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Apetyt turysty

Turystyka stanowi istotny trop w badaniach nad współczesną ku lturą , zaś zło
żoność zagadnień z nią związanych rzuca wyzwanie badaczom  zajm ującym  się tym  
zagadnieniem . Książka Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży Anny W ie
czorkiewicz1 jest odpowiedzią na owo wyzwanie. Jednak, jak deklaruje autorka 
już na samym wstępie, nie jest jej am bicją jednoznaczne zdefiniowanie zjawiska -  
co jest niemożliwe w łaśnie ze względu na różnorodność jego przejawów -  lecz 
poddanie analizie „sił kulturotwórczych, dzięki którym  przybiera ono różne formy, 
a mim o to pozostaje wciąż sobą”. Turystykę pragnie również widzieć jako lustro 
nauk społecznych, umożliwiające nam ysł nad ich podstawowymi pojęciami. Takie 
podejście daje sposobność odwołania się do licznych zjawisk kultury, również tych, 
które m ają związek z masowym przem ysłem  turystycznym , oraz do reprezentacji 
m edialnych tego fenomenu. N iekiedy z pozoru banalne przykłady wplecione w teo
retyczny dyskurs okazują się tu  jego interesującym  uzupełnieniem , stwarzając 
kontekst dla podjęcia dyskusji na tem at współczesnego kształtu  doświadczenia 
turystycznego.

Kluczowym pojęciem dla tej dyskusji jest autentyczność, jej też poświęcona 
jest pierwsza część książki. Kwestia ta zajm uje znaczące miejsce w istotnych dla 
tem atu  pracach badaczy turystyki, autorka rozpoczyna jednak od omówienia przy
kładu, jakim  jest telewizyjny serial Święto smakoszy. Popularna produkcja Disco
very stwarza punkt wyjścia do podjęcia rozważań na tem at roli, jaką odgrywa au
tentyczność w doświadczeniu turystycznym  oraz jego miejsca w teoretycznym  dys
kursie. Podstawowe z punk tu  w idzenia w stępnych założeń pracy są pytania o m o

1 A. W ieczorkiewicz A pety t turysty. O doświadczaniu św iata w  podróży, Universitas, 
Kraków 2008. C ytaty lokalizuję w tekście.
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tywacje, oczekiwania, sens podróżowania i przekraczania granic kulturowych. Pre
zentowana przez bohaterów  serialu postawa opiera się na pragnieniu  dotarcia do 
„prawdziwego życia” spotykanych na trasie ludzi, ma to się zaś odbywać poprzez 
zmysł sm aku -  serial należy do grupy program ów opierających się na form ule 
prezentowania różnych rejonów świata poprzez ich kuchnię. Jednocześnie wybór 
przykładu od razu wskazuje na przyjęte przez autorkę założenie: wybiera ona per
spektywę badawczą alternatywną wobec dominującego ujęcia opierającego się na 
pojęciach „spojrzenia” i „spektaklu”.

Przywołane przez Annę W ieczorkiewicz postacie Grega i Maxa, podobnie jak 
ich liczni towarzysze z telewizyjnego ekranu (np. Antony Bourdain, Bobby Chinn, 
Peta M athias) skupiają się w swoich poszukiw aniach na „autentycznych sm akach” 
odwiedzanych miejsc. Często gardzą lokalam i polecanym i w przewodnikach, za 
to zawierają liczne znajomości z miejscowymi wielbicielami dobrego jedzenia i nie
kiedy ujawniają sekrety egzotycznych przepisów  kulinarnych (większość z nich 
zresztą zawodowo zajm uje się gotowaniem). Anna W ieczorkiewicz za pośrednic
twem Grega i Maxa wykorzystuje tę form ułę programową, by zasugerować waż
ność zm ysłu sm aku w dalszych rozważaniach, zadając pytanie o charakter „apety
tu ” turysty. Poszukiwacze smaków są tu  reprezentantam i postawy opierającej się 
na subiektywności doświadczenia. Lokalizowanie i określanie autentyczności w no
wej, eksplorowanej przestrzeni przebiega w odm ienny sposób w przypadku przy
jęcia strategii oglądania lub smakowania świata. Rozróżnienie to będzie stanowiło 
jeden z głównych wątków wywodu autorki, która już w tym  m iejscu wskazuje na 
odm ienność doświadczenia w obydwu przypadkach:

In telektualiści (nawet ci postm odernistyczni) chcieliby może wyjść od prawdy bądź au
tentyczności jako relacji pom iędzy obiektem  a odnoszącą się do niego inform acją i ująć 
tę relację w szerszej perspektywie -  odnieść do ustalonych kryteriów historycznych, es
tetycznych i filozoficznych, m ających w stosunku do niej charakter zewnętrzny. Sm ako
sze zaczynają od subiektywnie rozumianego doświadczenia, a potw ierdzenia autentycz
ności szukają najpierw  w sferze własnych doznań i własnej wyobraźni. (s. 30)

W  obydwu przypadkach jednak pojęcie autentyczności jest zasadnicze. W  kolej
nych rozdziałach części pierwszej autorka poddaje je analizie pod kątem  jego roli 
w doświadczeniu turystycznym. Rozważając kwestie, czym jest autentyczność w tym 
konkretnym  typie doświadczenia oraz z czego wynika jego istotna rola w dyskur
sie naukowym, przedstawia szereg poglądów badaczy tem atu, dla których ramę 
stanowią skrajne koncepcje Daniela Boorstina i Deana M acCannella. Pytania o to, 
czy możliwa jest autentyczność w doświadczeniu turystycznym  lub też, jak chce 
tego M acCannell, czy jest ona konieczna, wpisane zostają w szerszy kontekst dys
kusji na tem at historii i roli tego pojęcia w kulturze. Uwzględniając kontekst spo
łeczny, estetyczny i etyczny autorka ukazuje wagę problem u w obliczu przem ian, 
jakie dotyczą jednostkowej tożsamości. W  kontekście jej uniezależnienia od wpły
wów zewnętrznych poszukiwanie autentyczności staje się odpowiedzią na dyle
m aty nurtu jące jednostkę w nowej sytuacji. 10
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Jako istotny motyw współczesnej ku ltu ry  turystyczna autentyczność jest za
tem, z jednej strony, ważnym elem entem  rozważań na gruncie nauk społecznych, 
z drugiej natom iast, kluczowym składnikiem  przekazów m edialnych i wszelkich 
tekstów związanych z kreowaniem  potocznego rozum ienia autentyczności. D rugi 
z wymienionych obszarów stwarza szczególnie interesujące pole badawcze, co po
twierdza dokonany przez Annę W ieczorkiewicz dobór przykładów ilustrujących 
rozważania teoretyczne. Przyjęcie dom inanty sm aku sprawia, iż nacisk zostaje 
położony na subiektywność i emocjonalność (autorka przywołuje tu  za Tomem 
Selwynem pojęcie „autentyczności gorącej”, por. s. 41 i nast.). Znajduje to swoje 
odbicie w szczególnie interesującym  wątku, jakim  jest kwestia indyw idualnych 
biografii -  ludzi i przedm iotów  -  kreowanych na gruncie ku ltury  konsum pcyjnej. 
To właśnie ona staje się m otorem  zorganizowanej turystyki, a co za tym  idzie, prze
m ysłu turystycznego, w tym  pam iątkarskiego.

Pam iątka, jako wyjątkowy przykład przedm iotu/tow aru, odgrywa bardzo waż
ną rolę w nowych m echanizm ach kreowania indywidualnej tożsamości, staje się 
koniecznym  elem entem  swoistej „pam ięci zew nętrznej”, która uwierzytelnia do
świadczenie, zaświadcza o jego autentyczności. Stanowi również istotny przedm iot 
analizy dla badaczy zajm ujących się kom unikacją m iędzykulturową, stwarza bo
wiem nie tylko jej nowe obszary, ale również możliwości in terpretacji opierających 
się na redefinicji klasycznych pojęć antropologii związanych z tym, co określa „swo
je” i „obce” obszary kultury. Położenie nacisku na przedm iot i jego „biografię” 
stawia w zupełnie nowym świetle pytania o relacje człowiek -  człowiek oraz czło
wiek -  przestrzeń, co jest wyjątkowo istotne w dyskusji nad turystyką jako specy
ficzną formą podróży. Problem  „własnej k u ltu ry” i definiowania centrum  splata 
się z kwestią utowarow ienia doświadczenia dodatkowo kom plikując omawiane 
kwestie.

W  tym  m iejscu należy powrócić do prym atu wizualności w badaniach nad tu 
rystyką. Rozważając zasadność takiego ujęcia oraz jego możliwe wady, autorka 
wpisuje kwestie spojrzenia turystycznego i tego, co postrzega ono jako autentycz
ne, w szerszą perspektywę m yślenia o podróży. Kolejna część książki prezentuje 
na wstępie filozoficzny kontekst ujmowania tego problem u. Służy tem u, z jednej 
strony, przedstaw ienie historycznej tradycji podróży jako m etody zdobywania wie
dzy o świecie, z drugiej zaś wpływ doświadczenia podróży na refleksję filozoficz
ną. Postacie M ontaigne’a, Kartezjusza, M onteskiusza, Rousseau i D erridy  służą 
tu  jako egzem plifikacje dla ukazania owego związku. Wychodząc od funkcji topo
su podróży w filozoficznym dyskursie, autorka zwraca się ku bardziej szczegółowej 
analizie problem u turystycznego spojrzenia w kontakcie ze światem. Bazując na 
rozważaniach Deana M acCannella i Johna U rry ’ego, Anna W ieczorkiewicz po
nownie kieruje się w stronę praktyki ku ltu ry  popularnej. Posługując się M acCan- 
nelowską struk turą atrakcji turystycznej, analizuje m iędzy innym i współczesne 
przykłady relacji dotyczących tragedii W orld Trade Center i nowego miejsca kultu, 
do którego powstania zam ach ten się przyczynił. Ujawnia się tu  również wspom
niany prym at wizualności. Jak pisze autorka:
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Przekonanie o mocy przekazu wizualnego jest na tyle silne, że nawet gdy przyjm iem y do 
wiadomości istnienie innych ścieżek poznania, konstrukcja wspólnej dla danej sfery sym
bolicznej sfery symbolicznej skupia się na świadectwach wizualnych. W  istocie wizualny 
charakter doświadczeń turystycznych to jeden z przejawów zjawiska znacznie szerszego, 
refleksja dotycząca turystyki form ułowana jest zgodnie kierunkiem  wyznaczonym przez 
ogólniejszą refleksję kulturow ą. (s. 150)

Problem  ten  znajduje swoje odzwierciedlenie również w m etaforyce teatralnej, 
która często stosowana jest w badaniach nad turystyką, głównie za sprawą prac 
D eana M acCannella wykorzystującego koncepcję Ervinga Goffmana. Kwestie od
grywania tożsamości oraz podział na sfery kulis i sceny związane są z postulatem  
poszukiwania autentyczności, które przemieszcza się w stronę kulis, pragnąc do
cierać do rejonów nieinscenizowanych. C harakter wybieranych atrakcji oraz przy
pisywane im  znaczenia kształtowane są przez owo dążenie, które opiera się na 
nieustannym  trop ien iu  śladów fałszu inscenizacji. Problem  polega jednak na tym, 
iż granica pom iędzy sferam i nie jest oczywista, podobnie jak przypisywane im 
znaczenia. W  świecie określanym przez metaforykę spektaklu turyści (oraz an tro
pologowie) stawiają się w dwuznacznej sytuacji obserwatorów-uczestników. Anna 
Wieczorkiewicz pisze:

Czasem wydaje się, że to my (antropologowie, turyści) jesteśm y uwięzieni w spektaklu; 
może to nasza świadomość jest voyeurystyczna (bo skoro „teatralne wzorce zachowań są 
częścią lokalnych tożsamości, to w zasadzie nie ma powodów by odmawiać im autentycz
ności). To my albo gramy, albo oglądamy, chcemy autentyczności, więc podejrzewam y 
oszustwo i prowokujem y kolejne deziluzje, a gra toczy się za sprawą rozbieżności pom ię
dzy rzeczywistością a koncepcją autentyczności wyobrażonej. (s. 169)

N akreślenie tego kontekstu pozwala na wprowadzenie pojęcia szczególnie istot
nego z punk tu  widzenia badań nad współczesną kulturą w izualną i konsum pcyj
ną. Chodzi tu  m ianowicie o wyobraźnię turystyczną, którą autorka charakteryzuje, 
opierając się na rozważaniach Johna U rry’ego dotyczących spojrzenia turystycz
nego. Niewątpliwą zaletą takiego ujęcia jest zastosowanie narzędzia um ożliwiają
cego analizę współczesnych fenomenów kultury  wizualnej z nowej perspektywy. 
Anna Wieczorkiewicz podąża w toku swojego wywodu tropem  badań nad turysty
ką, jednak zaznacza, iż wyobraźnia turystyczna opisuje w istocie różne praktyki 
opierające się na pragnieniu  doznań wykraczających poza codzienność:

Chodzi tu o skłonność do pewnego trybu wizualizowania obszarów leżących poza prze
strzeniam i rutynowej wizualności, do kojarzenia tych wizji z określonym i zespołami sen
sów, a następne odnoszenia owych całości do własnej biografii [...] wyobraźnia turystyczna 
w sposób im m anentny wiąże się z całokształtem  życia społecznego, a nazwać ją można 
turystyczną, wyłącznie dlatego, że istnieje  w kontekście zespołu praktyk społecznych 
określanych tym mianem. (s. 169-170)

Spojrzenie turystyczne poszukujące tego, co niecodzienne, jest nieodłącznym  
elem entem  kształtującym  doświadczenia każdego uczestnika ku ltu ry  konsum p
cyjnej. Śladów kreowanych w ten sposób wyobrażeń szukać należy zatem  przede
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wszystkim w przekazach m edialnych. Trop ten podejm uje również Anna W ieczor
kiewicz, poświęcając następną część książki „turystycznem u projektowi świata” 
i tem u, co wpływa na jego kształt z punk tu  widzenia ku ltu ry  konsum pcyjnej. Ko
lejne rozdziały dotyczą odpowiednio fotografii, film u i reklamy, opisując szczegó
łowo m echanizm y kreowania przez nie turystycznej wyobraźni. Fotografia zajmuje 
w tym  układzie szczególne miejsce, czas jej narodzin bowiem zbiega się z m om en
tem  pojawienia się pierwszych form  zorganizowanej turystyki. Zyskuje ona zatem 
pierwszeństwo jako m edium  kształtujące turystyczne spojrzenie. Możliwości fo
tografii są ogromne -  od dokum entalnej/podróżniczej, poprzez reklamową, aż do 
amatorskiej -  co wpływa na nieustanne poszerzanie „oferty wspomnień”, która w bez
pośredni sposób oddziałuje na kreowanie indywidualnych narracji podróżniczych.

Dalszy rozwój m ediów i przyspieszanie procesu estetyzacji przyczyniają się do 
pojawienia się nowego typu odbiorcy: postturysty. Jest on zaznajom iony z m echa
nizm am i tworzenia turystycznych wyobrażeń i może przyjąć w stosunku do nich 
postawę ironiczną, niejako „świadomie je konsum ując”, lub też w ogóle rezygno
wać z m obilności w przestrzeni na rzecz turystycznego doświadczenia, jakie ofe
ru ją przekazy m edialne. Autorka zwraca jednak w tym  m iejscu uwagę, że trady
cyjnie pojmowane podróżowanie wciąż pozostaje aktualne, zaś łącznikiem  pom ię
dzy nim  a jego postturystyczną wersją jest film  jako kolejne m edium  tworzące 
turystyczny projekt świata. Kolejny rozdział poświęcony jest zatem  film om  tury- 
styczno-podróżniczym, głównie zaś produkcjom  telewizyjnych kanałów podróż
niczych. Omawiając kolejne przykłady, W ieczorkiewicz poprzez szczegółową ana
lizę stosowanych przez nie strategii ukazuje m echanizm y pokazywania świata i kre
owania turystycznych wyobrażeń. Powraca tu  również problem  inscenizacji, au
tentyczności i prawdy oraz związanych z nim i oczekiwań odbiorcy.

Śledząc problem  turystycznej fikcji, jaka kreowana jest w tego typu przeka
zach, autorka przechodzi w końcu do analizy tekstów o charakterze reklamowym. 
W  przeciwieństwie do wcześniej omawianych, m am y tu  do czynienia z wizjami 
utopijnym i, które nie próbują nawet ukrywać swojego odrealnionego charakteru. 
W ieczorkiewicz pisze zatem:

W akacyjna utopia nie jest miejscem, lecz pewnym stanem  -  stanem  gotowości do zoba
czenia świata w niecodzienny sposób, i dalej: Fikcyjne aspekty rzeczywistości przedsta
wionej w reklam ach nie są bynajm niej ukryte. M arzenie (słowo to pojawia się nader czę
sto) z założenia wiąże się z fantazjowaniem , a fantazjowanie -  z um iejętnością oderwa
nia się od rzeczywistości. (s. 230-232)

Konsumencka fantazja wiąże się jednak nierozerwalnie z aktem  zakupu, jej obiet
nica kreowana jest zatem  jako prawie rzeczywista, ustawiając obraz w pozycji po
średnika pom iędzy w idzem  a w yim aginow anym  stanem  idealnego spełnienia: 
„Dzięki reklam om  powstają pigułki możliwości: wystarczy uwierzyć w obraz, by 
m arzenie stało się praw dą” (s. 232). Reklama ukazuje utopijny obraz „innego świa
ta ” jako propozycję ucieczki od codzienności, uzupełnia go jednak obietnicą speł
nienia, roztaczając przed odbiorcą wizję niezliczonych doznań. Te ostatnie nie



Brzozowska Apetyt turysty

ograniczają się zresztą do zm ysłu wzroku, lecz odwołują do całego sensorium , czy
niąc obraz tym  silniejszym.

O statnia i najbardziej chyba frapująca część książki podąża tym  tropem , sta
rając się uzupełnić opis turystycznego uniw ersum  poprzez analizy konkretnych 
tekstów. Stanowi jednocześnie metodologiczne wyzwanie dla omawianych wcześ
niej propozycji badawczych opierających się na form ule wizualności. Anna W ie
czorkiewicz pragnie znaleźć alternatywną m etodę opisu i odwołując się do p ier
wotnego znaczenia term inu  „konsum pcja”, za wątek przewodni przyjm uje zmysł 
smaku. Zwraca tym  samym uwagę na fenom en kulinarnych podróży i nasilenie 
tendencji do wiązania atrakcji turystycznej z doznaniam i smakowymi. Odwołując 
się do przykładów z dziedziny film u (wspomniane wcześniej produkcje telewizyj
nych kanałów podróżniczych) oraz literatury  (popularne również w Polsce powie
ści Petera M ayle’a i Frances Mayes), autorka skupia się na ukazaniu sm aku jako 
m odelu doświadczenia. Powraca w tym  m iejscu wątek autentyczności -  przyjęcie 
postawy smakosza przyczynia się bowiem do zm niejszenia dystansu, jaki cechuje 
spojrzenie obserwatora z zewnątrz, stwarza sytuację, w której możliwe jest zanu
rzenie się w obcej kulturze w jej autentycznej postaci. Rezygnacja z prym atu oka 
nie niweluje jednak zasady niecodzienności. N ie bez przyczyny najchętniej opisy
wanymi rejonam i w typie powieści, jaki reprezentują Mayle i Mayes, są Prowan
sja i Toskania, które w masowej w yobraźni funkcjonują jako idylliczne krainy 
„prawdziwego” jedzenia. Owa „prawdziwość”, jak opisują ją analizowane przez 
Wieczorkiewicz powieści, odnosi się do egzystowania w zgodzie z naturalnym i ry t
m am i przyrody, a w konsekwencji do lepszej (bo odm iennej) jakości życia. Powie
ści te, stanowiące niewątpliwą atrakcję dla spragnionych ucieczki od codzienności 
czytelników/postturystów, paradoksalnie opisują doświadczenie, które -  głównie 
poprzez swój zmysłowy, „smakowy” charakter -  stara się przekroczyć turystycz- 
ność (ich bohaterowie to ludzie, którzy nie pragną „zwiedzić” opisywanych miejsc, 
lecz w nich „zam ieszkać”). W rażenie jest tym  silniejsze, że książki te zawierają 
odwołania do przepisów kulinarnych. Z drugiej strony autorka wskazuje na ten 
dencję odwrotną -  przyjm owania przez książki kulinarne formy książek podróż
niczych, przy czym podróże te m ają charakter realno-m ityczny i nie m uszą wiązać 
się z autentycznym i m iejscam i, lecz mogą na przykład odwoływać się do idyllicz
nej krainy dzieciństwa, mniej lub bardziej zamierzchłej przeszłości lub narracji 
literackich (jako przykład łączący te trzy wątki można by tu  przywołać chociażby 
Kuchnię z  Zielonego Wzgórza). Związki z innym i narracjam i m ają wpływ na „obiet
nic owy” charakter tych tekstów, z drugiej strony przepis ku linarny  towarzyszący 
narracji „podróżniczej” stanowi rodzaj pom ostu do urzeczywistnienia owej obiet
nicy.

Przywołane przykłady służą Annie W ieczorkiewicz do ukazania istotnej ten 
dencji, mającej związek z przem ianam i współczesnej kultury. W  obliczu proce
sów globalizacji smak jawi się jako zmysł umożliwiający kulturow y kontakt, jed
nocześnie zaś definiuje on kulturow e partykularyzm y, mając znaczący wpływ na 
m echanizm y określania tożsam ości w nowej sytuacji: 10
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Łączenie wątków kulinarnych z podróżniczym i to często stosowany wzorzec przedsta
w iania kuchni narodowych, regionalnych i etnicznych. Jego powszedniość wskazuje ścież
kę badania tendencji kulturowej, której, jak sądzę, nie można uznać za m arginalną. W  be
letrystyce, w filmach, w przekazach reklamowych, w przepisach kulinarnych jedzenie jawi 
się jako coś, co pozwala nawiązywać bezpośredni szczery kontakt z innym i, wznosić się 
ponad granice kulturowe. (s. 273)

Obietnica, jaką niesie ze sobą doznanie smaku, dotyczy nie tylko możliwości peł
nego doświadczenia odm ienności kulturow ej, lecz także dostarczenia nowych na
rzędzi kreowania autentycznej tożsamości, nowych (lepszych, oryginalnych) pro
pozycji stylów życia. W  ten sposób jedzenie poprzez swoją znakową funkcję staje 
się elem entem  wymiany kulturowej w globalnym środowisku i ma znaczący wpływ 
na kształt przestrzeni, w których żyjemy.

D ochodzim y tu  do tytułowego pojęcia apetytu, który autorka opisuje w nastę
pujący sposób:

A petyt na nowe doznania wydaje się jedną z ważniejszych cech współczesnego człowieka. 
W  refleksji nad ku ltu rą  konsum encką pragnienie nowości stanowi problem  centralny 
[...]. N ie wynika [ono] z naruszenia  dobrostanu  jednostki spowodowanego k o nkre t
nym brakiem . W iąże się z określonym i wzorcam i doznań zmysłowych, których dana 
osoba zdolna jest doświadczać i ze zdolnością wyobrażania sobie samej przyjem ności. 
(s. 295)

C entralnym  problem em  jest zatem  turystyczne (konsumenckie) nienasycenie, n ie
możliwy do zaspokojenia głód nowości. Cielesność i przyjemność zmysłowa od
grywają zasadniczą rolę w tym  układzie, stając się głównymi czynnikam i wpływa
jącymi na kreowanie tożsamości. Są one również przewodnim  wątkiem  w ostat
nich rozdziałach książki poświęconych antropologicznym  kontekstom  jedzenia 
i m etodologicznej refleksji związanej z problem em  turystycznego smakowania 
świata. Przedstaw iając paradoksy kulturow ego ujm ow ania tem atu  jedzenia we 
współczesnym świecie -  co w ydatnie ukazują przywoływane przykłady tekstów 
reklamowych -  autorka ukazuje smak jako zmysł umożliwiający kontakt z Innym . 
Jako taki zajm uje szczególne miejsce nie tylko w doświadczeniu turysty, lecz rów
nież antropologa.

Na zakończenie Anna W ieczorkiewicz proponuje wykorzystanie tego faktu do 
stworzenia nowej perspektywy badawczej w analizach fenomenów turystycznych. 
N ie oznacza to zanegowania podejścia opierającego się na pojęciach „spojrzenia” 
i „spektaklu”. Stwarza jednak nowe możliwości ujmowania badanych problemów. 
Propozycja, jaką zawiera Apetyt turysty, dotyczy bowiem „zrelatywizowania wizu
alizującego wzorca opisu świata”. Wykracza to już poza em piryczne badania tu ry
styki, k ierując się w stronę m etaforyki opisującej sposoby poznaw ania świata. 
Przedstawiane przez autorkę figury kanibala i anatom a reprezentują dwa modele 
poznawcze -  turystyczny i naukowy -  i wskazują na niemożność ich rozdzielenia, 
z czego wynika postulat uzupełniania „anatom icznego” myślenia o turystyce o ele
m ent „kanibalistyczny”. Jak pisze autorka:
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W ymienne odwoływanie się do nich obu skłania do refleksji nad pojęciam i takim i, jak 
„autentyczność”, „prawdziwość”, „oryginalność”, a także „poznawanie” i „doznawanie”. 
Uświadam ia konieczność ich redefinicji, by w sposób adekwatny mogły opisywać świat 
w idziany raz z jednego, raz z drugiego punktu  widzenia. (s. 354)

Zwrócenie się ku „smakowi tu rysty”, jakie postuluje Anna Wieczorkiewicz, nie 
tylko wprowadza nową perspektywę w badaniach nad turystyką, ale również zwraca 
uwagę na konieczność metodologicznej refleksji oraz dostrzeżenie nowych wąt
ków interpretacyjnych w badaniach nad różnymi zjawiskami współczesnej kultury. 
Popularność m etafory turysty (lecz również flâneura) w dyskursie akadem ickim  
stanowi w tym  względzie pewną wskazówkę, zaś intelektualna podróż, którą pro
ponuje Apetyt turysty, z pewnością może zachęcić do podążenia tym  tropem .

Blanka BRZOZOWSKA
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Blanka BRZOZOWSKA 
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Tourist’s Appetite

Review o f the book: Anna Wieczorkiewicz's Apetyt turysty. O doświadczaniu świata 
w podróży, Universitas, Kraków 2008. [ ‘Tourist's Appetite. How  the world is experienced 
when on the journey']

Apetyt turysty is a reply to  growing interest in tourism topics as part o f studies on 
contemporary culture. The book shows heterogeneous manifestations o f the phenomenon 
in question, approaching them as a m irror o f social sciences. Notions determining the 
framework o f tourism studies are subject to  thorough analysis, such as authenticity, glance, 
spectacle. Moreover, Ms. Wieczorkiewicz has introduced her own, broader perspective -  
the leitmotiv being the sense o f taste being the one enabling cultural contact and crossing 
the borders delineated through the prism o f visuality. The attitude o f a ‘gourmet and the 
title ‘appetite' thus offer new research opportunities not only with regards to  tourism as 
such but also allow for noticing certain new interpretative threads in studies on various 
phenomena o f present-day culture.
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