywnie angażujące turystów w ich 
przeżywanie, a jednocześnie odznaczające się bardziej rozrywkowym charakterem 
(kwadrant trzeci i czwarty). Obecnie obserwuje się zacieranie poszczególnych typów, 
co wynika z chęci przyciągnięcia większej liczby zainteresowanych. I tak na przykład 
muzea organizują różnego rodzaju warsztaty, gry, podczas których można w oryginal-
ny sposób zwiedzać wystawy; pomniki „uczestniczą” w happeningach i wydarzeniach 
przestrzeni publicznej itp. Atrakcje utożsamiane dotąd wyłącznie z funkcją edukacyj-
ną wprowadzają coraz więcej elementów rozrywkowych, te zaś, które były traktowa-
ne jako wyłącznie rozrywkowe, pogłębiają swoje przesłanie o walor bardziej eduka-
cyjny. Trzymając się kategorii podziału kultury na elitarną i popularną, należałoby 
stwierdzić, że w turystyce kulturowej te dwa obszary ulegają wymieszaniu i zatarciu. 

Niemniej badacze do celów analitycznych starają się tworzyć podziały i klasyfi ka-
cje, które umożliwiałyby bliższe opisanie poszczególnych typów turystyki kulturowej. 
Aspiracje takie wysuwa na polu polskich studiów nad turystyką A. Mikos von Rohrs-
cheidt, proponując podział turystyki kulturowej na trzy zasadnicze nurty (rys. 2): 

1) turystykę kultury wysokiej, 
2) turystykę edukacyjną, 
3) turystykę powszechną. 
Jak widać, autor klasyfi kacji prezentuje „nowoczesne” ujęcie kultury, traktując 

ją jako całokształt zjawisk towarzyszący ludzkiej egzystencji. W szerokim rozumie-
niu kultury uwzględnia zatem różne rodzaje turystyki powszechnej, natomiast przy 
jej wąskim traktowaniu ogranicza się wyłącznie do kultury wysokiej. Klasyfi kacja 
zaproponowana przez Mikosa von Rohrscheidta nie obejmuje wszystkich podtypów 
turystyki kulturowej, do której zalicza się obecnie także turystykę sentymentalną, 
tanatoturystykę, enoturystykę, turystykę fi lmową, a nawet turystykę zjawisk para-
normalnych43. Niemniej jest ona ciekawą propozycją i jedną z bardziej udanych prób 
uporządkowania problemu turystyki kulturowej. 

Drugą trudnością, komplikującą opis zjawiska turystyki kulturowej, jest problem 
kryterium służącego do wyodrębnienia turystyki kulturowej z całości turystyki. Przy 
określaniu, czym jest turystyka kulturowa, nieodłącznie pojawia się pytanie o ilość 
czy zakres treści kulturowych zawartych w programie turystycznym; w jakim stop-
niu turyści są zainteresowani kulturą, czy to w szerokim, czy wąskim rozumieniu, 
a więc jakie konkretnie motywacje kierują turystą kulturowym. Wszystkie te wątki 
sprowadzić można do ogólniejszego zagadnienia profi lu turysty kulturowego. Przyj-
mując, że to turysta poprzez podejmowanie niezależnych decyzji określa charakter 
turystyki kulturowej, należy przede wszystkim przeanalizować, kim taki potencjalny 
turysta jest i w czym przejawia się jego zainteresowanie kulturą. 

43 Zob. Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, 
Poznań 2008. 
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Profil turysty kulturowego

Turystyka kulturowa jest zjawiskiem bardzo heterogenicznym, co sprawia, że nie-
zwykle kłopotliwym zadaniem okazuje się próba opisu profi lu turysty kulturowe-
go. Czy rzeczywiście możliwe jest stworzenie pewnego modelu charakteryzujące-
go wszystkich turystów kulturowych, czy też pozostaje ograniczenie się jedynie do 
stwierdzenia, że wszyscy oni w jakiś sposób są motywowani kulturowo? 

Wskazać można dwie kwestie, które utrudniają wysiłek stworzenia modelu tu-
rysty kulturowego. Pierwsza komplikacja wiąże się ze zróżnicowaniem celów tury-
styki kulturowej. Cóż bowiem wspólnego mają ze sobą miłośnik wina, uprawiający 
enoturystykę, z tanatoturystą, zafascynowanym miejscami upamiętniającymi śmierć, 
czy z wyjeżdżającym na festiwal muzyki poważnej melomanem? Ich pasje, zainte-
resowania są tak odmienne, iż trudno przypuszczać, by cokolwiek, prócz szeroko 
rozumianej kultury, mogło je łączyć. Druga trudność wiąże się z głębokością do-
świadczenia kultury podczas wyjazdu turystycznego. Czym innym jest jednorazowe 
uczestnictwo w warsztatach picia wódki przy okazji wyjazdu typowo rekreacyjnego, 
czym innym program przesycony zwiedzaniem obiektów kulturowych. Problem ten 
oznacza, prócz wskazania na motywacje turystów, konieczność odpowiedzi na py-
tanie o charakter doświadczenia kulturowego. W jakim stopniu nosi ono znamiona 
edukacji, a w jakim staje się rozrywką tylko nieco ambitniej nazywaną. 

Badacze turystyki kulturowej, choć dalecy są od tworzenia rygorystycznych ty-
pologii, które zaszufl adkowałyby poszczególnych turystów do jednoznacznych kate-
gorii, to jednak podejmują próby uporządkowania zróżnicowanego zbioru turystów 
kulturowych. 

Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Edukacji w Turystyce i Wypoczynku (AT-
LAS) na podstawie badań przeprowadzonych w latach 80. na zlecenie Komisji Eu-
ropejskiej wyróżnia dwa podstawowe typy turystów kulturowych. Pierwszym z nich 
są konkretni turyści kulturowi (specifi c cultural tourists). Uczestnictwo w kulturze 
poprzez zwiedzanie obiektów kulturowych czy udział w wydarzeniach kulturalnych 
jest dla nich głównym motywem wyjazdu. Drugim typem są tzw. ogólni turyści 
kulturowi (general cultural tourists). Dla tej kategorii turystów kultura nie jest naj-
ważniejszym aspektem przy podejmowaniu decyzji, mimo że korzystają oni z oferty 
kulturowej44. 

Umieszczenie turystów na pewnej skali zainteresowania kulturą jest także pod-
stawą typologii zaproponowanej przez M. Bywater. Wyróżnia ona trzy typy turystów 
kulturowych, biorąc pod uwagę stopień ich kulturowych zainteresowań. Pierwszym 
typem są turyści motywowani kulturowo, czyli tacy, którzy podróżują specjalnie, by 
uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych. Drugi typ, nieco słabiej 
jednak zmotywowany, to turyści inspirowani kulturowo. Przyjeżdżają oni do zabyt-
kowych miejsc, ale nie jest to związane z wydarzeniami kulturalnymi o elitarnym 
charakterze. Wreszcie trzeci rodzaj reprezentują turyści w pewnym stopniu przycią-
gani kulturowo, czyli tacy, którzy przy okazji wypoczynku mogą uczestniczyć w ja-

44 G. Richards, Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, Routledge 2006, s. 31.
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kimś wydarzeniu, ale nie jest to ich podstawowy cel45. Typologia Bywater dotyczy 
zasadniczo uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ale wydaje się, że można ją 
zastosować do szersze interpretacji postaw turystów kulturowych. W tym celu można 
odwołać się to znanej typologii E. Cohena, który dzieli turystów na cztery podstawo-
we rodzaje: 1) zorganizowanych turystów masowych (zachowują zwyczaje swojego 
środowiska, poznają na ogół świat z okien autokaru, najczęściej są słabo przygoto-
wani do podróży), 2) indywidualnych turystów masowych (podróżują według swo-
ich planów, ale przede wszystkim standardowymi szlakami), 3) eksplorerów (turyści 
nastawieni na penetrację środowiska, szukanie nowych ścieżek, ale nierezygnujący 
z podstawowych wymagań komfortu), 4) drifterów (typ podróżnika dążącego do 
pełnej integracji z kulturą odwiedzanego kraju, także za cenę rezygnacji ze swoich 
przyzwyczajeń). Gdyby spróbować połączyć obydwie typologie, można by powie-
dzieć, że pierwszą grupę, stanowiłyby swoiste „typy idealne”, dla których kultura 
jest naczelną motywacją. Tacy turyści są przykładem aktywnych odbiorców oferty 
turystycznej, którzy sami wybierają cele turystyczne i atrakcje pod kątem swoich za-
interesowań kulturowych. Drugą grupę, turystów inspirowanych kulturowo, można 
porównać do indywidualnych turystów masowych. Podróżują oni utartymi szlakami 
turystycznymi, ale znajdują dla siebie co ciekawsze oferty kulturalne. Ostatnia grupa 
byłaby odpowiednikiem zorganizowanych turystów masowych. Turyści przyciągani 
kulturowo uczestniczą w życiu kulturalnym, gdyż „tak wypada” (np. będąc na wcza-
sach nad Zatoką Gdańską, zrezygnują jednego dnia z plażowania i zwiedzą Katedrę 
Oliwską, którą zwiedzić należy). 

45 Por. M. Bywater, op.cit., s. 30–46. 
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Jedną z ciekawszych i najczęściej cytowanych typologii jest oparta na badaniach 
turystów kulturowych w Hongkongu klasyfi kacja B. McKerchera i H. Du Cros. Na 
podstawie zależności między motywacją kulturową wyjazdu a głębokością doświad-
czenia kulturowego proponują oni wyróżnienie pięciu typów turystów kulturowych. 
Pierwszy typ to celowy turysta kulturowy (purposeful cultural tourist) – jego główną 
motywacją jest uczestnictwo w kulturze, a indywidualne doświadczenie zanurzenia 
w kulturze jest głębokie. Drugi typ określony został mianem zwiedzającego turysty 
kulturowego (sightseeing cultural tourist). Dla niego kultura jest najważniejszą albo 
ważną motywacją, ale doświadczenie jest nieco płytsze. Trzeci typ nazwano odkry-
wającym turystą kulturowym (serendipitous cultural tourist). To taki turysta, który 
przez przypadek odkrywa coś, uczestniczy w wycieczce z innych względów, ale przy 
okazji odkrywa kulturę i jego doświadczenie jest dość głębokie. Czwarty typ to przy-
godny turysta kulturowy (casual cultural tourist) – kultura jest w tym przypadku 
słabą motywacją, a i doświadczenie nie jest głębokie. I wreszcie ostatni typ, czyli 
przypadkowy turysta kulturowy (incidental cultural tourist). Turyści zaliczający się 
do tego typu nie podróżują z zamiarem uczestniczenia w kulturze, ale skoro taka 
możliwość się nadarzyła, to z niej korzystają, choć ich doświadczenie jest płytkie46.

Wśród przebadanych przez B. McKerchera i H. Du Cros turystów największą 
liczbową grupę stanowili zwiedzający turyści kulturowi (30%), dalej uplasowali się 
turyści przypadkowi (prawie 28%) i przygodni (23%). Celowi turyści kulturowi to 
średnio jedna dziesiąta wszystkich turystów, najmniejszą zaś reprezentację mieli 
turyści kulturowi odwiedzający (zaledwie 6%). Są to dane konkretnego przypadku 
badawczego, jednak można wyciągnąć na ich podstawie wniosek, iż zdecydowana 
większość turystów kulturowych, uczestniczy w kulturze niejako „przy okazji”, nie 
stawiając jej sobie za najważniejszy cel wyjazdu47. 

Badacze podkreślają, iż wszystkie wymienione typy turystów kulturowych wy-
stępują jednocześnie w miejscach, które utożsamia się potocznie z turystyką kul-
turową. Ranga atrakcji wcale nie determinuje faktu, że pojawią się tam wyłącznie 
turyści celowi czy przypadkowi. Natomiast z pewnością większe ośrodki turystyki 
kulturowej przyciągną większą liczbę turystów zaliczających się do każdego z wy-
mienionych typów. Nie mówiąc już o tym, że niektóre obiekty czy wydarzenia są bar-
dziej atrakcyjne dla określonych kategorii turystów. W muzeach czy galeriach sztuki 
rzadziej spotka się przypadkowego turystę kulturowego niż celowego. Zauważono 
też, że jeden turysta może być jednocześnie klasyfi kowany do różnych typów. Na 
przykład celowy turysta kulturowy, który wyjeżdża specjalnie z zamiarem obejrzenia 
konkretnej wystawy, może przy okazji wziąć udział w jakimś koncercie i tym samym 
być zaliczonym do przypadkowych turystów kulturowych. Warto wspomnieć o jesz-
cze jednej ważnej zależności. Okazuje się na podstawie badań i obserwacji, że im 
większy dystans kulturowy pomiędzy kulturą turysty a kulturą miejsca odwiedzane-
go, tym częściej turystów należy określać jako celowych48. Polak, który decyduje się 

46 B. McKercher, H. Du Cros, Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural 
Heritage Management, Routledge 2002, s. 144. 

47 Ibidem, s. 148.
48 Ibidem, s. 146.
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na wyjazd na Filipiny, by tam uczestniczyć w festiwalu sztuki ludowej, bez wątpienia 
jest reprezentantem grupy turystów celowych. Im bardziej odległa, egzotyczna pod 
względem kulturowym destynacja czy atrakcja, tym mniejsze prawdopodobieństwo 
spotkania przypadkowego turysty kulturowego. 

Zaprezentowane powyżej podziały i typologie dążą do stworzenia pewnego ide-
alnego modelu turysty kulturowego i jego „pochodnych”. Badania, na podstawie 
których proponowane klasyfi kacje powstały, dotyczyły przede wszystkim motywacji 
i relacji turysty do kultury. W celu uzupełnienia obrazu turysty kulturowego warto 
przytoczyć jeszcze krótką charakterystykę o nachyleniu bardziej demografi czno-sta-
tystycznym. 

Badania od lat prowadzone w USA i Kanadzie, obejmujące turystów wyjeż-
dżających do Europy, a więc takich, którzy przynajmniej w sferze deklaratywnej 
uznają się za motywowanych kulturowo, dowodzą, że jest to grupa wbrew pozorom 
dosyć homogeniczna w porównaniu z innymi turystami49. Przede wszystkim są to 
osoby starsze, powyżej 40 roku życia. Młodzi ludzie zwykle albo wybierają typo-
wo rekreacyjne formy wypoczynku, albo decydują się na bycie backpackerem, czyli 
uprawiającym niskobudżetowe podróżowanie, pozwalające jak najwięcej zobaczyć 
i doświadczyć, bez wydawania przy tym bajońskich sum. Turyści kulturowi dwu-
krotnie częściej niż inni turyści podróżują grupowo. Pozwala im to przemieszczać się 
sprawnie pomiędzy różnymi atrakcjami, realizując często bardzo napięty i intensyw-
ny program zwiedzania. Turystów kulturowych charakteryzuje na ogół wyższe wy-
kształcenie. Lepsze wykształcenie determinuje zwykle nowe potrzeby, które stają się 
podstawowe także w kontekście spędzania czasu wolnego – jest to choćby potrzeba 
prestiżu czy samorealizacji poprzez edukację. Amerykańskie badania pokazują także, 
iż turyści kulturowi to często osoby z wyższymi dochodami. Uważa się w związku 
z tym, iż są oni skłonni do wydawania większych kwot pieniędzy. I, co za tym idzie, 
że nawet mimo mniejszej procentowo liczby turystów kulturowych w strukturze wy-
jazdów, turystyka kulturowa przynosi większe dochody. Badania ATLAS-u w 2004 
roku wykazały jednak, że turyści kulturowi wydają zaledwie 10% więcej pieniędzy 
niż pozostali i chętniej wybierają oferty z kategorii średniej niż tej najwyższej ceno-
wo50. Prawdą jest natomiast, iż turyści kulturowi wyjeżdżają na dłużej i podejmują 
więcej aktywności na miejscu niż wszyscy inni turyści. 

Warto wymienić jeszcze jedną cechę, która może stanowić pewien wyznacznik 
turystów kulturowych. M. Smith twierdzi, że turystów kulturowych od wszystkich 
pozostałych (których nazywa postturystami) odróżnia pragnienie autentyczności. 
Dla postturystów najważniejsza jest rozrywka, przyjemność. Gotowi są zrzec się au-
tentyczności doświadczenia, ponieważ wystarcza im życie w świecie symulakrów. 
Dla turystów kulturowych liczy się przede wszystkim autentyzm doświadczenia, 
pragną poznać, zagłębić się w inną kulturę do tego stopnia, że często idealizują ją 
i jej przedstawicieli. Turyści kulturowi odrzucają symulakry i nie traktują swojego 
doświadczenia z ironią i dystansem, tak jak czynią to postturyści51. 

49 Ibidem, s. 136. 
50 G. Richards, Cultural Tourism: Global…, s. 26. 
51 M. Smith, Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge 2003, s. 36. 
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Podsumowanie

Kilka dziesięcioleci temu, gdy nauki humanistyczne i społeczne dopiero zaczyna-
ły interesować się turystyką, wielu badaczy twierdziło, że jest ona sferą życia zbyt 
frywolną, a przez to niegodną uwagi poważnych naukowców52. Inny zarzut, równie 
często podnoszony, głosił, że zakres i skala turystyki nie są aż tak duże i znaczące, by 
warto im było poświęcać uwagę. Obydwa te argumenty odeszły już do zamierzch-
łej przeszłości. Dziś socjologowie, antropolodzy i kulturoznawcy, doceniając „cię-
żar gatunkowy” tego zjawiska typowego dla świata postnowoczesnego, biorą pod 
lupę wszystkie możliwe rodzaje turystyki. Szczególną uwagę poświęcają turystyce 
kulturowej, gdyż nawet po odrzuceniu dowodu na masowość tego typu turystyki, 
pozostaje im jej wielobarwny obraz, zmieniający się nieustająco jak w kalejdoskopie. 
Bez wątpienia obiekt ten wart jest tego, by zainteresowały się nim wybitne umysły 
świata nauki. 

52 P.M. Burns, An Introduction to Tourism and Anthropology, Routledge 1999, s. 73. 


