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ANTROPOLOGIA TURYSTYKI. 
ZARYS PROBLEMATYKI

„Jeżeli wyruszasz do Itaki,
proś, aby twoja podróż była długa,

obfi ta w przygody i nauki”.

Konstandinos Kawafi s, Podróż do Itaki

Kiedy Konstandinos Kawafi s pisał Podróż do Itaki, kończyła się właśnie era podróży. 
Co prawda, Malinowski miał jeszcze przed sobą egzotyczną wyprawę na Trobriandy, 
a prędkość najszybszych samochodów nie przekraczała 100 km/h, jednak pierwsze 
oznaki nowych czasów były już widoczne. Rozpoczynała się epoka turystyki.

Przez kilka dziesięcioleci podróżowanie nabierało charakteru coraz bardziej ma-
sowego. Gwałtowny skok liczby przemieszczających się w czasie wolnym od pracy 
osób nastąpił po II wojnie światowej wraz z szybkim rozwojem transportu (zwłasz-
cza komunikacji lotniczej) i zmianami kulturowymi, zachodzącymi w społeczeń-
stwach zachodnich. Turystów było coraz więcej. A jednak teoretyczna refl eksja nad 
tak ważnym dla dzisiejszego świata zjawiskiem przyszła znacznie później.

***
Badaczami, którzy jako pierwsi dostrzegli „ciężar gatunkowy” problemu turystyki, 
byli ekonomiści. Widząc wzrastający udział rynku turystycznego w dochodach po-
szczególnych państw i regionów, słusznie skonstatowali, iż bez naukowej analizy, 
która pozwoli określić charakter tego fenomenu oraz przewidzieć trendy jego dal-
szego rozwoju, nie sposób śledzić zmian zachodzących w gospodarce. To właśnie 
szwajcarski ekonomista – Walter Hunziker – był autorem jednej z pierwszych i naj-
częściej cytowanych defi nicji turystyki. Twierdził on, że „turystyka to zespół stosun-
ków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następu-
je w związku z tym osiedlenie się i podjęcie pracy zarobkowej”1. Tak skonstruowana 
defi nicja, znakomicie oddająca ekonomiczny charakter podejścia badawczego, była 
efektem przyjętego przez Hunzikera założenia, że turystykę utożsamiać należy ze 
sferą czasu wolnego, przeciwstawioną działalności zarobkowej.

W odpowiedzi na potrzeby rynku z nauk ekonomicznych wyodrębniła się nowa 
subdyscyplina ekonomii stosowanej – ekonomika turystyki, badająca zjawiska i pra-

1 W. Hunziker, Le Tourism Social, Bern 1951, s. 1. 
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widłowości ekonomiczne występujące w turystyce, traktowanej jako jeden z sekto-
rów gospodarki narodowej. W skali makro przedmiotem zainteresowania tego kie-
runku stały się zjawiska i procesy turystyczne oraz to, jak ruch turystyczny wpływa 
na dobrobyt społeczeństwa i zaspokaja jego potrzeby. Badania szczegółowe mikro-
ekonomii poświęcono sferom konkretnych usług turystycznych, takich jak hotelar-
stwo czy obsługa biur podróży.

Takie analizy znalazły szerokie zastosowanie w rzeczywistości życia turystycz-
nego, a jednak po pewnym czasie okazało się, że ich użyteczność jest niewystar-
czająca. Ekonomiści potrafi li „zmierzyć i zważyć” pewne procesy, ale nie dawali 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego one zachodzą. Nelson Graburn, jeden z czołowych 
antropologów turystyki, prawie trzydzieści lat temu stwierdził, że w odpowiedzi na 
niewystarczającą skuteczność podejścia ekonomicznego zjawiskiem turystyki mu-
siały zainteresować się nauki społeczne2.

***
Początki funkcjonowania turystyki w świadomości badaczy reprezentujących nauki 
humanistyczne i społeczne nie były łatwe. Najwcześniejsze opracowania naukowe, 
noszące znamiona analiz z punktu widzenia nauk społecznych, powstawały już po 
II wojnie światowej3, jednak nie cechowała ich jasna przynależność do określonych 
dziedzin wiedzy. Prawdziwa eksplozja zainteresowania turystyką wśród przedstawi-
cieli nauk humanistycznych i społecznych nastąpiła dopiero na początku lat siedem-
dziesiątych i, choć wielu badaczy porzuciło dotychczasowe tematy, by analizować 
nowe zjawisko kulturowe, ich fascynacja nie spotkała się ze zrozumieniem. Postulat 
uznania badań nad turystyką za dziedzinę wiedzy, nie mniej „poważną” niż psycho-
logia czy geografi a, wywoływał oburzenie w tradycyjnie nastawionych ośrodkach 
naukowych. Konserwatyści reprezentowali głównie stanowisko pogardy dla ocza-
rowanych nowymi możliwościami naukowymi kolegów. Uważano, iż turystyka jest 
sferą życia zbyt frywolną, a przez to niegodną uwagi poważnych naukowców4. Inny 
argument, równie często podnoszony, głosił, że zakres i skala turystyki nie są aż tak 
duże i znaczące, by warto im było poświęcać uwagę. Mimo to znaleźli się bada-
cze, którzy zaryzykowali swoją karierę naukową oraz powszechny szacunek środo-
wiska i podjęli próbę eksploracji intrygującego ich fenomenu, tworząc tym samym 
podwaliny pod humanistyczną refl eksję nad turystyką. Droga owych prekursorów, 
początkowo tak niełatwa, ale w ostateczności prowadząca do światowej sławy, zo-
stała pasjonująco przedstawiona w niedawno opublikowanej książce The Study of 
Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings5. Prześledzić w niej można 
losy naukowców, którzy na różne sposoby doszli do podjęcia badań nad turystyką. 
Wszyscy oni są dziś uważani za awangardę, która przetarła szlak dla kolejnych już 
pokoleń uczonych.

2 N. Graburn, Teaching the Anthropology of Tourism, „International Social Science Journal” 1980, 
vol. 32, s. 67. 

3 Zob. J. Pimlott, The Englishman’s Holiday: A Social History, Faber 1947. 
4 P.M. Burns, An Introduction to Tourism and Anthropology, Routledge, 1999, s. 73. 
5 D. Nash (red.), The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings, Emerald Group 

Publishing, 2007.
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Ciekawe, że przyszli badacze turystyki nie mieli w większości jednoznacznej 
„tożsamości naukowej”. Ci, których dziś nazwać by można „ojcami-założycielami”, 
w momencie podjęcia badań nad zagadnieniami turystycznymi dzielili się na dwie 
grupy: antropologów i socjologów. Choć ich samoidentyfi kacja nie była rygorystycz-
nie monodyscyplinarna, należy podkreślić, że studia nad turystyką rozpoczynali jako 
doświadczeni badacze, mogący pochwalić się niemałym dorobkiem naukowym. Jak 
stwierdził Theron Nuñez: „wyjeżdżali za granicę, by badać zupełnie inne kwestie 
i innych ludzi, a praktycznie wszędzie, gdzie docierali, natykali się na turystów”6. 
Słowa Nuñeza nie są jedynie błyskotliwą frazą. Ich prawdziwość poparta jest auten-
tycznym doświadczeniem, bowiem ten, kto je wypowiedział, uważany jest za au-
tora pierwszego antropologicznego opracowania poświęconego turystyce. Artykuł 
Nuñeza Tourism, Tradition, and Acculturation. Weekendismo in a Mexican Village, 
który ukazał się w 1963 roku, był próbą opisu turystyki weekendowej i jej wpływu 
na lokalną społeczność w jednej z wiosek w Meksyku7. Ta „jaskółka” zapowiada-
ła teoretyczny zwrot w stronę turystyki. Jak już wcześniej stwierdzono, przełomem 
okazało się kolejne dziesięciolecie – lata siedemdziesiąte, kiedy zaczęły pojawiać 
się regularnie pierwsze czasopisma: założony w 1968 roku „Journal of Travel Re-
search” oraz powstałe pięć lat później „Annals of Tourism Research”. Wkrótce stały 
się one nie tylko płaszczyzną publikacji i ożywionych dyskusji, lecz także prawdziwą 
bazą teoretyczną nowego kierunku. W tym czasie po raz pierwszy zorganizowano 
również konferencje, na których antropologowie i socjolodzy zaprezentowali osiąg-
nięcia swoich nowatorskich badań. Do historii nauk o turystyce przeszło zwłaszcza 
sympozjum American Anthropological Association, które odbyło się w 1974 roku 
w Mexico City. Owocem spotkania była zbiorowa publikacja Hosts and Guests: the 
Anthropology of Tourism, pod redakcją Valene Smith. Większość naukowców, któ-
rych artykuły znalazły się w owej publikacji, kontynuowała swoje badania, z czasem 
zyskując rangę światowej klasy znawców przedmiotu, sama zaś książka, powtórnie 
wydana w 1989 roku, została uznana za pozycję fundamentalną dla wypracowania 
późniejszych metod antropologicznego badania turystyki.

***
Od tego czasu w badaniach społecznych i humanistycznych turystyki nastąpił zna-
czący postęp. Co prawda, nadal nie wypracowano jednoznacznego stanowiska od-
powiadającego na pytanie, czy turystykę można uznać za autonomiczną dziedzinę 
wiedzy, jednak liczba publikacji, czasopism, konferencji, a także ośrodków nauko-
wych badających to zjawisko, świadczy o ogromnej potrzebie dalszego rozwoju dy-
scypliny. Polemizujące ze sobą stanowiska prezentują różne argumenty, starając się 
przekonać drugą stronę: zwolennicy pierwszego nurtu uważają, iż w badaniach nad 
turystyką możliwe jest określenie jednolitego obszaru badawczego, wypracowanie 
wspólnej metodologii i stworzenie spójnej koncepcji teoretycznej. Ich przeciwnicy 
dowodzą, że nie dość, iż nie jest to w ogóle możliwe, to wręcz wydaje się niepo-

6 T. Nuñez, Touristic Studies in Anthropological Perspective, [w:] V. Smith (red.), Hosts and Guests: 
The Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press, 1989, s. 265. 

7 Idem, Tourism, Tradition, and Acculturation. Weekendismo in a Mexican Village, „Ethnology” 
1963, vol. 2, s. 347–352. 
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trzebne, gdyż dotychczasowe podziały, w ramach innych nauk szczegółowych, jak 
najbardziej wystarczą, zaś międzydyscyplinarny aparat badaczy doskonale sprawdza 
się w studiach nad turystyką8.

Rezultatem dynamicznego rozwoju turystyki na świecie jest zainteresowanie tym 
zjawiskiem przedstawicieli bardzo różnych dyscyplin wiedzy. Chociaż wzrasta licz-
ba prac teoretycznych, które ujmują ten problem z punktu widzenia humanistycznego 
czy społecznego, nie wolno zapominać, że w przypadku turystyki uczeni mają do 
czynienia ze swoistym paradoksem.

Jak twierdzą B. Ritchie, P. Burns, C. Palmer w książce Tourism Research Methods: 
Integrating Theory with Pracitce, w badaniach można wyróżnić dwa zasadnicze nur-
ty. Pierwszy skupia się na turystyce w aspekcie ekonomicznym, traktując ją jako 
jedną z istotniejszych dziedzin współczesnej gospodarki. Badania idące w tym kie-
runku skupiają się na analizie roli turystyki w rozwoju gospodarek poszczególnych 
regionów, państw, rozważają doświadczenia turystów pod kątem poprawy infrastruk-
tury, produktu turystycznego, mają na celu doskonalenie metod reklamy i sprzeda-
ży itd. Rezultaty tego typu analiz znaleźć można m.in. w czasopismach: „Tourism 
Management”, „Journal of Travel and Tourism Marketing”, na polskim rynku zaś: 
„Wiadomości Turystyczne” czy „Rynek Turystyczny”. Drugi nurt teoretyczny trak-
tuje turystykę jako problem „sam w sobie”, będący jedną z emanacji współczesno-
ści. Do pewnego stopnia pytania, jakie zadają sobie naukowcy reprezentujący ten 
kierunek badawczy, pokrywają się z tymi, które stawiają ci należący do nurtu „eko-
nomicznego”. Odpowiedzi na nie poszukuje się jednak, patrząc z perspektywy nauk 
humanistycznych i społecznych, co wiąże się z prymatem dążenia do prawdy – sta-
wiane cele są autoteliczne, znacznie mniej utylitarne niż w przypadku pierwszego 
rodzaju badań. Ten nurt reprezentują czasopisma: „Annals of Tourism Research” czy 
„Tourist Studies”. Nieco generalizując, można też powiedzieć, że odzwierciedleniem 
tej dychotomii jest podział metodologiczny – nurt „ekonomiczny” preferuje badania 
ilościowe, natomiast „społeczno-kulturowy” przedkłada badania jakościowe9.

Podział na te dwa główne kierunki wyróżnia się jednak wspomnianą już paradok-
salnością. Immanentną cechą wszelkich analiz jest nieustające napięcie pomiędzy 
„turystyką – ekonomią” a „turystyką – problemem”. Badacze tych dwóch nurtów nie 
mogą odżegnywać się od rezultatów analiz drugiego, gdyż to one stanowią kanwę 
i punkt wyjścia kolejnych rozważań. Turystyka jest bowiem jednocześnie zjawiskiem 
ekonomicznym, jak i społecznym oraz kulturowym. Dlatego studia nad turystyką 
często stosują metody multidyscyplinarne czy interdyscyplinarne, tak by sprostać 
stawianym pytaniom. Bardzo plastycznym odzwierciedleniem sieci dyscyplin, wplą-
tanych w badania nad turystyką, jest stworzona przez Ph. Pearce’a matryca:

8 Zob. m.in. J. Jafari, Scientifi cation of Tourism, [w:] V. Smith, M. Brent (red.), Hosts and Guests 
Revised: Tourism Issues of the 21st Century, New York 2001, s. 28–41; D. Pearce, R. Butler, Tourism 
Research Critiques and Challenges, Routledge, London 1993; Ch.R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie (red.), 
Tourism: Principles, Practices, Philosophies, John Wiley and Sons, 2006; R. Winiarski (red.), Nauki 
o turystyce, „Studia i Monografi e”, nr 7, AWF, Kraków 2003–2004; R. Winiarski, W. Alejziak (red.), 
Turystyka w badaniach naukowych, AWP–WSIZ, Kraków–Rzeszów 2005. 

9 B.W. Ritchie, P.M. Burns, C.A. Palmer, Tourism Research Methods: Integrating Theory with 
Practice, CABI, 2005, s. 2. 
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Rysunek 1. Matryca dyscyplin naukowych zaangażowanych w badania nad turystyką, źródło: 
Ph. Pearce, Tourist Behaviour. Themes and Conceptual Schemes, Buffl o–Toronto 2005, s. 194.

Wśród dyscyplin humanistycznych i społecznych, które podejmują wyzwanie 
opisu i interpretacji współczesnego świata przez pryzmat turystyki, na czołowym 
miejscu od prawie trzech dziesięcioleci znajduje się antropologia turystyki, będą-
ca subdyscypliną antropologii kulturowej. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tu 
o ustrukturyzowaną dziedzinę wiedzy, zamkniętą na inne kierunki badawcze, lecz 
raczej o pewien horyzont, perspektywę badawczą, niejednolitą teorię i metodologię.

Korzenie antropologii, podobnie jak innych nauk humanistycznych i społecznych, 
sięgają XIX wieku. Zatem nie powinno dziwić, że spośród autorów klasycznych kon-
cepcji, które przyczyniły się do rozwoju antropologii turystyki, M. Burns wymienia 
kilka nazwisk kojarzonych z turystyką na pewno nie w pierwszej kolejności. Powołuje 
się zatem na ojca socjologii – Durkheima, który zwrócił uwagę na rolę religii jako czyn-
nika regulacji zachowań w społeczeństwie i van Gennepa, badającego rytuały i obrzędy 
przejścia, co dało podstawę do stworzenia przez Graburna koncepcji turystyki jako ry-
tuału. Nie zapomina o Marksie, który przygotował bazę teoretyczną dla analiz ekono-
micznych determinant życia społecznego, co w badaniach turystyki wykorzystał Nash, 
uważający turystykę za współczesną formę imperializmu. Do kanonu klasyków antro-
pologii turystyki Burns zalicza także pioniera badań terenowych – Malinowskiego, jak 
również twórcę tak ważnej dla nauk o turystyce koncepcji Obcego – Simmla10. Daleka 
jednak droga dzieli wymienionych klasyków i współczesnych antropologów turystyki.

10 P.M. Burns, op. cit., s. 69.
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W początkowym okresie antropologowie, kto wie czy nawet nie bardziej niż 
przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, starali się nie dostrzegać rozwoju tu-
rystyki. Jak gdyby ignorowanie turystyki i turystów, niedostrzeganie tego problemu 
w kontekście naukowym, mogło go zlikwidować w rzeczywistości – niczym dzieci 
wierzące, że gdy zamkną oczy, koszmarny widok zniknie. Czuli szczególne zagro-
żenie dlatego, że turyści wdzierali się do świata zdobytego przez antropologów dla 
antropologów. Turyści zaczęli pozbawiać ich w coraz większym stopniu pola ba-
dawczego, ogołacając przedstawicieli kultur pierwotnych z ich „dzikości”. Jak pisał 
C. Lévi-Strauss w Smutku tropików: „Pragnąłbym żyć w epoce prawdziwych podró-
ży, kiedy wizja rozpościera się w całej wspaniałości, jeszcze nie zepsuta, nie skażona 
i nie przeklęta. Kiedy trzeba było zwiedzać Indie? W jakiej epoce badania dzikich 
w Brazylii mogły dać najczystszą satysfakcję poznania ich w formie najmniej zmą-
conej? […] Każde pięć lat wstecz pozwala mi uratować jakiś zwyczaj, poznać jakieś 
święto, odnaleźć jedno wierzenie”11. Francuski antropolog w imię ratowania świata 
zadeptywanego przez turystów gotów był posunąć się wręcz do bardzo często cyto-
wanego później stwierdzenia, że nienawidzi podróży i podróżników12.

Ale rozwój turystyki był nieuchronny, a antropologowie po jakimś czasie odkryli, 
że równie ważne jest badanie „dzikich”, co tych „ucywilizowanych”, którzy do „dzi-
kich” przyjeżdżają. Antropologia odkryła więc turystykę niejako przez przypadek 
– skupiając się na społecznościach pierwotnych, badacze dostrzegli, że odwrócenie 
spojrzenia ku sobie samym przynosi obraz równie barwny i fascynujący. Można po-
wiedzieć, że droga do współczesnego turysty zaczęła się w chacie Trobriandczyka.

***
Jak zwykle bywa w przypadku dopiero kształtujących się dyscyplin naukowych, 
w podziałach i typologiach, zakresie i przedmiocie badań, metodologii i ujęciu teo-
retycznym panuje w antropologii turystyki charakterystyczny, twórczy nieład, wyni-
kający z nieustannego fermentu myśli i koncepcji. Aby nieład ten nie przerodził się 
w notoryczne niechlujstwo intelektualne, które prowadzi do zaśmiecenia i zmarno-
wania nawet najbardziej odkrywczych teorii, podejmuje się ciągłe próby dookreśle-
nia, czym antropologia turystyki jest, a czym nie jest i być nie powinna.

Na gruncie polskim tego nieprostego zadania podjął się Krzysztof Podemski w ar-
tykule będącym częścią podręcznika Turystyka w naukach humanistycznych13. Pub-
likacja ta jest w Polsce pierwszym i fundamentalnym opracowaniem prezentującym 
wkład poszczególnych nauk humanistycznych w badanie turystyki. Podemski, opie-
rając się na doświadczeniu zachodnich uczonych, zwraca uwagę na dwa podstawowe 
rozróżnienia, które jasno wyznaczają przedmiot i zakres badań antropologii turystyki.

Po pierwsze, antropologii turystyki nie wolno łączyć i utożsamiać z antropologią 
podróży. Owszem, do pewnego stopnia dotyczą tego samego zjawiska, a więc swo-
bodnego, nieprzymusowego przemieszczania się w czasie wolnym w celu poznania 
świata, odpoczynku i rekreacji, zabawy itp. Zasadnicza różnica polega na istocie sa-

11 C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 1964, s. 39.
12 Ibidem, s. 15. 
13 Zob. K. Podemski, Antropologia turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humani-

stycznych, Warszawa 2008, s. 48–64.
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mej turystyki, którą Podemski nazywa „podróżą utowarowioną”, a więc taką podró-
żą, która pojawia się dopiero w połowie XIX wieku jako pewien produkt – „pakiet 
wyjazdowy”. Antropologia turystyki nie będzie zatem badać kulturowych aspektów 
wypraw wielkich podróżników, takich jak Herodot czy Krzysztof Kolumb14, lecz 
skupi się na współczesnych wyjazdach zorganizowanych, wycieczkach, czy to indy-
widualnych czy zbiorowych.

Drugie rozróżnienie jest o wiele bardziej subtelne i nastręcza o wiele większych 
trudności. Jak pokazuje wieloletnia praktyka badawcza, niełatwo postawić wyraź-
ną cezurę pomiędzy antropologią a socjologią turystyki. Jeszcze kilka dziesięcio-
leci temu socjologia, badająca społeczeństwo i jego struktury oraz antropologia, 
studiująca relację człowieka i kultury, kroczyły obok siebie jasno wytyczonymi 
ścieżkami, które, choć czasem się przecinały, to generalnie nie zacierały wzajem-
nie. Antropolodzy (etnografowie, etnolodzy) za przedmiot swoich badań wybierali 
społeczności prymitywne, socjologowie skupiali się raczej na świecie ucywilizo-
wanych społeczeństw zachodnich. W socjologii dominowały metody ilościowe, 
podczas gdy antropologia wykorzystywała praktycznie wyłącznie metody, które 
można by określić mianem jakościowych15. Jak zauważa Podemski, od kilkuna-
stu lat różnice się zacierają. W socjologii obserwuje się zwrot ku jakościowemu, 
interpretacyjnemu sposobowi badań, antropologia zaś, wyszła z chaty „dzikiego” 
i zaczęła studiować wielkie metropolie i ludzi zanurzonych w świecie postindu-
strialnym. Nie ulega wątpliwości, że także turystyka jest sferą aktywności współ-
czesnego człowieka, przedstawiciela jakiegoś społeczeństwa i jakiejś kultury, która 
tolerancyjnie pozwoliła na mariaż antropologii i socjologii. Ów kazus widać szcze-
gólnie w tekstach predestynujących do roli z jednej strony przeglądu koncepcji 
i dotychczasowych osiągnięć, z drugiej zaś zbioru postulatów teoretycznych na 
przyszłość. I tak w artykułach: socjologicznym Erika Cohena z 1984 roku16 oraz 
antropologicznym Malcolma Cricka z 1989 roku17 pojawiają się te same pozycje 
bibliografi czne, które cytowane przez autorów mogą sprawiać wrażenie raz antro-
pologicznych, raz socjologicznych18. Większość uczonych zgodnie jednak twier-
dzi, że formalny, sztuczny podział pomiędzy owymi dyscyplinami przynieść może 
jedynie zubożenie obydwóch dziedzin wiedzy. Niemniej ważne jest, aby badacze 
wykazywali się wysoką świadomością metodologii i celów swoich studiów, co po-
zwoli uniknąć interdyscyplinarnych nieporozumień. Ludzie pogranicza, a takimi 
są ci, którzy zajmują się turystyką w perspektywie humanistycznej, czerpią z dzie-
dzictwa obydwóch stron, przy zachowaniu własnej, niepowtarzalnej tożsamości.

14 Pasjonującym studium postrzegania obcości przez Krzysztofa Kolumba jest książka francuskiego 
semiotyka i teoretyka kultury Tzvetana Todorova, Podbój Ameryki. Problem innego, przeł. J. Wojcieszak, 
Aletheia, Kraków 1996.

15 D. Nash (red.), op. cit., s. 6. 
16 E. Cohen, The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, „Annual Review of Socio-

logy” 1984, vol. 10, s. 373–392.
17 M. Crick, Representations of International. Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Sav-

ings, and Servility, „Annual Review of Anthropology” 1989, vol. 18, s. 307–344.
18 D. Nash (red.), op. cit., s. 4–5.
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***
Antropologia turystyki, choć z pozoru będąca jedną z nauk, bez których współczes-
ny świat mógłby się obejść, jest fundamentalna dla jego zrozumienia. W dobie nie-
ustającego podróżowania, przemieszczania się, migrowania, aby zrozumieć kultu-
rę, należy zrozumieć turystykę, natomiast by zrozumieć turystykę, trzeba pozwolić 
sobie na zanurzenie w refl eksję o tym, kim jest człowiek i jakie miejsce w świecie 
zajmuje19. Jednocześnie po doświadczeniach ostatnich lat, kiedy to w nauce obalane 
były kolejne paradygmaty, ugruntowane teorie podlegały dekonstrukcji, a prawda 
otrzymała przymiotnik „postmodernistyczny”, często podnoszonym postulatem oka-
zało się odrzucenie dążenia do stworzenia jednolitej teorii turystyki, która stałaby 
się kolejnym przykładem wielkiej narracji. W jej miejsce powinno się stworzyć sieć 
koncepcji pozwalających uchwycić poszczególne przejawy i aspekty turystyki. Jak 
się wydaje, w tym właśnie kierunku podążyła większość antropologów turystyki przy 
zachowaniu głównego paradygmatu, jakim jest podejście interpretacyjne, cechujące 
się przyjęciem perspektywy „emic” – od wewnątrz, z pozycji równorzędnej, ujmują-
cej kontekst badań i ukierunkowanej znacznie bardziej na rozumienie szczegółowego 
przypadku niż odkrywanie ogólnych prawidłowości.

***
Większość wśród prac antropologicznych poświęconych turystyce stanowią studia 
opisujące konkretne przejawy relacji człowiek–turystyka–kultura. Antropologowie 
przez dziesięciolecia badający społeczności pierwotne, wraz z rozwojem ruchu tury-
stycznego, do swoich analiz dołożyli kolejny czynnik, mający wpływ na „dzikich”. 
Głównym zatem problemem poruszanym przez antropologów turystyki był opis 
świata społeczności przyjmujących turystów, coraz częściej jednak okazywało się, 
że nie można badać „dzikich” bez uważnego przypatrzenia się samym turystom.

Badania turystyki z perspektywy antropologicznej obejmują szerokie kręgi te-
matyczne. W ciągu prawie czterdziestu już lat kształtowania się nowej dyscypliny 
powstało kilka hipotez, które w pewnym stopniu można uznać za paradygmatyczne 
dla kolejnych koncepcji.

Króluje wśród nich teoria autentyczności/nieautentyczności doświadczenia tu-
rystycznego. Jako pierwszy wątek ten podjął Boorstin analizujący na początku lat 
sześćdziesiątych zachowania turystyczne Amerykanów. Zauważył on, iż mieszkańcy 
Nowego Świata nie potrafi ą przeżywać rzeczywistości bezpośrednio, dlatego podsta-
wowym doświadczeniem turystycznym, które staje się ich udziałem, jest „pseudowy-
darzenie”. Na potrzeby turystyki kreowane są bowiem sztucznie obrazy, zdarzenia, 
stające się atrakcjami turystycznymi, lecz z autentycznością nie mające nic wspól-
nego (najlepszym tego przykładem jest choćby Disneyland). Borstin nie stwierdza 
jednak, że turyści są w ten sposób oszukiwani, poszkodowani. Wręcz przeciwnie, 
stoi na stanowisku, iż wycieczkowicze nie pragną autentyczności – pseudorzeczywi-
stość jest pożądana i zaspokaja potrzeby, które nimi kierują, gdy podejmują decyzję 
o wyjeździe.

19 C.L. Morley, What is Tourism? Defi nitions, Concepts and Characteristics, „Journal of Tourism 
Studies” 1990, vol. 1, s. 1. 
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Całkowicie odmienne wnioski z podobnych obserwacji doświadczenia turystycz-
nego wysnuwa jeden z najczęściej cytowanych badaczy turystyki – Dean MacCan-
nell. W książce Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej stwierdza, że siłą napędową 
uprawiania turystyki jest poszukiwanie autentyczności doświadczenia przez człowie-
ka zagubionego we współczesnym świecie. Dlatego ludzie wyjeżdżają, sądząc, że 
w innym miejscu lub czasie, bardziej oddalonym od ich własnej codzienności, znajdą 
to, czego im brakuje:

„Ludziom nowoczesnym zdaje się, że autentyczność i realność leżą gdzieś indziej: 
w innych epokach historycznych czy innych kulturach, w życiu prostszym i czyst-
szym niż ich własne”20. A ponieważ zamiast prawdziwego, autentycznego odczuwa-
nia rzeczywistości turyści często otrzymują inscenizację i „pseudowydarzenie”, ich 
doświadczenie nie jest udane. Padają ofi arą iluzji, ponieważ brakuje im umiejętności 
rozróżnienia tego, co prawdziwe, od tego, co jest mistyfi kacją.

„MacCannellyzm” – jak potocznie nazwano nurt badania turystyki przez pryzmat 
doświadczenia autentyczności – bardzo ewoluował od lat siedemdziesiątych, kie-
dy uczony przedstawił swoją nową teorię klasy próżniaczej. Znalazł gorących zwo-
lenników i zagorzałych przeciwników (głównie zarzucających autorowi lewicowe 
poglądy, determinujące jego hipotezy, odzwierciedlające sposób myślenia o świecie 
w kategoriach wypracowanych przez XIX-wiecznych marksistów). Niemniej prob-
lem autentyczności stał się wątkiem przewodnim lub pobocznym dla kilku kolejnych 
ujęć turystyki i obszarów jej analizowania.

Za kontynuatora (choć nie spadkobiercę ideowego) MacCannella uznać można 
Erika Cohena. Co prawda, podobnie jak MacCannell jest on socjologiem, jednak 
nie sposób nie uwzględnić jego wkładu w humanistyczne badania turystyki. Cohen 
uznał, że mówiąc o autentyczności/nieautentyczności doświadczenia turystycznego, 
należy uwzględnić motywacje i oczekiwania turystów. To, jakich doświadczeń tury-
sta poszukuje, uwarunkowane jest stosunkiem do jego „własnego” świata – czy czuje 
się w nim wyobcowany, czy utracił wiarę w sens swojego życia, czy czuje się z nim 
związany i nie potrzebuje szukać „prawdziwości” gdzie indziej. Ci, którzy odnajdują 
się we własnej rzeczywistości, traktują wakacje rekreacyjnie, jako czas odpoczyn-
ku, zabawy, dlatego, jeśli pseudorzeczywistość ich bawi, to właśnie jej poszukują. 
Inni, którym czegoś brakuje w świecie codzienności, nie utożsamiający się z włas-
nym społeczeństwem i normami życia, wierzą, że podczas wyjazdu odnajdą coś, co 
nada sens ich egzystencji. Temu służyć mają wyprawy do Indii, samotne ekspedycje 
w głąb dżungli, spotkania z szamanami itp. 21 Z racji różnych potrzeb i motywacji, tu-
ryści inaczej rozumieją autentyczność i w zupełnie inny sposób do niej dążą. E. Co-
hen był pierwszym, który zaproponował tak wyczerpującą typologię turystów. Próbę 
stworzenia typologii turystów podejmowali później m.in. M. Bassand22, a w Polsce 
problem ten poruszali choćby K. Przecławski23 i K. Podemski24.

20 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, 
Warszawa 2002, s. 3. 

21 E. Cohen, A Phenomenology of Tourist Experience, „Sociology” 1979, vol. 13, s. 179–201. 
22 M. Bassand, Sociologie des loisirs et du tourisme, UIOOT, 1968. 
23 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1996. 
24 K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004. 
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Zwrócenie baczniejszej uwagi na zróżnicowanie motywacji i potrzeb turystów 
dało asumpt do rozwoju kolejnego obszaru badań antropologii turystyki – studiów 
niszowych form turystyki. Trudno obecnie mówić o jednej turystyce, gdyż cała ta 
dziedzina życia społecznego ewoluuje, nabierając coraz bardziej wyspecjalizowane-
go charakteru, odpowiadającego potrzebom ludzi. W ostatnich latach powstają i po-
pularyzują się nowe odmiany turystyki, takie jak, np. turystyka kulinarna, turystyka 
śmierci, turystyka etniczna. Ponieważ obrazują one przemiany kulturowe, są odbi-
ciem wartości i postaw współczesnych ludzi, automatycznie zyskują duże znaczenie 
dla antropologów, starających się opisać relacje człowiek–kultura.

Z problemem autentyczności doświadczenia turystycznego wiąże się szeroki te-
mat przemian zachodzących w społecznościach przyjmujących. Ponieważ turysta – 
idąc tropem myślenia MacCannella – za wszelką cenę pragnie autentyczności, jego 
poszukiwania oznaczają konieczność wdarcia się do czyjegoś realnego życia (które-
go turysta chce doświadczyć). To sprawia, że ludzie żyjący w świecie odwiedzanym 
przez turystów zaczynają tworzyć sztuczny obszar inscenizowanej autentyczności, za 
której kulisami mogą się schronić ze swoim prawdziwym życiem. Turyści, szukający 
autentyczności w ucieczce przed wszechogarniającym konsumeryzmem i macdo-
naldyzacją kultury, zamiast prawdziwego życia „dzikich” otrzymują konstrukt, sy-
mulakrum rzeczywistości, stworzone dla nich przez organizatorów wycieczki. Au-
tentyczność zostaje skomercjalizowana, tradycja i kultura wystawione na sprzedaż. 
Koncepcją autentyczności zajmowali się również m.in. Pearce i Moscardo25, Feifer26, 
Wang27. Także sam MacCannell powrócił do zagadnienia doświadczenia turystyczne-
go, uznając je za podstawowe dla próby opisu postmodernistycznej rzeczywistości28.

Jak widać, autentyczność jest kontekstem, w którym antropologowie badają naj-
bardziej „klasyczny” element podróżowania, a więc relacje gospodarz–gość. Przypo-
mnieć wystarczy, że taki tytuł nosiła książka uznana za prekursorskie antropologicz-
ne studium turystyki, czyli Hosts and Guests pod redakcją V. Smith. W ramach tego 
zagadnienia porusza się kilka wątków badawczych.

Po pierwsze, uczeni starają się opisać zmiany kulturowe następujące w społecz-
nościach preindustrialnych (i szerzej – w społecznościach przyjmujących) w miarę 
rozwoju turystyki. Z tym wiąże się kwestia homogenizacji kultury z jednej strony 
(a więc „ucywilizowywania się” pierwotnego świata), a z drugiej – dywersyfi kacji 
i „uegzotycznienia” kultury. Obydwa zjawiska łączą się z postępującą komercjali-
zacją. To pierwsze polega na przykład na rozwoju infrastruktury nieodpowiadają-
cej charakterowi lokalnej architektury (budowa nowoczesnego hotelu czy centrum 
rozrywkowego niepasującego do otoczenia). Z kolei komercjalizacja poprzez „ueg-
zotycznienie” oznacza „podkoloryzowanie” tradycji kulturowych tak, by stały się 
bardziej atrakcyjne dla przybywających turystów. W Polsce takie zjawisko otrzymało 

25 P. Pearce, G. Moscardo, The Concept of Authenticity in Tourist Experience, „Australian and New 
Zealand Journal of Sociology” 1986, vol. 22, s.121–132,

26 M. Feifer, Going Places, London 1985. 
27 N. Wang, Rethinking Authenticity in Tourism Experience, „Annals of Tourism Research” 1999, 

vol. 26/2, s. 349–370. 
28 D. MacCannell, Empty Meeting Grounds: the Tourist Papers, Routledge, 1992. 
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przydomek „cepeliadyzacji”, której przykłady znaleźć można chociażby na Krupów-
kach, gdzie górale paradują w tradycyjnych strojach podhalańskich tylko dlatego, 
że są bardziej malownicze i przyciągają uwagę turystów. Jak zauważa W. Burszta 
za Hugganem, piszącym o globalnym utowarowieniu różnicy kulturowej: „Huggan 
nie waha się obwieścić, iż mamy tutaj do czynienia z nowym rodzajem fetyszyzmu 
towarowego. Sprowadza się on do trzech aspektów. Po pierwsze, ludzie, przedmioty 
i miejsca zostają oderwane od doświadczenia historycznego i kulturowego. Po dru-
gie, tak «oczyszczone» z oryginalnych sensów, stają się dobrami konsumpcyjnymi, 
które zapewniają wyimaginowany dostęp do kulturowego innego. Sprawia to, po 
trzecie, że dochodzi do reifi kacji ludzi, przedmiotów i miejsc, które pełnią rolę wy-
miennych obiektów estetycznych. W ten sposób fetyszyzm egzotyczny podaje sobie 
rękę z multikulturalizmem butikowym”29.

Drugim wątkiem, bardzo istotnym w badaniach antropologicznych, jest analizo-
wanie stereotypów, form postrzegania świata przez turystów i przez gospodarzy oraz 
tego, jak wpływają one na relacje międzyludzkie i międzykulturowe. I tu rywalizują 
ze sobą dwa stanowiska. Pierwsze z nich odpowiadałoby powszechnie znanemu po-
wiedzeniu, że „podróżowanie poszerza horyzonty”, pozwala przełamywać negatyw-
ne wyobrażenia, działa na rzecz dialogu międzykulturowego. Jak pisał W. Alejziak: 
„Turysta, wchodząc w kontakt osobisty z odmiennymi nieraz kulturami, ma okazję 
do lepszego uświadamiania sobie istniejących odrębności etnicznych, narodowych, 
kulturowych, obyczajowych, religijnych. Turystyka ułatwia więc coraz lepsze uświa-
domienie sobie istniejącego zróżnicowania świata, jego pluralistycznej struktury, in-
dywidualnych i grupowych odrębności”30. Reprezentanci stanowiska przeciwnego 
starają się wykazać, że relacja gospodarz–turysta nacechowana jest dużą nieauten-
tycznością i dlatego nie może być mowy o prawdziwym spotkaniu, a jedynie o od-
grywaniu ról, które jeszcze bardziej narzucają maskę stereotypowego postrzegania. 
Nawet jeśli nigdy wcześniej w historii świata nie dochodziło do tak wielu spotkań 
międzykulturowych, nigdy też bariery w kontaktach pomiędzy ludźmi nie były tak 
wysokie31. Turystyka zaś, im bardziej masowa, tym mniej sprzyja wzajemnemu 
poznaniu, tym bardziej pogłębia stereotypy, zarówno ze strony turystów, jak i go-
spodarzy, którzy nierzadko manipulują spragnionymi autentyczności przybyszami, 
uważając ich za durniów, gotowych kupić wszystko, co tylko się im zaoferuje. Taką 
opinię przedstawia na przykład J. Laxon na podstawie analiz stereotypów w turysty-
ce etnicznej w Meksyku. Jej zdaniem turystyka, w trakcie której dochodzi do krót-
kich spotkań z tubylcami, wzmacnia etnocentryzm i nie przyczynia się do zmiany 
wyobrażeń32.

29 W. Burszta, Przeznaczenie: kultura. Cztery uwagi o antropologii globalnego turyzmu, [w:] M. Kazi-
mierczak (red.), W kręgu humanistycznej refl eksji nad turystyką kulturową, Poznań 2008, s. 21; G. Huggan, 
The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins, London–New York, 2001. 

30 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1994, s. 7. 
31 M. Crick, op. cit., s. 329.
32 J. Laxon, How „we” see „them”. Tourism and Native Americans, „Annals of Tourism Research” 

1991, 18, s. 365–391.
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Wyobraźnia turystyczna i projektowanie wizji turystycznego świata jest trzecim 
wątkiem istotnym dla antropologicznego opisu relacji gospodarz–turysta. To, jak tu-
rysta wyobraża sobie świat i ludzi, do których przybywa, determinuje jego stosunki 
z gospodarzami. Często turyści pragnący autentycznej egzotyczności padają ofi arą 
mitów kulturowych o prymitywnym Innym. Wyobrażenia prezentowane w materia-
łach promocyjnych, przewodnikach i literaturze turystycznej, łączą mity i oczeki-
wania, które wpływają na postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości zastanej33. 
A. Wieczorkiewicz wyobraźnię turystyczną określa jako „skłonność do pewnego 
trybu wizualizowania obszarów leżących poza przestrzeniami rutynowej codzienno-
ści, do kojarzenia tej wizji z określonymi zespołami sensów, a następnie odnoszenia 
owych całości do własnej biografi i – tej aktualnie przeżywanej, minionej lub tej, którą 
się projektuje. Wyobraźnia turystyczna w sposób immanentny wiąże się z całokształ-
tem życia społecznego, a nazwać ją można turystyczną wyłącznie dlatego, że istnieje 
w kontekście zespołu praktyk społecznych określanych tym mianem”34. W interesują-
cym eseju autorka zauważa, że wyobraźnia turystyczna kształtowana jest dwutorowo. 
Pierwszy etap to wyrobienie w ludziach nawyku patrzenia w określony sposób, do 
kojarzenia pewnych widoków z tymi, a nie innymi znaczeniami. Faza druga polega na 
kształtowaniu obszaru, który będzie przedmiotem spojrzenia turysty.

„Spojrzenie turysty” to w ostatnich latach swego rodzaju słowo-klucz, równie 
istotne dla badania turystyki, co kategoria autentyczności, z którą zresztą się łączy. 
Trudno polemizować z tezą, że turystyka jest nade wszystko doświadczeniem wizu-
alnym. Zagadnienie wizualności doświadczenia turystycznego pojawia się w wielu 
pracach zarówno antropologicznych, jak i tych, które dziś zalicza się do tzw. visual 
studies. Najbardziej spójną koncepcję roli, jaką odgrywa zmysł wzroku w turystyce, 
przedstawił J. Urry w książce Spojrzenie turysty. Autor, będący socjologiem, uwa-
żany jest dzisiaj za jednego z najważniejszych badaczy turystyki i podróżowania. 
Urry zauważa, iż spojrzenie turystyczne uwarunkowane jest historycznie i kulturowo 
i może przybierać różne formy. Podkreśla również znaczenie, jakie dla badań w kon-
tekście nad kulturą wizualną w turystyce, miało upowszechnienie aparatu fotogra-
fi cznego – obecnie nieodłącznego elementu każdego wakacyjnego wyjazdu.

Próba zastosowania kategorii wizualnych do badania turystyki otwiera szerokie 
perspektywy analityczne. Naukowcy zajmujący się tą sferą poświęcają uwagę takim 
kwestiom, jak materiały promocyjne, ilustrowane czasopisma, fi lmy podróżnicze, 
zdjęcia wakacyjne, pamiątki turystyczne itp. Zaawansowanie w rozwoju tej dziedzi-
ny badań prowadzi do powstania oddzielnej subdyscypliny – semiotyki turystyki35.

Zagadnienie autentyczności doświadczenia turystycznego wciąż pobudza kolej-
nych uczonych do refl eksji, ale i wyciągania odmiennych wniosków. Alma Gottlieb, 
o której pisze A. Wieczorkiewicz, uznaje na przykład, że badaczom powinno się ode-
brać prawo do sądzenia o autentyczności czy nieautentyczności doświadczenia tury-
stycznego, gdyż jest ono niepowtarzalne. „Alma Gottlieb nie pyta o to, czy turystycz-

33 Ch. Buzinde, C. Santos, S. Smith, Ethnic Representations. Destination Imagery, „Annals of Tourism 
Research” 2006, nr 33/3, s. 707–728. 

34 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 169. 
35 S. Owsianowska, Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), op. cit., s. 117–139. 
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ne doświadczenie jest autentyczne, lecz o to, z czym turystom kojarzy się pojęcie 
autentyczności i jakimi kryteriami się oni kierują, określając daną rzecz, zdarzenie 
czy przeżycie jako autentyczne. To oni stają się ekspertami orzekającymi o jakości 
własnych doświadczeń. Na tym polega przejście od zewnętrznego traktowania au-
tentyczności, kiedy to uprzywilejowany jest klarowny zespół pojęć, jakim dysponuje 
specjalista-naukowiec, do perspektywy emicznej, wyczulonej na subiektywny punkt 
widzenia osób zaangażowanych w zjawiska turystyczne”36. Jak zauważa C. Morley, 
doświadczenie turystyczne jest nieskończenie indywidualne, jest bowiem sposobem 
bycia-w-świecie37.

***
Kolejną ważną teorią, która w sposób holistyczny dąży do wyjaśnienia zjawisk tury-
stycznych, jest ujęcie turystyki jako współczesnego imperializmu. Stanowisko takie 
przedstawili jako pierwsi Turner i Ash: „Współczesna turystyka jest formą kulturo-
wego imperializmu. W nieustającej pogoni za słońcem, zabawą i seksem złote hor-
dy poszukiwaczy przyjemności niszczą lokalne kultury, plugawiąc świat. Turysty-
ka jest zewnętrzną inwazją wysoko rozwiniętych metropolii na nieucywilizowane 
peryferia”38. Te mocne słowa zostały napisane ponad trzydzieści lat temu, ale wydają 
się prorocze, gdy bierze się pod uwagę przemiany zachodzące we współczesnym 
świecie. Wielu badaczy (i tych, którzy po prostu dużo podróżują) zgadza się co do 
tego, że skutki rozwoju turystyki w wielu miejscach przyczyniły się do destrukcji 
kultur, ludzi i środowiska naturalnego. Chodzi przede wszystkim o nieokiełznaną 
ekspansję turystyki masowej, która opanowując kolejne terytoria, zmienia całko-
wicie oblicze regionów nazywanych do niedawna Trzecim Światem. Pogląd o im-
perialistycznym obliczu turystyki podziela także D. Nash, traktując turystykę jako 
proces zmiany kulturowej39. W wyniku ekspansji turystycznej w najbardziej oddalo-
nych miejscach na świecie powstają przestrzenie turystyczne (o których Cohen pisał 
jako o „bańkach przestrzennych” – miejscach, gdzie turyści, pomimo że wyruszają 
z domu, znajdują się nieustająco pod „kloszem”, chroniącym ich przed zetknię-
ciem z nieznanym otoczeniem. Podróżując, przemieszczają się pomiędzy kolejnymi 
„bańkami”, a więc lotniskiem, hotelem, restauracją. Wszystkie one są ustandaryzo-
wane odpowiednio do wyobrażeń cywilizowanego człowieka Zachodu, tak by towa-
rzyszyło mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu znajomego środowiska)40. Turyści 
rekrutujący się ze społeczeństw wysoko rozwiniętych muszą jednak wejść w kontakt 
z reprezentantami społeczności przyjmujących. I jedni, i drudzy odgrywają wobec 
siebie pewne role, w ukryciu pogardzając sobą nawzajem. Są wobec siebie obcy, 
a jedynym łącznikiem jest pośrednik kulturowy (przewodnik), łamiący kody kultu-
rowe w komunikacji obu grup. W procesie tych relacji powstaje system turystyczny, 
ulegający dalszemu rozwojowi wraz z rozprzestrzenianiem się turystyki.

36 A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 91. 
37 C.L. Morley, op. cit., s. 2. 
38 L. Turner, J. Ash, The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, Con-

stable 1975, s. 129. 
39 D. Nash, Tourism as a form of imperialism, [w:] V. Smith, M. Brent (red.), op. cit., s. 37–53. 
40 E. Cohen, Contemporary Tourism: Diversity and Change, Emerald Group Publishing, 2004, s. 210. 
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Ostatnim z ważnych nurtów obecnych w badaniach turystycznych ostatnich dzie-
sięcioleci jest koncepcja turystyki jako rytuału, nawiązująca do klasycznej teorii an-
tropologicznej rites de passage Arnolda van Gennepa. W wąskim ujęciu ma ona 
zastosowanie do analizy współczesnego ruchu pielgrzymkowego i turystyki religij-
nej. Badania turystyki pod tym kątem zapoczątkował V. Turner, który użył teorii 
van Gennepa do opisu pielgrzymek wielkich religii41. Jeśli tę teorię traktować szero-
ko, jako pewien model interpretacyjny, można zauważyć, że wyjazd turystyczny ma 
wiele wspólnego z rytuałem przejścia (przede wszystkim zwraca się uwagę na fakt 
przemienienia societas w communitas). N. Graburn w artykule Tourism: The Sac-
red Journey stwierdza, że doświadczenie turystyczne stanowi w dzisiejszym świecie 
substytut doświadczenia religijnego. Jeśli przyjąć, że turystyka oznacza przeciwień-
stwo pracy, wówczas czas doświadczenia turystycznego jest czasem rekreacji, a ra-
czej re-kreacji – powtórnego stawania się. To moment sacrum, czyli przeciwieństwa 
utożsamianej z profanum codzienności42. To, że wakacje pozwalają oderwać się od 
szarzyzny dnia a nawet, jak się często potocznie mówi, nadają sens życiu, gdyż czło-
wiek ma wówczas możliwość zastanowienia się nad sobą czy zmiany – jest do pew-
nego stopnia słuszne, choć koncepcje Turnera i Graburna znalazły swoich krytyków, 
zarzucających autorom zbytnie uogólnienia43.

***
Wciąż niewielu antropologów turystyki podjęło próbę stworzenia ogólniejszego mo-
delu teoretycznego. Wynikać to może z faktu, iż turystyka jest zjawiskiem niezwykle 
złożonym i aby podjąć wyzwanie zaproponowania ujęcia bardziej holistycznego, ba-
dacze muszą skupić się na rzetelnym opisie szczegółowych przypadków.

Metody stosowane w antropologii turystyki zasadniczo nie odbiegają od propo-
zycji metodologicznych, dominujących w całej współczesnej antropologii. Przede 
wszystkim nazwać je można ogólnym pojęciem metodologii interpretacyjnej czy hu-
manistycznej, dążącej nie tylko do wyjaśnienia, ale i rozumienia. Wśród dziewięciu 
ujęć badawczych, które W. Alejziak wymienia w studiach nad turystyką, antropolo-
gia mieści się w kategorii „podejścia interdyscyplinarnego”, polegającego na łącze-
niu najbardziej przydatnych metod i perspektyw badawczych wypracowanych przez 
różne dyscypliny44.

Oczywiście, za podstawowy sposób analizowania zjawiska w antropologii tury-
styki od czasów Hosts and Guests uważa się badania terenowe, na podstawie których 
powstają studia przypadku. Dowolność w pozyskiwaniu materiału jest dosyć duża. 
Stosuje się zatem obserwację uczestniczącą, wywiady, analizę biografi czną, a nawet 
ankietę. Niestety, jak zauważa S. Beeton, większość autorów studiów przypadku nie 
argumentuje, dlaczego akurat wybrany przez nich sposób wydaje im się najbardziej 

41 V. Turner, The Ritual Proces. Structure and Anti-structure, University of Chicago Press, 1969; idem, 
Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przeł. E. Klekot, Kraków 2009. 

42 N. Graburn, Tourism: The Sacred Journey, [w:] V. Smith, M. Brent (red.), op. cit., s. 21–36. 
43 R. Prinke, Turystyka symboliczna. Zachowanie rytualne w aksjologii podróżowania, [w:] M. Ka-

zimierczak (red.), op. cit., s. 62. 
44 W. Alejziak, Metodologia badań w turystyce, [w:] R. Winiarski (red.), op. cit., s. 155. 
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owocny45. Wiele artykułów odznacza się brakiem świadomości metodologicznej – 
stosowanie studium przypadku uważane jest za oczywiste, co nierzadko skutkuje 
redukcjonizmem i nieujmowaniem problemu w wystarczająco szerokiej perspekty-
wie. Problem ten został podjęty w książce J. Phillimore i L. Goodson Qualitative Re-
search in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies. Autorzy w odpo-
wiedzi na powszechne braki metodologiczne opracowań podjęli próbę ujęcia badań 
jakościowych w turystyce w szerszym teoretycznym i fi lozofi cznym kontekście, nie 
rezygnując przy tym z bogatego materiału empirycznego46.

Choć postulat mniejszej niefrasobliwości metodologicznej w analizowaniu tury-
styki pojawia się nierzadko, często badacze wolą zrezygnować z umocowania w ka-
tegoriach jakiegoś określonego podejścia metodologicznego, by zyskać swobodę 
wielostronnego ujęcia problemu:

Spytana o postawę badawczą, o metodologię, o teorię, którą stosuję, odpowiedziałabym 
wymijająco: nie zmierzam do systematycznego wykładu dotyczącego turystyki jako takiej 
– chcę przedstawić antropologiczną refl eksję nad turystyką. Nie oznacza to całkowitej 
dowolności badawczej; wiąże się raczej z moim rozumieniem współczesnej antropologii – 
dziedziny, w której dokonuje się kulturowa autorefl eksja. W tym obszarze można tworzyć 
interpretacje własnego środowiska kulturowego i konfrontować je z tym, co zauważa się 
u innych. Tu pojawiają się pytania o to, w jaki sposób zakorzenieni jesteśmy w naszym 
świecie, jakie sensy przypisujemy ludzkim działaniom i otaczającej nas rzeczywistości47.

Jak pisze R. Prinke: „na początku tego dziesięciolecia zaczęły pojawiać się głosy 
podnoszące problem nieadekwatności obowiązującej metodologii. Mówiono o po-
trzebie „nowego paradygmatu”48. Wyrazem buntu wobec dotychczasowego dyskursu 
panującego w turystyce okazała się książka The Critical Turn in Tourism Studies. In-
novative Research Methodologies49. Jej autorami są przedstawiciele drugiego poko-
lenia badaczy turystyki, zarzucający wcześniejszej generacji wiele wypaczeń w ba-
daniach. Przede wszystkim to, że, podobnie jak w całej antropologii, przez wiele lat 
rzeczywistość opisywali biali mężczyźni, przedstawiciele średniej klasy społeczeń-
stwa zachodniego (WASP). Ich spojrzenie zdeterminowane było europocentrycznie 
(a w przypadku Stanów Zjednoczonych można by powiedzieć o WASP-ocentry-
zmie). Przez dziesięciolecia nie dopuszczali oni do głosu przedstawicieli innych krę-
gów kulturowych oraz kobiet (jak wykazali w badaniach W. Zhao i B. Ritchie, którzy 
w 2006 roku pokusili się o stworzenie swego rodzaju rankingu najbardziej wpływo-
wych badaczy turystyki, wśród pięćdziesięciu czterech osób pojawiły się zaledwie 
trzy kobiety)50. Młodzi badacze oskarżyli także establishment naukowy o eksluzy-

45 S. Beeton, The Case Study in Tourism Research: A Multi-method Case Study, [w:] B.W. Ritchie, 
P.M. Burns, C.A. Palmer, op. cit., s. 37. 

46 J. Phillimore i L. Goodson, Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and 
Methodologies, Routledge, 2004.

47 A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 8. 
48 R. Prinke, op. cit., s. 60. 
49 I. Ateljevic, A. Pritchard, N. Morgan (red.), Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research 

Methodologies, Elsevier, 2007. 
50 Ibidem, s. 15. 
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wizm, przejawiający się w niedrukowaniu artykułów naukowców spoza wybranej 
„śmietanki”. W ramach programu pozytywnego autorzy książki zaproponowali cał-
kowicie nowe podejścia badawcze w analizach turystyki, m.in. autoetnografi ę, studia 
genderowe, badanie poetyki języka uczestników wycieczek. Jak sami stwierdzili, za-
czął się zwrot krytyczny (crtitical turn) w badaniach nad turystyką51. Owocem buntu 
stało się także stworzenie platformy analityczno-dyskusyjnej, w ramach której od 
kilku lat regularnie odbywają się w Chorwacji sympozja naukowe, mające na celu 
prezentację dorobku młodych naukowców.

***
W 1989 roku M. Crick, powołując się na Boissevaina, pisał o kilku problemach, które 
wpływają na stosunek antropologów do turystyki. Pierwszym z nich była domina-
cja ekonomicznego podejścia w badaniach współczesnego podróżowania. Drugim 
– bezpośrednio związanym z pierwszym – nieobecność głosu samych turystów i go-
spodarzy, którzy w badaniach zostali uprzedmiotowieni poprzez sprowadzenie do 
roli ogniw w łańcuchu ekonomicznej wymiany. Trzeci problem Boissevain widział 
w trudności rozróżnienia konsekwencji rozwoju turystyki od ogólnych przemian 
zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Wreszcie zwracano uwagę na 
„syndrom ochrony dobrego dzikiego”. Dzisiejsi antropologowie, niczym Rousseau, 
opłakiwali tradycyjną pierwotność, zanikającą wraz z najazdem „złotych hord”.

Od tego czasu sporo zmieniło się w relacji antropologów i turystów. Dzięki roz-
wojowi turystyki powstała nowa przestrzeń dla antropologicznej działalności. Tury-
styka i antropologia wchodzą ze sobą w ciągłą interakcję. I wydaje się, że obecnie 
nie mniejszą wartością niż to, co antropologia wnosi do badań nad turystyką, jest to, 
co badania nad turystyką mogą wnieść do dzisiejszego rozumienia antropologii – do 
tego, jak postrzega, konceptualizuje i analizuje człowieka i kulturę.

51 Ibidem, s. 41. 


