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O istocie turystyki kulturowej

About the naturę of a heritage tourism

Abstract

In the Polish literaturę of the subject, a heritage or cultural tourism is presented as journeys
(trips) to places whose heritage contents arę large and interesting enough to attract visitors to
come, see and admire them. According to this point of view the heritage tourism is what people do
and how they behave in heritage places being attracted by their landscapes which arę composed
of cultural artifacts and culturally transformed natural environment. This is, however, a superfi-
cial and incomplete point of view. Cultural tourism is not only the result of the attracting power
of heritage places but also, if not primarily, the result of specific motives which push people to
visit other cultures or their still existing remains. It is better and morę appropriate to assume that
cultural tourism is the effect of the influence of two groups of factors; those having the form of
motives which push indhdduals to visit heritage places and those presenting the attractive power
of the heritage landscapes that puli individuals to travel there. As shown in this paper, these speci-
fic motives rather than magnetic power exerted by heritage places arę responsible for the process
of creating trips to heritage destinations. This specific motivation, its basie attribute which is
authenticity in particular, and morę precisely the search for authenticity constitutes the essence
of heritage tourism. In the literaturę of the subject there arę three interpretations distinguished
with regard to the concept of authenticity. They arę known as an objective approach, constructive
approach and existential one. According to the first approach tourists search for the objective at-
tributes of toured objects and authenticity is perceived in terms of whether these objects arę madę
or enacted by local people consistently with their customs or tradition. Constructive approach
assumes that what tourists perceive is not real (objective) but it is a social construct formed by
their imagery, beliefs and expectations. Existential authenticity nieans searching for authentic life
which is believed to exist in heritage tourism destinations. The three approaches arę presented
firstly in the paper and then described in relation to four basie types of heritage tourism.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe, motywy podróży, autentyczność.

Wstęp

Jak każdy rodzaj turystyki, również tu-
rystyka kulturowa jest zjawiskiem złożonym
i zróżnicowanym. W rodzimej literaturze
przedmiotu brakuje jednak głębszych rozwa-
żań nad j ej istotą. Definiowana jest najczęściej
w sposób dość powierzchowny, jako podróże
do miejsc, w których zlokalizowane są zasoby

(walory) dziedzictwa kulturowego. W artyku-
le postarano się udowodnić, opierając się na
współczesnej literaturze zagranicznej, że tury-
stykę kulturową wyróżniają nie tyle atrybuty'
miejsc, gdzie można obcować z dziedzictwem
kulturowym, ile szczególny rodzaj motywacji
odpowiedzialny za to, że ludzie odbywają do
nich podróże. Właśnie ten specyficzny rodzaj
motywacji, a w szczególności jej podstawowy
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atrybut jakim jest poszukiwanie autentyczno-
ści decydują o istocie turystyki kulturowej. W
pierwszej części artykułu zaprezentowano de-
finicję turystyki kulturowej i dokonano klasy-
fikacji zjawiska, w drugiej natomiast skupiono
się na j ej istocie.

Definicja i rodzaje i turystyki kulturowej

Wygodnym punktem wyjścia dalszych roz-
ważań jest sięgnięcie do dość typowej definicji
turystyki kulturowej zawartej w jednym z naj-
popularniejszych podręczników turystyki [2].
Autor nie stosuje przymiotnika kulturowy, ale
kulturalny, w związku z czym to co definiuje
nazywa turystyką kulturalną. Według niego
„... turystyka kulturalna to przemieszczanie
się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do
miejsc atrakcji kulturalnych w celu zdobycia
nowych informacji i doświadczeń i zaspoko-
jenia własnych potrzeb. Z definicji wynika, że
turystyka kulturalna obejmuje zarówno wy-
twory kultury z przeszłości, jak i wytwory kul-
tury współczesnej oraz sposoby życia danych
grup ludzi lub regionów; obejmuje turystykę
zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz tu-
rystykę zorientowaną na sztukę. Przez pojęcie
turystyki kulturalnej rozumie się każdą formę
turystyki, w której zawarte są oferty kultural-
ne. W efekcie, w zasadzie wszelkie rodzaje
turystyki mają związek z kulturą" [2, s. 81].
W tym nieco przydługim cytacie najważniej-
sze jest ostatnie zdanie, z którego wynika, że
turystyka kulturowa jest pojęciem nieostrym,
mogącym oznaczać nie jedno, ale szereg roz-
maitych zjawisk. Występują w każdej sytuacji,
w ramach której osoby uprawiające dowolny
rodzaj turystyki przejawiają zainteresowanie
kulturą i dziedzictwem kulturowym. Taki punkt
widzenia, wynikający z przyjętej definicji, pro-
wadzi do wniosku, że tak naprawdę turystyka
kulturowa nie jest osobnym, oryginalnym zja-
wiskiem, ale istnieje w wielu postaciach często
dość odległych od siebie jeśli chodzi o tury-
styczny kontekst.

Naukowcy i badacze wyraźnie preferują
sytuację, gdy ich przedmiot badania jest jasno
i precyzyjnie określony. Ma to swoje pozytyw-
ne konsekwencje w postaci wiarygodnych re-
zultatów prowadzonych badań i odczuwalnej
wartości formułowanych uogólnień. Pojawia

się w związku z tym pytanie: czy przedmiot ba-
dania jakim jest zjawisko turystyki kulturowej
można również określić jasno i precyzyjnie. In-
nymi słowy, czy można zdefiniować turystykę
kulturową jako odrębne zjawisko posiadające
wyraźnie określone granice znaczeniowe? W
dalszym ciągu tekstu dokonano próby sformu-
łowania takiej definicji, zanim to jednak nastą-
pi należy kilka słów powiedzieć na temat istoty
samego zjawiska podróży turystycznych.

Każdy rodzaj turystyki stanowi rezultat
działania dwóch grup czynników: (1) czynni-
ków skłaniających ludzi do czasowego opusz-
czenia miejsc stałego pobytu (zamieszkania)
lub zgodnie z terminologią używaną w litera-
turze zagranicznej, czynników wypychających
(ang. push factors) oraz (2) czynników przy-
ciągających ich do miejsc docelowych (tury-
stycznych). To zatem jak zachowuje się turysta
zależy od:
• wpływu przyczyn wewnętrznych, osobo-

wych, związanych z nim samym, wypychają-
cych go z miejsca stałego pobytu i zapocząt-
kowujących zjawisko podróży turystycznej,

• przyciągającej siły walorów turystycznych,
odmiennej dla różnych miejsc i powodu-
jącej, że turysta wybiera jedne miejsca, nie
poświęcając lub poświęcając niewiele uwagi
innym miejscom [6].
Jeżeli turystyka kulturowa jest czymś odręb-

nym w stosunku do innych rodzajów turystyki,
to odrębna powinna być także natura obydwu
wymienionych grup czynników, a więc od-
mienne powinny być motywy powodujące po-
wstawanie podróży, a równocześnie odrębne
powinny być walory turystyczne przyciągające
turystów. Na przykładzie przytoczonej wcześ-
niej definicji turystyki kulturowej według W.
W. Gaworeckiego widać, że łatwiejsze do zde-
finiowania są czynniki przyciągające. Są nimi
wszelkie przeszłe i obecne przejawy kultury
materialnej i niematerialnej, zlokalizowane
w określonym miejscu lub miejscach (doce-
lowych). Trudniej jest natomiast precyzyjnie
zdefiniować czynniki wypychające, a więc
motywy jakimi kieruj ą się turyści. Tutaj ocze-
kiwania o kulturowym charakterze mieszają
się, czy też wchodzą w różne kombinacje z
oczekiwaniami wynikającymi ze specyfiki in-
nych rodzajów turystyki preferowanych przez
wybierających się w podróż. Na znaczenie tych
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czynników zwrócił ostatnio uwagę A. Kowal-
czyk w swojej definicji turystyki kulturowej
[5, s. 13-14].

Definiując turystykę kulturową większość
autorów kładzie nacisk nie tyle na obydwie
wspomniane grupy czynników równocześnie,
ile na jedną z tych grup co sprawia, że w litera-
turze przedmiotu mamy do czynienia z dwoma
podejściami do sposobu rozumienia turystyki
kulturowej. Z jednej strony jest ona traktowana
jako zachowanie polegające na podróżowaniu
do miejsc, które przyciągają swoimi zasobami
i walorami dziedzictwa kulturowego. Przykła-
dem takiego ujęcia jest podana definicja W.
W. Gaworeckiego czy na przykład definicja
uznawana przez wielu autorów już za jedną z
klasycznych [16, s. 21]. Według jej autora tury-
styka kulturowa to taka, która koncentruje się
na dziedzictwie kulturowym obejmującym za-
równo obiekty jak i krajobrazy począwszy od
historycznych budynków i dzieł sztuki, a skoń-
czywszy na malowniczej scenerii. Inni dodają
do tego lokalne tradycje, miejscowy folklor,
dzieła sztuki ludowej, lokalną historię, miej-
scowe obyczaje i obrządki ludowe [1]. Według
tego podejścia turystyka kulturowa jest niczym
innym tylko tym co robią turyści w miejscach
atrakcyjnych ze względu na walory dziedzi-
ctwa kulturowego.

Zgodnie z drugim podejściem turystyka
kulturowa jest nie tyle rezultatem przyciągania
turystów do miejsc ciekawych pod względem
kulturowym, ile rezultatem potrzeby przeżycia
emocji bądź poznania intelektualnego jakich
dostarcza obcowanie z doświadczeniami kul-
turowymi innymi niż własne [10]. Turystyka
kulturowa „oparta jest na nostalgii za tym co
minęło i na potrzebie doświadczania odmien-
nych krajobrazów i form kulturowych" [19].
Okazuje się, że to drugie ujęcie, w przeciwień-
stwie do pierwszego, dostarcza lepszych prze-
słanek dla sformułowania jasnej i jednoznacz-
nej definicji turystyki kulturowej. Jej autorami
są wspomniani już raz Poria, Butler i Aires [9].
Wyróżnili oni cztery podstawowe rodzaje tu-
rystyki związanej z miejscami występowania
zasobów kulturowych:
• uprawianej przez turystów, którzy nie są

świadomi tego jakie walory kulturowe znaj-
dują się w docelowym miejscu ich pobytu;
ich związek z turystyką kulturową polega je-

dynie na tym, że znaleźli się w miejscu gdzie
występuj ą zasoby dziedzictwa kulturowego,

• uprawianej przez turystów, którzy są świa-
domi wartości kulturowej miejsca, ale przy-
ciągnięci zostali przez inne jego atrakcje,

• uprawianej przez turystów, którzy są świa-
domi wartości kulturowej miejsca, ale nie
traktują jej jako fragmentu swojego własne-
go dziedzictwa kulturowego,

• uprawianej przez turystów, którzy są zarów-
no świadomi wartości kulturowej miejscajak
również traktuj ą j ego zasoby jako część swo-
jego dziedzictwa kulturowego [9, s. 248].
Turyści uprawiający trzy pierwsze rodzaje

turystyki określeni zostali jako turyści w miej-
scach kulturowych (tourists at heritage places),
natomiast jedynie ostatnia ich kategoria uzna-
na została przez autorów za przedstawicieli tu-
rystyki kulturowej, a więc za właściwych tury-
stów kulturowych (heritage tourists). Zgodnie
z tym punktem widzenia, turystykę kulturową
wyróżniają preferencje podróżujących ludzi,
a nie atrybuty miejsca docelowego. Turystyka
kulturowa to zatem przemieszczenia ludzi, dla
których podstawowym motywem wyjazdu do
miejsc docelowych jest zainteresowanie ist-
niejącymi tam walorami kulturowymi z punk-
tu widzenia ich związku z własnym dziedzi-
ctwem kulturowym [9], [11]. Ten związek jest
kluczowy dla zrozumienia turystyki kulturo-
wej. Oznacza on, że tak naprawdę chodzi o to,
czy turysta zwiedzając miejsce jest świadomy
tego, z czym obcuje, przy czym ta świadomość
jest w decydującym stopniu zdeterminowana
systemem wartości określonym przez stosunek
do własnego dziedzictwa i potrzeby jego kon-
frontacji z tym co doświadcza w miejscu do
którego przybył lub ma zamiar się wybrać.

Turystyka kulturowa różni się od turystyki
do miejsc kulturowych również tym, że za-
wiera dużo większy ładunek emocjonalny. W
zachowaniu ludzi odwiedzających miejsce o
określonym związku z ich własną kulturą za-
uważyć się daje prawidłowość polegająca na
tym, że poziom satysfakcji, odczucie dumy,
chęć pozostania na dłużej, skłonność do po-
nownej wizyty oraz informowania innych o
swoich przeżyciach rosną wraz ze stopniem
podobieństwa między własnym dziedzictwem
kulturowym, a tym odkrytym czy doświadcza-
nym na miejscu [9].
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Podana definicja nasuwa jednak pewną
wątpliwość. Jeżeli tym, co wyodrębnia tury-
stykę kulturową, jest konieczność traktowania
walorów kulturowych odwiedzanego miejsca
jako fragmentu własnego dziedzictwa odwie-
dzających, to wykluczone zostają wszelkie
przypadki gdy takiego związku brakuje. Pomi-
nięty zatem zostaje trzeci spośród wymienio-
nych wcześniej rodzaj turystyki, a mianowicie
uprawianej przez ludzi, którzy są świadomi
wartości kulturowej miejsca, ale nie traktują
jej jako fragmentu swojego własnego dziedzi-
ctwa kulturowego. A zatem turystą kulturo-
wym nie jest osoba, która kontempluje walory
kulturowe odwiedzanego miejsca, która jest
świadoma jego wartości, ale nie stanowi on
w żadnym stopniu części jej własnej kultury.
Fakt, że może być nim zafascynowana nie ma
tu żadnego znaczenia, jak również to, że ta fa-
scynacja czy ciekawość stanowi podstawowy
motyw jej pobytu w danym miejscu. Zgodnie
z tym podejściem, do turystów kulturowych
nie można zatem zaliczyć Japończyków, Ko-
reańczyków, a ostatnio również Chińczyków
czy Hindusów, którzy przyjeżdżają do Europy
podziwiać dziedzictwo kulturowe kontynen-
tu. Nie można zaliczyć rzesz Europejczyków
zwiedzających zabytki i podziwiających krajo-
brazy kulturowe krajów azjatyckich czy miejsc
kultury przedkolumbijskiej w Ameryce tylko
dlatego, że to co chcą zobaczyć nie mieści się
w kategoriach ich kulturowego dziedzictwa. A
przecież w podanych przykładach spełnione są
inne ważne kryteria zdefiniowanej wyżej tu-
rystyki kulturowej. Podstawowym motywem
wyjazdu jest zainteresowanie czy świadomość
wartości kulturowej miejsc docelowych, jak
również z pobytem związany jest niewątpliwie
duży ładunek poznawczy i emocjonalny. Wy-
daje się, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby do
turystyki kulturowej zaliczyć również powyż-
sze przykłady wyjazdów, którymi kieruje zain-
teresowanie kulturą zupełnie inną niż własna.
Aby można było to zrobić, należy zmodyfiko-
wać sposób w jaki w definicji interpretowany
jest związek z własnym dziedzictwem kulturo-
wym. Nie powinien on sprowadzać się jedynie
do relacji podobieństwa zasobów kulturowych
miejsca do dziedzictwa kulturowego turystów,
ale zostać poszerzony o jeszcze jedną relację,
relację odmienności obydwu tych kategorii.

Turysta kulturowy to również taki, który kon-
frontuje to co ogląda z kanonami właściwymi
dla jego własnej kultury, które mogą być zu-
pełnie inne niż te z którymi obcuje i to właś-
nie stanowi przedmiot jego zainteresowania
oraz motyw pobudzający do przyjazdu. Moż-
na zatem powiedzieć, że turystyka kulturowa
to przemieszczenia ludzi, dla których podsta-
wowym motywem wyjazdu do miejsc doce-
lowych jest zainteresowanie istniejącymi tam
walorami kulturowymi z punktu widzenia ich
związku z własnym dziedzictwem kulturowym
w kategoriach bądź to podobieństwa bądź od-
mienności wobec niego.

Co jednak stanowi istotę zainteresowa-
nia dziedzictwem kulturowym odwiedzanych
miejsc? Istotą tego zainteresowania, a rym
samym istotą turystyki kulturowej jest poszu-
kiwanie autentyczności. Zagadnienie to omó-
wiono w drugiej części artykułu.

Poszukiwanie autentyczności jako istota
turystyki kulturowej

Problematyka autentyczności w zachowa-
niu turystów pojawiła się stosunkowo nie-
dawno na gruncie socjologii turystyki. Punk-
tem wyjścia stała się koncepcja D. Boorstina
z 1964 r. [8, s. 21], zgodnie z którą członko-
wie zaawansowanego społeczeństwa przemy-
słowego, takiego jak amerykańskie, poddani
władzy rosnącego w siłę wpływu mediów, nie
potrafią odbierać i doświadczać otaczającej
rzeczywistości w jej realnym kształcie, ale ży-
wią się pseudowydarzeniami produkowanymi
głównie przez, bądź za pośrednictwem, środ-
ków masowego przekazu. Najbardziej spekta-
kularnym przykładem takiego zachowania jest
turystyka masowa. Jej istota polega na tym,
aby przy minimum wysiłku spędzić czas w
miejscach docelowych, które z reguły za tury-
stów wybierają biura podróży i w których zo-
stały zapewnione warunki podobne do tych do
jakich przyzwyczaili się w swoich miejscach
zamieszkania, bez ryzyka konfrontacji z od-
wiedzaną rzeczywistością, której często nie
potrafią zrozumieć i której najczęściej obawia-
ją się. Izolowani od miejscowych ludzi, biernie
oczekujący przyjemności serwowanych przez
organizatorów, turyści obserwują otaczający
świat z okien hoteli i autobusów zadowalając
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się sztucznymi i nieautentycznymi wydarzenia-
mi specjalnie preparowanymi na ich potrzeby,
aby mieli co przeżywać i o czym opowiadać
po powrocie do domu. Masowa skala zjawi-
ska sprawia, że powstaje mechanizm napędza-
ny nie tylko przez biura podróży i media, ale
także miejscową ludność, która bierze udział
w tworzeniu pseudoatrakcji (pseudowydarzeń)
turystycznych dla przyciągnięcia nowych rzesz
wyobcowanych turystów.

Koncepcja, zgodnie z którą prawdziwym
motywem podejmowania podróży jest poszu-
kiwanie autentyczności nawiązuje w jakimś
stopniu do poprzedniej [4]. Jej autor, MacCan-
nell, podobnie jak Boorstin, zajął się problema-
tyką roli jaką w życiu współczesnych odgrywa
zainteresowanie przeżyciami pod wpływem
powierzchownych, sztucznych i nieautentycz-
nych rzeczy i zdarzeń. Jego koncepcja dotyczy
również turystyki, sięga jednak głębiej. Punk-
tem wyjścia jest założenie, że turyści w grun-
cie rzeczy poszukuj ą prawdziwej rzeczywisto-
ści, poszukują tego co jest autentyczne. Pogoń
za autentycznością ma swój ą przyczynę w po-
wtarzalnym, rutynowym i najczęściej nudnym
życiu jakie prowadzą u siebie, w miejscach
swojego zamieszkania i pracy. Właśnie dlatego
turystów fascynuje prawdziwe życie innych,
uważaj ą bowiem, że porównując je z własnym
odnaleźć mogąjego prawdziwy sens [15]. To, z
czym jednak spotykaj ą się nie jest autentyczne.
Nie jest autentyczne za sprawą wspomnianego
już wcześniej mechanizmu stworzonego przez
biura podróży, media i miejscową ludność.
Szczególnie ta ostatnia nie jest zainteresowa-
na, z różnych względów, w pokazywaniu tego
co prawdziwe w jej życiu i kulturze i wspól-
nie z pozostałymi dwoma rodzajami instytucji
zastępuje rzeczywistość inscenizacjami. Na
potrzeby turystów tworzone są więc sztuczne
scenariusze, mechanizm i kulisy których są dla
turystów niedostępne i które są konsumowa-
ne w przekonaniu, że to czego są świadkami
jest autentyczne i prawdziwe. Pojawia się to
co MacCannell nazywa autentycznością in-
scenizowaną (staged authenticity) i to właśnie
ona w istotnym stopniu określa treść i kształt
atrakcji turystycznych, z którymi tak naprawdę
spotykaj ą się i obcuj ą podróżuj ący.

Z tego, co zostało powiedziane wyżej wy-
nika, że atrakcje turystyczne można podzielić

na dwa rodzaje: takie, które są autentyczne i
takimi pozostają w związku z tym, że nie stały
się jeszcze obiektami oddziaływania mechani-
zmu transformacji inscenizacyjnej oraz takie,
których autentyczność została przekształco-
na i posiada sceniczny charakter. Postępujący
proces globalizacji turystyki sprawia, że liczba
tych pierwszych gwałtownie maleje, co prę-
dzej czy później musi doprowadzić, jeżeli już
nie doprowadziło, do sytuacji gdy jedynym
rodzajem atrakcji, które przyciągają turystów
będą atrakcje prezentujące wymodelowaną au-
tentyczność. Fakt ten sprawia, że zagadnienie
autentyczności budzi coraz liczniejsze kon-
trowersje i krytykę. Jeżeli jedynym rodzajem
autentyczności jest ta inscenizowana to raczej
trudno mówić o prawdziwej autentyczności
jako motywie podróżowania, a raczej używać
jej tylko w tym drugim znaczeniu. Współ-
czesna literatura podchodzi jednak inaczej do
problemu. Pojęcia autentyczności nie należy
rozpatrywać jedynie w kategoriach dychotomii
autentyczność-nieautentyczność czy sztuczna
autentyczność. Autentyczność można inter-
pretować na inne sposoby sprawiające, że jako
pojęcie i zjawisko jest nadal aktualna i posiada
praktyczne znaczenie jako kategoria badaw-
cza. Nie jest ona bowiem jednorodna w swej
naturze. Wang [17] wyróżnił trzy jej rodzaje,
które nazwał autentycznością odpowiednio
obiektywną, konstruktywną i egzystencjalną.

Jak twierdzi Wang [17, s. 350], autentycz-
ność obiektywna jest pojęciem, które wywodzi
się z praktyki korzystania z muzeów i galerii
sztuki, gdzie dla zwiedzających, a w szczegól-
ności zainteresowanych dziełami sztuki, waż-
ną jest kwestia czy eksponat jest oryginalny i
w związku z tym prezentuje wartość jaką się
mu przypisuje (nie tylko pieniężną, ale rów-
nież symboliczną). Z kręgu muzealnictwa i
wystawiennictwa przeniesiona ona została na
turystykę. Obcując z takimi przejawami kul-
tury w innych, odległych miejscach jak ob-
rzędy, ceremonie, rytuały, festiwale, a także
związane z nimi lub też nie, rozmaite obiek-
ty od rękodzieła począwszy a na budowlach
skończywszy, turystów interesuje czy są one
autentyczne czy nie autentyczne w tym sensie,
że są odtwarzane lub powstały jako rezultat
twórczości mieszkańców zgodnie z obowią-
zującymi w ich kulturze tradycjami i obycza-
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jami. Turyści skupiaj ą uwagę na unikalności i
oryginalności oglądanych zdarzeń albo obiek-
tów, fachowości ich prezentacji czy wykona-
nia, spójności z miejscową kulturą i historią,
estetycznymi wrażeniami jakich dostarczają
oraz ich funkcjonalnością i użytecznością [3, s.
567]. O autentyczności w sensie obiektywnym
można mówić zatem wtedy, gdy nastąpi akt
uznania waloru turystycznego za autentyczny
przez turystów. Odnosi się ona zatem do ory-
ginałów (obiektów, zdarzeń) kulturowych, a
jej doświadczanie jest niczym innym jak ak-
tem poznawczym dotyczącym i oceniającym
autentyczność oryginału. Właśnie tak auten-
tyczność prezentowana jest w koncepcjach
Boorstina i MacCannella. W szczególności
drugi z nich rozpatruje reakcje turysty w ka-
tegoriach dychotomii autentyczny-nieauten-
tyczny. Dla McCannella turystyka jest w swej
istocie poszukiwaniem autentyczności i dlate-
go zachowanie turysty polega na pogoni za jej
przejawami. Nawet wprowadzając pojęcie in-
scenizowanej autentyczności, dalej zakłada, że
turysta poszukuje autentycznych przeżyć, ale
wskutek działania procesu przekształcania wa-
lorów turystycznych w produkty na sprzedaż,
które oferowane są jako rzekomo autentyczne,
turyści stają się ofiarami inscenizowanej auten-
tyczności.

Autentyczność w sensie obiektywnym jest
w gruncie rzeczy prostym aktem poznawczym,
sprowadzającym się do uznania czegoś za au-
tentyczne lub nie. Prostym w tym sensie, że
nie poddanym oddziaływaniu innych czynni-
ków zewnętrznych w stosunku do samego za-
biegu percepcji. Wielu autorów wierzy jednak,
że autonomiczny proces percepcji to za mało,
żeby określić czy coś jest autentyczne. Czło-
wiek jest jednostką społeczną, podlegającą
wpływom społecznego otoczenia i przez nie
kształtowaną, i ten fakt musi wpływać na to jak
widzi i ocenia obiekty i zjawiska z którymi ob-
cuje. Ów społeczny aspekt uwzględniony zo-
stał w konstruktywnej interpretacji autentycz-
ności [17, s. 353-356]. Podstawowym dla tej
interpretacji jest założenie, że świat otaczający
ludzi nie istnieje obiektywnie, niezależnie od
ich świadomości lecz przeciwnie, jest przez
nich w tej świadomości konstruowany. Ludzie
konstruują otaczający świat zgodnie ze struk-
turyzującym ich świadomość systemem warto-

ści, norm i zasad, kształtującym się w procesie
społecznej socjalizacji. Ogląd otaczającego
świata nie jest więc autonomiczny, ale podda-
ny zabiegom odwoływania się do już przyswo-
jonych i przyswajanych wzorców i schematów.
Jest zatem projekcją stereotypów i oczekiwań
charakterystycznych dla kultury, z której po-
chodzą. Przy takim założeniu, autentyczność
lub nieautentyczność jest wynikiem tego jak
turyści widzą i odbierają odwiedzane walory i
obiekty zgodnie ze swoim własnym, ukształto-
wanym społecznie sposobem rozumienia, defi-
niowania i interpretacji autentyczności. Odbiór
ten kształtuje wyobraźnia, oczekiwania, prefe-
rencje, wiara, a nawet polityczne przekonania.
Jeżeli uznają, że jakiś obiekt czy turystyczny
walor jest autentyczny to jest on takim, gdyż
takie jest ich przekonanie, a to właśnie ono w
podejściu konstruktywnym rozstrzyga o sta-
tusie autentyczności. Powołując się na Wan-
ga [17] można powiedzieć, że turyści kierują
się bez wątpienia autentycznością, nie jest to
jednak autentyczność oryginalnych obiektów i
zdarzeń kulturowych jak w przypadku auten-
tyczności obiektywnej, ale autentyczność sym-
boliczna, prezentująca społeczny konstrukt.
Oryginalne obiekty i zdarzenia kulturowe nie
dlatego są autentyczne bo są oryginalne, ale
dlatego, że są odbierane jako znaki lub symbo-
le autentyczności [17, s. 356]. Konsekwencją
tak rozumianej autentyczności jest możliwość
jej zmian w czasie. Walor turystyczny dotąd
nieautentyczny może z czasem nabierać auten-
tyczności, wystarczy bowiem, że zmienią się
czy przekształcą wzorce i schematy, według
których ludzie konstruują swój pogląd.

W przeciwieństwie do autentyczności
obiektywnej czy konstruktywnej, autentycz-
ność w sensie egzystencjalnym nie ma nic
wspólnego z obiektami i zdarzeniami o cha-
rakterze realnych walorów turystycznych. Jest
ona przede wszystkim stanem ducha wywoła-
nym odmiennością sytuacji jaką stwarza po-
dróż turystyczna. Podróż poprzez swój ą inność
w stosunku do codziennej rzeczywistości w
miejscu zamieszkania wyzwala u turystów au-
tentyczne własne ,ja". Powołując się na Freu-
da, Wang [17, s. 360-361] tłumaczy pojawienie
się autentycznego , ja" jako efekt ścierania się
dwóch stron ludzkiej świadomości: racjonal-
nej i samo ograniczającej oraz emocjonalnej
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i spontanicznej. Przewaga strony emocjonal-
nej jest charakterystyczna dla społeczności
prezentujących prymitywny stopień rozwo-
ju cywilizacyjnego, ale także dla wczesnych,
dziecięcych lat życia każdego człowieka. Z
kolei przewaga czynnika racjonalnego, dyscy-
plinującego jest właściwa dla współczesnego,
zurbanizowanego, nowoczesnego świata jak
również dla dojrzałego okresu w życiu czło-
wieka. Gdy zachwiana zostanie równowaga
między obydwoma stronami w taki sposób, że
przewagę zdobędzie czynnik racjonalny włas-
ne ,ja" przybiera nieautentyczny charakter. To
zachwianie równowagi wynika stąd, że ludzie
w swoim zachowaniu są ograniczani różnymi
konwenansami, obowiązkami i regułami wyni-
kającymi ze społecznych ról jakie odgrywają
we współczesnym, nowoczesnym życiu pub-
licznym. Ponieważ przez większość swego do-
rosłego życia muszą wypełniać te role, traktują
możliwość przeżycia autentycznego, własnego
,ja" jako jedyny sposób przeciwstawienia się
racjonalnemu i wymuszonemu porządkowi, w
którym uczestniczą. W ich przekonaniu bycie
sobą, a więc realizowanie autentycznego włas-
nego ,ja" może odbywać się w innych miej-
scach niż miejsca ich codziennej, rutynowej
działalności, '...poza przestrzenią zdominowa-
ną przez instytucje, w przestrzeni określonej
kulturowymi i symbolicznymi granicami, któ-
re oddzielają profanum od sacrum, odpowie-
dzialność od wolności, pracę od wypoczynku
i nieautentyczne, publiczne role od autentycz-
nego, własnego „ja"' [17, s. 361]. Warunki te
spełnia przestrzeń turystyczna. W jej obrębie
istnieje możliwość obcowania z innymi mode-
lami i wzorcami życia, w nich równocześnie
cofać się można do przeszłości, do tamtych by-
łych, być może innych, a być może podobnych
zdarzeń i zachowań. W ich obrębie odczuwa
się znacznie wyraźniej sens miejsca i sens
czasu. W takich sytuacjach, w obliczu doznań
odmiennych niż te kojarzone z miejscami zru-
tynizowanego, codziennego życia i pracy poja-
wia się atmosfera sprzyjająca staniu się sobą,
przeżycia autentycznego, własnego „ja".

Poszukiwanie autentyczności nie jest cha-
rakterystycznym wyróżnikiem wszystkich ro-
dzajów turystyki. Są takie jej rodzaje, które w
ogóle nie mają nic z nią wspólnego, na przy-
kład wiele rodzajów turystyki specjalistycznej,

podczas gdy równocześnie dla innych rodzaj ów
turystyki stanowi ona najważniejszy składnik
motywujący ludzi do podróży. Są to te rodzaje
turystyki, których celem jest obcowanie bądź
to z innymi ludźmi w miejscach ich życia (po-
szukiwanie sensu miejsca), bądź obcowanie z
pozostałościami z przeszłości (poszukiwanie
sensu przeszłości). Właśnie te obszary stano-
wią domenę turystyki kulturowej i chyba dla-
tego wielu autorów skłania się ku przekonaniu,
że autentyczność stanowi właściwy i najważ-
niejszy motyw jej uprawiania [1].

Ponieważ autentyczność, a przynajmniej jej
percepcja, jest ważnym atrybutem turystyki
kulturowej [14], należy wspomnieć o pewnej
ciekawej właściwości, którą jest szczególna
podatność zasobów dziedzictwa kulturowego
na przypisywanie im autentyczności i którą
trudno znaleźć w przypadku innych rodzajów
turystyki. Ta cecha bierze się ze specyfiki wa-
lorów kulturowych przyciągających ruch tury-
styczny, które z samej swej istoty są poddawa-
ne ocenie z punktu widzenia ich prawdziwej
wartości, bez względu na to czy są to nieru-
chome obiekty czy też ludzie w trakcie speł-
niania swoich kulturowych ról. Poszukiwanie
autentyczności jest poszukiwaniem czegoś co
jest „[...] nienaruszone, nieskazitelne, praw-
dziwe, nietknięte i tradycyjne, co jest wyjątko-
we w swojej aktualności i wartościowe. Jest to
w końcu wybór o kulturowym charakterze" [7,
s. 590].

Chcąc dokonać analizy sposobów na jakie
autentyczność ujawnia się w turystyce kulturo-
wej, należy wziąć pod uwagę jeden kluczowy
fakt - nie ma nic takiego jak jedna turystyka
kulturowa. Chodzi o to, że uprawiający ją lu-
dzie nie zachowują się podobnie, ale prezen-
tują różne zachowania. Jest ich wiele i jeżeli
przyjmuje się, że poszukiwanie autentyczności
jest decydującym motywem uprawiania tury-
styki kulturowej, to w przypadku poszczegól-
nych zachowań polega ono za każdym razem
na czymś innym. Dlatego zanim przystąpi się
do omawiania problematyki różnorodności w
autentyczności warto dokonać klasyfikacji tych
zachowań. W literaturze przedmiotu brak jest
takiej klasyfikacji w odniesieniu do samej tury-
styki kulturowej, dlatego zastosowany zostanie
jeden z podziałów opracowanych dla turystyki
w ogóle. Wybrano chyba najbardziej uniwer-
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salną klasyfikację pozwalającą zminimalizo-
wać ryzyko popełnienia błędu jej niedopaso-
wania. Jest nią znany w literaturze przedmiotu
podział zaproponowany przez Cohena [12, s.
39], [8, s. 47-48]. Klasyfikacja zachowań tury-
stycznych Cohena oparta jest o dychotomiczne
kryterium „swojskości - nowości" (familiarity
- novelty) odnoszące się do sposobu spędzania
podróży turystycznej. Podział obejmuje cztery
podstawowe rodzaje zachowań turystycznych,
przy czym najczęściej eksponowane są dwa
skrajne przypadki, ponieważ w oparciu o nie
łatwo jest zdefiniować dwa przypadki pośred-
nie. Pierwszym skrajnym przypadkiem jest za-
chowanie, jakie ujawnia typowy turysta maso-
wy podróżujący w sposób zorganizowany (or-
ganized mass tourists), nabywający najbardziej
popularne oferty biur podróży i przy minimum
wysiłku spędzający czas w miejscach docelo-
wych, w których zostały zapewnione warunki
podobne do tych do jakich przyzwyczaił się w
swoim miejscu zamieszkania, bez ryzyka kon-
frontacji z odwiedzaną rzeczywistością, której
często nie potrafi zrozumieć i której najczęściej
obawia się. Przeciwległy biegun prezentowany
jest przez zachowanie, jakie ujawnia typowy
podróżnik, wagabunda (drifter) sam organi-
zujący sobie wyprawy, najczęściej poza popu-
larnymi szlakami, zdany całkowicie na siebie,
poszukujący nowych, nieznanych miejsc, a w
nich egzotycznych i ekstremalnych przeżyć.
Pośrednie rodzaje zachowań prezentuje, z
jednej strony, tzw. indywidualny turysta ma-
sowy (individual mass tourist), a więc turysta
masowy w sensie stosunku do odwiedzanych
miejsc, ale podróżujący indywidualnie, z dru-
giej zaś strony, odkrywca (explorer), poszu-
kujący nowości i niecodzienności, ale ciągle
przywiązany do komfortu. Zachowanie indy-
widualnego turysty masowego przypomina w
pewnym stopniu zachowanie zorganizowane-
go turysty masowego, natomiast badacz jest
bardziej zbliżony do wagabundy (włóczęgi).

Wydaje się wielce prawdopodobne, że wy-
mienione cztery rodzaje zachowań turystycz-
nych dają się wyróżnić także wśród turystów
uprawiających turystykę kulturową. Wyodręb-
niającym się niewątpliwie rodzajem są turyści
masowi podróżujący w zorganizowany spo-
sób. To oni wypełniaj ą place Paryża i Wenecji,
ustawiają się w kolejki przed bazyliką Świę-

tego Piotra w Rzymie czy pod wieżą Eiffla,
przyglądają się życiu i obrzędom tubylców na
Bali czy Hawajach. Zgodnie z teorią MacCan-
nella, to co im się pokazuje jest klasycznym
przykładem zainscenizowanej autentyczności
chociaż wydaje się, że jest jej wyraźnie więcej
w przypadku spektakli wykonywanych przez
ludzi aniżeli w odniesieniu do obiektów ma-
terialnych. Te drugie zachowuj ą więcej auten-
tyczności z racji swojej trwałości i nienaruszal-
ności, pełniąc rolę łączników z przeszłością i
prezentując autentyczność w każdym swoim
detalu stworzonym kiedyś, w odległym czasie.
Jest to przykład wspomnianej już podatności
walorów dziedzictwa kulturowego na bycie
autentycznymi. Ta ich cecha sprawia, że tu-
rysta masowy stymulowany taką manifestacją
autentyczności nie przechodzi obojętnie wobec
niej. Nie jest to jednak autentyczność obiektyw-
na, ale konstruktywna. Turysty masowego ani
nie stać, ani nie jest przygotowany na własną
ocenę na ile to co ogląda jest autentyczne. Jest
na tę autentyczność przygotowany przez mass
media oraz biura podróży. Obowiązujący w
jego kulturowym kręgu system zakodowanych
społecznie przekonań, nastawień, wizerunków
i wierzeń kształtuje zawczasu jego punkt wi-
dzenia, tak, że przyjeżdżając pod Koloseum
czy Pałac Wersalski jest już przekonany, że
spotka czy zobaczy coś autentycznego.

Poszukiwanie autentyczności nie jest obce
masowemu turyście również w przypadku
spektakli czy imprez odtwarzanych przez lu-
dzi. Przykładem są festiwale kulturowe orga-
nizowane przez grupy etniczne pochodzące
z jednego obszaru i rozsypane po świecie tak
jak na przykład Szkoci czy Irlandczycy. Na
festiwal kultury szkockiej w USA przybywają
masowi turyści z obszaru całego byłego impe-
rium brytyjskiego. Organizacja takiej imprezy
poza Szkocją, sprawia, że posiada ona typowe
cechy inscenizowanej autentyczności, gdyż ro-
dzime wzorce kulturowe siłą rzeczy tracą au-
tentyzm zarówno dzięki upływowi czasu jak i
sporej odległości od duchowej ojczyzny. Tym
niemniej badania wskazują, że turyści traktują
festiwal jako autentyczny. W ich przekonaniu
ludzie wędrują po świecie, ale swoją kulturę
biorą ze sobą, a festiwal promując nostalgię za
przeszłością wzmacnia obecne więzi duchowe
i kulturowe [1]. Jest to typowy przykład do-
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świadczania autentyczności konstruktywnej.
Nie może być mowy o jej obiektywnej wer-
sji, gdyż autentyczny oryginał znajduje się w
Szkocji. To co jest prezentowane odbiega od
niego nieraz w istotny sposób. Dla Szkotów
przyjeżdżających na imprezę nie ma to jednak
znaczenia. W swojej świadomości przechowu-
ją przekonanie, że zachowane zostały najistot-
niejsze elementy oryginalnej tradycji i przez
to przekonanie kreowana jest autentyczność
festiwalu.

Nieco inny typ zachowania prezentuje in-
dywidualny turysta masowy. Jest on masowy
w tym sensie, że posiada niektóre nawyki cha-
rakterystyczne dla poprzedniego rodzaju tury-
stów, na przykład przedkłada komfort nad nie-
wygody, dlatego lubi mieć zapewnione wygod-
ne zakwaterowanie, smaczne jedzenie i często
beztroski sposób spędzania czasu. Nie jest jed-
nak tak bierny jak jego masowi koledzy. Często
podróżuje sam lub z jeszcze jedną osobą bądź
w niewielkiej grupce znajomych lub przyjaciół,
własnym środkiem transportu, nie jest więc
podporządkowany zorganizowanej grupie, de-
cydując samemu lub wspólnie z towarzyszami
podróży o wyborze trasy i odwiedzanych miej-
scach. Nie jest tak odizolowany od otaczające-
go świata jak turysta masowy, równocześnie
jednak nie jest skłonny do zbyt bliskiego kon-
taktu z otoczeniem i mieszkańcami odwiedza-
nych miejsc. Ich obyczaje i kulturę poznaje z
pewnego dystansu zapewniającego mu poczu-
cie bezpieczeństwa [18]. Sposób podróżowania
w zamkniętym, odciętym od otoczenia gronie
osób powoduje jednak, że jego doświadczanie
autentyczności niewiele różni się od sposobu
poszukiwania autentyczności przez masowego
turystę. Ponieważ nie jest jednak zupełnie bier-
nym odbiorcą tego co oferują mu odwiedzane
walory dziedzictwa kulturowego jego przeżycie
autentyczności może mieć czasami obiektywny
charakter, szczególnie wówczas gdy poświęca
im więcej czasu i sam szuka wytłumaczenia
natury odbieranych wrażeń. Najczęściej jednak
doświadcza autentyczności w sensie konstruk-
tywnym. Jest to wynikiem jego podatności na
informację i promocję turystyczną, która w
istotnym stopniu sugeruje mu czego powinien
szukać i co powinno go zadowolić.

Tym co jest charakterystyczne dla turystów
prezentujących typ masowy jest przywiązanie

do swojskości, a więc potrzeba podróżowania
przy zachowaniu podstawowych standardów
sprawiających, że zachowane są normy, za-
sady i obyczaje właściwe środowisku z któ-
rego pochodzą. Jest to potrzeba materialnego
komfortu, poczucia bezpieczeństwa i wreszcie
zapewnienie satysfakcji z często kosztownej
imprezy. Zachowanie dwóch kolejnych typów
turystów jest biegunowo odmienne. Cechu-
je je podążanie za nowością. Szukają w dzie-
dzictwie kulturowym czegoś innego niż to, z
czym mają do czynienia na co dzień, czegoś,
co dostarcza nowych wrażeń i to niekoniecz-
nie przyjemnych. Pierwszym przedstawicie-
lem tego rodzaju zachowań turystycznych jest
odkrywca (explorer). Nie korzysta z usług biur
podróży, bardzo wybiórczo traktuje informację
i promocję turystyczną jakiej pełne są środki
masowego przekazu. Podróż organizuje sobie
sam. Przygotowuje się do niej starannie. Zanim
podejmie decyzję sam wybiera trasę i miejsca,
zbiera materiały, kontaktuje się z innymi, szu-
ka informacji specjalistycznej. Raczej nie prze-
mieszcza się utartymi szlakami. Interesują go
nowe, często mało znane lub nieznane miejsca.
Jest ciekawy miejscowych ludzi, ich obycza-
jów i kultury, nie nawiązuje jednak z nimi zbyt
bliskich kontaktów [8, s. 198]. Jeżeli decyduje
się na podróże po utartych szlakach, to podąża
nimi głównie w poszukiwaniu nowości. Stąd
też zdarza się go spotkać w miejscach ważnych
z uwagi na ich znaczenie w historii i kulturze,
w miejscach kultu religijnego, w poszukiwaniu
śladów ważnych wydarzeń, miejscach życia
mniejszości etnicznych czy wreszcie obszarach
zamieszkałych przez ludzi o innej kulturze. W
przeciwieństwie do turysty masowego zdaje so-
bie sprawę z tego, że autentyczność jest imma-
nentnym atrybutem dziedzictwa kulturowego i
jego wysiłki idą w kierunku jej identyfikacji.
Nie przygląda się biernie obiektom czy zdarze-
niom, ale stara się zrozumieć dlaczego są takie
jakie są. Jego ogląd jest wprawdzie podporząd-
kowany wzorcom i schematom funkcjonują-
cym w świadomości stać go jednak na głębszą
refleksję nad tym co obserwuje. Wynika to z
większej ilości czasu jaki skłonny jest poświę-
cić zwiedzanym walorom oraz bardziej eksplo-
racyjnemu podejściu do tego z czym obcuje. W
efekcie prezentuje typ zachowania polegający
na poszukiwaniu autentyczności obiektywnej,
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chociaż nie można wykluczyć, że jest tak-
że skłonny doświadczać autentyczności w j ej
konstruktywnej wersji.

Poszukiwanie nowości czy wręcz obcości
jest charakterystyczne dla zachowania prezen-
towanego przez ostatni, czwarty rodzaj tury-
stów, których Cohen określa mianem waga-
bundów (drifters). Dla wagabundy podróż jest
sposobem na zaspokojenie ciekawości świata,
zainteresowania innymi ludźmi i ich kulturą,
zaspokojenie emocji jakie budzą inne miej-
sca, często niebezpieczne, ale przyciągające
swoją odmiennością i niecodziennością. Nie
jest zainteresowany wygodami i bezpieczeń-
stwem jakie proponują biura podróży. Wręcz
odwrotnie. Pociąga go miejscowy styl życia
i związana z nim szczególna, niepowtarzalna
atmosfera miejsca. Dlatego najczęściej dosto-
sowuje się do napotkanych warunków. Je to
co miejscowi ludzie, śpi w podobny sposób,
spędza czas na kontaktach z nimi, stara się
ich zrozumieć i często przyswoić ich kulturę.
Rzadko jest to turysta spędzający czas w jed-
nym miejscu. Najczęściej, wybierając się w
podróż stara się zobaczyć więcej miejsc. Jego
budżet jest wprawdzie ograniczony, ale jeśli
trzeba, ponosi koszty związane z koniecznoś-
cią pokonania dodatkowej odległości, zmniej-
szając równocześnie ilość środków przezna-
czonych na pobyt. Kultura pociąga go przede
wszystkim w tej formie w jakiej ujawnia się w
życiu innych ludzi. Fascynuje się jej odmien-
nością szukając w niej często prawdziwego
sensu życia. Jednym z przykładów takiego
zachowania są tzw. turyści plecakowi (back-
pakers), najczęściej młodzi ludzie wędrujący
po bezdrożach różnych kontynentów z ple-
cakami [13]. Poszukiwanie autentyczności w
wydaniu włóczęgi nie ma zatem nic wspólne-
go z tym co prezentują trzy poprzednie grupy
turystów. Nie jest to więc ani autentyczność
w sensie obiektywnym ani w wersji konstruk-
tywnej. Autentyczność, której doświadcza ma
egzystencjalny charakter i jest określona sta-
nem ducha wynikającym z odmienności sytu-
acji w jakiej się znalazł i roli jaką odgrywa.
Często jest to protest przeciw sposobowi czy
stylowi życia jaki prowadzi w swoim miejscu
zamieszkania i pobyt w nowym środowisku
pozwala na realizowanie przynajmniej jakiejś
części własnego, ja".

Podsumowanie

Zgodnie z podejściem obowiązującym, a
przynajmniej przeważającym w polskiej lite-
raturze przedmiotu, turystyka kulturowa nie
jest traktowana jako osobny rodzaj turysty-
ki, ale jako jeden z aspektów zachowań tury-
stycznych. Pojawia się on w każdej sytuacji,
w której osoby uprawiające dowolny rodzaj
turystyki przejawiają zainteresowanie kulturą
i dziedzictwem kulturowym. W artykule spró-
bowano dowieść, że tak nie jest. Turystyka
kulturowa prezentuje zjawisko odmienne od
innych sposobów na jakie turyści zwiedzają
świat, a to, że traktuje się ją jedynie jako je-
den z przejawów zainteresowania otoczeniem
w obrębie wielu form podróżowania bierze
się głównie z nieprecyzyjnej definicji samego
zjawiska. Jest ono mianowicie określane jako
podróże do miejsc, w których zlokalizowane
są zasoby (walory) dziedzictwa kulturowego
przypisując podstawową rolę sile przyciąga-
jącej tych walorów. Tymczasem badania pro-
wadzone za granicą wskazują na decydujące
znaczenie innego czynnika. Jest nim nie tyle
atrakcyjność miejsc kulturowych ile specyficz-
ne motywy powodujące, że ludzie opuszczają
swoje miejsca zamieszkania i ruszają w po-
dróż. Te motywy to zainteresowanie walorami
kulturowymi z punktu widzenia ich związku
z własnym dziedzictwem kulturowym. W od-
wiedzanych miejscach ludzi pociąga zarówno
odmienność jak też podobieństwo walorów, z
którymi obcują, do ich własnego dziedzictwa.
Istotą ich zainteresowania, a w gruncie rzeczy
istotą całej turystyki kulturowej jest poszuki-
wanie autentyczności w odniesieniu do tego co
jest zwiedzane.

Odmienność turystyki kulturowej wyni-
kająca z odrębnej natury motywów uprawia-
jących ją ludzi pociąga za sobą konieczność
zmiany podejścia do niej na poziomie badań
empirycznych. Nie wystarczy już prosta kla-
syfikacja zachowań turystów według charak-
teru odwiedzanych zabytków. Potrzebne jest
podejście pozwalające sięgać do przyczyn
tych zachowań leżących w sferze doznań psy-
chicznych i intelektualnych. Dotarcie do tej
sfery wymaga zastosowania innych założeń i
metod badawczych. Wymaga też uwzględnie-
nia odmienności przedmiotu badań. Wyprą-
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cowane do tej pory metody dotyczą przede
wszystkim turystów zachodnioeuropejskich
i amerykańskich, z ich odmienną mentalnoś-
cią i systemem wartości. Mimo przynależności
do tej samej kultury, polscy turyści prezentują
w swej istocie odmienną subkulturę, z włas-
nym, specyficznym sposobem widzenia świata
i interpretowania go. Nieco inne mogą być w
związku z tym ich motywy jeśli chodzi o po-
dejmowanie podróży do miejsc poza granicami
naszego kraju, inaczej mogą też, w porówna-
niu z turystami innych nacji, zachowywać się
i odbierać to co odwiedzaj ą w tych miejscach.
Równocześnie turyści zagraniczni przybywa-
jący do Polski niekoniecznie kierują się mo-
tywami podobnymi do tych jakimi kierują się
Polacy odwiedzający zabytki swojego kraju i
niekoniecznie odbierają naszą kulturę tak jak
czynią to nasi rodacy. Proponowany tutaj inny,
w porównaniu z dotychczas przeważającym w
naszej literaturze, sposób widzenia turystyki
kulturowej powinien znaleźć odzwierciedlenie
w formowaniu się nowego pola badawczego,
uzupełniającego dotychczasowe, o nowe wątki
poznawcze i wzbogacającego praktykę badaw-
czą w obszarze tego rodzaju turystyki.
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