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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METODY PRZEWODNIKOWEJ           
W BADANIACH NAD EWOLUCJĄ MIEJSKIEJ PRZESTRZENI                 

TURYSTYCZNEJ W KRAJACH MAGHREBU 

 
Abstrakt: Badania nad ewolucją przestrzeni turystycznej w miastach Maghrebu są utrudnione, ponieważ dostępność do danych 
zastanych jest ograniczona, a ich wiarygodność wątpliwa. Metoda przewodnikowa, opracowana przez S. LISZEWSKIEGO (1999), jest 
jednym ze sposobów, które umożliwiają analizę tej przestrzeni. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalet            
i ograniczeń wykorzystania tej metody w analizie przemian miejskiej przestrzeni turystycznej w Maghrebie. W artykule przedsta-
wiono wnioski z badań przeprowadzonych na próbie sześciu miejscowości w latach 2012–2014. 
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1. WPROWADZENIE 

  
Dyskusja terminologiczna dotycząca przestrzeni tury-
stycznej jest obecna w polskim środowisku akademic-
kim od lat 70. XX w. Jedną z nowszych definicji tego 
pojęcia opracował A. KOWALCZYK (2015, s. 22), pisząc, 
że: „to obiektywnie istniejąca część przestrzeni geogra-
ficznej, a zarazem część szeroko rozumianej prze-
strzeni społecznej (obejmującej podprzestrzenie: kul-
turową, ekonomiczną i polityczną), która z racji swo-
ich walorów jest (subiektywnie) spostrzegana przez 
turystów i potencjalnych turystów jako atrakcyjna i jest 
wykorzystywana w celach turystycznych, czego skut-
kiem są zmiany w środowisku przyrodniczym oraz   
w sferze społeczno-gospodarczej”. 

Badaniem ewolucji przestrzeni turystycznej miast 
zajmowano się zwłaszcza w ośrodku łódzkim. Zbior-
cze opracowanie wyników tych badań, przeprowa-
dzonych z użyciem metody przewodnikowej, opubli-
kował S. LISZEWSKI (2014). Wyraził on nadzieję, że 
takie podsumowanie ożywi dyskusję metodologiczną 
na temat przestrzeni turystycznej. Artykuł stanowi 
więc kontynuację rozważań o możliwości wykorzy-
stania przewodników turystycznych w studiach nad 
turystyką miejską. 

Przedmiotem zainteresowania autora artykułu 
jest miejska przestrzeń turystyczna w państwach Mag- 

 

 
hrebu. Pierwsze opracowania naukowe dotyczące 
przestrzeni turystycznej tego regionu zaczęły po-
wstawać już w latach 30. XX w. (WITES 2015). Bada- 
nia krajów północnoafrykańskich często są odmienne 
od przeprowadzanych w Polsce. Warto sprawdzić, 
czy opracowana przez S. Liszewskiego metoda prze-
wodnikowa jest pomocna w analizie ewolucji miejskiej 
przestrzeni turystycznej w Maghrebie. Głównym   
celem autora niniejszego artykułu jest zatem wskaza-
nie zalet i ograniczeń wykorzystania metody prze-
wodnikowej w kontekście badań turystycznych w tej 
części świata. 

Do analizy wybrano po dwie miejscowości z każ-
dego państwa uznawanego przez większość naukow-
ców za rdzeń Maghrebu: Algier i Konstantynę w Al-
gierii, Marrakesz i Tanger w Maroku oraz Susę i Tunis 
w Tunezji. Każdy z tych ośrodków cechuje się dużą 
atrakcyjnością turystyczną. Wszystkie są miastami 
historycznymi1, a więc możliwe jest rozwijanie tam 
turystyki kulturowej. Ponadto cztery z nich (Algier, 
Susa, Tanger i Tunis) położone są nad morzem bądź 
oceanem, a w ich granicach znajdują się piaszczyste 
plaże. Marrakesz i Konstantyna leżą z kolei w pobliżu 
lub na obszarze malowniczych gór – odpowiednio: 
Atlasu Wysokiego i Atlasu Tellskiego. 
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2. TYPY PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ          
I METODA PRZEWODNIKOWA 

 
Polskim badaczem, w którego dorobku koncepcja 
przestrzeni turystycznej zajmuje ważne miejsce, jest 
S. Liszewski (KOWALCZYK, DEREK 2010). Na pod-
stawie charakteru działalności turystycznej oraz 
stopnia kształtowania przez nią przestrzeni geogra-
ficznej wyróżnił on pięć typów przestrzeni tury-
stycznej: eksploracji, penetracji, asymilacji, koloni-
zacji i urbanizacji (LISZEWSKI 1995). Potwierdził 
również istnienie tych typów w miastach i stworzył 
dla nich graficzne przedstawienie ewolucji prze-
strzeni turystycznej na przykładzie Łodzi (LISZEW-

SKI 1999). 
Koncepcja S. Liszewskiego została wykorzystana 

przede wszystkim w badaniach dotyczących Polski. 
W nawiązaniu do pięciu typów przestrzeni tury-
stycznej opracowano cykl rozwoju przestrzeni tu-
rystycznej (WŁODARCZYK 2009) oraz stworzono model 
geograficznej transformacji przestrzeni turysty-
cznej (KOWALCZYK 2011). Opisano także – na przy-
kładzie Brunei – przestrzeń turystyczną kraju tro-
pikalnego (WITES 2011). W późniejszych latach 
podejście to wykorzystano w badaniach przekształ-
ceń przestrzeni turystycznej Marrakeszu i innych 
miast leżących w Maghrebie (KAŁASKA 2015a, 2015b, 
2017). 

S. LISZEWSKI (1999), odwołując się do pracy A. ŻEB-
ROWSKIEJ (1996), opracował sposób analizy prze-
wodników turystycznych. U podstaw metody 
przewodnikowej leżało założenie, że w miarę uzna-
wania nowych form miejskich za atrakcyjne tury-
stycznie, zostają one wprowadzone do kolejnych 
edycji przewodnikowych. Stają się one wówczas 
częścią przestrzeni turystycznej. Zasadniczo więc, 
metoda przewodnikowa umożliwia badanie ewolu-
cji miejskiej przestrzeni turystycznej na trzech 
płaszczyznach: ilościowej, jakościowej i przestrzen-
nej. Metodę tę można uznać za „najbardziej przy-
datną w badaniach miejskiej przestrzeni turystycz-
nej” (LISZEWSKI 2014, s. 37).  

Metodę przewodnikową zastosowano w wielu 
pracach magisterskich (KARASEK 2013, MROZIŃSKA 

2006, SZCZEPANIAK 2004). Dzięki analizie przewod-
ników możliwe jest uzyskanie m.in. informacji          
o walorach turystycznych, które są zasadniczym 
powodem pojawienia się w mieście turystów. W opi-
nii A. KOWALCZYKA (2011) to one umożliwiającą 
identyfikację przestrzeni turystycznej. Są zarazem 
składową przestrzeni eksploracji albo penetracji 
turystycznej. 

 

3. OGRANICZENIA W BADANIU          
EWOLUCJI MIEJSKIEJ PRZESTRZENI          

TURYSTYCZNEJ  
W PAŃSTWACH MAGHREBU 

 
Według A. BERTHONNETA (2006) źródła z zakresu 
turystyki miejskiej tego regionu są liczne i różno-
rodne. Należą do nich zarówno rękopisy i teksty 
drukowane (w tym roczniki statystyczne oraz pra-
ce dyplomowe), jak i ikonografie oraz materiały 
audiowizualne. Wśród nich znajdują się również 
przewodniki turystyczne, głównie w języku francu-
skim. Pomimo tej różnorodności materiały te były 
rozproszone po różnych instytucjach oraz w więk-
szości nie zostały jeszcze zdigitalizowane. Ich pozy-
skanie przez autora artykułu okazało się więc cza-
sochłonne. 

Materiał źródłowy dotyczący sześciu miast pod-
danych analizie gromadzono na wiele sposobów. 
Część z nich została zakupiona w Polsce lub z Pol-
ski przez Internet. Inne uzyskano podczas kwe-
rendy w polskich instytucjach oraz internetowych  
księgozbiorach francuskich. Wiele źródeł zostało 
zebranych podczas wyjazdów terenowych do Pa-
ryża i analizowanych miast Maghrebu i polegało na 
szukaniu odpowiedniej literatury w ministerstwach, 
uniwersytetach oraz bibliotekach. Pomimo różno-
rakich źródeł dane z nich pochodzące rzadko miały 
postać ilościową. Trudne, a wręcz niemożliwe było 
tym samym przeanalizowanie na ich podstawie ewo-
lucji przestrzeni turystycznej, zwłaszcza na próbie 
sześciu miast. 

W długookresowych badaniach retrospekcyj-
nych nad turystyką – w oparciu o dane statystyczne 
– nie jest możliwe wyodrębnianie przestrzeni tury-
stycznej w miastach Maghrebu. Przyczyną tego jest 
choćby brak możliwości dokładnego odtworzenia 
ruchu turystycznego, który jest warunkiem ko-
niecznym i wystarczającym do zaistnienia tej prze-
strzeni (WŁODARCZYK 2009). Wprawdzie na pod-
stawie kwerend w kraju i za granicą stwierdzono, 
że pierwsze dane o liczbie nocujących turystów       
w miastach regionu opublikowano już pod koniec 
lat 70. XIX w., wraz z pojawieniem się pierwszej 
wzmianki o liczbie Brytyjczyków nocujących w Al-
gierze (JORDI 2009), jednak oficjalne dane z czasów 
kolonialnych były zbyt wybiórcze, aby za ich pomo-
cą zidentyfikować przekształcenia przestrzeni tury-
stycznej. Dotyczyło to nie tylko statystyk z okresu 
obcej dominacji w regionie, ale również z czasów 
postkolonialnych. Wiarygodność statystyk, publi-
kowanych  przez  niepodległe  państwa  Maghrebu, 
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 budziła zastrzeżenia ze względu na autorytarny 
sposób ich rządzenia (cyt. za: KIREGYERA 2015). Do-
stępność do przekonujących materiałów źródło-
wych na temat turystyki miejskiej nie zależała więc 
tylko od wskazanych przez S. LISZEWSKIEGO (2014) 
czynników, takich jak: wielkość miasta, liczba i mo-
bilność turystów, ale również od rodzaju ustroju 
politycznego. O długookresowych przemianach prze-
strzeni turystycznej miast Maghrebu należy więc 
wnioskować na podstawie danych innych niż staty-
styczne. 

Coraz częściej to sami turyści, korzystając w cza-
sie podróży z Internetu w telefonach komórkowych, 
tworzą bogaty zbiór danych na temat własnych 
zachowań przestrzennych. Umożliwia to prowa-
dzenie, wspomnianego przez S. LISZEWSKIEGO (2014), 
stałego monitoringu ruchu turystycznego, tak trud-
nego do wdrożenia zwłaszcza w wielkich miastach 
krajów rozwijających się. Dzięki Internetowi mo-
bilnemu w stosunkowo krótkim czasie mogą po-
wstawać bazy danych o przestrzeni turystycznej. 
Udostępnione są one naukowcom przez właścicieli 
portali internetowych i podlegają analizom staty-
styczno-przestrzennym. Efektem pracy specjalistów 
w zakresie big data są m.in. heat maps, przedstawia-
jące rozmieszczenie turystów w mieście (LI i in. 
2016). De facto przeprowadza się delimitację prze-
strzeni turystycznej. Dane oparte na geotagach znaj-
dują jednak zastosowanie wyłącznie w badaniach 
krótkookresowych nad przestrzenią turystyczną, 
również w odniesieniu do miast Maghrebu. Wiąże 
się to z faktem, że większość popularnych obecnie 
serwisów internetowych – zwłaszcza mediów spo-
łecznościowych – powstała po 2004 r. 

Sposobem zbierania danych o turystyce miejskiej 
Maghrebu były przede wszystkim badania tereno-
we. Badacze gromadzili dane głównie w oparciu     
o obserwacje zachowań turystów, ankiety/wywiady 
z turystami (MAJDOUB 2011) i – co spotykane rza-
dziej – z wykorzystaniem inwentaryzacji elementów 
zagospodarowania turystycznego. Opisywano jed-
nak stan przestrzeni turystycznej miast regionu,       
a nie jej rozwój. Opracowania naukowe tego typu 
powstawały zbyt rzadko, aby na ich podstawie ana-
lizować przemiany miejskiej przestrzeni turystycz-
nej regionu w długim okresie. 

Niejednokrotnie w badaniach nad turystyką 
miejską w Maghrebie łączono terenowe metody gro-
madzenia danych z kameralnymi. Dane czerpano     
z analiz kwestionariuszy ankietowych zebranych     
w terenie, jak i z planów miast, map turystycznych, 
kart pocztowych, filmów (LEROUX 2008, TRABELSI 

2011, WIDMER-MU ̈NCH 1990). W opinii autora arty-
kułu mnogość stosowanych metod utrudniała po-
równywanie miast. Wyciąganie wniosków ogólnych 

o przestrzeni turystycznej – wielu miast regio-    
nu o podobnym charakterze, a nie tylko pojedyn-
czych ośrodków – praktycznie było niemożliwe. 

 
 
4. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA      

METODY PRZEWODNIKOWEJ                  
W BADANIACH EWOLUCJI PRZESTRZENI 

TURYSTYCZNEJ W WYBRANYCH           
MIASTACH MAGHREBU 

 
Możliwości badania procesu ewolucji przestrzeni tu-
rystycznej miast Maghrebu są ograniczone, głównie ze 
względu na brak materiałów źródłowych lub ich małą 
wiarygodność. Autor niniejszego artykułu wykorzy-
stał więc pośredni sposób gromadzenia i analizy da-
nych, czyli metodę przewodnikową. 

 
 

4.1. WYBÓR PRZEWODNIKÓW  
TURYSTYCZNYCH DO ANALIZY 

 
S. LISZEWSKI (2014) stwierdził, że nie zawsze można 
używać przewodników turystycznych w badaniach 
miejskich nad przestrzenią turystyczną. Tym samym 
ważne jest, aby ocenić je pod względem przydatności 
do badania i na tej podstawie przeprowadzić ich wła-
ściwą selekcję. 

Materiał przewodnikowy powinien uwzględniać 
pięć kryteriów (LISZEWSKI 2014). Cztery z nich bez 
wątpienia spełniały zebrane do analizy przewodniki    
o wybranych miastach Maghrebu. Po pierwsze, zde-
cydowaną większość z nich tworzyli eksperci. Zwłasz-
cza autorzy publikujący w okresie kolonialnym pisali 
opracowania poprzedzone długoletnimi wyprawami. 
Byli to najczęściej ludzie nauki (również geografowie), 
artyści, podróżnicy (BERTHONNET 2006). Po drugie,     
w ich treści uwzględniano całość obszaru miasta, a nie 
tylko jego fragmenty. Po trzecie przewodniki te były 
aktualizowane dosyć szybko. Na potwierdzenie tego 
stwierdzenia można przytoczyć fakt, że kubba Almo-
rawidów – odnaleziona przez archeologów w Marra-
keszu w 1948 r. pod jednym z budynków kompleksu 
religijnego – została wymieniona w przewodniku już 
sześć lat po jej odkryciu (RICARD 1954). Po czwarte – co 
autor artykułu uważa za najważniejsze – większość 
zebranych przewodników uwzględniająca w opisie 
Maghreb była publikowana przez jeden dom wydaw-
niczy przez okres przynajmniej kilku dekad. Była to 
firma Hachette, która nieprzerwanie od 1862 r. do 
dzisiaj wydaje serie przewodnikowe – początkowo była 
to kolekcja Guide Joanne, a następnie Guides Bleus. 
Częste wznowienia ukazywały się zwłaszcza w okre-
sie kolonialnym, kiedy wraz z końcem licznych akcji 
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militarnych pacyfikujących zbuntowane obszary Ma-
ghrebu, możliwe było rozwijanie tam turystyki.    
Wymagało to aktualizacji materiałów promocyjnych, 
zwłaszcza przewodników (BOUTBOUQALT 2009).   
W okresie pokolonialnym wydawano je nieco rza-
dziej, ale sukcesywnie. Te 150 lat publikacji – podob-
nie jak 100-letni okres dla miast w Polsce (LISZEWSKI 
2014) – wydaje się optymalne do badania ewolucji 
przestrzeni turystycznej miast Maghrebu. W dużym 
stopniu gwarantuje bowiem ciągłość analizy prak-
tycznie od pojawienia się pierwszych jej fragmentów 
w ośrodkach miejskich tego regionu. Analiza konkret-
nego wydawnictwa dała więc możliwość utworzenia 
bazy danych, opracowanej z wykorzystaniem jednego 
rodzaju materiałów źródłowych. 

Ostatni warunek, który powinny spełniać prze-
wodniki użyte do analizy przestrzeni turystycznej, 
uwzględnia cel publikacyjny. Według S. LISZEWSKIEGO 
(2014) nie mogą one być robione na zamówienie. Na-
leży unikać więc przewodników o charakterze pro-
mocyjnym albo komercyjnym. W opinii autora arty-
kułu tego kryterium w dużym stopniu nie spełnia 
zgromadzony materiał przewodnikowy o miastach 
Maghrebu, zwłaszcza publikowany w okresie kolo-
nialnym. Już R. BARTHES (1957) „obnażył” ideologię 
propagowaną w przewodnikach Guides Bleus, a ich 
twórcom zarzucił uleganie politycznym presjom. Do-
wodem na to jest choćby fakt, że pierwszy przewod-
nik wydany w całości o Maroku zawierał przedmowę 
napisaną przez generała L.H.G. Lyauteya – nie tylko 
rezydenta generalnego we francuskim protektoracie 
marokańskim, ale również twórcę polityki turystycz-
nej regionu. Przewodniki turystyczne z czasów fran-
cuskich można więc uznać za materiał kolonialnej pro-
pagandy turystycznej (BOUTBOUQALT 2009). W czasach 
pokolonialnych narracja Francuzów tworzących prze-
wodniki po Maghrebie, podobnie jak w materiałach 
prasowych (KALASKA, WITES 2015), miała również cha-
rakter ideologiczny (neokolonialny). Chociaż z czasem 
zjawisko to traciło na intensywności. Autor niniejsze-
go artykułu nie zrezygnował jednak z wykorzystania 
zebranych przewodników. Jednocześnie stwierdził, że 
przy interpretacji wyników analiz należy uwzględniać 
przekonania ich autorów o opisywanym obszarze i lu-
dziach tam mieszkających. Jest to więc czynnik ogra-
niczający, a nie dyskwalifikujący użycie przewod-
ników w badaniach nad przestrzenią turystyczną 
ośrodków miejskich Maghrebu. 

Uznając, że charakterystyka zgromadzonych prze-
wodników umożliwia przeprowadzenie badania, na 
dalszym etapie postępowania dokonano wyboru pu-
blikacji przeznaczonych do analizy. Jeżeli pomiędzy 
publikacjami Hachette występowały luki czasowe 
(przynajmniej 10-letnie), decydowano się na inne wy-
dawnictwa francuskojęzyczne. W sytuacji, kiedy i to 
było niemożliwe, wybierano przewodniki angielskoję-

zyczne. Ostatecznie prześledzono ewolucję przestrze-
ni turystycznej analizowanych miast, opierając się na 
70 przewodnikach wydanych w latach 1862–2014 i po-
święconych w całości jednemu bądź dwóm państwom 
Maghrebu. Przeważająca część tych publikacji (50        
z nich) została napisana w języku francuskim, reszta 
zaś – po angielsku. Okresu kolonialnego (1862–1955) 
dotyczyło 30 pozycji, zaś czasów niepodległości (1969–
2014) – 40. W początkach funkcjonowania suweren-
nych państw regionu przewodniki turystyczne nie 
były ogłaszane drukiem, stąd przerwa pomiędzy 1955 
a 1969 r. 
 
 

4.2. SPOSOBY ANALIZY PRZEWODNIKÓW  
TURYSTYCZNYCH 

 
Po wyborze przewodników po miastach Maghrebu 
skoncentrowano się na ich analizie. W sumie w bazie 
danych znalazło się 8207 form miejskich. Przynajmniej 
raz budowały one przestrzeń turystyczną jednego        
z sześciu wziętych do próby ośrodków miejskich i znaj-
dowały się wewnątrz obszaru wyznaczonego grani-
cami administracyjnymi z 2014 r. 

Ze względu na ograniczoną objętość tekstu niniej-
szego artykułu autor przedstawia tylko wybrane 
aspekty analizy. Odnosi się do możliwości badaw-
czych każdej z trzech kategorii, skupiając się zwłasz-
cza na podejściu ilościowym. 

 
Ujęcie ilościowe 

W kategoriach ilościowych miejską przestrzeń tury-
styczną w Maghrebie zbadano – podobnie jak w Pol-
sce (LISZEWSKI 2014) – poprzez zliczanie z przewodni-
ków elementów ją tworzących. Umożliwiło to identy-
fikację kierunków i tendencji przemian tej przestrzeni. 
Dotyczyło to zwłaszcza przestrzeni penetracji tury-
stycznej, na którą składały się formy miejskie odwie-
dzane przez turystów w celach poznawczych. Każdą  
z nich zgrupowano według typu komponentu dzie-
dzictwa kulturowego, charakterystycznego dla tego 
regionu. Za S. LISZEWSKIM (2014) przyjęto jednak, że 
ich grupowanie jest subiektywne i zależy od wielkości 
miasta, jego historii, działalności lokalnych władz oraz 
innych czynników. Następnie liczebność form miej-
skich w każdej z wyróżnionych grup przedstawiono 
na osi czasu. Na ich podstawie określono, jak zmienia-
ła się atrakcyjność turystyczna badanych miast. 

W niniejszym artykule odniesiono się nieco szerzej 
do innych typów przestrzeni turystycznej, które we-
dług S. LISZEWSKIEGO (1999) również można badać       
z wykorzystaniem przewodników. Nie było to jednak 
do tej pory stosowane. Analizując sześć miast afrykań-
skich, prześledzono przemiany przestrzeni asymilacji 
turystycznej. Składały się na nią formy miejskie, gdzie 
zachodziła interakcja pomiędzy turystami a mieszkań-
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cami. W uproszczeniu przyjęto, że była nimi więk-
szość elementów zagospodarowania turystycznego, 
umieszczana w przewodnikach w formie listy. Lista ta 
znajdowała się zaraz przed zasadniczym opisem mia-
sta lub po nim albo na końcu książki w spisie alfabe-
tycznym. Wyjątkiem były obiekty noclegowe, które 
uznano za części budujące przestrzeń kolonizacji tury-
stycznej. Na przykładzie Susy stwierdzono, że ich 
liczba – określona na podstawie przewodników – po-
krywała się z danymi uzyskanymi z innych źródeł 
jedynie do końca lat 80. XX w. Metoda przewodniko-
wa nie przydała się zatem do odtworzenia zagospo-
darowania turystycznego miast Maghrebu w latach 
1990–2014. W przewodnikach dokonywano wówczas 
daleko idącej selekcji obiektów. 

W badaniu nie tylko prześledzono zmiany liczby 
elementów tworzących przestrzeń turystyczną miast 
Maghrebu, ale również wyznaczono i zinterpretowa-
no podstawowe charakterystyki statystyczne tej prze-
strzeni. Obliczono m.in. wyrażony w wartościach 
dziesiętnych udział tworzących tę przestrzeń form 
miejskich, reprezentujących pewien wariant danej 
cechy (tj. określono częstość względną). Korzystając     
z podziału przestrzeni turystycznej na typy funkcjo-
nalne (LISZEWSKI 1999), wyróżniono trzy takie wa-
rianty: przestrzeń eksploracji i penetracji turystycznej 
traktowane łącznie, przestrzeń kolonizacji turystycz-
nej, przestrzeń asymilacji turystycznej. Dyskusyjne 
było wydzielenie – jako jednego typu – przestrzeni pe-
netracji i eksploracji. Wynikało to z ograniczeń zwią-
zanych z charakterystyką poddanych analizie prze-
wodników, których konstrukcja wymusiła sposób 
identyfikacji tych typów. Z reguły był to ciągły tekst, 
w którym opisywano nie tylko atrakcje turystyczne, 
ale również zasoby turystyczne mogące się nimi stać. 
Dotyczyło to zwłaszcza okresu kolonialnego, kiedy 
przewodniki stanowiły ważny materiał promocyjny. 
Niemożliwe było więc rozróżnienie, które formy miej-
skie stanowiły część przestrzeni penetracji, a które       
– przestrzeni eksploracji. Aby analiza obejmowała 
przyjęty zakres czasowy, zdecydowano się uprościć 
procedurę, przyporządkowując te formy do jednego 
typu – do przestrzeni eksploracji i penetracji – zgodnie 
z wcześniej wspomnianą lokalizacją w przewodniku. 
Świadomie zrezygnowano z traktowania form miej-
skich opisywanych w przewodnikach jako części prze-
strzeni urbanizacji turystycznej. Przestrzeń ta rzadko 
występuje w obrębie miasta i jego granic administra-
cyjnych (LISZEWSKI 1999). Jest ona trudna do wyzna-
czenia i dotychczas nie opracowano procedury jej 
identyfikacji na podstawie metody przewodnikowej. 

Metoda przewodnikowa „może posłużyć również 
do bardziej wyrafinowanych statystycznie analiz po-
równawczych” (LISZEWSKI 2014, s. 42), dlatego też po-
równano strukturę przestrzeni turystycznej badanych 

miast Maghrebu. Strukturę tę tworzyły formy miejskie 
pogrupowane w funkcjonalne typy S. LISZEWSKIEGO 
(1999). Do określenia stopnia podobieństwa zastoso-
wano, wykorzystywany w analizach turystycznych, 
względny wskaźnik podobieństwa struktur (GONIA 

2010). Był nim współczynnik Renkonena, który okre-
śla stopień zgodności dwóch zbiorów, czyli w tym 
przypadku elementów przestrzeni turystycznej dwóch 
miast – w miarę możliwości – w tym samym roku (cyt. 
za: CHOMĄTOWSKI, SOKOŁOWSKI 1978). Obliczono go 
na podstawie wskaźnika struktury2. Następnie warto-
ści współczynnika Renkonena uśredniono dla danego 
miasta w konkretnych okresach, wykorzystując śred-
nią arytmetyczną. Badanie porównawcze zaczęto od 
1919 r., ponieważ w tym roku opublikowano pierwszy 
przewodnik po Marrakeszu (tab. 1). 

 
Tab. 1. Uśredniony współczynnik podobieństwa Renkonena dla 
 struktury przestrzeni turystycznej wybranych miast Maghrebu  

w latach 1919–2014 
 

Okres 
Miasto kolonialny 

(1919–1955) 
pokolonialny 
(1969–2014) 

1919–2014 

Algier 0,89 0,67 0,78 
Tunis 0,88 0,72 0,78 
Konstantyna 0,88 0,66 0,77 
Susa 0,84 0,61 0,68 
Marrakesz 0,90 0,72 0,79 
Tanger 0,66 0,68 0,67 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy przewod-

ników turystycznych. 

 
W całym okresie badawczym struktura przestrzeni 

turystycznej Tangeru była najmniej podobna do struk-
tur pozostałych miast (najniższa wartość wskaźnika 
podobieństwa struktur – 0,67). Zwłaszcza w czasach 
kolonialnych podobieństwo struktury przestrzeni 
turystycznej tego miasta w odniesieniu do innych 
ośrodków było stosunkowo niewielkie – na poziomie 
0,66 (w przypadkach innych miast wartość wskaźnika 
oscylowała między 0,84 a 0,90). Tanger posiadał wów-
czas status strefy międzynarodowej, gdzie gwaranto-
wano liczne swobody obywatelskie. Kwitła tam roz-
rywka, na potrzeby której rozwijano infrastrukturę 
służącą turystom i mieszkańcom (elementy przestrze-
ni asymilacji). Pozostałe miasta – Marrakesz, Algier, 
Konstantyna, Tunis, Susa – wchodziły w skład kolo-
nialnego imperium francuskiego. Oddziaływanie 
władz na przestrzeń turystyczną było więc w nich 
zbliżone. Medyny tych miast były na potrzeby tury-
stów – głównie Francuzów – przekształcane w skan-
seny kultury islamskiej. Ich przestrzeń turystyczną 
tworzyły przeważnie zabytki arabsko-berberyjskie 
(elementy przestrzeni eksploracji i penetracji). 



22                                                        „Turyzm” 2018, 28/2 
 

 

 

W okresie pokolonialnym podobieństwo struktury 
przestrzeni turystycznej każdego z pięciu branych pod 
uwagę miast (z wyłączeniem Tangeru) do pozostałych 
było mniejsze w porównaniu z okresem kolonialnym. 
Różnica wartości wskaźnika podobieństwa Renkone-
na pomiędzy tymi okresami wynosiła 0,16–0,23. Stra-
tegie rozwoju turystyki miejskiej różniły się w grani-
cach jednego państwa. Przykładowo, w Susie powstał 
jeden z głównych w Tunezji ośrodków turystyki wy-
poczynkowej, a w Tunisie – kulturowej i biznesowej. 

 
Ujęcie jakościowe i przestrzenne 

S. LISZEWSKI (2014) wskazał, że badania przestrzenne 
na temat ewolucji miejskiej przestrzeni turystycznej 
mogą być prowadzone m.in. poprzez: 

a) wrysowanie form miejskich w siatkę pól pod-
stawowych – kwadratów, sześciokątów albo 
innych figur geometrycznych – pokrywają-
cych miasta do ich granic administracyjnych.           
M. ŚWIESZCZAK (2007), w badaniach nad Hei-
delbergiem, przyporządkowała kwadratom 
określony typ funkcjonalny przestrzeni tury-
stycznej. Jeśli w granicach jednego pola na-
kładały się przynajmniej dwa typy, to uzna-
wała ona tylko jeden, który zajmował większą 
powierzchnię bądź zawierał większą liczbę 
elementów definiujących ten typ. W bada-
niach nad sześcioma miastami Maghrebu nie 
można było wykorzystać tego podejścia. 
Ograniczeniem był brak możliwości ustalenia 
współrzędnych geograficznych niektórych form 
miejskich, szczególnie w czasach kolonial-
nych. Na podstawie przewodników, jak i in-
nych źródeł często nie można było doprecy-
zować ich lokalizacji. 

b) zaznaczanie form miejskich na podkładzie kar-
tograficznym z jednostkami morfologicznymi. 
W przypadku badanych miast Maghrebu moż-
liwe było wykonanie tej czynności. Nie uw-
zględniono jednak dużej liczby tych jednostek, 
ponieważ często nie można było określić do-
kładnego adresu analizowanych form miejskich 
wyróżnionych z przewodników. Ograniczano 
się więc do dwóch jednostek morfologicznych. 
Były nimi: medyna o krętych i wąskich ulicz-
kach, jak i obszar leżący poza nią, o układzie 
ulic zbliżonym do zachodnioeuropejskiego. 

Według S. LISZEWSKIEGO (2014) jakościowa płasz-
czyzna analizy przewodnikowej opiera się m.in. na 
określeniu rangi form miejskich w przestrzeni tury-
stycznej. Uznał on objętość tekstu za przejaw tego zna-
czenia. Na podstawie przewodnika oblicza się więc 
wyrażony w procentach udział zsumowanej liczby 
znaków o danym rodzaju formy miejskiej do ogólnej 
liczby znaków w tekście przypadającej na analizowa-
ne miasto. Jest to jednak czynność pracochłonna. 

Charakter większości wybranych do analizy przewod-
ników umożliwił autorowi niniejszego artykułu 
szybszą identyfikację najważniejszych obiektów budu-
jących przestrzeń turystyczną wybranych miast Ma-
ghrebu. W przewodnikach Guides Bleus zastosowano 
bowiem system gwiazdek na oznaczenie obiektów 
szczególnie atrakcyjnych dla turystów (w domyśle: 
atrakcyjniejszy obiekt był częściej odwiedzany przez 
podróżnych). Najprawdopodobniej były to więc frag-
menty przestrzeni penetracji turystycznej. Warto pod-
kreślić, że nie zawsze w analizowanych przewod-     
nikach wyróżniano gwiazdką – czy w inny sposób          
– obiekty z największą liczbą znaków w tekście. 

 
 

5. KONKLUZJA 
 
W niniejszym artykule podjęto problem związany       
z możliwością badania ewolucji miejskiej przestrzeni 
turystycznej w sytuacji braku (lub dużego ograni-
czenia) materiałów źródłowych. Z takim przypadkiem 
mamy do czynienia w Maghrebie. Dane na temat 
turystyki miejskiej tego regionu są niekompletne i sła-
bo porównywalne, a ich wiarygodność budzi wąt-
pliwości. 

W artykule wskazano zalety i ograniczenia wyko-
rzystania metody przewodnikowej w analizie ewolucji 
miejskiej przestrzeni turystycznej w Maghrebie. Przed-
stawiono w nim część wniosków z wyników badań 
przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej na 
próbie sześciu miast: Algieru i Konstantyny (Algieria), 
Marrakeszu i Tangeru (Maroko), Tunisu i Susy (Tu-
nezja).  

Największą zaletą zaproponowanej przez S. Li-
szewskiego metody przewodnikowej jest długookre-
sowe śledzenie zmian przestrzeni turystycznej w mias-
tach Maghrebu. Przewodniki turystyczne są właściwie 
jedynym rodzajem źródeł porównywalnych danych, 
dotyczących turystyki miejskiej, dla rozpatrywanego 
obszaru i okresu ponad 100 lat. Analiza treści prze-
wodnikowej gwarantuje uzyskanie zestandaryzowa-
nych danych, dzięki którym można analizować miej-
ską przestrzeń turystyczną na wielu płaszczyznach. 
Przyporządkowanie form miejskich do jednego z pię-
ciu typów funkcjonalnych przestrzeni turystycznej 
(LISZEWSKI 1999) umożliwia porównywanie struktury 
tej przestrzeni pomiędzy miastami (na podstawie np. 
współczynnika podobieństwa Renkonena). Ponadto 
sposób opracowania treści niektórych wziętych do ba-
dania przewodników – jak wyróżnienie graficzne wy-
branych obiektów w serii Guides Bleus wydawnictwa 
Hachette – pozwala na śledzenie zmian atrakcyjności 
przestrzeni turystycznej. Jest to wcześniej nieopisany 
w literaturze przedmiotu prosty sposób badań jakoś-
ciowych. 
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Ograniczenia możliwości wykorzystania metody 
przewodnikowej w badaniach nad ewolucją miejskiej 
przestrzeni turystycznej w Maghrebie wynikają bar-
dziej z charakterystyki dostępnych przewodników tu-
rystycznych niż ze specyfiki samego obszaru. Większy 
wpływ na analizę ma ich struktura i profil biogra-
ficzny autorów niż odmienność kulturowa regionu. 
Wykorzystanie metody przewodnikowej ograniczone 
jest m.in. przez zaangażowanie ideologiczne ich twór-
ców z czasów kolonialnych. W badaniach ilościowych 
stosowanie niektórych metod statystycznych – na pod-
stawie dość skromnej liczby zmiennych uzyskanych   
z analizy przewodnikowej – jest wątpliwe. W przy-
padku bardziej wyrafinowanych badań przestrzen-
nych metoda przewodnikowa – nawet przy wsparciu 
innych sposobów analizy – jest mało efektywna. Nie 
można bowiem określić współrzędnych geograficz-
nych części form miejskich tworzących przestrzeń tu-
rystyczną. 

 
 

PRZYPISY 
 

1 W części miast Maghrebu zabytkowym centrum, stale 
funkcjonującym i nieopuszczonym przez mieszkańców, jest 
medyna. Przyjęto, że historyczne miasto tego regionu to miasto, 
które w granicach administracyjnych składa się z dwóch części, 
czyli z: a) medyny powstałej w średniowieczu za panowania 
arabskiego, b) nowego miasta, w skład którego wchodzi dzielni-
ca europejska, utworzona i rozwijana w czasach kolonialnych, 
oraz inne dzielnice powstałe w okresie pokolonialnym. 

2 Współczynnik Renkonena to iloraz sumy mniejszych war-
tości wskaźników struktur w danej parze zbiorów i sumy więk-
szych wartości wskaźników. Im jego wartość jest bliższa 1, tym 
porównywane struktury są do siebie bardziej zbliżone (GONIA 
2010). 
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