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ТУРИЗМ ЯК ГЕНЕРАТОР КОМУНІКАЦІЇ КУЛЬТУР 
 

Основне завдання цього дослідження – з’ясувати роль туризму в комунікації культур, окреслити взаємодію туризму і 
масової культури, дослідити зв’язки туризму й масової комунікації. Як показало дослідження, туризм експлікує різні форми 
культури, роблячи їх приступними для суспільних мас. 
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Основное задание этого исследования – выяснить роль туризма в коммуникации культур, очертить взаимодействие 
туризма и массовой культуры, исследовать связь туризма и массовой коммуникации. Как показало исследование, туризм 
показывает  разные формы культуры, делая их доступными для общественных масс. 

Ключевые слова: Туризм,  коммуникация культур, массовые коммуникации, массовая культура, культурная 
коммуникация. 

 

Basic task of this research - find out the role of tourism in communication of cultures, to outline co-operation of tourism and 
mass culture, to investigate the copulas of tourism and mass communication. As research showed, tourism shows  the different forms of 
culture, doing them accessible for the public masses. 
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Постановка проблеми. Туризм як окрема галузь комунікації сучасного глобалізованого суспільства дедалі 
більше розгалужується та вдосконалюється. Проте, розглядати туризм як явище культури, необхiдно з 
урахуванням аналізу тих процесів, які він породжує та розвитку яких сприяє. 

В сучасному суспільстві комунікація розуміється не тільки як пряме спілкування, а й як нав’язування 
Іншому своєї думки (Г. Почепцов), як безпосереднє творення думок у процес мовлення (Ю. Габермас), як 
випробування своєї відповідальності у взаємодії з Іншим (К.-О. Апель), як поширення елітою в суспільстві своїх 
цілей із метою обмежити репрезентацію мас (Х. Ортега-і-Гассет). 

Аналiз останнiх дослiджень. Очевидним є те, що туризм завдяки своїй інтегративній специфіці є власне 
комунікативним явищем. Суттю туризму є інтеграція представника однієї культури в іншу з метою пізнати нові 
реалії. Отже, завдяки рецепції та рефлексії туриста відбувається формування образу Іншого залежно від того, які 
реалії були сприйняті ним (момент вибірковості сприйняття). Деякі дослідникі пов’язують комунікацію з 
політикою, напр., Є. Б. Тихомирова,    О. Зернецька, Б. Потятинник, Д. Дуцик.  

       Протее, туризм не включений у дискурс політичної взаємодії еліт, як було зазначено вище. Не залучений 
він і до конкуренції еліт як чинника змін суспільного устрою та політичної ідеології, на чому акцентує  

В. Кулик [2, с. 124]. Ми бачимо, що комунікація туризму зорієнтована на збереження внутрішніх суспільних 
зв’язків, вона відбувається у сфері репрезентації нового та Іншого, здійснюється шляхом залучення транспортних, 
економічних, людських ресурсів, включає  в себе дозвіллєву культуру й орієнтована загалом на створення 
позитивного образу Іншого та підсилення толерантності  в сучасному глобалізованому інформаційному 
суспільстві. Оскільки комунікація, як зазначається в монографії «Громадські медіа», відбувається вертикально – 
від влади до громадян та від громадян до влади, а також горизонтально – між громадянами [2, с. 129], то виникає 
питання про комунікацію туризму.  

Формулювання цiлей статтi. Метою роботи є з'ясувати роль туризму в комунікації культур, висвітлити роль 
туристичної діяльності в здійсненні комунікаційних процесів. Враховуючи інформаційну сутність сучасного 
глобалізованого суспільства, дослідити туризм насамперед як інформаційне, соціопсихологічне явище.  

Виклад основного матерiалу. Комунікація туризму – процес, що відбувається між громадянами під час 
здійснення ними туристичних подорожей у час дозвілля, що мотивує організація туристичної інфраструктури та 
дозвіллєвої культури, а також позитивну авторепрезентацію та позитивну й толерантну рецепцію образу Іншого. 
Про комунікацію як процес спокушання людини тими чи іншими знаками, залучення таким чином людини до 
вибору тих чи інших інформаційних знаків говорив Г. Почепцов [4, с. 22]. Вплив комунікації туризму полягає 
якраз у «спокушанні знаками» подорожі, які для людини під час відпустки стають одними з найбільш бажаних.  

Як зазначає Н. Трушинська, толерантність є обов’язковою вимогою існування – а особливо в туризмі – як 
співіснування та взаємообумовлення культур у сучасному глобалізованому світі [5, с 36]. 

Оскільки дискурс політики досить незначним чином впливає на туризм, то він здійснює свої функції, 
задіюючи сфери транспорту, зв’язку, економіки, людських ресурсів, переважно у сфері культури, а у 
психологічному плані – під час актуалізації у психічному сприйнятті людини духовно-моральних цінностей. При 
цьому культурна комунікація є визначальною для туризму, мета якого спрямована на формування позитивного 
образу Іншого. В разі, коли туризм є міжнародним, комунікація тсає міжкультурною. Отже, туризм можна 
розглядати як генератор комунікації культур, що в світовому сенсі пришвидшує глобалізацію окремих спільнот. 
Крім того, туризм є одним із вагомих чинників формування дозвіллєвої культури, яка на даному етапі 
виокремлюється в особливу економічну та матеріально-технічну галузь, відому під назвою індустрії розваг, що 
зазнає в нашому суспільстві формації та трансформації й відповідного переосмислення в контексті викликів 
глобалізованого світу. 
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Дискурс туризму діє одномірно на культуру того чи іншого суспільства, витворюючи в ній позитивний образ 

Іншого. Постає питання про його вплив на культуру певного суспільства, яке ми повинні розв’язати для 
ефективного з’ясування місця туризму в суспільній культурі. 

За теорією Р.Б. Ная, С. Джінера, Р.Б. Брауна, на даному етапі розвитку спільнот у них спостерігається 
паралельне існування трьох культур: елітарної, масової та народної. Сутність і репрезентативність елітарної 
культури в суспільстві зумовлюється складом суспільних еліт. За теорією Р.Б. Ная, співвідношення цих культур – 
за відповідністю їх репрезентаторів – у суспільстві та його інформаційному просторі корелюється таким чином: 
10% складає елітарна культура, 10% - народна, і 80% припадає на масову. Це прокоментувала Зернецька, кажучи, 
що масова культура в сучасному суспільстві найбільш репрезентована в сучасних засобах масової інформації [1, 
с. 93]. 

Зважаючи на наявність елітарної, масової та народної культури як складових кожної загальнонаціональної 
культури, в яку турист так чи інакше інтегрується, слід окреслити роль туризму в цих трьох типах культур. 

Історично туризм зародився в елітарній культурі, що обумовлено чинником засобів: тільки еліта мала всі 
засоби для того, щоб організувати собі подорож із культурно-розважальною метою, тобто справжню туристичну 
подорож у сучасному сенсі цього слова. Туризм у елітарній культурі є високим зразком духовного пізнання і 
прилучення до природного та культурного набутку окремих спільнот. 

Народна культура своєю ідеологією звернена на оберігання своєї самості, автентичності, акцентуації на 
окремішності від Іншого. Тому в ній дискурс туризму найчастіше набуває форми оповіді про мандрівку з деякою 
ігнорацією або вторинністю Іншого, та з головним героєм – представником народу – в головній ролі. Як слушно 
зауважують дослідники-фольклористи, явищем, характерним для народної культури, є героїзація. 

Що ж до окреслення взаємодій туризму й масової культури, то вони не так легко охопні, як видається на 
перший погляд. Масова культура в сучасному суспільстві виконує одну з провідних ролей, про що свідчать хоча б 
дослідження з соціології, масової психології, інформатики й масових комунікацій, спрямованих на її вивчення. 

Досліджуючи зв’язки туризму й масової комунікації, й користуючись визначенням, що масова комунікація 
тиражує зразки культури, слід відповісти на питання, що тиражує туризм у масовій комунікації?  

По-перше, туризм залучає людей до дозвіллєвої культури, інтегруючи їх у найрізноманітніші зразки та 
форми проведення відпочинку відповідно до запитів їх запитів і потреб. Як зазначила К. Абульханова-Славська, 
потреби – це «усвідомлена нестача чогось необхідного» [4, c. 106]. Отже, туризм як інструмент масової культури 
тиражує форми дозвіллєвої культури, поширюючи узуальні форми проведення дозвілля в культурі суспільства. По-
друге, туризм робить доступними й досяжними для середньостатистичної людини найвищі культурні здобутки чи 
рідної, чи зарубіжної культури. Проте, як зазначає Г. Почепцов, щоб привабити середньостатистичну людину, 
виробникам певного товару чи послуги потрібно орієнтуватися на її інтелект, а він зазвичай дуже середній [4, 
c. 128]. Тому завжди можна відзначити як деяку закономірність невисокий рівень розповідей гіда про, до прикладу, 
Тадж-Махал, орієнтованих на сприйняття середньостатистичної людини. це пояснюється тим, що розповіді, 
переобтяженої історичними, соціальними та іншими науковими відомостями про часи будівництва пам’ятки 
середньостатистичні туристи можуть просто не зрозуміти. Таким чином, відбувається омасовлення навіть 
найбільш величних здобутків світової культури. Омасовлення має й позитивний сенс – поширення у масовій 
свідомості образу тієї чи іншої пам’ятки, популяризація її. Омасовлення надає позитивного сенсу світовій культурі 
ще й тому, що залучає маси до широкої культурної рецепції, й туризм у цьому процесі є одним із головних рушіїв. 
Тому туризм може розглядатися в сенсі пристосування здобутків світової культури до рецепції масової свідомості 
як найефективніший інструмент. 

По-третє, значення туризму в його впливі на соціум полягає в тому, що він рекомбінує інтереси залучених до 
нього людей, сприяючи їх ефективній інтеграції в соціум. Г.П. Науменко зауважив, що «Справжні економічні, 
політичні, соціальні інтереси для туриста під час подорожі виносяться «за дужки», піддаються туристичній 
редукції» [3]. Проте така думка видається нам неправомірною. Під час туристичної подорожі людина зазнає 
впливу рекреаційної діяльності своєї та інших, також нерідко використовує свої економічні ресурси з метою 
найбільш оптимального та ефективного проведення відпочинку. Звичайно, політичні інтереси, які настільки 
важливі для Г.П. Науменка, в туризмі відсутні, але слід врахувати, що зазвичай навіть люди, основною діяльністю 
яких є політика, бажаючи здійснити туристичну подорож, беруть відпустку, тому що туризм як форма дозвіллєвої 
культури для туриста передбачає свою несумісність із формами праці, зайнятості. В той же час економічні й 
соціальні інтереси туриста не редукуються, а рекомбінуються – перебудовуються в полі відпочинкової туристичної 
діяльності, яку турист може проводити в рідній країні або за кордоном. Крім очевидної прямої рекомбінації, є 
зворотна соціальна рекомбінація: соціальний статус людини зростає в очах оточуючих завдяки ефективно 
проведеній відпустці, причому враховується відомість або екзотичність місця, міра престижності, віддаленість від 
дому тощо. Серед соціальних ефектів дозвіллєвої культури можна відзначити й вищу продуктивність праці людей, 
які, побувавши на відпочинку, здійснювали туристичну подорож. Крім того, як зазначає ряд дослідників туризму, 
під час різних взаємодій із людьми турист набуває навичок спілкування з іншими людьми та поведінки в групах 
людей. Це однозначно свідчить про соціальну цінність туризму та про його виняткове значення ще й у процесі 
соціалізації людини, культури спілкування й дотичних сферах. Безпосередньо в процесі самої подорожі турист 
активно задіює свої навички рецепції та ремінісценції, порівнюючи побачене й почуте зі зразками культури зі 
свого середовища. Активно відбувається комунікація та інформаційний обмін у горизонтальному напрямку – між 
індивідами. Наведені ознаки свідчать, безумовно, на користь нашої гіпотези про рекомбінацію інтересів і статусу 
туриста під час подорожі. Навіть коли метою туристичної поїздки є просто відпочинок і розваги, його інтереси й 
погляди на соціум зазнають ревізії та оцінки, дещо виходить на перший план, а деяка діяльність визнається 
непродуктивною. Тобто можна відзначити, що будь-яка туристична подорож змінює людину. 

Визначальним у цьому сенсі є те, що туризм взаємодіє з масовою культурою в найбільш доступних, 
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різноманітних і продуктивних формах. Як зазначила O. Зернецька, в масовій культурі існують – і постійно 
виробляються в зрілі форми – зародки як високої елітарної, так і чистої народної культур [1, с. 88]. Тому, на нашу 
думку, винятковою є роль туризму для збагачення досвіду масової культури й наступного творення нових зразків 
народної та елітарної культури. 

Висновки. Отже, з'ясовуючи роль туризму в комунікації культур, ми висвітлювали роль туристичної 
діяльності в здійсненні комунікаційних процесів. Враховуючи інформаційну сутність сучасного глобалізованого 
суспільства, назріла потреба дослідження туризму насамперед як інформаційного, соціопсихологічного явища. 
Посилаючись на дослідження К. Леві-Стросса, ми висновуємо, що туризм побутував ще в додержавних 
суспільствах саме як форма комунікації. Туризм це форма культурної діяльності, зорієнтована на безпосереднє, 
позитивне й толерантне сприйняття Іншого в його середовищі. Йдучи за цими вимогами, які вкладаються в русло 
толерантності, ми з'ясовуємо, що туризм може демонструвати суб’єктові як свої міжнародні об’єкти,  що належать 
до світової культурної спадщини, так і внутрішньодержавні, що досі були недоступні суб’єктові. Так туризм 
здійснюється на державному та міжнародному рівні. В міжнародному аспекті залежно від категорій запитів того чи 
іншого суб’єкта туристичної діяльності через надмір нового та фактичне перевантаження новою інформацією 
відбувається зосередження туриста на відпочинковій чи культурно-розважальній діяльності з усвідомленим або 
несвідомим ігноруванням тих чи інших запитів.  

Варто зазначити, що першорядну роль у формуванні тих чи інших запитів, зокрема, й туристських, грають 
сучасні ЗМК, повідомляючи про туристичні особливості того чи іншого регіону або рекламуючи їх. Таким є 
міжнародний аспект туризму.  

В регіональному аспекті туризм також здійснює міжкультурну комунікацію, пожвавлює або навіть – із 
поправкою на українські реалії, в яких у нерозвиненому полі діяльності виникають щоразу нові галузі – генерує 
різноманітні її види. Туризм у регіональному внутрідержавному аспекті генерує комунікацію між масовою, 
елітарною й народною культурою. По суті, туризм як культурно-масова діяльність робить приступною для масової 
культури форми народної культури та світогляду, а також поширює форми елітарної культури, включаючи 
переосмислення та взаємодію в соціумі різних форм культури. Крім того, туризм забезпечує рецепцію цих 
культурних форм суб’єктами на загальних підставах на позитивного толерантного сприйняття їх як культурних 
репрезентацій Іншого, що забезпечує їх позитивне сприйняття й поширення в суспільстві. Отже, туризм експлікує 
різні форми культури, роблячи їх приступними для суспільних мас, як їх трактував Х. Ортега-і-Гассет. 
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