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WprOWADZeNie

KOmuNiKAcjA iNterperSONAlNA W turyStyce

Berelson i steiner (1964: 527) definiują komunikację jako „transmisję infor
macji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć itp. za pomocą symboli tworzonych przez 
słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk”. ujęcie prakseologiczne komunikowania kła
dzie nacisk na działania celowe, zorientowane na osiągnięcie konkretnego wy
niku (np. wywarcie wrażenia), co też obliguje do rozpatrywania tego procesu 
w aspekcie jego sprawności i dążenia do usprawniania (łasiński, Chmielewska 
i głowicki, 2004).

sytuacja wzajemnego kontaktu między jednostkami określana jest mia
nem interakcji (Oyster, 2002), a najmniejszą jednostką tworzącą interakcję jest 
wymiana słowna (Baylon i Mignot, 2008). W trakcie wycieczek turystycznych 
interakcje występują pomiędzy przewodnikiem a wycieczkowiczami, pomię
dzy wycieczkowiczami wewnątrz grupy, a także między wycieczkowiczami lub 
przewodnikiem a okolicznymi mieszkańcami, przy czym sposób komuniko
wania się przewodnika z grupą powinien sprzyjać interakcyjności.

Rozważania podjęte w niniejszej monografii dotyczą komunikacji interper
sonalnej w turystyce. Dominującą formą komunikowania w codziennej pracy 
przewodnika jest wystąpienie publiczne. Przewodnik oprowadzający wyciecz
kowiczów po danym rejonie dokonuje prezentacji, która „w procesie komuniko
wania jest planowym i systematycznym sposobem oddziaływania na określoną 
grupę w sposób bezpośredni” (łasiński, 2000: 63). Wystąpienie przewodnika 
turys tycznego nosi wszystkie znamiona wyżej zdefiniowanej prezentacji, choć 
nie jest to typowa prezentacja audytoryjna. Prezentacja miasta w trakcie wycieczki 
jest wydarzeniem więcej niż tylko interakcyjnym. Znacznie bardziej aktywizuje 
ona uczestników (słuchaczy) niż prezentacja w warunkach audytoryjnych albo 
scenicznych, dlatego że mają oni możliwość odbierania przekazywanych przez 
przewodnika (prezentera) treści za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Dodat
kowo robią to w sposób dynamiczny, ponieważ wciąż się przemieszczają, podą
żając za prezenterem. „Niemal w każdym momencie doświadczenia turystycz
nego różne zmysły współpracują ze sobą, budując świadomość zlokalizowanych 
w czasie i przestrzeni ludzi i rzeczy. Na doświadczenie turysty składają się nie 
tylko krajobrazy (i sceny miejskie), ale również kombinacje dźwięków (jak we 
współczesnej turystyce kubańskiej, zwłaszcza w kontekście filmu Buena Vista 
Social Club), bukiety zapachów (np. podczas leśnych wędrówek […]), doznania 
smakowe (szczególnie od czasów wynalezienia pod koniec XVIII wieku restau
racji, zob. spang, 2000) i geografia dotyku (np. podczas wspinaczki […])”* 
(urry, 2007: 231).

* Jeśli nie podano inaczej, wszystkie teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu autorki.
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Przebywanie w podróży pozwala poznawać piękno innych kultur, dziedzic
two materialne ludzkości oraz różnorodność przyrody. Zachęciło to autorkę 
do podjęcia pracy rezydenta turystycznego w destynacji, która dla wielu staje się 
celem wakacyjnych wyjazdów. W trakcie tego zajęcia autorka zaczęła baczniej 
przyglądać się kanonom komunikacji interpersonalnej pomiędzy osobami przy
jezdnymi a tymi, które wprowadzają je w nowe miejsce i oprowadzają po nim, 
a zwłaszcza wystąpieniom publicznym skierowanym do turystów. Jak podaje 
Chiwanga (2014: 148): „turystyka jako język ma swój własny dyskurs. Jego 
słownik, gwara, rejestr, struktura, gramatyka, stylistyka, semantyka, ekspresja 
i neologizmy są szczególne. ten język działa poprzez perswazję, nęcenie czy za
bieganie o miliony ludzi, aby stali się aktywnymi nabywcami produktów i usług 
turystycznych”. Jest to język wysoce frazeologiczny (Manca, 2008).

W odniesieniu do języka i innych aspektów komunikacji publicznej w obszarze 
usług turystycznych kluczowym zagadnieniem pozostaje to, na ile przekonu
jący w swoich wypowiedziach jest pilot lub przewodnik. Od jego kompetencji 
komunikacyjnych zależą wrażenia z podróży lub wycieczki zachowane w pa
mięci uczestników. Na pytanie, co i jak mówić, aby być słuchanym i rozumia
nym, jak nie znudzić swoich odbiorców, nie da się odpowiedzieć, dając jedno
znaczną receptę. Niemniej jednak należy i warto podjąć trud poznania środków 
wykorzystywanych przez przewodników i pilotów w komunikacji publicznej, 
aby na podstawie wyników obserwacji zachowań grup wycieczkowych wskazać 
te techniki i taktyki, które spotykają się z pozytywnym odbiorem turystów. 
Nie można zapominać o tym, że to właśnie wypowiedzi przewodników pozwa
lają turystom we właściwy sposób postrzegać i interpretować przestrzeń miejsc 
i zabytków stanowiących cele odwiedzin.

rOZWAżANiA NAD KOmuNiKAcją iNterperSONAlNą  
W ObSłuDZe ruchu turyStycZNegO

Chęć zidentyfikowania kanonów komunikacji publicznej w zawodach zwią
zanych z interpretowaniem dziedzictwa kultury na potrzeby odwiedzających 
rodzi potrzebę prowadzenia gruntownych badań „u podstaw” – badań tereno
wych, tylko one bowiem mogą dać wgląd nie w „opinie na temat” albo „postawy 
wobec” metod i środków wykorzystywanych w komunikacji publicznej przewod
ników, ale w samą istotę tej komunikacji i relacji przewodnik–grupa turys
tyczna. Na tym gruncie sformułowany został dwuczłonowy problem badawczy 
niniejszej monografii, który obejmuje:

– rodzaje i zakres wykorzystania przez przewodników wrocławskich środ
ków perswazyjnych;

– relacje zachodzące pomiędzy wykorzystywanymi środkami perswazji 
a zachowaniami grup turystycznych.
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Przez grupę turystyczną należy w niniejszej pracy rozumieć zespół osób 
uczestniczących w tej samej imprezie turystycznej. grupa odznacza się pewnymi 
cechami: jest mała, społecznie ograniczona, anonimowa, zawiązana na krótko 
i niepowtarzalna. Jej postępowanie określają trzy nadrzędne zasady: jedno
myślności (członkowie podzielają poglądy i identyfikują się ze sobą), emocyj
ności i logiki kolektywnej (Meyer, 2006). Zgodnie z tym grupa została w ni
niejszych analizach potraktowana jako jeden obiekt badawczy. Wymiennie 
z terminem „grupa turystyczna” stosowano określenie „grupa wycieczkowa”. 
Cechą charakterystyczną interakcji zachodzących w trakcie korzystania przez 
grupę z usług turystycznych jest szczególnego rodzaju nierównoważność po
legająca na tym, że personel obsługujący grupę „widzi” jej członków – jego 
działania i uwaga są na nich skierowane, podczas gdy grupa „nie widzi” per
sonelu – jej działania i uwaga są skupione na atrakcjach turystycznych i życiu 
wewnętrznym samej grupy (gorzko, 2009). Nierównoważność relacji jest także 
widoczna w asymetrii akulturacji – klienci usług turystycznych samoreplikują 
się, a społeczność goszcząca przejmuje kulturę zwiedzających, co w dłuższej 
perspektywie może prowadzić do „zniszczenia” odwiedzanego środowiska przez 
turystykę (Nuňez, 1978).

Rozwijając zagadnienia zawarte w problemie badawczym, należy skoncen
trować się na rozstrzygnięciu dylematów, na ile przewodnicy skupiają się na 
samej narracji, a na ile starają pozyskać zainteresowanie turysty, co nie jest 
możliwe bez stosowania adekwatnych środków retorycznych. Współczesna re
toryka wiąże się z silnie zaznaczoną funkcją perswazyjną i ukierunkowaniem 
na odbiorcę. Im bardziej jest on podmiotem procesu komunikowania, tym efek
tywniejsza staje się perswazja.

We współczesnych badaniach naukowych, które mają służyć zwiększeniu 
atrakcyjności wyjazdów turystycznych, główny nacisk kładzie się na ocenę wa
lorów turystycznych określonych miejsc, ocenę infrastruktury turystycznej, 
motywy kierujące decyzjami odwiedzających. Pojawiają się badania nad jakością 
obsługi ruchu turystycznego, ale zwykle polegają one na poddawaniu serwisu 
dostarczanego zwiedzającym ich subiektywnej ocenie według jakiejś przyjętej 
skali. O sposobach prezentowania miejsc i interpretowania przestrzeni turys
tycznej mówi się i pisze stosunkowo rzadko. Natomiast publikacje oparte na 
badaniach przeprowadzonych podczas samych wycieczek turystycznokrajo
znawczych (np. Lugosi i Bray, 2008) trzeba uznać za znikome.

W literaturze polskiej istotę problemu komunikacji podczas wycieczek turys
tycznych oraz interpretacji dziedzictwa dostrzegają w swoich opracowaniach 
m.in. Nowacki (2005) i Denek (2010). Ciekawą analizę językowych środków 
perswazyjnych w reklamach turystycznych znaleźć można u Jabłonkowskiej 
(2013). Z kolei Owsianowska (2011, 2014) analizuje dyskurs kampanii wize
runkowej Polski na międzynarodowych targach turystycznych.



8 WPROWADZENIE

O kompetencjach komunikacyjnych osób pracujących w obsłudze ruchu 
turystycznego piszą m.in. Czajkowska (2004), Leclerc i Martin (2004), Buckley 
(2010), Magablih, Abulhaiha i Abu saleh (2010), Wong i Lee (2012), Radac, 
Ciolac, Iosim, Merce, Dincu i Matias (2013), Alshatnawi (2014). Niektórzy autorzy 
(howard, thwaites i smith, 2001; Christie i Mason 2003; Reisinger i steiner 
2006) zwracają uwagę na takie wartości, jak turystyka transformująca, auten
tyczna turystyka i autentyczny turysta czy rodzimy przewodnik. gorzko (2005) 
wyróżnia dwie podstawowe wiązki strategii radzenia sobie przez personel obsługi 
ruchu turystycznego z problemami: „uprzejmą obsługę” i „rodzinną atmosferę”.

Wśród opracowań najbliższych tematycznie wątkom poruszanym w niniej
szej pracy należy wymienić badania nad komunikacją podczas wypraw przygo
dowych (Buckley, 2010), omówienie narracji przewodników podczas spacerów 
po belgradzkiej fortecy (Rabotić, 2008), analizę sposobów przedstawiania dzie
dzictwa kulturowego przez przewodników po gettysburgu (Chronis, 2005) 
oraz studium w konwencji storytelling, dotyczące spacerów z przewodnikiem 
po Nowym Jorku, w którym to studium odniesiono się do oryginalnych metod 
stosowanych w celu pozyskania słuchaczy (Wynn, 2005).

Bardzo krytycznie na temat pracy polskich przewodników wypowiada się 
Jędrysiak (2005: 171), który negatywnie ocenia zarówno system szkoleń, jak 
i sam sposób pracy przewodników miejskich na przykładzie warszawskim: „Prze
wodnicy oprowadzający po Warszawie opowiadają o tym, co wiedzą, a nie mówią 
tego, co powinni”.

Podkreślić należy, że do tej pory powstało bardzo niewiele opracowań na
ukowych, w których pojawiają się sprawozdania z badań jakościowych w za
kresie komunikacji przewodników z grupami wycieczkowymi. Powodem tak 
małej liczby prac tego typu z całą pewnością nie jest dostateczne zgłębienie 
omawianej problematyki, bowiem płaszczyzna wyjazdów turystycznych stwa
rza wiele możliwości pojawienia się różnych niecodziennych relacji.

Badania terenowe dotyczące pracy przewodnika turystycznego związane 
są z dużą trudnością czasoprzestrzenną. Naukowcy, dla których grupę badaną 
stanowią przedstawiciele innych zawodów, np. lekarze, nauczyciele, prawnicy, 
sprzedawcy, mogą prowadzić swoje studia w jednym miejscu i w określonym 
porządku czasowym, związanym z ustalonymi godzinami pracy osób objętych 
analizą. W wypadku pracy przewodnika: po pierwsze, każda jednostka wyciecz
kowa to zwykle przedsięwzięcie, które trwa od kilku godzin do nawet kilku
nastu dni, po drugie, wycieczki nie odbywają się w regularnych godzinach 
pracy; ich terminy są zależne od zgłoszenia się grupy turystycznej i często 
ustalane na krótko przed samą imprezą (lub ewentualnie w wyznaczonym 
wcześniej terminie – jak w przypadku wycieczek niekomercyjnych, dla wro
cławian). W związku z tym organizacja badań musi być podporządkowana 
zaistniałym warunkom.
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temat monografii stanowią sposoby komunikowania się przewodników 
miejskich z grupami wycieczkowymi na przykładzie przewodników po Wrocła
wiu. Oczekuje się, że dzięki opisaniu technik i taktyk stosowanych przez wro
cławskich przewodników w prezentowaniu walorów przestrzeni miejskiej oraz 
określeniu, które z tych metod są pozytywnie przyjmowane przez wycieczko
wiczów, praca stanie się przydatna w działaniach zmierzających do podnie
sienia komfortu spędzania czasu wolnego uczestników wycieczek.

Ze względu na pionierski charakter przedstawionej tematyki nie ma moż
liwości dokonywania bezpośrednich porównań z wynikami innych badaczy.

Lipiec (2008: 27) mówi o turystyce, iż „stanowi ona przede wszystkim formę 
ekspresji ludzkiej wolności”. turystyka jest wielowymiarowym zjawiskiem 
i może być badana na różne sposoby (Dann, Nash i Pearce, 1988), tym bardziej 
że nie jest ona samodzielną nauką, która ma własną, wypracowaną przez siebie 
metodologię. „główny nurt socjologii dopiero niedawno odkrył turystykę jako 
obszar systematycznych badań, ale wielu socjologów wciąż spogląda na to po
dejrzliwie, a nawet z lekceważeniem” (Cohen, 1984: 388).

Wśród najpopularniejszych nurtów w badaniach społecznych nad turystyką 
i podróżowaniem wymieniane są: pojęcie podróżnika jako „obcego”, kontakt 
kulturowy, kontynuacja kolonializmu, pielgrzymowanie i poszukiwanie tożsa
mości, nurt semiotycznodramaturgiczny, wizualna konsumpcja, role społeczne 
podróżnika, McDisneyizacja postturystyki, metaforyczny wymiar turystyki 
(Podemski, 2004).

Wielowymiarowy charakter systemu turystycznego ma swoje odzwiercied
lenie w dużej różnorodności prowadzonych badań. Dann i wsp. (1988) dokonali 
podziału prac badawczych wedle dwóch kryteriów: złożoności metodologicz
nej (I) i świadomości teoretycznej (II), w wyniku czego dwuwymiarowy układ 
współrzędnych podzielono na cztery kwadranty obejmujące różne rodzaje 
badań:

– kwadrant 1: I (), II (+) – akcent położony na znaczenie; interpretacja zja
wiska z danej perspektywy;

– kwadrant 2: I (), II () – podejście etnograficzne; ograniczone do czystego 
opisu; daje niewielkie możliwości zrozumienia dynamiki zjawiska;

– kwadrant 3: I (+), II () – ustanowienie znaczących odkryć i powiązań 
przyczynowych; mało uwagi poświęcone kwestii teorii i znaczenia;

– kwadrant 4: I (+), II (+) – właściwy balans pomiędzy teorią i metodą 
oraz naukami przyrodniczymi i humanistycznymi.

Na podstawie analizy artykułów publikowanych w poczytnych czasopismach 
naukowych autorzy podziału wymienili style metodologiczne, które pojawiają 
się okazjonalnie i nie są dostatecznie doceniane w badaniach nad turystyką 
(stan z 1988 r.), a wśród nich: obserwację uczestniczącą, eksperyment, wielo
letni monitoring zjawiska, metodę dziennikową, mapy myśli. Brakuje też badań 
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w zakresie analizy konwersacyjnej (Dann i wsp., 1988). Wspomniani autorzy 
podkreślają również problem lekceważenia ścisłości metodologicznej przez nie
których badaczy jakościowych: „Ci, którzy starają się zastąpić procedury iloś
ciowe przez jakościowe przez odwrócenie się np. w kierunku analizy treści, 
czasami nie zdają sobie sprawy, że preferowana przez nich technika zawiera 
tak samo rygorystyczną metodologię kodowania, a jej podstawowe zasady są 
podobnie wymagające” (Dann i wsp., 1988: 18). Mimo że tej analizy dokona
no ponad ćwierć wieku temu, wskazane w niej niedoceniane kierunki meto
dologiczne (z wyjątkiem wieloletnich monitoringów zjawiska) nadal są stoso
wane marginalnie, a kwerenda literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, 
że przewaga badań ilościowych nad jakościowymi jest kolosalna.

W literaturze przedmiotu dostrzega się potrzebę prowadzenia badań nad 
jakością pracy w obsłudze ruchu turystycznego: „sukces przemysłu turystycz
nego bardzo zależy od jakości pracy przewodnika w poszczególnej destynacji” 
(Zhang i Chow, 2004: 81). Wypełnianie obowiązków przez pilota wycieczki 
jest ważne w kontekście postrzegania przez turystę całej podróży (Mossberg, 
1995). W ostatnich latach pojawiły się (stosunkowo nieliczne) publikacje na temat 
pracy przewodników i pilotów wycieczek turystycznych, w których to opraco
waniach autorzy wykorzystywali głównie metodologię ilościową. Zestawiając 
z nimi wieloaspektowe badanie „u podstaw” dotyczące komunikacji przewod
nika z grupą wycieczkową, będące istotą niniejszego opracowania (obejmujące 
elementy werbalne, wokalne i mowy ciała przewodnika oraz opis zachowań 
turystów), można uznać, że jest ono unikalnym przedsięwzięciem.

Pełny proces badawczy to taki, w którym wykorzystuje się zarówno metody 
jakoś ciowe, jak i ilościowe, a pożądana sytuacja to taka, w której badania ilościowe 
poprzedza jakościowy pilotaż (sitek, 2007). Charakter problemu badawczego 
przedstawionej pracy zakłada szczegółowe rozpoznanie elementów niebada
nych do tej pory na żadnej innej populacji przewodników, w związku z tym 
zdecydowano się na zastosowanie metodologii badań jakościowych. holstein 
i gubrium (2009: 698) wskazują na pewne ograniczenia badań jakościowych: 
„jedną rzeczą jest opisanie, co się dzieje i jak rzeczy lub zdarzenia nabierają kształ
tów, ale pytanie o to, dlaczego coś się wydarza w określony sposób, może pro
wadzić do błędów wnioskowania i empirycznych spekulacji, które pozbawiają 
badania jakoś ciowe ich głównych atutów. A zatem głównym zadaniem jest 
odpowiedź na pytanie jak? poprzez sposoby empiryczne i konceptualne zgod
ne z tym, z czym tradycyjnie «jakościowcy» mają do czynienia”.

W niniejszej monografii założono poszukiwanie czynników charakterystycz
nych dla komunikacji interpersonalnej podczas wycieczek turystycznych. 
Wnioski uzyskane w efekcie przeprowadzonego badania mogą stać się pod
stawą hipotez testowanych w późniejszych studiach ilościowych (nie będą one 
już elementem tego opracowania), którym to badanie posłużyłoby jako pilotaż.
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Eksploracyjny typ podjętych analiz nie przewiduje stawiania hipotez. Za 
metodę formułowania twierdzeń obrano indukcję. Badania indukcyjne poprzez 
obserwacje prowadzą do odkrywania ogólnych zasad, a więc do budowania 
teorii. Inaczej niż w wypadku badań o charakterze dedukcyjnym, które ugrun
towane są w określonej teorii i mają na celu sprawdzenie trafności przewidy
wań teoretycznych poprzez obserwacje (Babbie, 2004).

Aby zrealizować przyjętą koncepcję, zaprojektowano badania terenowe obej
mujące jednorodną grupę osób – miejskich przewodników turystycznych, opro
wadzających po Wrocławiu, komunikujących się w języku polskim.

W monografii omówiono zagadnienia interdyscyplinarne, wśród których 
można wymienić aspekty pracy przewodników turystycznych, podstawy reto
ryczne w komunikacji interpersonalnej oraz systemowe ujęcie komunikacji 
interpersonalnej. Wyniki badań przedstawiono w uproszczonej formie (źród
łowe nagrania audiowizualne, szczegółowa transkrypcja treści i analizy danych, 
w tym arkusze charakterystyk poszczególnych wycieczek, są dostępne u au
torki). Dyskusja obejmuje próbę syntezy zgromadzonej wiedzy i przedstawie
nie implikacji mogących stanowić inspiracje dla kolejnych studiów nad proce
sami komunikowania publicznego w pracy przewodników turystycznych.


