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Streszczenie  

Turystyka jest częścią przestrzeni społeczno-ekonomicznej, na gruncie której bardzo wyraź-
nie zaznacza się wpływ konsumpcjonizmu. Jest to specyficzny typ kultury, oparty na afirma-
cji konsumpcji i przekonaniu, że stanowi ona najlepszy sposób osiągania szczęścia i satys-
fakcji z życia. Ukształtowanie się nowego stylu konsumpcji rzutuje bardzo na rozumienie 
i wykorzystanie czasu wolnego, a także na sposób pojmowania turystyki i nadawane jej 
funkcje. Aktywność turystyczna, której istotą jest poznawanie nieznanego, regeneracja sił 
i doświadczanie emocji, stałą się płaszczyzną życia eksploatowaną bardziej niż w społeczeń-
stwie tradycyjnym. Turystyka dostarcza wszystkiego co jest ważne dla nowego typu konsu-
menta: relaksu, poczucia przyjemności, nowości, wyjątkowości i różnorodnych przeżyć. 
Z łatwością wprowadza przy tym na rynek te fragmenty rzeczywistości, które dotychczas nie 
były przedmiotem procesów nabywczych. W społeczeństwie konsumpcyjnym turystyka 
stała się również środkiem osiągania korzyści społecznych, a przede wszystkim podnoszenia 
prestiżu i pozycji społecznej. Z powyższych względów zainteresowanie turystyką w ujęciu 
globalnym stale rośnie, a kryzysy ekonomiczne odbijają się na niej w mniejszym stopniu niż 
na innych dziedzinach życia. 
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Wstęp  

Turystyka jako forma aktywności człowieka podlega procesom zachodzącym 
w przestrzeni społeczno-ekonomicznej i pod ich wpływem zmienia swój charakter, 
tak w sferze ideowej, jak i praktycznej. W opisywaniu tych zmian na pierwszym miej-
scu zazwyczaj pojawiają się odwołania do rozwoju technologicznego oraz procesów 
globalizacji i związanych z nią zjawisk integracji i unifikacji kulturowej oraz łatwego 
rozpowszechniania wzorców kulturowych. Wydaje się jednak, że zrozumienie istoty 
zmian zachodzących współcześnie w turystyce wymaga skierowania uwagi również na 



Turystyka w świecie konsumpcjonizmu … 193 
 
zjawisko konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm jest jedną z najbardziej charaktery-
stycznych cech współczesnej cywilizacji, wyznaczającą standardy życia społecznego 
i uruchamiającą nowe mechanizmy ekonomiczne. Opiera się na skomercjalizowaniu 
rzeczywistości i kulcie nieustającego nabywania dóbr i usług, które przybiera charak-
ter nadrzędnej aktywności człowieka oraz staje się środkiem wyrażania siebie [Iwasiń-
ski 2015a]. Konsumpcjonizm nazywany kulturą, ideologią lub systemem społeczno-
ekonomicznym [Szmyd 2017], jest tak mocno osadzony w obecnej rzeczywistości 
i tak silnie określa charakter ludzkiej egzystencji, że współczesne społeczeństwo na-
zywane jest społeczeństwem konsumpcyjnym. Choć konsumpcja dóbr i usług istnieje 
tak długo, jak istnieje człowiek na Ziemi, jej dzisiejszy charakter jest na tyle specyficz-
ny, że stała się obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów społeczeń-
stwa. Konsumpcja wywiera niebagatelny wpływ również na charakter współczesnej 
turystyki. Rzutuje zarówno na skalę samego zjawiska, jak i na jego formy oraz treść. 
Zmienia funkcje aktywności turystycznej w życiu człowieka oraz ich kontekst spo-
łeczny. 

 
Konsumpcjonizm jako zjawisko kulturowe  

Podstawą kultury konsumpcjonizmu jest skupienie uwagi w życiu człowieka na je-
go szczęściu, zadowoleniu, dobrostanie a jednocześnie na chwili obecnej, na „tu 
i teraz”. Jak zauważa Bauman [2009] społeczeństwo konsumentów jest jedynym 
w historii ludzkości, które obiecuje szczęście w życiu doczesnym i daje uprawnienia 
do pragnienia satysfakcji nieustającej, do czerpania z życia w każdej jego chwili. 
Szczęście, jednakże rozumiane bywa obecnie w sposób mocno spłycony, jako dobre 
samopoczucie, pozytywne emocje, przyjemność i zadowolenie [Matkovic 2015].  

Społeczeństwo konsumpcyjne odmawia usprawiedliwienia braku szczęścia, a za 
najlepszą drogę jego uzyskiwania uznaje konsumpcję dóbr i usług. Zaznaczyć przy 
tym należy, że w świecie postnowoczesnym zachodzi zjawisko zacierania granicy 
pomiędzy, płynącymi z wnętrza człowieka rzeczywistymi potrzebami a chwilowymi 
i podsycanymi z zewnątrz pragnieniami [McGregor i in. 2009]. Pragnienia, w odróż-
nieniu od potrzeb, są bardziej narcystyczne, eteryczne i kapryśne, nie wymagają uza-
sadnienia, czy usprawiedliwienia poprzez określony cel albo przyczynę. Pojawiają się 
samoistnie i pozostają nienasycone [Szmyd 2017]. W obecnych czasach obydwie ka-
tegorie są równie istotne. Realizacja obydwu z nich uważana jest za warunek koniecz-
ny do osiągania szczęścia. Lista potrzeb, a zwłaszcza pragnień jest nieskończona, więc 
społeczeństwo, aby je zaspokoić kieruje się ku coraz szerszej gamie dóbr i usług 
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[Baudrillard 2006]. Ponieważ pragnienia mają charakter nietrwały i podlegają nieusta-
jącym wahaniom, proces ich zaspokajania przybiera postać niekończącego się proce-
su, a konsumpcja dóbr i usług nie ustaje. Z cechą tą wiąże się daleko posunięty indy-
widualizm dający uprawnienia do żądania rozwiązań niepowtarzalnych, przygotowa-
nych specjalnie na miarę konkretnych oczekiwań.  

Społeczeństwo podlegające presji bycia nieustannie szczęśliwym i usatysfakcjono-
wanym ma skłonności do szybkiego pozbywania się nabytych dóbr i doświadczeń, 
a następnie poszukiwania kolejnych [Bauman 2009]. Dlatego współczesny konsument 
nie wykazuje umiaru w definiowaniu swoich potrzeb i pragnień. Jak pisze Szmyd 
[2017] wychodzi on poza granice tradycyjnego umiaru. Ma ciągłe poczucie niezaspo-
kojenia, żądny jest nowych rzeczy, doznań i emocji. Samo posiadanie przestaje być 
dla niego wartością, znaczenia nabierają natomiast czynności nabywania i towarzyszą-
ce im przeżycia. Jednostki nie wpisujące się w ten model funkcjonowania stają się 
obcymi w danej grupie społecznej i w sposób łatwy zostają wyłączone poza jej nawias 
[Bauman 2009].  

Niezwykle istotną cechą systemu konsumpcyjnego, związaną z zaspokajaniem po-
trzeb, jest utowarowienie i komercjalizacja wielorakich aspektów życia, wykraczająca 
poza sferę rzeczy materialnych. Wszystkie niemal elementy rzeczywistości traktowane 
są jak dobra nabywcze, mogące podlegać konsumpcji. Na liście towarów, obok dóbr 
materialnych i klasycznych usług, znajdują się takie elementy jak wartości duchowe, 
estetyczne, symbole ale także historie ludzi, ich przeżycia, dramaty, czy relacje z in-
nymi [Iwasiński 2015a]. W świecie konsumpcjonizmu wszystko jest na sprzedaż, 
a ludzie nie wahają się sięgać nawet po kontrowersyjną ofertę. U podstaw wyborów 
leży wszakże ich szczęście. Rynek z kolei stara się zabezpieczyć podaż na miarę po-
trzeb społecznych, rozszerzając pole swojego działania i tworząc niespotykane do-
tychczas rozwiązania. Zaspokaja w ten sposób wybujałe oczekiwania konsumenckie, 
wyzwalając jednocześnie następne. 

Konsumpcja stała się w dobie współczesnej stylem życia i sposobem wyrażania 
siebie [Iwasiński 2015c]. Zachowania konsumenckie określają kim jest człowiek. 
Wskazują jaki ma system wartości i światopogląd oraz wyznaczają jego pozycję 
w grupie. Proces ten zachodzi na dwu płaszczyznach: indywidualnej i społecznej. 
Konsumpcja jest bowiem w pewnym sensie sposobem konstruowaniem swojego 
„ja”, jego wyrażaniem i manifestowaniem ale także kryterium oceny jednostki przez 
środowisko zewnętrzne oraz wyznacznikiem jej przynależności do danej grupy lub 
klasy społecznej. Zakup i sposób użytkowania określonych dóbr pozwala klasyfiko-
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wać ludzi i określać ich pozycję społeczną. Z tych wszystkich powodów konsump-
cjonizm wywiera niebagatelny wpływ na sferę życia człowieka związaną z czasem 
wolnym. 

 
Konsumpcjonizm jako system stymulujący aktywność tury-

styczną  

W społeczeństwie postnowoczesnym czas wolny jest bardzo ważną kategorią. Jest 
czasem przeznaczonym do indywidualnego użytkowania przez jednostki, a sposób 
jego wykorzystania zależy od ich osobistych decyzji. Jest to bowiem część życia, która 
pozostaje człowiekowi po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb 
biologicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych, takich jak praca, nau-
ka, obowiązki rodzinne [Przecławski 1993]. Jak zauważa Gaworecki [2007], czas wol-
ny nie ma innych celów poza bezpośrednią satysfakcją, którą człowiek ma czerpać 
z jego wykorzystania. Jest to cecha, która sprzyja jego przeznaczaniu na realizację 
potrzeb oraz działań na rzecz pożądanych wartości.  

Czas wolny i sposoby jego użytkowania w dużym stopniu zależą od systemu spo-
łecznego w którym żyje człowiek. Rządzą nim ustalone przez społeczność reguły, 
uznawane wartości, normy, standardy i zwyczaje. Obowiązujący kod kulturowy wy-
znacza członkom społeczności określone role i zadania do realizacji, warunkuje za-
chowania i określa wybory. W społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie sensem co-
dziennego bytowania jest nieustające poszukiwanie i nabywanie dóbr oraz doświad-
czanie ich oddziaływania, czas wolny od pracy stanowi bezdyskusyjne uzasadnienie 
wzmożonej konsumpcji, a nawet narzuca jej obligatoryjność. Zresztą, jak twierdzi 
Welten [2009] we współczesnym świecie głównym celem pracy jest zapewnianie pod-
staw finansowych do uczestnictwa w tym procesie.  

W tym kontekście dużego znaczenia nabiera turystyka, jako sfera życia społeczne-
go, związana z wypełnianiem czasu wolnego. Pełni w życiu człowieka różnorakie 
funkcje. Podejmowana jest z pobudek poznawczych, wypoczynkowych, zdrowot-
nych, edukacyjnych, religijnych, biznesowych oraz wielu innych [Gaworecki 2007]. 
Tak długo jak istnieje, zaspokaja potrzeby biologiczne, związane z regeneracją organi-
zmu ludzkiego oraz psychologiczne i społeczne wynikające z dążenia jednostek do 
poznawania świata, poszerzania zakresu doświadczeń i przeżyć, rozwoju duchowego 
i fizycznego oraz nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi [Kaczmarek J. i in., 2005, 
Nogieć 2011]. W dobie konsumpcjonizmu turystyka nabiera szczególnego znaczenia, 
znacznie szerszego niż w społeczeństwie tradycyjnym. Dzieje się tak przynajmniej 



196 Jo lanta  Rodzoś ,  J oanna  Szcz ęsna   
 
z kilku powodów. Po pierwsze, aktywność turystyczna dostarcza wielorakich warto-
ści, składających się na współczesną koncepcję szczęśliwego życia. Jest źródłem przy-
jemności i zadowolenia oraz poczucia niezwykłości [Wang 2004]. Turystyka bardziej 
niż inne obszary działalności wnosi też w życie jej uczestników możliwość doświad-
czania różnorodnych stanów i emocji [Stasiak 2013] oraz wartości takich jak nowość, 
autentyzm, relaks, rozrywka, radość, piękno, czy prestiż, pozwalających odbierać życie 
jako szczęśliwe. Zawiera przy tym obietnicę spełnienia marzeń. Pełni też inną ważną 
funkcję, mianowicie pozwala rozładowywać napięcia i niepokoje, które nieustannie 
towarzyszą współczesnemu człowiekowi uczestniczącemu w powszechnej pogoni za 
coraz to nowymi celami. Jest też formą ucieczki przed poczuciem pustki, jałowości, 
monotonii i bezsensowności życia, które tak często towarzyszą współczesnemu 
człowiekowi [Szmyd 2017]. Uczestnictwo w turystyce jest przy tym łatwe, wymaga 
jedynie odpowiedniego wyboru miejsca i formy oraz zabezpieczenia środków finan-
sowych. Oferta rynkowa jest bardzo bogata i różnorodna, dostosowana do różnych 
potrzeb i możliwości. Dzięki wielorakim kanałom dystrybucji jej zakup jest prosty 
a konsumpcja może nastąpić w trybie natychmiastowym.  

Po drugie, turystyka, ze swej natury jest systemem dóbr i usług podlegającym za-
biegom kupna-sprzedaży. Ludzie w niej uczestniczący kupują gotowe produkty bądź 
samodzielnie kompletują ich elementy – przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, 
atrakcje i usługi specjalne. Zanim przejdą do konsumpcji zakupionych dóbr i usług, 
dokonują wyborów, które stanowią wstęp do świata przeżyć i doświadczeń i już na 
tym etapie dostarczają przyjemności. Oferta turystyczna jest bardzo bogata i samo 
zgłębianie jej szczegółów przynosi człowiekowi wiele wrażeń i emocji. Poza tym, 
proces przygotowywania się do podróży stwarza korzystne okoliczności do rozsze-
rzania aktu konsumpcji. Turysta potrzebuje bowiem odpowiedniego przygotowania 
i wyposażenia, gwarantującego intensywność przeżyć i satysfakcję. Podróżowanie jest 
więc rozłożonym w czasie, wieloaspektowym procesem nabywania dóbr i usług, do-
starczającym wieloetapowego doświadczania wrażeń, emocji, przyjemności i uciech. 
Przybiera przy tym zróżnicowane formy, przez co staje się jeszcze bardziej interesują-
ce, a przy tym dostępne dla różnych grup odbiorców.  

Po trzecie, wybór turystyki jako celu konsumpcji jest o tyle korzystny, że łatwa jest 
wymienność i zastępowanie produktów starych nowymi. Według Baumana [2009] 
ciągłość procesu nabywania, połączona z wymianą zakupionych wcześniej dóbr to 
kluczowy element kultury konsumpcjonizmu. Współczesny człowiek musi być 
w ciągłym ruchu, w stanie permanentnego poszukiwania nowych produktów i ich 
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najlepszych wersji, a w związku z tym, pozbywania się starych, choć niekoniecznie 
zużytych [Szul 2015]. Turystyka stwarza doskonałe możliwości stałego delektowania 
się nabywaniem, a przy tym nie wiąże się z uciążliwym w gruncie rzeczy, procesem 
gromadzenia, a następnie pozbywania się nabytych dóbr, oczywiście poza elementami 
wyposażenia turystycznego. Jest mniej restrykcyjna i limitująca niż inne sfery życia 
człowieka. W przypadku zakupu kolejnego produktu turystycznego bardzo małe jest 
ryzyko pojawienia się wzbudzającej poczucie winy refleksji nad zasadnością i sensem 
dokonywanych decyzji. Wręcz przeciwnie, podejmowanie określonej aktywności 
turystycznej zdaje się otwierać nowe perspektywy i wyzwala apetyt na nowe formy 
uczestnictwa lub nowe destynacje bez poczucia przepełnienia przestrzeni życiowej 
i bez żalu z powodu krótkotrwałej atrakcyjności zakupionych dóbr i usług. Ponieważ 
świat jest rozległy, a liczba miejsc do odwiedzenia jest nieograniczona, aktywność 
turystyczna z perspektywy jednostki nie ma końca, ani granic. Przy odpowiednim 
zainwestowaniu, nawet bariery zdrowotne możliwe są do pokonania. Dopóki czło-
wiek żyje, może więc poszerzać przestrzeń swojej penetracji turystycznej. Wspomnie-
nia, wrażenia i doświadczenia z podróży stanowią siłę napędową do dalszego działa-
nia. Wynagradzają niedostatki z innych sfer życia i zachęcają do ponownych decyzji 
o wyjazdach.  

Kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz zainteresowania turystyką 
w świecie konsumpcji jest fakt, iż zaspokaja ona typową dla konsumpcjonizmu pogoń 
za nowością i przeżywaniem związanej z jej doświadczaniem ekscytacji. Nowość zaw-
sze była nieodłącznym elementem aktywności turystycznej, ponieważ poznawanie 
czegoś nowego, wcześniej nieznanego, odmiennego od doświadczeń życia codzien-
nego, od zawsze stanowiły jedne z zasadniczych motywów wyjazdów turystycznych 
[Cohen 1972, Lee and Crompton 1992]. Jedną z kluczowych funkcji turystyki jest 
właśnie udostępnianie nieznanych kultur i miejsc, w celu przekazania jej uczestnikom 
nowej porcji wiedzy o świecie. Obecna afirmacja nowości ma jednak związek bardziej 
z jej ładunkiem emocjonalnym, niż poznawczym. Dla współczesnego człowieka 
w kategorii nowości najbardziej istotna jest ekscytacja wynikająca z jej doświadczania 
[Mitas and Bastiaansen 2018]. Ponieważ rynek turystyczny jest bardzo elastyczny, 
bardzo szybko podjął zadanie kreowania oferty turystycznej zawierającej elementy 
nowatorstwa. Wypracował szeroką gamę produktów zaskakujących treścią, formą 
albo sposobem udostępniania, dostarczających dużej dozy przeżyć. Nawet na polu 
muzealnictwa, związanego z przechowywaniem pamięci o poszczególnych fragmen-
tach rzeczywistości, a więc z zasady kojarzonego z konserwatyzmem i zachowawczo-
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ścią, stale powstają projekty innowacyjne, oferujące nieznane dotąd rozwiązania, 
wzbudzające zainteresowanie, nawet wśród tych, którzy miłośnikami muzealnictwa 
dotąd nie byli. Dzięki innowacyjności turystyka stała się płaszczyzną życia zyskującą 
dodatkowe znaczenie. W społeczeństwie wymagającym stałych podniet i doświad-
czania czegoś nowego zyskała status aktywności podstawowej. 

Warto też zauważyć, że turystyka daje możliwości dokonywania indywidualnych 
wyborów i zaspokajania zmieniających się pragnień, jak żadna inna płaszczyzna dzia-
łalności człowieka. W społeczeństwie, w którym podstawową rolą społeczną obywa-
teli jest konsumpcja, bardzo dużego znaczenia nabiera prawo do decydowania o sobie 
i podejmowania indywidualnych rozstrzygnięć. Możliwość samostanowienia i doko-
nywania swobodnych wyborów, w tym również tych nietrafionych, nakręca kon-
sumpcję i stanowi siłę napędową rynku. Dlatego w społeczeństwie konsumpcyjnym 
ma miejsce afirmacja jednostki, a indywidualizm jest jedną z podstawowych wartości 
[Bauman 2009]. Poza tym, jak pisze E. Szul [2015], możliwość indywidualnych wybo-
rów stanowi potwierdzenie niepowtarzalności człowieka, a jednocześnie jest postrze-
gana jako przyjemność. Turystyka, z szeroką gamą produktów i nieograniczoną róż-
norodnością destynacji oraz z narzędziami umożliwiającymi samodzielne formowanie 
oferty na miarę potrzeb chwili, jest dla jednostki znakomitym polem do konstruowa-
nia i wyrażania swojej indywidualności. Co istotne, każdy wybór może przynieść za-
dowolenie, a nawet poczucie wyjątkowości. Turystyka pozwala także na nieskrępowa-
ne wyrażanie ocen o nabytych produktach, na rozpowszechnianie indywidualnych 
opinii z przekonaniem o ich skuteczności. Ponieważ nabywanego produktu tury-
stycznego nie da się wypróbować przed jego konsumpcją opinie wyrażane przez 
wcześniejszych konsumentów mają dużą siłę oddziaływania. Turystyka stanowi zatem 
dla jej uczestników płaszczyznę demonstrowania siły sprawczości, zarówno poprzez 
dokonywanie wyborów, jak i ocenę wypróbowanych produktów.  

I ostatnim, choć nieostatecznym czynnikiem powodującym wzrost znaczenia tury-
styki w społeczeństwie konsumpcyjnym jest fakt, że turystyka jest medium komercja-
lizującym te fragmenty rzeczywistości, które dotychczas skomercjalizowane nie zosta-
ły, np. zachowania zwierząt, religię, style życia, tradycje i zwyczaje, czy nawet ubóstwo 
i dramaty życia codziennego. Zaspokajając rozbudzone potrzeby percepcyjne czło-
wieka, udostępnia te niecodzienne elementy ogółowi, czyni je przedmiotem doznań 
i doświadczeń [Hall 2016]. Zamienia niedostępne miejsca i obiekty w osiągalny za 
pewną cenę cel. Pozwala przekraczać nieprzekraczalne dotąd granice naturalne oraz 
kulturowe, by dostarczyć nie tyle nowej wiedzy, ile tak pożądanych w dzisiejszym 
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świecie przeżyć i emocji. Odbiorcom tych nieprzeciętnych doświadczeń zapewnia nie 
tylko satysfakcję ale i poczucie wyjątkowości oraz przewagi nad innymi. Spełnia w ten 
sposób pragnienia bycia na górze hierarchii społecznej.  

 
Turystyka jako środek kształtowania wizerunku jednostki i  jej  

prestiżu  

Ludzkie zachowania i decyzje, w tym także w zakresie turystycznym, uwarunko-
wane są przez dwojakiego rodzaju potrzeby: personalne, mające związek wyłącznie 
z funkcjonowaniem człowieka na płaszczyźnie indywidualnej, oraz interpersonalne, 
związane z kształtowaniem relacji z innymi członkami systemu społecznego i ustala-
niem pozycji w tym systemie [Correia, Moital 2009]. Z tego powodu proces nabywa-
nia dóbr, oprócz wymiaru praktycznego ma też charakter symboliczny, związany 
z chęcią wyrażania siebie w stosunku do innych. Symboliczne znaczenie kupowanych 
przedmiotów wiąże się zatem z ich oddźwiękiem społecznym. Aby dobro konsump-
cyjne mogło mieć charakter symboliczny, musi posiadać jednak dwie cechy: zakodo-
wane znaczenie oraz widoczność [Bylok 2015]. Inaczej mówiąc musi być uznawane 
za wartościowe i ważne społecznie, a jego posiadanie, czy doświadczanie powinno 
być zauważalne przez innych. Nabycie i konsumpcja takiego dobra stanowi komuni-
kat o systemie wartości jego posiadacza, a w rezultacie o zajmowanej przez niego 
pozycji społecznej [Firat i in., 2013]. Nie wszystkie dobra i usługi mają obydwie cechy 
jednocześnie. Wyrafinowane potrawy przygotowane z unikalnych i niezwykle kosz-
townych składników spożywane w zaciszu domowym, pomimo swojej wyjątkowości, 
nie mają wymiaru symbolicznego, bo nie są widoczne dla innych. Nie pełnią więc roli 
komunikacyjnej, nie dostarczają otoczeniu zewnętrznemu przesłanek do oceny i kla-
syfikacji społecznej osób, które je konsumują. Te same potrawy spożywane w miejscu 
publicznym, z udokumentowanym aktem konsumpcji zamieszczonym w mediach 
społecznościowych nabierają wymiaru symbolicznego.  

Przyjmuje się, że symboliczne znaczenie zakupów ma w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym ważne konsekwencje. Człowiek, przy pomocy tego co i ile konsumuje, 
tworzy siebie, swoje poczucie wartości, a także przedstawia się w określony sposób 
innym [Iwasiński 2015a]. Buduje więc własną tożsamość i tworzy swój obraz ze-
wnętrzny. Poprzez konsumpcję potwierdza też swoją przynależność do określonego 
środowiska społecznego lub przybliża się do grupy, do której chce przynależeć [Czu-
bocha, Rejman, 2015]. Może to czynić świadomie lub w sposób niezamierzony. Nie-
zależnie od tego, społeczeństwo obserwując jego decyzje zakupowe klasyfikuje go do 
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określonej grupy społecznej. Szczególne znaczenie ma konsumpcja towarów luksu-
sowych, unikalnych, niedostępnych szerokim kręgom społecznym. Pełni ona dwie 
funkcje: po pierwsze, komunikuje przynależność konsumenta do elitarnej w danym 
zakresie grupy społecznej, a po drugie, odróżnia go od klasy niższej [Firat i in., 2013]. 
Wysyła zatem podwójny komunikat. Pozwala zdefiniować jednostkę pod względem 
tego kim ona jest i z czym jej kojarzyć nie należy.  

Konsumenckie decyzje turystyczne należą do grupy zakupów o dużym znaczeniu 
symbolicznym, a zatem wysokiej istotności społecznej. Posiadają bowiem zarówno 
atrybut widoczności, jak i znaczenia. Z tego powodu turystyka przyjmuje funkcję 
demonstracyjną i jest narzędziem walki o status społeczny [Iwasiński 2015c]. Samo 
uczestnictwo w turystyce jest już symboliczne, ponieważ wyraża ono pewien poziom 
potrzeb oraz sygnalizuje aspiracje poznawcze lub sprawnościowe. Jest więc przeja-
wem określonego poziomu kultury, obejmującego wartości wyższe. Ponieważ aktyw-
ność turystyczna zazwyczaj wiąże się z wydatkami, stanowi też wyznacznik statusu 
materialnego. W ten sposób człowiek uczestniczący w turystyce zyskuje określoną 
pozycję społeczną.  

Dużą wartość symboliczną przypisuje się poszczególnym formom turystyki. Wy-
sokie oceny otrzymują zwłaszcza te wymagające kwalifikacji, albo innych szczegól-
nych cech i zasobów, jak odwaga, fantazja, czy pieniądze. Są one wyceniane wyżej niż 
formy turystyki masowej, zorientowanej na bierny wypoczynek i tradycyjne formy 
spędzania czasu wolnego. Natomiast człowiek podejmujący wyrafinowane i dostępne 
tylko nielicznym aktywności, jak np. lotniarstwo, żeglarstwo, hydrospeeding, czy trek-
king wysokogórski zyskuje podziw, a nawet zazdrość, czyli w istocie uznanie społecz-
ne. Zarówno przez siebie, jak i innych sytuowany jest w korzystnym miejscu hierar-
chii społecznej. Znaczenie mają również takie cechy jak charakter i odległość desty-
nacji turystycznych. Miejsca dalekie, niedostępne, obce kulturowo, wymagające spe-
cjalnego przygotowania, dają osobom je odwiedzającym świadectwo wyższego stop-
nia zaawansowania turystycznego, wyższych aspiracji i możliwości finansowych. 
Oczywiście, zarówno postrzegana wartość form turystyki, jak i destynacji ulega zmia-
nie. Im bardziej stają się dostępne i popularne, tym mniej wartości istotnych symboli-
zują [Heath i Potter 2010, za: Iwasiński 2015c].  

Aktywność turystyczna posiada też drugą cechę nadającą jej wartości symbolicz-
nych – jest widoczna dla innych uczestników życia społecznego. Zazwyczaj odbywa 
się w przestrzeni publicznej, w obecności innych ludzi i jest zauważalna przez środo-
wisko zewnętrzne. Media społecznościowe, spotkania towarzyskie i zawodowe dają 



Turystyka w świecie konsumpcjonizmu … 201 
 
jednostkom możliwości szerokiego rozprzestrzenienia informacji i kierowania ich do 
najbardziej istotnych odbiorców.  

Turystyka, ze swym ładunkiem komunikacyjnym, tworzy zatem dobry grunt dla 
konsumpcji ostentacyjnej, definiowanej jako konsumpcja na pokaz, która jest ukie-
runkowana na demonstrowanie dóbr lub doświadczeń, celem wyróżnienia się i zyska-
nia uznania wśród innych [Firat i in., 2013, Bylok 2015]. Na jej polu istnieją korzystne 
warunki do prezentowania aspiracji, gustów, kompetencji i osiągnięć oraz do kreowa-
nia odpowiedniego wizerunku. Turysta dysponuje bowiem całą gamą środków wyra-
żania siebie, czytelnych dla innych, interpretowanych zgodnie z ogólnie panującym 
systemem wartości. Społeczeństwo konsumpcyjne ceni to co nowe i niepowszechne, 
wykraczające poza rozwiązania standardowe i banalne. Uznanie zyskują nawet przera-
żające doświadczenia, jeśli są oryginalne, zaskakujące lub wymykają się normom spo-
łecznym [Iwasiński 2015b]. Branża turystyczna dynamicznie wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom odbiorcy i tworzy coraz to nowe produkty o dużej dozie oryginalności, 
osobliwości i ekstrawagancji wywołującej pożądane emocje, których konsumpcja 
wywołuje oddźwięk społeczny [Stasiak 2013]. Nakręca w ten sposób zainteresowanie 
turystyką oraz rozpowszechnia jej znaczenie symboliczne.  

Płaszczyzna turystyczna stwarza szczególne warunki konsumpcji typu crossover. 
Jest to sytuacja, polegająca na konsumowaniu produktu kojarzonego z określoną 
grupą społeczną przez przedstawicieli innej grupy społecznej [Iwasiński 2015c]. Ina-
czej, niż w przypadku innych sfer życia, jak chociażby sztuka, w ramach turystyki 
popularne jest nabywanie produktów typowych dla klasy wyższej przez niższe klasy 
społeczne, skutkujące ich symbolicznym awansem. Nawet jeśli dana aktywność ma 
charakter epizodyczny ale jest widoczna w środowisku zewnętrznym, cel zostaje speł-
niony. Wizerunek danego konsumenta zostaje wzbogacony, a jego prestiż rośnie. Jest 
to czynnik budujący pozycję społeczną jednostki [Correia, Moital 2009].  

Z powyższych powodów wybory turystyczne i tworzone wokół nich narracje bar-
dzo często są warunkowane przez korzyści społeczne. Uczestnicy turystyki wybierając 
określone formy aktywności i destynacje dokonują ich ewaluacji na podstawie prezen-
towanej przez nie wartości symbolicznej i na tym kryterium opierają swoje decyzje 
nabywcze. Istnieje przekonanie, że konsumpcjonizm tak właśnie zmienił charakter 
turystyki [Firat i in., 2013]. O ile wcześniej wiązała się ona z realizacją potrzeb perso-
nalnych, warunkujących funkcjonowanie i rozwój jednostki głównie w wymiarze 
indywidualnym, o tyle postnowoczesność i towarzyszące jej zmiany kulturowe skłoni-
ły człowieka do wykorzystania tej sfery działalności w sposób instrumentalny, jako 
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medium w budowaniu wizerunku i prestiżu społecznego. Na tym tle zrozumiałe wy-
daje się zarówno rosnące zainteresowanie turystyką, jak i podążanie wielu jej uczestni-
ków za modą i wzorcami, obowiązującymi zwłaszcza w którejś z grup referencyjnych, 
istotnych dla danej grupy odbiorców. Używanie aktywności turystycznej do budowa-
nia pozycji społecznej wyjaśnia wybór przez jednostki prestiżowych destynacji pomi-
mo braku prawdziwego zainteresowania nimi i tłumaczy zwyczaj pozostawania tury-
stów w zamkniętym obiekcie hotelowym, bez odczucia potrzeby skorzystania z całej 
gamy zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego lub kulturowego.  

 
Podsumowanie  

Turystyka jest niezwykle istotną sferą życia społeczno-ekonomicznego. Pozwala 
zaspokoić wiele potrzeb człowieka, poczynając od potrzeb poznawczych i wypoczyn-
kowych, po zakupowe i zarobkowe. Jest bez wątpienia jedną z form aktywności, na 
gruncie której dokonuje się rozwój osobowy człowieka i zachodzi proces internaliza-
cji kultury, przyswajania jej norm i wartości. Jest jednocześnie źródłem dochodów, 
ważną dziedziną gospodarki wielu państw i regionów. Z tego powodu rola turystyki 
nieustająco wzrasta.  

We współczesnej kulturze istnieje szeroka gama motywów uruchamiających ak-
tywność turystyczną ludzi na całym świecie. Wśród nich istotne miejsce zajmują tra-
dycyjne przesłanki związane z potrzebą poznawania świata, jego przyrody i kultury, 
poszerzania horyzontów wiedzy, doświadczania nowych miejsc i przeżyć. Równie 
istotne są motywy zdrowotne, wypoczynkowe, rozrywkowe, edukacyjne, czy religijne. 
Ich rola nie maleje. Współczesność przynosi jednak nowe czynniki rozszerzające 
znaczenie aktywności turystycznej, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 
Pod ich wpływem zmienia się charakter turystyki, jej zakres i formy. 

Jedną z sił oddziałujących na współczesną turystykę jest konsumpcjonizm. Roz-
przestrzeniająca się kultura permanentnego nabywania dóbr i usług wyznacza bowiem 
nowe systemy wartości, standardy i style życia. Rozpowszechnia mało znane dotąd 
rodzaje zachowań, kształtuje całkiem odmienne struktury motywacji w działaniach. 
Powoduje zmiany na poziomie mentalności jednostek, ich świadomości społecznej 
i jednostkowej, a także aktywności w czasie wolnym. W społeczeństwach sterowanym 
przez konsumpcję, w którym nabywanie wykracza poza ramy realnych i życiowo 
uzasadnionych potrzeb i nabiera wymiaru symbolicznego, turystyka zyskuje dodatko-
we znaczenie. Staje się płaszczyzną zaspokajania bardzo szerokiej gamy potrzeb 
człowieka, w tym takich, których realizację dotychczas zapewniało życie rodzinne 
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i zawodowe. Jest przy tym polem konsumpcji ostentacyjnej, widocznej dla otoczenia. 
Pozwala zatem budować pozycje społeczna jednostki. 

Kultura konsumpcjonizmu zmienia charakter turystyki. Przede wszystkim bardzo 
ją rozpowszechnia. Zainteresowanie tą forma aktywności w ujęciu globalnym stale 
rośnie, a kryzysy ekonomiczne odbijają się na niej w mniejszym stopniu niż na innych 
dziedzinach życia. Konsumpcjonizm wywołuje też zmiany jakościowe. Jest jednym 
z czynników kierujących turystykę w stronę ekonomii doświadczeń i indywidualizacji 
oferty. Jest to odpowiedź na nowe potrzeby, nowe motywacje i modele konsumowa-
nia oferowanych dóbr i usług. W proponowanej ofercie coraz większy udział mają 
produkty niestandardowe, o dużym ładunku emocjonalnym i poważnej sile oddziały-
wania społecznego. Nowi turyści, z rozbudowanymi pragnieniami przeżywania cze-
goś wyjątkowego, wymagają nowatorskiego podejścia do rynku.  

Konsumpcjonizm nie jest z pewnością jedyną siłą oddziałującą na sferę turystycz-
ną. Wydaje się jednak, że dość intensywne upowszechnianie się kultury opartej na 
nieustającej konsumpcji dóbr i usług należy do kluczowych elementów kształtujących 
oblicze współczesnej turystyki. Dlatego warto uwzględnić jego oddziaływanie w ba-
daniach nad zjawiskami występującymi w jej obrębie, zwłaszcza w zakresie potrzeb 
i motywacji turystycznych, a także szeroko rozumianych analiz rynku turystycznego. 
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TOURISM IN THE WORLD OF CONSUMPTION  

Tourism is a part of the socio-economic space in which the influence of consumptionism is 
very clearly visible. It is a specific type of culture, based on the affirmation of consumption 
and the belief that it is the best way to achieve happiness and satisfaction with life. The 
emergence of a new style of consumption has a great impact on the understanding and use 
of leisure time, as well as on the understanding of tourism and its functions. Tourism 
activity, the essence of which is cognition of the unknown, regeneration of forces and 
experiencing emotions, has become a plane of life exploited more than in traditional society. 
Tourism provides everything that is important for a new type of consumer: relaxation, sense 
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of pleasure, novelty, uniqueness and variety of experiences. At the same time, it easily 
introduces to the market those fragments of reality that have not yet been the subject of 
purchasing processes. In the consumer society, tourism has also become a means of 
achieving social benefits and, above all, increasing prestige and social position. For these 
reasons, the interest in tourism in a global perspective is constantly growing, and economic 
crises affect it less than other areas of life. 

Keywords: tourism in the city, tourism resources, school tourism, children and youth 
 

 




