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Orchid Island24 na Fidżi, Rose Garden25 niedaleko Bangkoku w Tajlandii czy 
Folk Village26 w Korei Południowej. Smith wskazuje też na istnienie całej serii 
mniejszych wersji tego rodzaju modelowych kultur w takich miastach, jak 
Dżakarta, Manila czy Kair. Chociaż wiele tych modelowych kultur stanowi 
rekonstrukcję dawnego bądź współczesnego lokalnego czy też regionalnego 
stylu życia, to jednocześnie oferują one jego wierniejszy etnografi czny obraz 
niż ten, który dostępny jest w kulturze lokalnej. Za kultury modelowe Smith 
uznaje również Disneylandy w Paryżu czy Tokio, w których dzieci mogą się 
zapoznawać z tak zwanymi tematycznymi wioskami i motywami  zaczerpnię-
tymi z bajek27.

Ośrodki i agencje turystyczne wykorzystują określone, znormalizowane 
i dochodowe miejsca widokowe zgodnie z przekonaniem, że tego, co mają 
oglądać turyści, nie należy pozostawiać losowi: ludzi trzeba „nauczyć”, jak, 
kiedy i co oglądać. Można powiedzieć, że z tego punktu widzenia wyciecz-
ka do obozowiska beduińskiego służy również temu, by turyści – dzięki ko-
mentarzom przewodników – nauczyli się dostrzegać specyfi kę realiów życia 
ludzi bytujących na pustyni. W innych przypadkach obiekt turystyczny służy 
jedynie jako znacznik czegoś, co kiedyś się w danym miejscu wydarzyło, 
jak na przykład kopiec ze statuą lwa niedaleko pola bitwy pod Waterloo na 
przedmieściach Brukseli. Zdaniem MacCannella w niektórych wypadkach 
mamy wówczas do czynienia z procesem sakralizacji wytworu kulturowego 
czy też tworu natury, dzięki czemu staje się on uświęconym obiektem rytuału 
turystycznego. Proces ten ma określone etapy:  nazywania, ujmowania w ramy 
i wyniesienia, „umieszczenia na ołtarzu” (kiedy obiekt staje się „kultowym” 
elementem wyjazdów czy wycieczek) oraz reprodukcji mechanicznej i spo-
łecznej, polegającej na wzorowaniu na nim nowych obiektów turystycznych. 
Niestety percepcja turysty jest wybiórcza i zmienna. Na wiele obiektów jego 
wzrok pada przelotnie, poszukuje on bowiem i oczekuje wciąż czegoś nowego 
i wyjątkowego28. 

Do interpretacji różnych przedsięwzięć turystycznych można wykorzystać 
również ujęcie pielgrzymek jako przemieszczeń do kolejnych etapów życia, 
regulowanych przez rytuały przejścia. Według Victora Turnera i Edith Tur-
ner w przypadku pielgrzymek mamy do czynienia z sytuacjami liminalnymi, 
w których większość codziennych zobowiązań jednostki zostaje zawieszona 
lub wręcz zastąpiona swoim przeciwieństwem. W podobnej sytuacji znajduje 
się turysta: w czasie wyjazdu, który jest dla niego zarazem czasem wolnym od 

24  Zob. http://www.tropicalfi ji.com/sights_and_activities/scenic_highlights/orchid/.
25  Zob. http://www.sampranriverside.com/about-us/tourist-attraction-around-bangkok.
26  Zob. http://www.koreanfolk.co.kr/multi/english/about/about.asp.
27  Por. Smith, Introduction, s. 10n. 
28  Zob. M a c C a n n e l l, dz. cyt. Por. U r r y, dz. cyt., s. 27n.
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pracy, dysponuje on wolnością pozwalającą mu na nieskrępowaną rozrywkę 
oraz na uczestnictwo w różnorodnych zachowaniach wspólnotowych.   Dla 
antropologii turystyki ważne okazują się zatem badania nad doświadczeniem 
granicznym oraz inwersją. Aby jednak dobrze je opisać i przeanalizować, 
należy również poznać społeczne i kulturowe wzory codziennej egzystencji 
turysty. W tym sensie wyjazd do obozowiska beduińskiego można potrakto-
wać jako klasyczne przeżycie liminalne z perspektywy nie tylko rutyny życia 
turysty, ale również jego codziennego wypoczynku podczas wakacyjnego 
pobytu w Egipcie. Sama decyzja o wzięciu udziału w takiej wycieczce jest 
liminoidalnym  (opcjonalnym)  wyborem określonej wartości: turysta decy-
duje, czy chce „być podróżnikiem” i spędzić jeden bądź dwa dni na pustyni, 
czy też wystarcza mu „bycie rezydentem” w hotelu. Jest to wybór między 
dwoma różnymi sytuacjami liminalnymi, przy czym opowiedzenie się za tą 
drugą może wskazywać, że istotą turystyki jest nie tyle poszukiwanie auten-
tyczności, ile pragnienie pewnej odmiany i ucieczki od codzienności. Na tym 
tle Urry przywołuje kategorię postturysty, który świadomie chce doświadczać 
nieautentycznej rzeczywistości oferowanej mu przez turystykę. Postturysta jest 
elementem kulturowego zjawiska postmodernizmu.

Ważne są również badania mające na celu odkrycie, co warunkuje powsta-
nie owego szczególnego spojrzenia turysty. Oczywistym minimum są określone 
cechy miejsca, które pozwalają je odróżnić od krajobrazu życia codziennego. 
Turystyka pojawia się, jak wskazuje Urry, w wyniku binarnego podziału rze-
czywistości na to, co zwykłe i codzienne, i to, co niezwykłe i niecodzienne. 
Turysta powinien mieć zatem możliwość doświadczenia szczególnie nietypo-
wych sytuacji, angażujących inne zmysły niż te, które dominują w jego życiu 
codziennym, bądź też angażujących je w inny i silniejszy sposób. Antropologów 
turystyki interesują sposoby wytwarzania i utrzymywania tej różnicy między 
zwyczajnością a niezwyczajnością. W przypadku beduińskiego obozowiska czy 
skansenu w formie wioski turysta może być zarówno nowicjuszem poznają-
cym odmienną subkulturę, jak i semiotykiem odczytującym różne sensy, które 
ujawnia otoczenie: ich geneza może być tubylcza czy też lokalna bądź też mogą 
się one rodzić w wyniku kontaktu kulturowego. Niegdyś zwyczajne obiekty 
codziennego użytku i czynności mogą dziś dla turysty nabierać cech niezwy-
czajnych, odzwierciedlają bowiem nieistniejący sposób życia, jak na przykład 
dziewiętnastowieczny młyn wodny w skansenie St. Fagans w Walii, w któ-
rym wyłącznie na potrzeby turystów odbywa się tradycyjna produkcja mąki. 

29  Por. Urry, dz. cyt., s. 29n.
30  Na temat liminoidalności i liminalności por. V.  T u r n e r, From Ritual to Theater: The Hu-

man Consciousness of Play, PAJ Publications, New York 1982, s. 43-48.
31  Por.  U r r y, dz. cyt., s. 30. 
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