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Turystyka jako metoda demistyfikacji bezpoƑredniej
Streszczenie. W artykule zaprezentowano analizħ koncepcji turystyki z punktu widzenia jej
funkcji demistyfikacyjnej. ChociaǏ turystyka istnieje od dawna – rzeczywistoƑđ spoųeczeŷstwa,
które cierpi z powodu agresywnych wojen informacyjnych, wymaga nowego skupienia siħ
na turystyce jako moǏliwoƑci zastosowania umiejħtnoƑci krytycznego myƑlenia. Efektywnymi
metodami uzasadniania bezpoƑredniego podczas podróǏy turystycznych sČ spostrzeganie, obserwacja i doƑwiadczenie. Podczas wykonywania tych technik naleǏy zachħcađ turystów do
stosowania formalnych metod logicznych, takich jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaƑnianie, wnioskowanie oraz uogólnienie, które prowadzČ do obalenia mitów i stereotypów
zwiČzanych z miejscem turystycznym.
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Wstħp
Jak zauwaǏyų J.N. Rosenau, w poprzednich stuleciach zasady stosunków miħdzynarodowych kreowaų „Ǐoųnierz” i „dyplomata” – natomiast teraz „turysta”1.
W czasach spoųeczeŷstwa informacyjnego, a w szczególnoƑci w czasach „wojen informacyjnych” waǏnym jest maksymalne wykorzystanie wszystkich moǏliwych Ƒrodków
wpųywajČcych na ƑwiadomoƑđ – w tym moǏliwoƑci, które daje turystyka – nie tylko jednoczesne postrzeganie wzrokowe i sųuchowe, ale i Ƒwiadome, mimowolne opanowanie wiedzy o Ƒwiecie rzeczywistym, oparte na myƑleniu, emocjach i innych procesach,
wspóųdziaųajČcych z procesem percepcji.
Podczas „wojen informacyjnych” Ƒwiat jest przesycony mitami i stereotypami majČcymi na celu opanowanie umysųem spoųeczeŷstwa „zahipnotyzowanego”. W takich
warunkach jednym z pierwszorzħdnych celi pedagogicznych jest dziaųalnoƑđ demistyfikacyjna i praca nad ksztaųtowaniem myƑlenia krytycznego i wprowadzania do codziennego stosowania metod logicznych.
Pod demistyfikacjČ spoųeczeŷstwa rozumiemy celowe i racjonalne dziaųania skierowane w stronħ podƑwiadomoƑci, w celu obalania mitów i stereotypów. To odsųanianie
na poziomie jħzykowo-dyskursywnym, poza pozornČ „prawdziwoƑciČ” mitów i stereo-
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typów, jest skierowane na ujawnianie zgodnych z rzeczywistoƑciČ ugruntowaŷ, co do
omawianych faktów i charakterystyk.
Istnieje bowiem przekonanie, Ǐe mit Ǐyje tak dųugo w ƑwiadomoƑci spoųecznej, jak
dųugo nie da siħ go publicznie podwaǏyđ w sposób na tyle spektakularny, by byųo to skutecznie. RównieǏ negatywny stereotyp moǏe byđ skutecznie upowszechniany tak dųugo,
jak dųugo nie nastČpi jego weryfikacja w praktyce spoųecznej2.
Praktyka pokazuje, Ǐe najskuteczniejszym sposobem zwalczania mitów i stereotypów jest edukacja i socjalizacja – czyli przekazywanie peųnych informacji o obiektywnej
rzeczywistoƑci, szczególnie w zakresie rzeczywistoƑci spoųecznej. EfektywnČ metodČ takiego sposobu demistyfikacji jest turystyka.
Cel i metody badaŷ
Celem opracowania byųo okreƑlenie turystyki jako metody demistyfikacji bezpoƑredniej. W artykule analizie pojħciowej poddano turystykħ jako formħ metody kontaktu.
Stosowano metodħ analizy funkcjonalnej w stosunku do scharakteryzowania rodzajów
turystyki demistyfikacyjnej, metod uzasadniania bezpoƑredniego oraz specyfiki stosowania metod logiki formalnej podczas podróǏy turystycznych. Dokonano wnioskowania
teoretycznego z wųasnych obserwacji poczynionych podczas organizacji i realizacji turystycznych projektów szkoleniowych.
Rodzaje turystyki demistyfikacyjnej
W dziaųalnoƑci skoncentrowanej na demistyfikacji i destereotypizacji gųówne role naleǏČ do turystyki kulturowej, edukacyjnej i naukowej.
Turystyka kulturowa jest dziaųalnoƑciČ krajoznawczČ w celu zapoznania siħ i rozumienia krajobrazów kulturowych, duchowych i materialnych zabytków, zlokalizowanych
na danym obszarze3. W czasie tymczasowego wejƑcia turystów do nowego Ƒrodowiska
geograficznego i spoųeczno-kulturowego tworzy siħ ich ƑwiatopoglČd i wartoƑci Ǐyciowe
oraz rozszerza siħ kulturowy horyzont ƑwiadomoƑci. Taka turystyka speųnia funkcje kulturowe, wychowawcze i edukacyjne4.
Turystyka kulturowa peųni waǏnČ funkcjħ spoųecznČ – moǏe byđ skierowana na obalenie mitów i stereotypów istniejČcych w spoųeczeŷstwie turystów. Celem takiej turystyki
jest zapoznanie siħ z wartoƑciami kulturowymi i tradycjami miejscowoƑci docelowej,
co poszerza moǏliwoƑci kulturowej interakcji spoųeczeŷstw i intensyfikacji komunikacji
2

J. Jaskiernia: Rola mitów i stereotypów w procesie integracji europejskiej, [w:] Mity i stereotypy
w polityce: PrzeszųoƑđ i teraǍniejszoƑđ, A. Kasiŷska-Metryka, Michaų GoųoƑ (red.), Polskie Towarzystwo
Nauk Politycznych, Wydawnictwo Adam Marszaųek, Toruŷ 2010, s. 108–109.
3
ʦ.ʦ. ʶ̡̱̣̞: ˃̸̨̛̖̬̖̯̦̞ ̨̨̛̭̦̏ ̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐ ̛̯̱̬̥̱̚, ʤ̴̨̯̬̖̖̬̯̏̌ ̶̛̭̖̬̯̞̟̔̌ ̦̌ ̨̱̯̯̔̍́̚
̡̨̨̨̦̱̌̏̐ ̭̯̱̪̖̦́ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌, ̡̨̨̱̣̯̱̬̣̞̟̽̐: 26.00.01: ̨̯̖̬̞́ ̯̌ ̨̞̭̯̬̞́ ̡̛̱̣̯̱̬̽, Symferopol
2009, s. 5.
4
ʫ.ʦ. ˁ̨̨̡̣̖̦̍̔̀: ˃̛̱̬̥̚ ̡́ ̸̡̛̛̦̦ ̶̱̥̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̥̞̙ ̨̛̦̬̥̌̔̌. ʤ̴̨̯̬̖̖̬̯̏̌ ̶̛̭̖̬̯̞̟̔̌ ̦̌ ̨̱̯̯̔̍́̚ ̡̨̨̨̦̱̌̏̐ ̭̯̱̪̖̦́ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌, ̴̴̵̨̨̡̛̞̣̭̭̽ ̡̦̱̌: 09.00.03: ̶̨̭̞̣̦̌̽̌ ̴̴̨̨̞̣̭̞́
̯̌ ̴̴̨̨̞̣̭̞́ ̨̞̭̯̬̞̟, Kijów, 2003, s. 6.
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miħdzykulturowej. Dziaųania z demistyfikacji naleǏy organizowađ podczas kulturowo-poznawczych wyjazdów turystycznych z wykorzystaniem wszystkich moǏliwych zasobów nieprzedmiotowych: obyczajów, tradycji, obrzħdów, folkloru itp.
Turystyka edukacyjna jest formČ organizacji procesu pedagogicznego pod kierunkiem
wykųadowcy i ukierunkowanČ na nauczanie studentów poza oƑrodkiem dydaktycznym
w celu obserwacji zjawisk i procesów poprzez bezpoƑrednie ich postrzeganie. Charakterystyka turystyki edukacyjnej to „ksztaųtowanie umiejħtnoƑci obserwacji otoczenia,
stymulowanie rozwoju myƑlenia naukowego, wzbudzanie zainteresowania badanym
materiaųem”5.
Praktyka pokazuje, Ǐe dydaktyczne wyjazdy skierowane na obalenie mitów i stereotypów istniejČcych w spoųeczeŷstwie turystów majČ nastħpujČce korzyƑci6:
• uųatwiajČ przezwyciħǏenie bariery psychologicznej,
• umoǏliwiajČ przyswojenie wiedzy dotyczČcej realiów miejscowoƑci docelowej poprzez bezpoƑredni kontakt,
• rozszerzajČ wiedzħ o miejscowoƑci docelowej zarówno w sposób werbalny, jak i wizualny,
• dajČ moǏliwoƑđ lepszego przyswajania obcej kultury w sytuacji komunikacji naturalnej.
Udziaų w wyjazdach edukacyjnych jest efektywnym narzħdziem w instrumentarium
demistyfikacji.
Turystyka naukowa jest podróǏČ turystycznČ, która ma na celu badania naukowe,
udziaų w projektach badawczych, wymianħ wiedzy i doƑwiadczeŷ w danej dziedzinie
naukowej. Turystyka naukowa przewiduje uczestnictwo w konferencjach, kongresach,
seminariach. Uczestnicy wyjazdów zaangaǏowani sČ w badania, prowadzČ obserwacje7.
Takie wyjazdy majČ istotny efekt w obaleniu mitów i stereotypów istniejČcych w spoųeczeŷstwie turystów.
DoƑwiadczenie praktyczne Autora w organizacji edukacyjnych i naukowych wyjazdów turystycznych potwierdza efektywnoƑđ trzech mechanizmów realizacji kontaktu
bezpoƑredniego z przedstawicielem grupy obcej. NaleǏČ do nich:
• przejƑcie z miħdzygrupowego na miħdzyindywidualny poziom postrzegania spoųecznego8 – czyli dekategoryzacja bČdǍ personalizacja9, która prowadzi do postrzegania
5

ʺ̸̨̛̖̯̦̞̔ ̶̡̨̬̖̥̖̦̞̟̔̌ ̨̨̺̔ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽-̵̨̨̨̛̦̏̏̐ ̶̨̪̬̖̭̱ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̡̡̖̭̱̬̭̞̜ ̯̌ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̸̱̦̞̏ ̵̨̨̣̦̭̞̯̦̞̌̐̌̽̏̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̡̣̞̌̌̔̏̚, ʸ̛̭̯
ʺʽʻ nr 1/9-61 ̞̏̔ 06.02.2008 ̨̡̬̱, Kijów.
6
S. Sokolova: Turystyka edukacyjna jako forma kontaktu z jħzykiem i kulturČ, [w:] Problemy rozwoju
regionalnego i lokalnego w Polsce, K. KrzyǏanowska, M. Roman (red.), Wydawnictwo Urzħdu Miejskiego w Puųtusku, Puųtusk 2015, s. 116.
7
S. Sokolova: Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkaŷ biznesowych czy nowy rodzaj
turystyki?, Turystyka i Rozwój Regionalny 2016, nr 6, 2016, s. 91–92.
8
H. Tajfel: Interindividual behaviour and intergroup behavior, [w:] Differentiation between social
groups, H. Tajfel (red.), Academic Press, Londyn 1978.
9
M.B. Brewer, N. Miller: Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on desegregation,
[w:] Groups in contact: The psychology of desegregation, M.B. Brewer, N. Miller (red.), Academic
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innego nie jako anonimowego nosiciela cech grupy obcej, lecz jako czųowieka pod
wieloma wzglħdami podobnego do nas, co pozwala go rozumieđ, reagowađ trafnie
i pozytywnie na jego potrzeby, a takǏe – jako afektywny skutek zgodnoƑci poznawczej – wytwarza pozytywne doŷ ustosunkowanie;
• uruchomienie procesu destrukcji stereotypu poprzez dostarczanie informacji z nim
niezgodnych;
• generalizacja zainteresowania na caųČ grupħ – jej historiČ, wartoƑciami, zwyczajami,
wytworami materialnymi i intelektualnymi – czyli zainteresowanie jej kulturČ10.
Praktyka pokazuje, Ǐe osoby poddane mitom i stereotypom za poƑrednictwem turystyki jakoƑciowo rozszerzajČ swojČ znajomoƑđ kultury i Ǐycia innego kraju. NajwaǏniejsze jednakǏe jest to, Ǐe w trakcie wycieczek nastħpuje ksztaųtowanie siħ kontaktu
emocjonalnego z krajem recepcyjnym, co powoduje najpierw pojawienie wČtpliwoƑci
co do istniejČcych w ƑwiadomoƑci osoby stereotypów i mitów, a potem ponowne (lub
chociaǏ czħƑciowe) ich znieksztaųcanie.
Turystyka jako realizacja metody kontaktu
W dziaųalnoƑci demistyfikacyjnej bardzo waǏnym jest stosowanie metody kontaktu
jako sposobu redukcji uprzedzeŷ, co pozwala na stosowanie metod uzasadniania bezpoƑredniego. W tym przypadku osobne miejsce zajmuje turystyka jako forma demistyfikacji bezpoƑredniej. Hipoteza kontaktu zakųada, iǏ gųównym warunkiem zmiany lub modyfikacji mitów i stereotypów jest kontakt z przedstawicielami grup nimi objħtych.
Rekomendacja kontaktu miħdzygrupowego jako sposobu redukcji uprzedzeŷ sformuųowana zostaųa w ramach ruchu Human Relations po zakoŷczeniu II wojny Ƒwiatowej11.
Metoda polega na tym, Ǐe kontakt z przedstawicielami grupy obcej przekonuje, Ǐe inni
sČ takimi ludǍmi jak my, odróǏniajČce ich elementy spoųeczno-kulturowe nie stanowiČ
dla nas zagroǏenia, a niektóre z nich mogųyby mieđ wiħkszČ wartoƑđ przystosowawczČ
takǏe dla naszej grupy12.
Kontakt w trakcie wyjazdu turystycznego stanowi sposób rozbudowywania nazbyt
prostych kategorii poznawczych i neutralizacji negatywnych emocji skojarzonych z okreƑlonČ kategoriČ poznawczČ.
Zmiana dokonujČca siħ w obrħbie mitów i stereotypów uzaleǏniona jest od rodzaju
kontaktu13:
• kontakt wymuszony powoduje niewielkie zmiany,
Press, Orlando 1984.
10
M. Cielecki: NieskutecznoƑđ redukcji uprzedzeŷ poprzez porsonalizacjħ grupy obcej: przypadek Rosjanina, [w:] Konflikty miħdzygrupowe: Przejawy, Ǎródųa i metody rozwiČzywania, K. SkarǏyŷska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo Szkoųy WyǏszej Psychologii Spoųecznej „Academica”,
Warszawa 2007, s. 231–232.
11
T.F. Pettigrew: Generalized intergroup contact effects on prejudice, Personality and Social Psychology Bulletin 1997, nr 23(2), s. 173–185.
12
H.C. Triandis: Culture and social behavior, McGraw-Hill College, Nowy Jork 1994.
13
E. Wysocka: Stereotyp spoųeczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom V(R–St), Wydawnictwo Akademickie „ak”, Warszawa, 2006, s. 1008–1009.
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kontakt naturalny i dobrowolny powoduje zdecydowanie wiħksze transformacje stereotypowych przekonaŷ.
Praktyczne obserwacje grup eksperymentalnych pozwoliųy naukowcom sformuųowađ warunki, w których kontakt rzeczywiƑcie osųabia uprzedzenie (uogólnienie listy warunków zostaųo wykonane przez M. Cieleckiego)14:
• kontakt miħdzy grupami o równym statusie,
• wspólny cel,
• warunki wspóųpracy, a nie rywalizacji,
• poparcie autorytetu zewnħtrznego,
• kontakt osobisty rozumiany jako przeciwieŷstwo kontaktu przypadkowego, formalnego bČdǍ powierzchownego,
• nawiČzywanie przyjaǍni miħdzy przedstawicielami obu grup w celu przeųamania
ograniczeŷ poznawczych.
•

Metody uzasadniania bezpoƑredniego podczas podróǏy turystycznych
Turystyka jako forma realizacji metody kontaktu podczas demistyfikacji spoųecznoƑci
opiera siħ na metodzie uzasadniania bezpoƑredniego. Uzasadnianie bezpoƑrednie polega na stwierdzeniu prawdziwoƑci pewnych zdaŷ za pomocČ wykorzystania zmysųów
czųowieka, poprzez które osoba postrzega otaczajČcy Ƒwiat. Jako metody uzasadniania
bezpoƑredniego wymieniamy tradycyjnie spostrzeganie, obserwacjħ oraz nabycie doƑwiadczenia.
SpostrzeǏenie jest operacjČ polegajČcČ na zarejestrowaniu postrzeǏenia ųČczČcego
siħ z jednoczesnym wykorzystaniem zasobów wiedzy. Poprzez dokonywanie spostrzeǏeŷ
uzasadniđ moǏna w sposób bezpoƑredni tylko takie zdania, których prawdziwoƑđ da siħ
stwierdziđ poprzez proste wykorzystanie zmysųów. NaleǏy jednak pamiħtađ, Ǐe uzasadnianie bezpoƑrednie za pomocČ dokonywania spostrzeǏeŷ nie jest pewnym sposobem
uzasadniania twierdzeŷ, gųównie ze wzglħdu na zawodnoƑđ zmysųów czųowieka15.
Spostrzeganie jako proces poznania Ƒwiata moǏe byđ zewnħtrzne (zmysųowe) i wewnħtrzne (introspekcyjne). Zewnħtrzne spostrzeganie dotyczy Ƒwiata zewnħtrznego,
poznawanego za pomocČ narzČdów wzroku, sųuchu, smaku itp., podczas wewnħtrznego
postrzegania osoba zwraca siħ do przebiegów zachodzČcych we wųasnej ƑwiadomoƑci.
W kaǏdym przypadku odebrane wraǏenia przez ƑwiadomoƑđ osoby zostajČ w okreƑlony
sposób uporzČdkowane na podstawie dotychczasowej wiedzy osoby, a takǏe za pomocČ
wyobraǍni16.
Badania nad ukųadem nerwowym pokazujČ, Ǐe chođ czųowiek zwykle uwaǏa, Ǐe caųkiem panuje nad swoimi dziaųaniami i myƑlami – w rzeczywistoƑci zachowaniem osoby
i postrzeganiem otaczajČcego Ƒwiata w duǏym stopniu kieruje podƑwiadomoƑđ. Wyniki badaŷ rezonansu magnetycznego dowiodųy, Ǐe informacja do mózgu dociera na po14

M. Cielecki: NieskutecznoƑđ redukcji... op. cit., s. 231.
J. Petzel: Uzasadnianie twierdzeŷ, [w:] Logika dla prawników, A. Malinowski (red.), Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 178.
16
Z. Ziembiŷski: Logika praktyczna, wyd. XXVI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 145.
15
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ziomie podƑwiadomoƑci, a dalej przetwarza siħ pod kČtem wspomnieŷ i doƑwiadczeŷ
zwiČzanych z podobnymi sytuacjami z wczeƑniejszego doƑwiadczenia. Kiedy wydarza siħ
coƑ nietypowego (co wymaga wyǏszego poziomu przetworzenia) zaczyna siħ budowanie
ƑwiadomoƑci danego doƑwiadczenia z odwoųaniem siħ do myƑli17.
W procesie poznania czųowiek nabiera doƑwiadczenia za poƑrednictwem zmysųów,
przy czym kaǏda osoba ma swoje „preferencje” zmysųów. Podczas przekazywania tego
samego wydarzenia kaǏdy czųowiek bħdzie mówiđ o czym innym: jedna osoba powie
o tym, co zobaczyųa (wizualny system reprezentacji), druga o tym, co usųyszaųa (dǍwiħkowy system reprezentacji), trzecia wyrazi to, co odczuųa (kinestetyczny system reprezentacji). SČ teǏ osoby, dla których znaczČcČ rolħ majČ wraǏenia zapachowe (zapachowy
system reprezentacji) i smakowe (smakowy system reprezentacji) 18.
Zgodnie z wymienionymi systemami reprezentacji – w dziaųalnoƑci demistyfakacyjnej najpierw naleǏy dopasowađ siħ do odbiorcy, by nastħpnie pokierowađ nim wedųug
celu demaskujČcego. Bardzo waǏne jest zatem branie pod uwagħ oddziaųywania jħzyka
zmysųów, którym posųugujČ siħ uczniowie czy studenci – dopasowanie siħ do niego bħdzie potħǏnym narzħdziem siħgniħcia do podƑwiadomoƑci celem demistyfikacji.
Ziembiŷski zwraca uwagħ, Ǐe w przypadku spostrzegania jako rodzaju uzasadniania
twierdzeŷ naleǏy byđ bardzo ostroǏnym w szczególnoƑci, kiedy chodzi o postrzeganie
zjawisk spoųecznych. Wyniki spostrzegania mogČ zostađ zdeformowane przez to, Ǐe:
• bodǍce pochodzČce od obserwowanych przedmiotów dochodzČ do organów zmysųowych czųowieka zdeformowane czy stųumione,
• bodǍce te mogČ byđ odebrane przez niesprawne receptory zmysųowe,
• odebrane, chođby poprawnie, wraǏenia zmysųowe mogČ zostađ rozpoznane Ǎle jako
wraǏenia pochodzČce od przedmiotów innych niǏ to ma miejsce w rzeczywistoƑci,
• prawidųowo rozpoznajČc przedmioty fizykalne, osoba moǏe myliđ siħ co do ich charakteru kulturowego.
W kaǏdym wymienionym przypadku dokonujČc spostrzeǏeŷ, czųowiek Ƒwiadomie czy
nieƑwiadomie opiera siħ na swojej dotychczasowej wiedzy, która moǏe byđ bųħdna19.
WƑród procesów poznania Ƒwiata rozróǏniađ naleǏy spostrzeǏenia i obserwacjħ. Obserwacja jest uporzČdkowanym ciČgiem spostrzeǏeŷ20, dochodzeniem na podstawie
rozmyƑlnego spostrzegania do sČdów, które majČ byđ odpowiedziČ na pewne, w danej chwili stawione sobie pytanie. SpostrzeǏenia z góry zamierzone sČ zwykle pewniejsze, bo skupiajČc siħ na pewnym przedmiocie, spostrzegamy dokųadniej niǏ wtedy, gdy
uwaga jest rozproszona. OdmianČ obserwacji jest eksperyment, czyli zųoǏona czynnoƑđ,
która polega na wpųywie na okreƑlone zjawisko przez zmianħ warunków przebiegania
czynnoƑci w sposób kontrolowany. Eksperyment przeprowadza siħ w celu zaobserwo-

17

R. Churches, R. Terry: NLP dla nauczycieli: Szkoųa dla efektywnego nauczania, Onepress, Gliwice
2010, s. 220–221.
18
R. Churches, R. Terry: NLP dla nauczycieli..., op. cit., s. 52.
19
Z. Ziembiŷski: Logika praktyczna..., op. cit., s. 146.
20
J. Petzel: Uzasadnianie twierdzeŷ..., op. cit., s. 179.
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wania, czy i jakie zmiany wystČpiČ w tym zjawisku przy powodowanej zmianie warunków przebiegu21.
DoƑwiadczenie jest odmianČ postrzegania zmysųowego. Postrzeganie niepoddane
Ǐadnym rygorom woli jest przypadkowe, rozproszone, bezųadne. Tylko postrzeganie ujħte
w karby woli skierowanej na okreƑlony cel, zorganizowane rozumowo, tylko postrzeganie
wybiórcze i planowe, skupione wokóų stawianych zadaŷ jest nazywane doƑwiadczeniem.
W samej rzeczy to nie doƑwiadczenie, lecz sprawozdanie z niego moǏe byđ podstawČ do
uznawania zdaŷ za prawdziwe lub sųuszne22. Funkcja i najwaǏniejsze zadanie osoby demistyfikujČcej wspóųrozmówcħ tu akurat polega na tym, Ǐeby pomóc w oddzielaniu faktów
od „apriorycznych dorzutów” ze strony systemu poznawczego oponenta.
Podczas organizacji przedsiħwziħđ demistyfikacyjnych zawsze naleǏy pamiħtađ o zasadzie 70/20/10, która polega na tym, Ǐe najszybciej czųowiek uczy siħ w praktyce – to
70% uzyskanej wiedzy; w 20% – uczy siħ od innych (mentoring, coaching, networking),
i tylko w 10% – ludzie odbierajČ informacje „statyczne”. Z tego punktu widzenia metoda
kontaktu aktywnego ma wszelkie szanse na to, by byđ najskuteczniejszČ w demistyfikacji
w dobie wojen informacyjnych.

Stosowanie metody badawczej podczas podróǏy turystycznych
Jak zauwaǏa A. Schopenhauer, „czųowiek z natury swojej zawsze chce mieđ racjħ”,
a jedynČ uprawnionČ metodČ myƑlenia, dochodzenia prawdy i sųusznoƑci, przetwarzania sČdów, sųownej prezentacji przekonaŷ23 jest niezawodny system praw i reguų logiki
formalnej. Dlatego w przeciwdziaųaniu mistyfikacji spoųecznej za efektywne uwaǏamy
stosowanie metody badawczej, która zwiČzana jest z poszukujČcym tokiem procesu
ksztaųcenia. Stosowanie metody badawczej sųuǏy w wiħkszym stopniu podnoszeniu poziomu samodzielnoƑci poznawczej, zainteresowaŷ i aktywnoƑci, sųuǏy teǏ ksztaųtowaniu
postawy badawczej, twórczoƑci, przyczynia siħ do transferu umiejħtnoƑci badawczych.
Stosowanie tej metody jest czasochųonne ale przynosi dydaktyczne efekty bardzo korzystne w strefie informacji.
Na podstawie okreƑlonych przez S. Palkħ cech uczenia siħ przez badanie24 nazywamy cechy wyjazdów edukacyjnych i naukowych realizowanych w celu obalenia mitów
i stereotypów spoųecznych:
• wysoki poziom samodzielnoƑci poznawczej (zwiČzanej zarówno z umiejħtnoƑciami
docierania do Ǎródeų informacji, ich przetwarzaniem, jak i umiejħtnoƑciami formuųowania i rozwiČzywania problemów);
• aktywnoƑđ poznawcza uczniów analogiczna do aktywnoƑci uczonych;

21

Z. Ziembiŷski: Logika praktyczna..., op. cit., s. 147–148.
E. Nieznaŷski: Logika: Podstawy – jħzyk – uzasadnianie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000,
s. 114.
23
E. Nieznaŷski: Logika..., op. cit., s. 5.
24
S. Palka: Metoda badawcza w procesie ksztaųcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
tom III (M–O), Wydawnictwo Akademickie „ak”, Warszawa 2004, s. 155–156.
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metody badaŷ identyczne z metodami stosowanymi przez badaczy profesjonalnych;
• aktywnoƑđ poznawcza uczniów nie jest ograniczona tylko pasywnym odbieraniem
informacji, ale skierowana jest w pierwszej kolejnoƑci na aktywne i samodzielne poszukiwanie informacji;
• wiČzanie nauczania zbiorowego z grupowym i indywidualnym.
W metodologii badaŷ wyodrħbniane jest wiele metod, których stosowanie jest niezbħdne w dziaųalnoƑci demistyfikacyjnej. PlanujČc wyjazd turystyczny majČcy na celu
stworzenie warunków dla obalenia mitów i stereotypów konkretnej grupy turystycznej,
naleǏy planowađ program turystyczny w taki sposób, aby uruchomiđ procesy myƑlenia
logicznego uczestników grupy – takie jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaƑnianie, wnioskowanie oraz uogólnienie.
AnalizujČc metody logiki formalnej, przyjmujemy ich definicje okreƑlone przez Lubiewskiego25.
PierwszČ stosowana pod czas demistyfikacyjnych wyjazdów turystycznych jest metoda sprawdzania, która przy wykorzystaniu zasady logiki formalnej zmierza do uzyskania
odpowiedzi na pytanie, czy sformuųowane zdanie „A” jest zdaniem „B”. Wynikiem takiego rozumowania jest uzyskanie jednej z dwóch odpowiedzi: tak lub nie. Ta metoda jest
efektywna co do mitów i stereotypów najprostszych, których przyczynČ pojawienia jest
zwykųa niewiedza – wyjaƑniđ prawdziwoƑđ czy faųszywoƑđ takich mistyfikacji moǏna po
prostu za poƑrednictwem zmysųów (wzroku, sųuchu, odczucia, wħchu, smaku) – turystyka pozwala na elementarne sprawdzanie rzeczywistoƑci.
W stosunku do demistyfikacji metoda analizy polega na intelektualnym, logicznym
podziale na czħƑci skųadowe mitów i stereotypów w celu zbadania ich cech struktury,
a takǏe wspólnych relacji miħdzy nimi. Podczas wydarzeŷ turystycznych korzystne jest
stosowanie np.: analizy przyczynowej, która zmierza do ustalenia rodzaju i cech relacji
pomiħdzy skųadowymi opracowywanych mitów i stereotypów; analizy logicznej, która
zmierza do wyjaƑnienia logicznych stosunków zachodzČcych pomiħdzy skųadowymi mistyfikacji spoųecznych; analizy krytycznej, która zmierza do krytycznej oceny Ǎródeų pochodzenia i powstania mitów i stereotypów.
Stosowanie metody porównania podczas wyjazdów turystycznych majČcych na celu
obalenie okreƑlonych mistyfikacji, polega na intelektualnym wykrywaniu podobieŷstw
lub róǏnic w opracowywanych mitach i stereotypach poprzez odniesienie tych zjawisk
czy charakterystyk do rzeczywistoƑci w miejscu wyjazdu turystycznego i wyjaƑnienie
nieprawdziwoƑci, opisanych w mitach i stereotypach.
WyjaƑnianie podczas wyjazdów turystycznych zmierza do wskazania zwiČzków miħdzy stwierdzonymi faktami rzeczywistoƑci miejscowoƑci docelowej uznanymi za prawdziwe, bez koniecznoƑci dowodzenia ich wartoƑci logicznych.
Stosowanie metody wnioskowania zmierza do wyprowadzenia prawdziwoƑci nowego twierdzenia z innych znanych. Na podstawie procesu myƑlowego przyjmujČcego
•

25

P. Lubiewski: Podstawowe problemy metodologiczne, [w:] Praca dyplomowa z bezpieczeŷstwa:
wprowadzenie do badaŷ, A. Wawrzusiszyn (red.), Difin, Warszawa 2016, s. 31–57.
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za podstawħ rozumowania okreƑlone twierdzenie uznane za prawdziwe w wyniku spostrzegania, obserwacji i doƑwiadczenia dowodzi siħ prawdziwoƑci nowego twierdzenia,
które obala mit lub znieksztaųca stereotyp.
Uogólnienie polega na formuųowaniu ogólnych obalajČcych twierdzeŷ dotyczČcych
okreƑlonego zbioru mitów i stereotypów na podstawie obalenia twierdzeŷ o mistyfikacjach pojedynczych. Wyodrħbniamy: 1) uogólnienie sprawozdawcze, które przy formuųowaniu twierdzeŷ nie wykracza poza przeanalizowane mity i stereotypy; 2) uogólnienie
indukcyjne – wykraczajČce poza zakres przebadanego materiaųu. Uogólnienie indukcyjne odnosi siħ teǏ do przypadków przeszųych (mimo Ǐe przebadana zostaųa tylko ich
czħƑđ) lub uwzglħdnia takǏe przewidywane przypadki przyszųe.
Podsumowanie
Demistyfikacja interpersonalna ze stosowaniem klasycznych metod logiki, metod
badaŷ naukowych oraz metod pedagogiki i psychologii jest niezbħdna. Kompleksowa
metoda demistyfikacji zasadniczo powinna byđ nacelowana na rozwijanie myƑlenia krytycznego. EfektywnČ formČ dla zorganizowania dziaųaŷ skierowanych na obalenie mitów
i znieksztaųcanie stereotypów jako forma realizacji metody kontaktu bezpoƑredniego
jest turystyka. Gųówne role w tej dziaųalnoƑci naleǏČ do turystyki kulturowej, edukacyjnej i naukowej.
Efektywnymi metodami uzasadniania bezpoƑredniego podczas podróǏy turystycznych
sČ spostrzeganie, obserwacja i doƑwiadczenie. Podczas których zachħcanie turystów do
stosowania metod logiki formalnej jak analiza, sprawdzanie, porównanie, wyjaƑnianie,
wnioskowanie oraz uogólnienie – skutkuje to w efekcie obaleniem mitów i znieksztaųcaniem stereotypów dotyczČcych miejscowoƑci docelowej podróǏy turystycznej.
Realizacja zadaŷ demistyfikacyjnych podczas wyjazdów turystycznych ma nastħpujČce pozytywne efekty:
• zapoznanie siħ z kulturČ i zwyczajami innych narodów,
• rozwój pozytywnego nastawienia do przedstawicieli innych narodów i kultur,
• satysfakcja psychologiczna z interakcji z przedstawicielami innych kultur,
• zmniejszenie negatywnego postrzegania i stereotypów na temat innych ludzi i kultur,
• szerzenie zrozumienia, szacunku i tolerancji dla kultury innych narodów.
W organizacji wyjazdów turystycznych jako naukowo uzasadnionego wydarzenia
z demistyfikacji naleǏy zawsze pamiħtađ, Ǐe ludzie najlepiej rozumiejČ i zapamiħtujČ z jednej strony informacje, które potwierdzajČ istniejČce mity i stereotypy, a z drugiej strony informacje zasadniczo sprzeczne. W czasach „wojen informacyjnych” nadal
otwarta pozostaje kwestia doboru odpowiednich strategii, technologii planowania i organizacji wyjazdów turystycznych majČcych na celu obalenie mitów i znieksztaųcanie
stereotypów uwzglħdniajČcych rolħ turystyki kulturowej, edukacyjnej i naukowej.
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Tourism as a method of direct demystification
Summary. The article presents analyses of tourism conception form the point of view of its
demystification function. Although tourism has existed for a long time society’s reality which
suffers from aggressive information wars requires new focus on tourism as a possibility to
apply skills of critical thinking. Perception, observation and experience are effective ways of
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direct justification during tourist trips. While performing these techniques tourists should be
encouraged to apply formal logical methods such as analyses, testing, comparison, explanation, conclusion and generalization which leads to refutation of myths and stereotypes related
to the tourist destination.
Key words: tourism, demystification, method of justification, scientific method.
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