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Wprowadzenie1

Badacze turystyki, jako kulturowego fenomenu, są 
zasadniczo zgodni, że turystyka podobnie jak sport 
pełni istotną rolę w procesie integracji europej-
skiej i szerzej – w procesie kulturowych dialogów 
i wymian [Cynarski 2004, 2005, 2008; Cynarski, 
Obodyński 2004]. Z perspektywy nauk społecz-
nych i refleksji humanistycznej turystyka stanowi 
istotne medium owych procesów wymiany lub in-
tegracji. Nieco inaczej wygląda to z perspektywy 
geograficznej. Przykładowo Collin Michael Hall 
[2002] na 400 stronach opisuje geografię turystyki 
i rekreacji w aspektach środowiska, miejsca i prze-
strzeni. Czy jednak nie najważniejszy w turystyce 
jest sam człowiek?

Systemowa i jednocześnie antropocentryczna 
koncepcja teorii turystyki ogniskuje uwagę na sa-
mym turyście i jego potrzebach. Założenia tej syste-
mowo-antropologicznej koncepcji zostały ukazane 
w kilku pracach [Obodyński, Cynarski 2004, 2006a, 
b]. Stąd spojrzenie humanistyczne i zasadność py-

1 Pracę zrealizowano w ramach działalności statutowej 
Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskie-
go – projektów URWWF/S/08 i URWWF/S/09 finansowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we 
współpracy z Komisją Badań Naukowych SIP.

tania o cele podróży i potrzeby turysty, traktowane 
jako ważniejsze od aspektu ekonomicznego. Intere-
sujące jest powiązanie celów z wzorami osobowymi 
ludzi podróży. Zbigniew Krawczyk [2009] wymie-
nia podróżnika indywidualistę i przeciwstawnego 
mu kolektywistę, turystę masowego i ekstremalne-
go, eksperymentującego i egzystencjalnego.

Turos traktuje turystykę nie tyle jako składową 
kultury fizycznej, co jako fragment kultury wyższej 
i jednocześnie narzędzie badania kultury. Stara się 
to czynić zwłaszcza przez powiązanie antropologii 
kulturowej i pedagogiki [Cynarski 2006a]. Autor 
ten pisze, że: „Antropologia turystyki powstała nie 
tylko na skutek odczucia braku takiej dyscypliny 
naukowej, która odkrywałaby rolę turystyki, jako 
metody badań naukowych, jako zespołu sposobów 
i sytuacji, umożliwiających zbieranie obserwacji 
antropologicznych. Dyscyplina ta zrodziła się na 
skutek uświadomienia sobie przez autora, że przed-
miotem szczególnego zainteresowania uczestników 
wycieczek zagranicznych i krajowych – są nie tylko 
zabytki, ale przede wszystkim ludzie – mieszkań-
cy zwiedzanych krajów i regionów, reprezentujący 
różne typy kultury” [Turos 2003, s. 8].

Autorzy odnoszą swą refleksję do przestrzeni 
geograficznej Bawarii [Hall 2002], jej Sehenswür-
digkeiten, czyli miejsc wartych zobaczenia oraz 
miejsc będących celem podróży powodowanych 

Lothar Sieber1, Wojciech J. Cynarski2

1Komisja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Idōkan Polska, Monachium (Niemcy)
2Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Polska)

Walory turystyczne Bawarii w świetle systemowej  
koncepcji antropologiczno-turystycznej / Tourist qualities  

of Bavaria (Bayern) in the light of systemic and anthropologic  
conception of tourism1

Submission: 16.08.2009, acceptance: 5.10.2009

Słowa kluczowe: Bawaria, walory turystyczne, zabytki, potrzeby wyższe turysty

Celem podjętych badań, analiz i interpretacji jest ukazanie walorów turystycznych landu Bawaria w powiązaniu z zabezpieczaniem 
odpowiednich potrzeb turysty, urlopowicza lub badacza. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytania, co jest tu obiektywnie godne 
uwagi i jak w wędrówce przez Bawarię zabezpieczyć swe potrzeby wyższego rzędu – estetyczne, poznawcze i samorealizacyjne.
Zastosowaną metodą badań jest analiza treści bawarskich albumów i przewodników turystycznych oraz własna obserwacja uczest-
nicząca. Interpretacja prowadzona jest z perspektywy systemowej teorii turystyki i antropologii turystyki.

© Idōkan Poland Association 
IDO – Ruch dla kultury / Movement for Culture 

2010, vol. 10, no. 1



Th
is 

co
py

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 on

ly 
– d

ist
rib

ut
io

n 
pr

oh
ib

ite
d

Th
is

 co
py

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y 

– 
di

st
ri

bu
tio

n 
pr

oh
ib

ite
d 

—
 Th

is
 co

py
 fo

r p
er

so
na

l u
se

 o
nl

y 
– 

di
st

ri
bu

tio
n 

pr
oh

ib
ite

d

Electronic PDF security by Committe of Scientific Research, Stowarzyszenie Idokan Polska Poland

129 IDO – Ruch dla kultury 2010, vol. 10, no. 1

pach Bawarsko-Tyrolskich, na pograniczu Niemiec 
i Austrii (dwa kilometry od Hohenschwangau), był 
ulubionym miejscem pobytu króla Ludwika II. Za-
mek Neuschwanstein stanowi dziś jeden z najwspa-
nialszych zabytków Bawarii. Był też pierwowzorem 
dla zamku w Disneylandzie.

Na zamku Linderhof koniecznie trzeba zwie-
dzić gabinety liliowy i różowy oraz zobaczyć pawi 
tron i sztuczny gejzer. Z kolei muzeum zamku 
Herrenchiemsee oferuje zwiedzenie Wyspy Ko-
biet (Fraueninsel), pałacu Inselführer i ogrodu 
nad jeziorem [Schmid, Knirr 2008]. Zapewne 
oryginalną atrakcją są ogrody różanej wyspy na 
jeziorze Starnberger [Schmid et al. 2006]. Z kolei 
Hojer i Schmid [1997] zachęcają do zwiedzenia 
barokowego, XVII-wiecznego zespołu pałacowego 
i ogrodów Nymphenburg – zamku (bawarskich) 
nimf – w Monachium.

Gerhard Schober [2005] opisuje zamki w Kra-
inie Pięciu Jezior (Fünfseenland). Właściwie chodzi 
o dwa południkowo rozciągnięte jeziora. Znajdują 
się tu zamki: Seefeld, Mühlfeld, Possenhofen, Ga-
rotshausen i kilka innych ciekawych budynków. 
Album Schobera zawiera stare ryciny, pejzaże, 
mapy, stare i aktualne fotografie, portrety dawnej 
arystokracji zamieszkującej opisywane zamki, pa-
łace i dwory oraz zdjęcia wnętrz.

Sztuka sakralna

Sztuka sakralna Bawarii to zwłaszcza średnio-
wieczne katolickie kościoły. Godna zwiedzenia 
jest zwłaszcza bazylika w Markt Indersdorf, po-
chodzącego z XII wieku klasztoru Augustynów 
i z relikwiami czterech świętych męczenników. 
W szóstym tomie IRK-MC W.J. Cynarski [2006b] 
przedstawia zdjęcia z tej bazyliki i opisuje powód 
włączenia tej destynacji do programu turystyki stu-

jednoznacznie sprecyzowanymi potrzebami. Tu na 
terenach zamieszkałych od VI wieku przez Bawa-
rów europejski lub globalny turysta spotyka histo-
ryczną krainę i zamieszkujących ją ludzi, którzy 
(poza wielokulturowym Monachium) trwają przy 
swej wielowiekowej kulturze. 

Ten największy dziś i najbogatszy niemiec-
ki land (ryc. 1, powierzchnia: 70 549,44 km²) od 
1180 r. do 1918 r. rządzony był przez członków dy-
nastii Wittelsbachów, przy czym od 1806 r. Bawaria 
była względnie samodzielnym królestwem.

Wybrane bawarskie zamki

Ludwig II Bawarski zbudował zamki Neuschwan-
stein (niem. Nowy Łabędzi Kamień, w latach 1869-
1886), Linderhof (Lipowy Dwór, 1874–1878) i Her-
renchiemsee (od nazwy jeziora, 1878–1886). Są to 
bajeczne zamki w bajkowym otoczeniu jezior i flo-
ry. Natomiast np. Hohenschangau jest królewskim 
zamkiem jeszcze z epoki niemieckiego romanty-
zmu [Guide Book br.]. 

Michael Petzet i Gerhard Hojer [1998, s. 28] 
zachęcają do obejrzenia malowidła ściennego ze św. 
Jerzym zabijającym smoka, które znajduje się w Sali 
tronowej zamku Neuschwanstein. Z kolei album 
Juliusa Desinga namawia, aby w tym samym kró-
lewskim zamku obejrzeć obraz „Sigurt w walce ze 
smokiem” (zabija go nb. walcząc pieszo, mieczem 
w serce) [Desing 1992, s. 15]. Co roku przybywa tu 
ponad milion osób. Zwiedzanie zamku trwa ok. 35 
minut, dostępne do zwiedzania są m.in.: pomiesz-
czenia dla służby, sala tronowa, sypialnia króla 
i największa z komnat – sala śpiewaków. W cza-
sie wycieczki w zamkowych wieżach pokonuje 
się 165 stopni w górę i 181 w dół, co jest niezłym 
ćwiczeniem rekreacyjnym. Wskazany zamek (fot. 
1), położony nad przełomem rzeki Pollak w Al-

Fot. 1. Zamek Neuschwanstein – widok z frontu [źródło: Wikipedia]
Photo 1. Neuschwanstein Castle – a front view [source:Vikipedia]

Ryc. 1. Bawaria na tle Niemiec [źródło: Wikipedia]
Fig.1. Bavaria and Germany [source: Vikipedia]
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dyjnej i stażu sztuk walki (spojrzenie na korzenie 
kultury i tożsamości Starego Kontynentu). 

W Altötting znajduje się jedno z najważniej-
szych w Europie sanktuariów kultu maryjnego. Po-
nadto warto polecić uwadze osób zainteresowanych 
sztuką sakralną lub turystyką pielgrzymkową ko-
ściół parafialny w Weichs z przepięknymi freskami 
na ścianach i suficie oraz złoconymi rzeźbami na 
ołtarzach. Osobną atrakcją są uwzględniane w prze-
wodnikach turystycznych stare kościoły z rzeźbami 
w drewnie, jak we wsi Die Wies. Jest to dziedzic-
two artystyczne porównywalne z kunsztem Wita 
Stwosza.

Od pontyfikatu papieża Benedykta XVI liczba 
turystów odwiedzających Marktl am Inn wzrosła 
– według wypowiedzi burmistrza tego miasta dla 
„Panoramy” [TVP2 2006] – 100-krotnie, z 2000 do 
200 000 rocznie. Wierni chcą zobaczyć dom Josepha 
Ratzingera, spróbować papieskich ciasteczek etc.

Alpy i Górna Bawaria

Michael Pause stwierdza, że „Alpy są Spielplatz 
Europas”, czyli europejskim miejscem gry, zaba-
wy, sportu i rekreacji [ADAC Sommer Guide Alpen 
2005, s. 5]. Uprawiane są tu różne sporty ekstremal-
ne, jak narciarstwo, spływy kajakowe i pontonowe, 
loty na paralotniach, wspinaczka, ale też formy re-
kreacji zupełnie nieekstremalne, jak golf [ADAC 
Sommer Guide Alpen 2005, s. 42-43].

Hans F. Nöhbauer [2001] sławi Górną Bawarię 
– Oberbayern. Proponuje przy tym trasy wycie-
czek turystycznych. Przykładowe trasy przebiega-
ją przez Garmisch-Partenkirchen – miejscowość 
słynną ze sportów zimowych (miejsce zimowych 
Igrzysk Olimpijskich 1936 r.), uzdrowisko Bad Tölz, 
Walhallę nad Dunajem. Uroku dodają przepiękne 
krajobrazy.

„Dla przedstawicieli klasy średniej w Bawarii 
coraz częstszą rozrywką jest rekreacyjne jeździec-
two. (...) Rekreacja konna łączy się z ‘usportowioną 
turystyką’ i turystyką konną” [Blumentritt, Cynar-
ski 2008].

Oczywiście jest to jedynie mały fragment ob-
razu bawarskiej części Alp, których szerszy opis 
wymagałby osobnego, obszernego studium [por.: 
Warszyńska 2000; Kruczek 2008].

Architektura i folklor

Na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO 
znajdują się następujące zabytki: 1) rezydencja bi-
skupów Würzburga (od 1981 r.); 2) kościół piel-
grzymkowy w Wies (od 1983 r.); 3) stare miasto 

w Bambergu (od 1993 r.); 4) część retycka limesu 
górnogermańsko-retyckiego (od 2005 r.); 5) stare 
miasto w Ratyzbonie – m.in. Most Kamienny, Ka-
tedra Św. Piotra (od 2006 r.). 

Eva Strauss wymienia, jako miejsca godne 
uwagi, m.in. pamiątkowe kolumny upamiętniają-
ce zamek Wittelsbacha i hrabiów von Wartenberg 
[2003, s. 181], Park archeologiczny w Herrsching 
[s. 76–78] i pamiątkowy krzyż poświęcony królo-
wi Ludwikowi II w Starnberger See [Strauss 2003, 
s. 88–90]. Pewną atrakcją są angielskie ogrody w sa-
mym Monachium z dość ciekawą Chińską Wieżą 
[Schmid, Rhotert, Palten 1989]. Ale zapewne rze-
czywiście warto zobaczyć opisaną przez Manfreda 
F. Fischera i Sabine Heynn [1997] brązową figurę 
Bavarii z mieczem, wieńcem i lwem wysokości 
16 m – patronki landu. To być może najbardziej 
znany pomnik w Monachium.

Rudolf von Bitter [1994] określa Bawarię jako 
krainę spędzania urlopów. W jego książce znajdu-
jemy kościół Wieskirche z wystrojem wnętrza cha-
rakterystycznym dla stylu rokoko, fortecę Marien-
berg nad Menem z ok. 1800 roku, ale także pomnik 
techniki i sportu – Olimpiapark w Monachium.

Trudno przecenić znaczenie folkloru jako 
magnesu turystycznego. Pieśni i tańce, stroje, gry 
i zabawy, obyczaje ludowe, ludowa architektura 
(skanseny) i kuchnia [por.: Ďuriček 2007, s. 49] 
tego landu są rzeczywiście oryginalne i ciekawe. 
Wiele zwyczajów związanych jest z powszechnym 
w Bawarii katolicyzmem i wielowiekową tradycją 
kultury chrześcijańskiej. Warto wymienić Fasting 
(zapusty) i wiele rodzajów pączków, oponek i in-
nych specjalnych wypieków. Z kolei święto piwa 
– Oktoberfest – jest wielkim festiwalem firm bro-
warniczych, smakoszy piwa i zwłaszcza atrakcją dla 
turystów. Już przed wiekami mnisi Paulini produ-
kowali w Monachium piwo. Bawaria jest krajem 
piwa, a Monachium – piwną stolicą, zwłaszcza 
podczas wspomnianego słynnego festiwalu piwa, 
który tradycyjnie odbywa się we wrześniu (już od 
1811 roku) i jest największą imprezą tego typu na 
świecie. Początek festiwalu jest wyznaczany na dwa 
tygodnie przed pierwszą niedzielą października, 
a świętowanie trwa dwa tygodnie (dokładnie od 
piątku do niedzieli, czyli 17 dni).

Turystyka naukowa i turystyka sztuk walki

Monachium jest dziś wielkim centrum handlo-
wym i kulturalnym, miejscem spotkań światowych 
przywódców politycznych, ludzi biznesu, licznych 
kongresów. Położona nad rzeką Isar stolica Bawarii 
– miasto mnichów (niemiecka nazwa München po-
chodzi od „mnisi”) – jest nowoczesne i wielobarw-



Th
is 

co
py

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 on

ly 
– d

ist
rib

ut
io

n 
pr

oh
ib

ite
d

Th
is

 co
py

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 o

nl
y 

– 
di

st
ri

bu
tio

n 
pr

oh
ib

ite
d 

—
 Th

is
 co

py
 fo

r p
er

so
na

l u
se

 o
nl

y 
– 

di
st

ri
bu

tio
n 

pr
oh

ib
ite

d

Electronic PDF security by Committe of Scientific Research, Stowarzyszenie Idokan Polska Poland

131 IDO – Ruch dla kultury 2010, vol. 10, no. 1

ne. Jest ważnym centrum naukowym i w dziedzinie 
sztuk walki. Tu znajduje się m.in. światowa centrala 
Idokanu i stylu zendō karate tai-te-tao, czyli tzw. 
honbu, w którym odbywają się seminaria i staże 
szkoleniowe kilku organizacji sztuk walki [Cynarski 
2006b; Blumentritt, Cynarski 2008].

Przykładowo W.J. Cynarski realizuje od stycz-
nia 1993 r. swą systematyczną turystykę sztuk walki 
między Rzeszowem a Monachium dla praktycznych 
studiów sztuk walki w „Jiu-Jitsu und Karate Schule 
L. Sieber” oraz dla celów naukowo-badawczych. 
Tego rodzaju wyjazdy i pobyty zawierają w sobie 
także inne elementy turystyki kulturowej, jak wska-
zane wyżej zwiedzanie pomników sztuki sakralnej 
lub „pomników” techniki.

Bawaria, zwłaszcza Monachium i niewielka 
miejscowość Weichs, to ważne centra na europej-
skiej mapie sztuk walki i destynacje turystyki sztuk 
walki [Sieber, Cynarski, Litwiniuk 2007; Cynarski 
2009]. Z drugiej strony stolica Bawarii posiada dwa 
duże uniwersytety, dobrze wyposażone biblioteki, 
centra badań i rozwoju technologii (firmy BMW i 
inne), stanowiąc ważny ośrodek nowoczesnej myśli 
humanistycznej, scjentystycznej (nauki przyrodni-
cze) i technicznej.

Podsumowanie

Bogactwo doznań estetycznych i walorów poznaw-
czych zapewnić powinny osobie zainteresowanej 
historią i sztuką wskazane wyżej zabytki – zamki, 
pałace, kościoły. Osoba poszukująca spełnienia du-
chowego znajdzie w Bawarii liczne obiekty kultu 
stanowiące cel jego pielgrzymki. Amatorzy emocji 
adrenalinowych korzystać mogą z ofert turystyki 
konnej i różnych form turystyki sportowej z gór-
ską włącznie. Potrzeby poznawcze odnoszone do 
kraju i ludzi, folkloru i tradycji można zrealizować 
podczas dużych imprez, jak opisany festiwal piwny, 
oraz samemu poszukując ciekawych miejsc – jak 
wskazane w powyższym tekście. Turysta wyjeżdża-
jący dla studiów, jak turysta sztuk walki lub badacz-
naukowiec, ma możliwość spełnić swe marzenia i 
osiągnąć cele samorealizacji w danej dziedzinie. 
Natomiast w każdym bodajże przypadku pozna-
wanie obcego kraju wzbogaca turystę i przyczynia 
się do lepszego wzajemnego zrozumienia, kultu-
rowego dialogu i zbliżenia – osób przyjezdnych 
i miejscowych. 

Bogata oferta odnosząca się do wymienionych 
atrakcji zadowolić powinna zarówno podróżnika 
indywidualistę, jak i kolektywistę, turystę maso-
wego i ekstremalnego, eksperymentującego i eg-
zystencjalnego. Pobyt w Bawarii pozwala zapewnić 
nie tylko rozrywkę i rekreację turysty, urlopowicza 

lub badacza, ale też realizację jego potrzeb wyższe-
go rzędu.
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Summary
Objectives and approach: The aim of the undertaken research 
and explication was to show tourist attractions of Bavaria in 
connection with providing suitable needs (particularly those 
esthetical, cognitive and self-realization ones) of a tourist, 
a holiday-maker  or a researcher. The authors are looking for 
the answers to the questions what is there objective, worth 
attention as well as how to provide for the higher degree needs 
while travelling throughout Bavaria.
Methods: The research method used here is the analysis of 
albums, guidebooks and  one’s own participatory observation. 
The interpretation is conducted through the system theory of 
tourism and anthropology of tourism perspective.
Results and conclusions: It is affirmed that a varied offer of 
the mentioned tourist attractions of Bavaria should please the 
individual and collectivist, mass, extreme, experimental, and 
existential tourists equally. Staying in this country provides 
entertainment  and recreation for a tourist or a researcher as 
well as enables realization of the higher needs.
In addition, getting to know a foreign country enriches a tourist 
and contributes to better understanding, cultural dialogue and 
closer contact of  the visitors and local inhabitants.


