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Streszczenie: W niniejszym artykule autorka prezentuje teorie poradnictwa, któ-
re są reprezentatywne dla refleksji nad poradnictwem w krajach europejskich oraz  
w Stanach Zjednoczonych. Autorka próbuje również określić specyfikę polskich 
rozważań poradoznawczych. Polscy badacze poradnictwa traktują poradnictwo jako 
rodzaj aktywności ludzkiej, który może być opisany nie tylko na gruncie psycholo-
gii – jak jest opisywany w wielu krajach – lecz także może być przedmiotem roz-
ważań odrębnej subdyscypliny. Główna różnica pomiędzy polskimi teoriami porad-
nictwa a teoriami pochodzącymi z innych krajów, zdaniem autorki tekstu, polega na 
odmiennym podejściu do badań i teorii poradnictwa. W Polsce mają one charakter 
bardziej ogólny i abstrakcyjny – badania nie są skoncentrowane np. na poradnictwie 
kariery lub poradnictwie psychologicznym. Polskie teorie poradnictwa mają zatem 
na uwadze całość procesu/zjawiska,  nie skupiają się jedynie na pragmatycznym 
aspekcie tej działalności. Pragmatyczne podejście zauważalne jest u takich badaczy, 
jak Corey, McLoad, Nelson-Jones, Savickas i inni. Każda z tych teorii została opi-
sana w artykule. 

Źródła zainteresowań badawczych nad poradnictwem

Począwszy od XX wieku, jak zauważają przedstawiciele nauk społecznych 
na całym świecie, obserwować można swoistą ekspansję poradnictwa, a wraz  
z nią wzrost znaczenia działalności poradniczej, jej profesjonalizację (Por. McLe-
od 2003, Brech 2001, Kargulowa 2007), powstawanie wielu organizacji, mają-
cych na celu koordynację działań poradniczych, powadzenie badań nad porad-
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nictwem i międzynarodową współpracę w tym zakresie1. Nie tylko w większości 
krajów zachodnich, lecz również w krajach afrykańskich  powstał w XX wieku 
mniej lub bardziej zorganizowany system poradnictwa (Campbell, Chabala, Sheth 
2001). Rozwój tego systemu zaowocował jego specjalizacją i specyfikacją – na 
świecie widoczna jest tendencja do organizowania poradnictwa dla określonych 
grup społecznych, na przykład poradnictwa kariery lub poradnictwa zawodowego 
dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych. Rozwinięty system doradztwa szkolnego  
i zawodowego zaobserwować można w takich krajach, jak Wielka Brytania (Ze-
szyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Zeszyt 1, 2000) Niemcy 
(Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – Zeszyt 21, 2002), 
Francja (Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – Zeszyt 18, 
2001), w wielu krajach rozwinięto system poradnictwa dla osób w podeszłym wie-
ku (Hill, Brettle 2004), poradnictwa dla osób zakażonych wirusem HIV (Camp-
bell, Chabala, Sheth 2001) itd. Poradnictwo jest na świecie organizowane w różny 
sposób – np. w Holandii w 1996 roku podjęto reorganizację systemu poradnictwa 
zawodowego, dokonując jego prywatyzacji (Counselling – The Netherlands, Le-
onardo Pilot Project No. DE/04/B/F/PP-146146), niemiecki system poradnictwa 
zawodowego organizowany jest w dwóch resortach: edukacji i pracy (Paszkow-
ska-Rogacz 2009), a wg Johna McLeoda w krajach anglosaskich zauważyć moż-
na tendencję do wzrostu roli organizacji pozarządowych, działających w obszarze 
szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego (McLeod 2003).  

Alicja Kargulowa obserwowany wzrost znaczenia oraz ekspansji wielu form 
i rodzajów poradnictwa, w tym poradnictwa zinstytucjonalizowanego, wiąże ze 
sprzyjającymi warunkami, jakie zaistniały w kulturze wielu społeczeństw na 
świecie, takimi jak: wysoki poziom materialny i kulturalny społeczeństwa, wzrost 
tolerancji społecznej, doznawanie przez same jednostki osobistego poczucia wol-
ności (Kargulowa 2007). Jednocześnie inni badacze, jak na przykład Zygmunt 
Bauman lub J. McLeod zwracają uwagę na to, że ponowoczesna rzeczywistość, 
bardziej niż nowoczesna, może stwarzać współczesnemu człowiekowi wiele pro-
blemów i dylematów, rodzących poczucie zagrożenia lub trudności z określeniem 
własnej tożsamości (por. Bauman 2006; McLeod 2003). Współczesny człowiek 
może zatem odczuwać potrzebę korzystania z pomocy profesjonalnych doradców, 
nawet jeśli wciąż istnieją, wymieniane m.in. przez Katarzynę Popiołek bariery  
w korzystaniu z pomocy profesjonalnej (Popiołek 2004).

Nie dziwi więc, że wzrost znaczenia działalności społecznej, jaką jest porad-
nictwo (por. Kargulowa 2007) zaowocował również wzrostem zainteresowania 
tą działalnością wielu badaczy, koncentrujących się w swej  pracy na porusza-
niu zagadnień z obszaru szeroko rozumianych nauk społecznych. Zainspirowa-
na ukazaniem się w Polsce wielu prac, dotyczących zarówno poradnictwa, jak  
i nowo powstałej subdyscypliny – poradoznawstwa, a zwłaszcza wydanego  

1 Jako przykład posłużyć mogą choćby Britisch Association For Counselling and Psychoterapy lub 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego IAEVG/AIOSP.
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w 2009 roku podręcznika „Poradoznawstwo –  kontynuacja dyskursu. Podręcznik 
akademicki” postanowiłam spróbować odnaleźć odpowiedź na pojawiające się po 
ich lekturze zasadnicze pytanie: W czym jest podobna, a czym różni się refleksja 
naukowa nad poradnictwem uprawiana przez polskich badaczy od refleksji upra-
wianej przez badaczy zachodnich? 

Ponieważ odpowiedź będzie treścią artykułu, a nie obszerniejszej rozprawy, 
wykorzystałam w niej tylko kilka pozycji bibliograficznych, których doboru do-
konałam  na podstawie dwóch najważniejszych kryteriów.

Z literatury zachodniej uwzględniłam pozycje, które są rozważaniami teore-
tycznymi na temat poradnictwa, a nie wypowiedziami tylko skupiającymi się na 
konkretnej praktyce, zróżnicowanej ze względu na przedmiot porady. 

Dążyłam, by porównywane pozycje miały charakter podręczników, ponie-
waż, jak wynika z samej definicji podręcznika, zawiera on możliwie aktualną 
syntezę wiedzy na dany temat (Pieter 1967), zatem można spodziewać się, że 
w pewien sposób „reprezentuje” wiedzę danej dziedziny. Było to tym bardziej 
zasadne, że rozważania polskich poradoznawców zebrane zostały również w for-
mę podręcznika akademickiego. Tam, gdzie było to jednak konieczne i możliwe 
starałam się uzupełnić wiedzę podręcznikową o inne prace badawcze oraz donie-
sienia pokonferencyjne, które również dają obraz tego, czym zajmują się badacze 
poradnictwa na świecie.

Muszę wspomnieć, że już na wstępnym etapie pojawiły się pierwsze trudno-
ści. Literatury poszukiwałam według angielskiego odpowiednika polskiej nazwy 
poradoznawstwo- couselling studies, zaproponowanej w angielskim streszcze-
niu podręcznika Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu2. Pod tym terminem 
odnaleźć można w słownikach i Internecie informacje na temat prowadzonych  
w Europie (i na świecie) kursów i kierunków studiów przygotowujących do roli 
profesjonalnego doradcy. Kursy te wprawdzie oferują zazwyczaj jakieś rozważa-
nia teoretyczne na temat poradnictwa (np. jego modeli) (por. Bachelor of counsel-
ling Studies, Australia, 2010), jednak fakt, że termin ten przypisuje się dydaktyce,  
a nie teorii, świadczyć może, iż na Zachodzie nie powstała jeszcze odrębna subdy-
scyplina nauki, której przedmiotem badań byłoby poradnictwo3 w przeciwieństwie 
do Polski, gdzie wyraźnie i jednoznacznie taka subdyscyplina pod nazwą porado-
znawstwo została wykreowana. Do kwestii tej powrócę w dalszej części tekstu.  

Myśl o poradnictwie w literaturze polskiej i zagranicznej

Truizmem wydaje się być stwierdzenie, że literatura anglojęzyczna obfituje 
w rozważania na temat poradnictwa. Na świecie wydano wiele pozycji, które od-

2 Tłumaczenie w tej książce terminu poradoznawstwo – counselling studies,  jak  i odpowiednik za-
proponowany w podręczniku O teorii i praktyce poradnictwa – counselling science właściwie nie 
kierują poszukującego do takiej subdyscypliny w słownikach i encyklopediach. Jest to nazwa nowa.

3 Inną kwestią wydaje się być fakt, że badania komparatystyczne zwykle dostarczają wielu trudno-
ści z translacją terminów  i pojęć, funkcjonujących w wielu krajach, co niewątpliwie nie ułatwia 
prowadzenia tych badań i bywa przyczyną wielu nieporozumień  (por. Prucha 2006).
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noszą się do tej działalności społecznej. Przykładów można by mnożyć, a ich lista 
byłaby bardzo długa. Każdy rodzaj poradnictwa, wyodrębniony ze względu na 
przedmiot (Kargulowa 2007), bogaty jest w specyficzną dla niego literaturę (por. 
McMahon, Patton 2006; Pryor, Wright 2005; Nelson-Jones 2006; Hill, Brettle 
2004 i in.), a badacze dokonują prób interpretacji poradnictwa zgodnie z trendami 
współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Wiele uwagi poświęca się 
samym relacjom/interakcjom pomiędzy doradcą a klientem (osobą radzącą się). 
Badacze na świecie zgodni są twierdząc, że w poradnictwie występuje specy-
ficzna relacja, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku osób uczestniczących 
w sytuacji poradniczej. Podkreśla się znaczenie autentyczności i zaangażowania 
zarówno ze strony osób korzystających z pomocy profesjonalnej, jak i ze strony 
osób tej pomocy udzielających (McLeod 2003). Podobnie, jak i w Polsce można 
zauważyć swoiste rozszerzenie rozumienia poradnictwa. Począwszy od prac po-
wstałych w paradygmacie nauk pozytywistycznych, poprzez paradygmat inter-
pretatywny, emancypacyjno-krytyczny, a skończywszy na paradygmacie postmo-
dernistycznym obserwować można zarówno zmianę rozumienia samego pojęcia 
poradnictwo, zmianę opisu osób radzących się i doradcy, jak relacji zachodzących 
w poradnictwie (por. Kargulowa 2007,  McLeod 2003)

J. McLeod, którego prace wydają się być najbardziej zbliżone do polskich 
rozważań poradoznawczych zwraca uwagę na fakt, że w dotychczasowej literatu-
rze anglojęzycznej odnaleźć można trzy główne kierunki definiowania i interpre-
towania poradnictwa, kładące nacisk na:
–  profesjonalne relacje, występujące w poradnictwie oraz cele poradnictwa, ro-

zumiane jako działanie klienta (osoby radzącej się) – jako przykład McLeod 
podał definicje sformułowane w latach 70. przez Herberta M. Burksa i Buforda 
Stefflre’a;

–  rozumienie poradnictwa jako procesu wyjaśniania i interpretowania sytuacji 
życiowej klienta, a nie jako działania klienta – jako przykład podał definicję 
sformułowaną przez BAC (Britisch Association For Counselling and Psycho-
terapy);

–  łączenie się  poradnictwa z wszelkimi innymi formami pomocy drugiemu 
człowiekowi, np. z pracą socjalną czy nawet z codziennymi relacjami między-
ludzkimi – zdaniem autora taki sposób definiowania poradnictwa odnaleźć 
można w pracach Colina Felthama i Windy Dryden (McLeod 2003). 

Są to, jak widać, definicje formułowane na podłożu psychologii społecznej. 
Sam zaś McLeod postuluje traktować rozumienie poradnictwa jako działania spo-
łecznego (społecznej aktywności), ponieważ poradnictwo, zdaniem autora, nie 
jest jedynie zdarzeniem pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz jest aktywnością społecz-
ną, do której współczesne społeczeństwa przywiązują ogromną wagę (McLeod 
2003). Społeczna natura poradnictwa, zdaniem autora rozumiana jest na trzy pod-
stawowe sposoby:
–  zamierzenia, działania doradcy oraz sam proces poradnictwa zawsze będą 

miały jakiś efekt (skutek) w świecie społecznym klienta;
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– status doradcy opiera się na społecznie usankcjonowanej roli, ustalonej w za-
leżności od społecznego kontekstu postrzegania osoby udzielającej komuś po-
mocy/porad;

– w relacji pomiędzy klientem i doradcą zawsze powtarzane są różne rodzaje in-
terakcji społecznych, które stosowane są w życiu codziennym (McLeod 2003).

Tak więc McLeod w swoich poglądach uwzględnia nie tylko psychologiczne, 
ale i mikrosocjologiczne podstawy poradnictwa.

Analizując jednak treść podręczników McLeoda (McLeod 2003), Geral-
da Coreya (Corey 2005), Richarda Nelsona-Jonesa (Nelson-Jones 2006), Mary 
McMahon i Wendy Patton (McMahon, Patton 2006), Johna D. Krumboltza i Carla 
E. Thoresena (Krumboltz, Thoresen 1976),  Colina Felthama, Iana Hortona (Fel-
tham, Horton 2006) oraz Paula Millera i Suzanne Palmer (Miller, Palmer 2004) 
można zauważyć, że tylko pierwszy z nich – McLeod explicite wyraża pogląd, 
że poradnictwo powinno być definiowane jako rozwijający się proces społecz-
ny. Wyżej wymienieni autorzy wprawdzie zwracają uwagę na jego społeczny 
kontekst – np. w książce C. Felthama i I. Hortona   można odnaleźć rozważania 
poświęcone uwarunkowaniom społecznym (procesu) poradnictwa, takim jak kul-
tura, rasa, płeć, religia, seksualność człowieka (Feltham, Horton 2006), jednak 
skupiają się one na wyjaśnianiu, jak kontekst kulturowy determinuje sam proces 
poradnictwa, a nie zauważają jego roli w całej przestrzeni życia społecznego. 

W polskiej myśli poradoznawczej obecne są wszystkie cztery sposoby ro-
zumienia poradnictwa: rozumiane jest ono przede wszystkim jako działanie spo-
łeczne, interakcja międzyosobowa, działalność zorganizowana i forma pomocy 
społecznej (Kargulowa 2007). W podręczniku „Poradoznawstwo – kontynuacja 
dyskursu. Podręcznik akademicki” jeszcze bardziej rozszerzono zakres jego ro-
zumienia i objęto nim także konteksty społeczne, w jakich występuje. Poznaje-
my  poradnictwo zapośredniczone, dzięki analizom Darii Zielińskiej-Pękał (Zie-
lińska-Pękał 2009), poradnictwo w życiu codziennym, które przybliża Elżbieta 
Siarkiewicz (Siarkiewicz 2009) oraz poradnictwo w zakładzie pracy, o którym 
rozważa Zdzisław Wołk (Wołk 2009).  Zatem można stwierdzić, że pogłębione 
analizy poradnictwa w Polsce doprowadziły nie tylko do systematycznego, ale 
i pełniejszego opisu, czym owo poradnictwo jest, jak można je charakteryzować 
oraz jakie jest jego miejsce i znaczenie w życiu społecznym. 

W zachodniej literaturze stosunkowo dużą uwagę przywiązuje się do wyzna-
czania granic pomiędzy poradnictwem a psychoterapią. Wynikać to może z faktu, 
że poradnictwem na świecie zajmują się głównie psycholodzy, choć podkreślić 
należy, że w Europie zależne jest to zarówno od kulturowo wyznaczonego miej-
sca i roli poradnictwa w danym kraju, systemu kształcenia doradców, jak i rodzaju 
poradnictwa wyodrębnionego ze względu na jego przedmiot – i tak np. we Francji 
poradnictwem kariery zajmują się – jak donosi Jean Guichard – właśnie psycho-
lodzy (Guichard 2007), oni również zajmują się poradnictwem dla ludzi w pode-
szłym wieku w Wielkiej Brytanii, gdzie niektórzy badacze terminem poradnictwo 
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obejmują również psychoterapię (Hill, Brettle 2004). Z kolei w Niemczech –  jak 
pisze Anna Paszkowska-Rogacz – wyraźnie oddziela się poradnictwo edukacyjne 
od zawodowego (Paszkowska-Rogacz 2009), co wiąże się z tym, że poradnictwem 
w tym kraju zajmują się również pedagodzy. Niemniej jednak zauważyć należy, że 
rozszerzenie rozumienia poradnictwa – czy to poradnictwa kariery, czy poradnic-
twa psychologicznego – zgodnie z holistycznym podejściem do człowieka, mo-
gło spowodować nieostrość kryteriów oddzielania poradnictwa od psychoterapii, 
zwłaszcza w szeroko rozumianym poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym 
lub – zgodnie z terminologią stosowaną w polskim poradoznawstwie – poradnic-
twie życia, poradnictwie życiowym, poradnictwie biodromalnym, poradnictwie 
biograficznym (por. Szumigraj 2009). Rozważaniami na ten temat już w latach 60. 
zajmował się James F. Adams, przedstawiając powszechnie znany model relacji 
pomiędzy poradnictwem a psychoterapią, w którym proponował traktować oba te 
procesy jako swoiste kontinuum, zależne od głębokości problemu i intensywności 
relacji (Adams 1962) i takie podejście do tej kwestii najczęściej można spotkać  
w naszym piśmiennictwie.

Oprócz refleksji na temat definicji poradnictwa w literaturze na świecie, 
zgodnie z postmodernistycznymi trendami od kilku lat pojawiają się, zaawanso-
wane znacznie bardziej niż u nas, rozważania na temat poradnictwa wielokulturo-
wego. Na przykład Gerald Corey w swoim podręczniku poradnictwa każdą teorię 
poradnictwa odnosi do poradnictwa wielokulturowego, zaznaczając przy tym, że 
jest to specyficzna forma poradnictwa, wymagająca od doradcy zarówno zdoby-
wania wiedzy o odmiennych kulturach, jak i otwarcia się na odmienność i różno-
rodność kulturową (Corey 2005). Liczniejsze są wzmianki na temat poradnictwa 
filozoficznego. Między innymi. J. McLeod opisuje jego historię, wyjaśniając przy 
tym, że powstanie poradnictwa filozoficznego jest wynikiem ogólnego rozwoju 
poradnictwa w ostatniej dekadzie (McLeod 2003). Częściej podnoszona jest pro-
blematyka gender i śmielej stosowane podejście feministyczne (Bimrose 2006). 

Polscy badacze poradnictwa w swoich pracach, wprawdzie nie tak często 
jak badacze zachodni, jednak także poruszają analogiczną problematykę. Obecne 
są bowiem refleksje na temat poradnictwa wielokulturowego (odnaleźć je można  
w pracach Augustyna Bańki i Anety Słowik) (por. Bańka 1995, Słowik 2008), fi-
lozoficznego (tę tematykę  poruszają Agnieszka Zembrzuska, Alicja Czerkawska, 
Violetta Drabik-Podgórna, Ewa Trębińska-Szumigraj) (por. Zembrzuska 2008, 
Czerkawska 2009, Drabik-Podgórna 2009, Trębińska-Szumigraj 2009).W pol-
skich opracowaniach odnaleźć możemy również problematykę gender i femini-
styczną krytykę poradnictwa, m.in. Edyty Zierkiewicz (Zierkiewicz 2009).

Wiele uwagi zarówno u nas, jak i na Zachodzie poświęca się analizom roli 
osób uczestniczących w procesie poradnictwa. Obserwować je można począw-
szy od przełomu, który nastąpił po rozpowszechnieniu poglądów Carla Rogersa, 
skoncentrowanych na poradnictwie niedyrektywnym i terapii zorientowanej na 
klienta (Rogers 1951), poprzez liczne prace, analizujące metody pracy doradcy, 
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których na rynku wydawniczym odnaleźć można wiele, a skończywszy na ana-
lizie krytycznej możliwych nadużyć swojej pozycji ze strony doradcy. J. McLe-
od w swojej pracy część rozważań poświęca problematyce władzy i manipulacji  
w poradnictwie, powołując m.in. się na poglądy Jeffrey’a M. Massona, który 
uważał, że nadużycia mogą dotyczyć właściwie każdej relacji poradniczej/psy-
choterapeutycznej (McLeod 2003). W piśmiennictwie polskim znane są zarówno 
pogłębione analizy sytuacji poradniczej i relacji w poradnictwie (np. A. Kargu-
lowa, B. Wojtasik, D. Zielińska-Pękał, E. Siarkiewicz i in.), jak i  problematyka 
władzy w poradnictwie, którą podejmują Michał Mielczarek (Mielczarek 2009)  
i Marcin Szumigraj (Szumigraj 1998) (por. Poradoznawstwo…, 2009).

Metodyka pracy doradcy lub – w terminologii poradoznawczej wiedza tech-
nologiczna (Kargulowa 2007) wydaje się być dominującym obszarem rozważań 
badaczy zachodnich, których prace analizowane są w niniejszym artykule. Można 
zauważyć, że u podstaw wielu wypowiedzi na temat poradnictwa leży filozofia 
pragmatyzmu. Zgodnie z poglądami pragmatystów – np. Williama Jamesa – przez 
wielu badaczy twierdzenia teoretyczne są uważane za prawdziwe, jeśli są uży-
teczne (por. James 2008), co w praktyce poradnictwa będzie sprowadzało się do 
analizowania teorii pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie uprawia-
nia poradnictwa. Teorie te będą prawdziwe, jeśli dzięki nim będzie można uznać, 
że proces poradnictwa jest/był skuteczny. W związku z takim podłożem filozo-
ficznym można zauważyć, że literatura anglojęzyczna dotycząca poradnictwa ob-
fituje w wiele wskazówek dla doradców, jak pracować z klientem, jak w praktyce 
wykorzystywać założenia teoretyczne itd. Ten kierunek analizy poradnictwa za-
obserwować można u takich badaczy, jak G. Corey (Corey 2005) Samuel T. Glad-
ding (Gladding 1996) Richard Nelson-Jones (Nelson-Jones 2006) Spyros Krivas, 
John D. Krumboltz, C.E. Thoresen (Krumboltz, Thoresen 1976), Allen E. Ivey, 
Mary Brandford Ivey (Ivey, Ivey 1999). W polskim analizowanym podręczniku 
nie odnajduję wskazówek metodycznych wyprowadzonych z takich przesłanek, 
co nie oznacza, że w polskiej literaturze nie ma podręczników poradnictwa (m.in. 
Skałbania i inni) (por. Skałbania 2009).

Badacze, zarówno zachodni, jak i polscy wykorzystują w swoich rozważa-
niach na temat poradnictwa teorie konstruktywizmu i konstrukcjonizmu (por.  
McMahon, Patton, McLeod, Gołębniak). Prób aplikacji konstruktywizmu do po-
radnictwa kariery dokonuje się m.in. w Grecji, o czym mieli okazję przekonać 
się uczestnicy Naukowego Seminarium Poradoznawczego, odbywającego się  
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu podczas spotkania z udziałem 
prof. Spyrosa Krivasa, greckiego teoretyka i praktyka poradnictwa. Dla lepszego 
zobrazowania tej kwestii można przytoczyć doniesienia pokonferencyjne M. Szu-
migraja (Szumigraj 2010), który pokazuje, czym aktualnie zajmują się badacze 
poradnictwa (kariery) na świecie.

Podsumowując myśl na temat sposobów analizowania poradnictwa w Pol-
sce i na świecie, warto zwrócić uwagę, że w Polsce są  obecne wszystkie trendy 
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światowych rozważań o poradnictwie, a wręcz rzec by można, że niektóre wy-
kraczają poza „światowy kanon”. W żadnym z analizowanych podręczników za-
granicznych nie poruszono np. problematyki poradnictwa seksualnego. Jeśli na-
wet porusza się problematykę poradnictwa dla osób zakażonych wirusem HIV, to 
nie mają one charakteru rozważań całościowo obejmujących problemy związane  
z seksualnością człowieka (por. Campbell, Chabala, Sheth 2001).

Warto także zauważyć, że choć na świecie obecne są różnorodne tendencje 
w uprawianiu refleksji nad poradnictwem, mają one jednak charakter rozproszo-
ny tematycznie,  merytorycznie i „geograficznie”, zatem niewątpliwym atutem 
polskiej myśli poradoznawczej jest dokonanie swoistego „scalenia” światowych 
trendów badawczych. 

Znane teorie poradnictwa  

Rozpoczynając namysł nad statusem teorii poradnictwa na świecie, warto 
zwrócić uwagę na fakt istnienia wielu pozycji, w których mówi się o takiej teorii. 
Założeniem moim, wyznaczającym kryteria doboru literatury była myśl, że pora-
doznawstwo, jako subdyscyplina, której przedmiotem badań jest poradnictwo, jest 
także teorią czy może nawet „metateorią” poradnictwa. Przedstawiane w zachod-
niej literaturze teorie, jak postaram się dowieść, mają jednak nieco odmienny cha-
rakter od polskiego poradoznawstwa. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w opinii 
jednego z badaczy poradnictwa na Zachodzie. Cytowany wcześniej J. McLeod 
zwraca uwagę, że wiele podręczników poradnictwa, wspominając o teorii, sku-
pionych jest na teoriach pojedynczych – np. Rogersa, Ellisona, Freuda (McLeod 
2003). Fakt, że przytaczane są wyłącznie teorie psychologów może wynikać ze 
wspomnianej już wcześniej tendencji powiązania roli doradcy z rolą psychologa. 
O ile zatem rozważania na temat zadań i funkcji teorii w poradnictwie w swoich 
głównych założeniach są w zasadzie porównywalne do myśli poradoznawczej,  
o tyle same te teorie pozostają dalekie od „metarozważań”, zaproponowanych 
przez polskich badaczy. 

Świadczyć o tym zdają się inne ogólne uwagi dotyczące teorii poradnic-
twa. Richard Nelson-Jones – podobnie jak wcześniej Alicja Kargulowa w swojej 
książce O teorii i praktyce poradnictwa – zaznaczył, że teorie poradnictwa (oraz 
terapii) pełnią trzy podstawowe funkcje: ich zadaniem jest dostarczanie teoretycz-
nych podstaw (sub)dyscypliny, tworzenie aparatu pojęciowego (słownika, dys-
kursu) oraz generowanie nowych obszarów badań (Nelson-Jones 2006). 

Poprzez stwarzanie teoretycznych podstaw poradnictwa autor podręcznika 
„The Theory and practice of counselling and therapy” rozumiał tworzenie pod-
stawowych koncepcji i teoretycznych założeń, mogących stanowić podłoże teorii, 
wyjaśnianie procesu nabywania umiejętności i zachowań pożytecznych i niepo-
żytecznych w terapii i poradnictwie, wyjaśnianie procesu utrzymania i rozwoju 
owych umiejętności i zachowań oraz wyjaśnianie, w jaki sposób doradca/terapeu-
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ta może pomóc klientowi zmienić swoje zachowania i  wzmacniać nabyte umie-
jętności po zakończeniu terapii. Nie wspomniał jednak o społecznym znaczeniu 
poradnictwa, o poradnictwie jako fragmencie społecznej przestrzeni współczesnej 
rzeczywistości, możliwej do „oglądania” z perspektywy różnych nauk.

 Język (dyskurs) jest dla badacza m.in. aparaturą pojęciową i symbolami lin-
gwistycznymi, pozwalającymi na komunikację w dyskursach toczących się wokół 
zjawiska (problemu – przyp. A. B.). Jak wiadomo, każde z teoretycznych podejść 
posiada odrębny i niepowtarzalny system opisu zjawisk, co może – zdaniem Nel-
sona-Jonesa – prowadzić do swoistego chaosu pojęciowego, polegającego na ma-
skowaniu wspólnych dla wielu teorii elementów; ale – jak wiemy – może także 
być szansą dla stworzenia nowego aparatu pojęciowego. 

Trzecia z wymienionych przez Nelsona-Jonesa funkcji teorii poradnictwa  
i terapii – generowanie nowych obszarów badawczych – opiera się na założe-
niu, że teorie są oparte na badaniach naukowych oraz stymulują rozwój nowych 
obszarów badawczych m.in. poprzez stawianie hipotez, które mogą być wery-
fikowane zarówno podczas praktyki, jak i w trakcie dalszych rozważań teore-
tycznych. Wymieniony autor podkreślił przede wszystkim znaczenie kontekstu 
kulturowego i historycznego dla rozwoju teorii i praktyki obu obszarów działań 
ludzkich (Nelson-Jones, 2006, s. 6–12). W tych ogólnych przesłankach rozwoju 
teorii poradnictwa można więc odnaleźć wiele z myśli badaczy polskich. Jednak-
że o ile w podręczniku „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu” znajdujemy 
odniesienia do różnorodnej wiedzy zaczerpniętej z nauk społecznych: psycho-
logii, socjologii, teorii komunikacji, medioznawstwa, seksuologii, andragogiki,  
o tyle swoje rozważania autor brytyjski uzupełnił wiedzą, której źródła to m.in.: 
psychoanaliza Freuda, terapia Gestalt, logoterapia, terapia egzystencjalna itd.,  
a więc głównie wiedza z zakresu psychologii stosowanej (Por. Nelson-Jones 2006).

Podobne rozumienie teorii poradnictwa jak u Nelsona-Jonesa odnaleźć moż-
na w pracy G. Corey’a „Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii” (Corey 
2005). Corey sporą część uwagi poświęca rozważaniom na temat roli doradcy, 
umiejętności i predyspozycji potrzebnych w jego zawodzie, kwestiom etyki  
w pracy doradcy/psychoterapeuty oraz zagadnieniom związanym z multikultura-
lizmem. Następnie przytacza teorie poradnictwa/psychoterapii, takie jak: teoria 
psychoanalityczna, terapia szkoły Adlera, terapia egzystencjalna, terapia skon-
centrowana na osobie, terapia Gestalt i inne. Każda z przedstawionych przez au-
tora koncepcji teoretycznych jest analizowana pod kątem praktycznego jej wyko-
rzystywania w pracy doradcy/terapeuty, stąd w jego podręczniku odnaleźć można 
wiele wskazówek, jak można planować pracę z klientem, wykorzystując dane 
podejście teoretyczne. W książce Coreya czytelnik odnajdzie jednak niewiele roz-
ważań metateoretycznych na temat samej budowy teorii poradnictwa. Książka ma 
charakter metodyczny, a tym, co cechuje proponowane przez autora podejście do 
pracy doradcy/terapeuty zdaje się być w szczególny sposób zastosowany wspo-
mniany wcześniej pragmatyzm. Corey w udany sposób dokonuje próby syntezy/ 
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/integracji przedstawianych koncepcji i wynikających z nich metod pracy z klien-
tem, co szczególnie przydatne może okazać się dla praktyków poradnictwa/psy-
choterapii, zważywszy na fakt, że, jak podaje J. McLeod, większość doradców/ 
/terapeutów stwierdza, że w swojej pracy zawodowej wykorzystuje więcej niż 
jedno podejście teoretyczne (McLeod 2003)

Teoretycznej refleksji na temat treści pojawiających się w wielu podręcz-
nikach, które scharakteryzowałam jako te, w których dominuje podejście meto-
dyczne i pragmatyczne dokonał wspomniany już wielokrotnie J. McLeod. Jego 
wywód zdecydowanie różni się od zaproponowanych przez Corey’a lub Nelsona-
-Jonesa, co uwidacznia się w wielu kwestiach istotnych dla rozważań na temat 
teorii poradnictwa w literaturze Zachodu. 

McLeod – powołując się na Davida Rapaporta i Mertona M. Gilla – stwier-
dza, że można wyróżnić trzy poziomy każdego teoretycznego modelu, wykorzy-
stywanego w nauce o poradnictwie i psychoterapii:
• twierdzenia na temat zaobserwowanych danych (faktów); 
• teoretyczne propozycje, które tworzą związek pomiędzy różnymi obserwa-

cjami;
• twierdzenia lub założenia o charakterze filozoficznym – „metapsychologia” 

– (McLeod 2003).
Zaproponowane przez autora podejście do poradnictwa zdaje się w ogóle 

mieć charakter „metapsychologii”. Autor przeprowadza analizę wielu podejść 
teoretycznych w poradnictwie/psychoterapii, ukazując historyczny rozwój myśli 
psychologicznej o tego rodzaju aktywności ludzkiej. Ukazuje również przekrój 
poruszanej przez zachodnich badaczy problematyki, związanej z poradnictwem; 
skupia się na analizie dotychczasowego dorobku teoretycznego na temat porad-
nictwa osadzonego w perspektywie psychologicznej i dorobek ten przedstawia  
w ujęciu historycznym.

 Jako jeden z głównych celów swojej pracy przyjął wyjaśnienie relacji po-
między poradnictwem a nauką (McLeod 2003) i konsekwentnie przedstawia po-
wiązanie pomiędzy rozwojem psychologii a rozwojem teorii poradnictwa. Stąd  
w jego pracy można odnaleźć rozważania na temat zwrotu narracyjnego w psy-
chologii (polegającego na swoistym przejściu pomiędzy „wiedzeniem (pozna-
niem) paradygmatycznym” [paradigmatic knowing] a „wiedzeniem (poznaniem) 
narracyjnym” [narrative knowing])4, (McLeod 2003) który również i w porad-
nictwie zaowocował rozwojem podejścia narracyjnego. Podobnie, zdaniem auto-
ra, rozwój psychologii kognitywnej zaowocował powstaniem transteoretycznych 
koncepcji w podejściu integracyjnym do poradnictwa (np. koncepcja Egana) 

4 Angielski termin knowing przysparza wielu trudności translacyjnych. Niektórzy badacze tłuma-
czą go jako „wiedzenie”, inni – szczególnie filozofowie współcześni – tłumaczą go jako poznanie 
lub nawet wiedza (por.  Abriszewski 2008). Wydaje się, że tłumaczenie knowing jako poznanie,  
a nawet wiedza wydają się bardziej adekwatne, wziąwszy pod uwagę fakt, że Wielki Słownik 
PWN – Oxford jako jedno ze znaczeń słowa know podaje: poznać, zdać sobie sprawę z… (por. 
Wielki Słownik PWN – Oxford, 2007).
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(McLeod 2003), a rozwój kognitywizmu zaowocował próbami jego aplikacji do 
rozważań badaczy poradnictwa (McLeod 2003). 

McLeod, podobnie jak polscy badacze stwierdza, że na obecnym etapie roz-
woju psychologii i teorii poradnictwa, dokonując analizy praktyki poradniczej 
powinno się mówić raczej o podejściach niż o teoriach poradnictwa – jest zde-
cydowanie więcej sposobów „uprawiania” poradnictwa (doing counselling) niż 
stosowanych zbiorów idei. Podejście (koncepcja) obejmuje bowiem swym zna-
czeniem twierdzenia filozoficzne, style, tradycje, wiedzę milczącą (tacit knowing) 
i wiedzę metodyczną (McLeod 2003). Ponadto, zdaniem autora zarówno w psy-
chologii, jak i w nauce o poradnictwie dominuje model/paradygmat rozumiejący 
(interpretatywny), a współcześni badacze zrezygnowali z paradygmatu/modelu 
wyjaśniającego, na co w dużej mierze wpływ wywarł stopniowo stający się jed-
nym z aksjomatów współczesnej wizji świata relatywizm (McLeod 2003).

Przedstawione przez McLeoda interpretacje poradnictwa/psychoterapii zdają 
się – co zostało już zaznaczone – mieć charakter najbardziej zbliżony do rozwa-
żań polskich poradoznawców. Można by rzec, że stanowią one pewne przesłan-
ki do tworzenia interdyscyplinarnej analizy poradnictwa. Jak zaznacza McLeod  
i od dawna twierdzą badacze polscy – poradnictwo, jako przedmiot analiz i badań 
wymaga podejścia interdyscyplinarnego, ponieważ interpretacja tej aktywności 
ludzkiej (społecznej) wymaga korzystania z obszarów wiedzy takich, jak psycho-
logia, psychiatria, filozofia, religia (religioznawstwo), wiedza o sztuce, ekologia, 
teologia, antropologia (McLeod 2003). 

Trudno jest jednak jednoznacznie orzec, że interpretacja poradnictwa przez 
McLeoda jest interpretacją poradoznawczą z kilku powodów:
• przedstawiona jest na gruncie psychologii – sam autor określa swoje rozwa-

żania jako „metapsychologię”, bliższa zatem będzie psychologii poradnictwa 
niż poradoznawstwu;

• rozważania autora, choć właściwie mają charakter metateorii poradnictwa 
(metateorii w rozumieniu samego McLeoda), nie są próbą tworzenia nowej 
teorii – stanowią krytyczne podsumowanie dotychczasowych dokonań bada-
czy, zatem rzec by można, że skupione są na praktyce badaczy poradnictwa;

• nasunęła mi się myśl, że rozważania te dalekie są od pewnych „śmiałych” 
eksperymentów myślowych, jakich dokonuje się w polskim poradoznaw-
stwie (np. interpretacji poradnictwa w myśl społecznego interakcjonizmu  
i teorii Ervinga Goffmana – Bożena Wojtasik czy etnometodologii – Elżbieta 
Siarkiewicz lub teorii krytycznej – Michał Mielczarek) (por. Wojtasik 1996,  
Wojtasik 2009, Siarkiewicz 2010; Mielczarek 2009);

• rozważania autora, choć szeroko ujmuje on poradnictwo i choć proponuje 
niejako socjologiczne podejście do tego rodzaju aktywności ludzkiej, skupio-
ne są na analizie poradnictwa psychologicznego – nie można zatem stwier-
dzić, że stanowią jego uniwersalne ujęcie.  
Prób stworzenia teoretycznych podstaw psychologii poradnictwa dokonano 

również we Francji (Guichard 2007) oraz w dawnej Czechosłowacji. Zespół bada-
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czy pod kierownictwem Jozefa Koščo zaproponował teoretyczne podstawy psy-
chologii poradnictwa, gdzie rozpatrywano poradnictwo m.in. jako intersubiek-
tywną komunikację międzyosobową, rolę społeczną doradców, aspekt i funkcję 
rozwiniętych współcześnie profesji (zawodowych), jako niezależną specjalizację 
i aktywność zawodową i jako miejsce (przestrzeń) uczenia się człowieka (Koščo 
1987). J. Koščo przedstawił podejścia teoretyczne do poradnictwa, począwszy od 
podejść takich, jak psychoanaliza, koncepcje behawioralne, psychologia Gestalt 
itd., a skończywszy na szerszym (psychospołecznym) rozumieniu poradnictwa 
m.in. jako profilaktyki, poradnictwa życia, poradnictwa życiowego i poradnic-
twa biodromalnego. Autor przejrzyście określił miejsce psychologii poradnictwa 
wśród dziedzin psychologii oraz określił jej relacje wobec innych nauk, takich jak 
biologia, socjologia, pedagogika i filozofia. Zaznaczył, że poradnictwo powinno 
być rozpatrywane multi- i interdyscyplinarnie (Koščo 1987). 

Jako psychologia poradnictwa subdyscyplina ta – zdaniem autorów podręcz-
nika – powinna skupiać się na analizie sytuacji poradniczych pod kątem wystę-
pujących w nich relacji, celów poradnictwa, sposobów diagnozowania, struktury 
procesu poradnictwa, metod i technik w nim stosowanych (Fabián, Hlavenka, 
Rapoš 1987).

Przedstawione powyżej teorie poradnictwa w ogromnej mierze zdają się być 
teoriami psychologicznymi lub metapsychologicznymi. Analizując je, dochodzę 
do wniosku, iż na świecie widoczne są raczej tendencje do formułowania się psy-
chologii poradnictwa niż poradoznawstwa, choć badacze podkreślają koniecz-
ność podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat poradnictwa (por. Szumigraj, 
w druku, McLeod 2003). 

Podobne tendencje dotyczą również teorii poradnictwa kariery na świecie. 
Warto, moim zdaniem poświęcić im kilka uwag i refleksji, ponieważ, jak już 
wspomniałam wcześniej, w wielu krajach istnieją rozwinięte systemy doradz-
twa/poradnictwa zawodowego, które coraz częściej oferują pomoc ludziom na 
każdym etapie życia i rozwoju zawodowego. Poradnictwem kariery na świecie  
w dużej mierze również zajmują się psycholodzy i jego teorie tworzone są na 
gruncie psychologii, niemniej jednak, ponieważ poradnictwo kariery jest w więk-
szym stopniu zależne od społecznego kontekstu życia zawodowego człowieka, 
wydaje się, że literatura zachodnia w tym zakresie obfituje w większym stopniu 
niż literatura, dotycząca poradnictwa psychologicznego w rozważania na pogra-
niczu dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. 

Ponieważ ponowoczesna rzeczywistość niejako zmusza człowieka do wie-
lokrotnych zmian orientacji zawodowej, kreując, jak ujął to m.in. Mieczysław 
Malewski mozaikowe, sekwencyjne wzory życia (Malewski 2003), które z po-
wodzeniem mogą zostać odniesione również do życia zawodowego człowieka, 
na świecie, podobnie, jak i w Polsce, coraz częściej mówi się właśnie o całoży-
ciowym poradnictwie kariery, nie zaś o poradnictwie zawodowym (por. McMa-
hon, Patton 2006). Nie może dziwić zatem fakt obecności w opisach poradnictwa 
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kariery rozważań o podłożu filozoficznym, ponieważ dla pełnego jej zrozumienia 
koniecznym wydaje się próba interpretacji współczesnej rzeczywistości. Stąd być 
może wynika większy stopień otwartości psychologii poradnictwa kariery na apli-
kacje dokonań innych nauk. Analizując zaś te teorie, można zwrócić uwagę na 
kilka istotnych kwestii:
• w rozważaniach teoretyków (i praktyków) poradnictwa kariery, jak donosi 

np. Marcin Szumigraj, często pojawiają się teorie rozwoju społecznego, so-
cjologiczno-filozoficzna analiza ponowoczesnej rzeczywistości, skupienie na 
teorii coraz szerzej rozumianej kariery (Szumigraj 2006). Społeczny kontekst 
poradnictwa jest obszarem badań teoretyków, takich jak amerykański psycho-
log Mark L. Savickas (Savickas 1996; Szumigraj 2006)), francuski badacz  
J. Guichard (Szumigraj 2006), Mark B. Watson (Watson 2006) i wielu innych;

• w teorii poradnictwa kariery dokonuje się wielu prób implikacji teorii psy-
chologicznych i filozoficznych np. konstruktywizmu lub teorii chaosu (por. 
Savickas 1996; Cochran 1997; McMahon, Patron 2006; Pryor, Brignt 2005);

• w teoriach poradnictwa kariery również zaobserwowano „zwrot narracyjny”, 
w związku z tym gros badaczy podejmuje tematykę podejścia narracyjnego  
w poradnictwie (Por. Behrens 2005; Saarinem 2009; Savickas 1997);

• analizując wybrane podręczniki poradnictwa kariery, zwróciłam jednak uwa-
gę na pewne pojawiające się tendencje: trudno jest jednoznacznie stwierdzić, 
że badacze próbują konstruować odrębną teorię poradnictwa kariery. Skupiają 
się raczej na teorii kariery (powiązanej z jej społecznym kontekstem) i jej 
praktycznych odniesieniach dla poradnictwa. Stwierdzić należy jednak, że 
teorie dotyczące poradnictwa kariery mają bardziej interdyscyplinarny cha-
rakter niż teorie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego. 

Specyfika polskich rozważań poradoznawczych

Tym, co zdaje się wyróżniać polską myśl o poradnictwie jest przede wszyst-
kim skuteczna próba wyodrębnienia podejmowanych rozważań jako oddzielnej 
subdyscypliny – poradoznawstwa (znawstwa poradnictwa) (Kargulowa 2007). 
Na obecnym etapie jej rozwoju, jak można zauważyć analizując prace twórczyni 
poradoznawstwa A. Kargulowej, zdołano uzasadnić jej powołanie, wygenerować 
konkretny obszar badawczy, dokonać rzetelnej analizy niektórych jego aspektów 
(por. Kargulowa 2004; 2009).

Poradoznawstwo, jako nauka o poradnictwie (dla celów porównawczych  
w artykule tym niejednokrotnie nazywane teorią poradnictwa) jest w Polsce rozu-
miane w dwojaki sposób:
1)  jako zbiór instytucji i piśmiennictwa naukowego – m.in. zakłady, katedry, 

zespoły badawcze, zajmujące się badaniem poradnictwa, czasopisma poświę-
cone poradnictwu, konferencje, stowarzyszenia skupiające badaczy porad-
nictwa i refleksyjnych praktyków (np. Naukowe Seminaria Poradoznawcze, 
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odbywające się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu) (Kargulowa 
2007);

2)  jako wiedza poradoznawcza –  swoista świadomość społeczna na temat po-
radnictwa, odpowiedź na pytanie „czym jest poradnictwo?”.
 Poradoznawstwo jest wiedzą opisową, technologiczną, metodologiczną, 

teoretyczną i eksplikacyjną. Na całokształt tej wiedzy, jak stwierdza A. Kargulo-
wa, przytaczając myśl K. Frieskego, składają się konkretne jej podsystemy, takie 
jak podsystem produkcji nowej wiedzy, organizacji wiedzy, jej przechowywania  
i dystrybucji oraz aplikacji wiedzy, czyli jej wykorzystywania w rozwiązywaniu 
problemów praktycznych Można zapoznać się również z analizą etapów rozwo-
ju wyróżnionych podsystemów, z której wynika po pierwsze, że zdecydowanie 
mamy do czynienia z intensywnym rozwojem wiedzy poradoznawczej, a po dru-
gie, jako że istnieje odrębny system wiedzy o poradnictwie, zasadnym wydaje się 
powołanie odrębnej subdyscypliny, której przedmiotem badań będzie ta działal-
ność ludzka (Kargulowa 2007). 

W przeciwieństwie do psychologii poradnictwa, nawet jeśli jej przedstawi-
ciele postulują interdyscyplinarność badań, wiedza poradoznawcza cechuje się 
zdecydowanie większą otwartością na aplikacje myśli innych dziedzin i otwarto-
ścią metodologiczną. Psychologia poradnictwa, ponieważ pozostaje wciąż psy-
chologią, korzysta z metod badawczych psychologii, a zatem uwarunkowana jest 
jej głównymi przesłankami teoretycznymi i bada poradnictwo pod kątem intere-
sujących ją aspektów.

 Rozważania poradoznawcze cechują się zdecydowanym dążeniem do ich 
uteoretyzowania. A. Kargulowa zaznacza, że poradoznawstwo wyrosło z dążenia 
do postawienia granicy między teorią a praktyką, z dążenia do oddzielenia wy-
niku refleksji i działania realnego, jak również z zakwestionowania oczywistości 
działania polegającego na uprawianiu poradnictwa (Kargulowa 2007, s. 58).  Jak 
zauważyłam, myśl zachodnia bywa czasem daleka od postawienia owej granicy 
– fakt ten, wynikający być może ze wspomnianego już podłoża pragmatycznego 
wielu rozważań, zwłaszcza badaczy amerykańskich, jest bardzo widoczny w ana-
lizowanej literaturze. 

Rozważaniom poradoznawców nie można jednak zarzucić „syndromu wieży 
z kości słoniowej”, gdyż  choć poradoznawstwo jako nauka rozumiejąca i in-
terpretatywna jest w znacznej mierze autonomiczne w stosunku do praktyki (…) 
nie ogranicza się ono jedynie do hermeneutycznego wyjaśnienia zjawisk (…), 
ale stara się uwzględniać również założenia realizmu krytycznego, nakazującego 
kłaść nacisk na praktykę (Kargulowa 2009). Stąd też w wielu tekstach porado-
znawczych można odnaleźć, jeśli nie wyrażone explicite,  to przynajmniej impli-
cite odniesienia do praktyki i rzeczywistości społecznej (por. Kargulowa 2009). 
Jednakże głównym celem poradoznawstwa pozostaje opis, analiza i interpretacja 
tej praktyki. Ponadto, jako że przedmiotem badań poradoznawstwa jest porad-
nictwo, a więc rodzaj praktyki społecznej, przedstawiane przez badaczy analizy  
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i interpretacje zawsze w jakimś stopniu bezpośrednio będą dotyczyły uczestników 
tej praktyki. Zaznaczyć jednak należy, że analizy poradoznawcze skupiają się na 
„poradnictwie jako takim” (istocie poradnictwa) nie zaś na konkretnej praktyce 
czy to poradnictwa psychologicznego (co czyni np. G. Corey), czy na praktyce 
badaczy poradnictwa – ich dokonań, analiz, interpretacji (co czyni np. McLeod).

Niewątpliwą zaletą wysokiego stopnia uteoretyzowania rozważań porado-
znawczych jest ich uniwersalizacja. Świadczyć może o tym choćby podstawowa 
terminologia przyjęta przez polskich badaczy: doradca (którym może być zarów-
no doradca kariery, doradca w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, 
ale także np. doradca seksualny, doradca żywieniowy itd.), osoba radząca się (tu 
podobnie: może nią być każda osoba, również ta, która radzi się kogoś w życiu 
codziennym – w poradnictwie nieformalnym, zapośredniczonym itp.), sytuacja 
poradnicza (każda sytuacja, w której udzielane są porady, zatem nie tylko pora-
dy psychologa – jak w poradnictwie przedstawionym przez R. Nelsona-Jonesa,  
G. Coreya czy McLeoda – lecz również np. porady zapośredniczone – szerzej na 
ten temat pisze w swoich pracach D. Zielińska- Pękał). Uniwersalizacja rozważań 
pozwala na odniesienie ich do niemalże każdego rodzaju poradnictwa, wyodręb-
nionego ze względu na jego przedmiot. Doprowadziła ona również do niezmier-
nie szerokiego rozumienia poradnictwa jako pewnego rodzaju sposobu Bycia  
z/wobec Innym/Innego (Kargulowa 2009), co zdecydowanie świadczy o zakorze-
nieniu rozważań poradoznawczych w dyskursie ponowoczesności.

W tym miejscu warto zatem podkreślić aktualność myśli poradoznawczej  
i jej zgodność z trendami ponowoczesnych rozważań o rzeczywistości. Wcześniej 
pokazałam już, że polscy badacze poruszają problematykę obecną w światowym 
dyskursie naukowym oraz że zaletą powstającego w Polsce poradoznawstwa jest 
ich „scalenie”, przez które  rozumiem właśnie połączenie w jeden dyskurs o po-
radnictwie, występujący niejako – w kontekście próby badań komparatystycz-
nych – w jednej „polskiej” szkole, jakkolwiek byłaby ona zróżnicowana. 

Tym, co „uderza” przy analizie wybranych podręczników poradnictwa w Pol-
sce i na świecie, jest również głębokość i rzetelność analizy zjawisk związanych 
z poradnictwem: o ile np. McLeod zauważa, że poradnictwo odbywa się także  
w życiu codziennym lub przez telefon/Internet/media (McLeod 2003), o tyle 
polscy badacze opisali już te zjawiska, wykorzystując wybrane koncepcje teo-
retyczne i metodologiczne, jednocześnie wyodrębniając pewne ich modele czy 
warianty (por. Siarkiewicz 2009, Zielińska-Pękał 2009), o ile np. J.T. Krumboltz  
i C.E. Thoresen podkreślają, że poradnictwo jest jednocześnie procesem uczenia 
się człowieka, o tyle w podręczniku „Poradoznawstwo- kontynuacja dyskursu. 
Podręcznik akademicki” do analizy tego procesu wykorzystano andragogiczne 
koncepcje uczenia się (por. Krumboltz, Thoresen 1976,  Minta 2009) itd. Rozwa-
żania polskich badaczy nie są zatem jedynie opisem rzeczywistości. Ten etap roz-
woju nauki, jak zauważa A. Kargulowa, w poradoznawstwie zakończył się jakiś 
czas temu. Poradoznawcy, jak można zauważyć, obecnie próbują nadać głębszy 
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sens procesowi poradnictwa (czy poradnictwu), udowadniają, że poradnictwo – 
jako niesienie pomocy innym – jest niejako „wpisane” w naturę ludzką.

Ze wspomnianej otwartości (teoretycznej, metodologicznej) wynika poja-
wienie się w dyskursie poradoznawczym wielu prób aplikacji myśli filozoficznej 
czy teorii psychologii (por. A. Czerkawska 2009; Straś-Romanowska 2009; Teusz 
2009; Trębińska-Szumigraj 2009). Są to, jak można zauważyć skuteczne próby – 
czy eksperymenty myślowe, pomimo tego, iż aplikacja dokonań innych dziedzin 
nauki na nowy grunt zawsze wiąże się z ryzykiem zarzutu niewspółmierności 
obszarów badań, czy – jak pisał Richard Rorty – nieprzekładalności słowników 
(Szahaj 1996). 

W związku z wieloma podejmowanymi przez badaczy próbami wykorzy-
stywania różnorodnych koncepcji teoretycznych i metodologicznych  A. Kargu-
lowa stwierdza, że obecny kształt poradoznawstwa, jako zróżnicowanego zbioru 
opisów, wyjaśnień i zarysów teorii, najlepiej oddają metafory kolażu, puzzli lub 
podróży (Kargulowa 2009, s.11), nie jest zaś ono usystematyzowaną teorią. Jed-
nocześnie autorka podkreśla, że poradoznawstwo jest nauką rozumiejącą i inter-
pretatywną (a więc jak najbardziej wpisaną we współczesny dyskurs naukowy). 
W związku z tym może narodzić się pytanie: czy można zarzucić wiedzy porado-
znawczej, że nie jest „usystematyzowaną teorią formalną”? Wydaje się, że biorąc 
pod uwagę ponowoczesny dyskurs naukowy, podkreślający próby zrywania z pa-
radygmatem wyjaśniającym, odpowiedź musi być jednoznaczna: nie. W związku 
z tym, jak płynna, pofragmentowana, mozaikowa jest współczesna rzeczywistość 
wydaje się być niemożliwym stworzenie systematycznego jej opisu i wyjaśnienia. 

Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, mogę stwierdzić, 
że w świetle przeanalizowanej literatury, dotyczącej poradnictwa oraz polskich 
podręczników akademickich zdecydowanie można określić specyfikę polskich 
rozważań, która zdaje się polegać na:
• przede wszystkim tworzeniu odrębnej subdyscypliny naukowej zajmującej 

się badaniem poradnictwa, wraz z jej otwarciem na dorobek innych nauk;
• wysokim stopniem uteoretyzowania lub uogólnienia rozważań, a zatem –  

w porównaniu z myślą zachodnią – osłabieniem roli podłoża pragmatyczne-
go, które w praktyce wielu badaczy poradnictwa na Zachodzie doprowadza 
do nieustannych prób odnoszenia teorii do praktyki i wskazywania czytelni-
kom podręczników konkretnych metod i technik. W polskiej myśli porado-
znawczej nastąpiło bowiem swoiste „przesunięcie” rozważań o poradnictwie 
na poziom ogólnych twierdzeń – nie są opisem praktyki;

• włączeniu w dyskurs poradoznawczy rozważań o każdym rodzaju poradnic-
twa – poradnictwa kariery, poradnictwa seksualnego, szeroko rozumianego 
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, co jest raczej rzadko spotyka-
nym zabiegiem w krajach Zachodu – gdzie przeważa tendencja do rozwoju 
poradnictwa wyodrębnionego ze względu na jego przedmiot (por. Kargulowa 
2009);
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• swoistej „innowacyjności” niektórych rozważań polskich badaczy, zwłaszcza 
Bożeny Wojtasik, Elżbiety Siarkiewicz, Darii Zielińskiej-Pękał, Ewy Trębiń-
skiej-Szumigraj, Grażyny Teusz;

• obecności w polskiej myśli pogłębionej analizy różnych aspektów poradnic-
twa, jak: sytuacji poradniczej, problemu w poradnictwie, relacji w poradnic-
twie itd. (A. Czerkawska, M. Szumigraj, A. Kargulowa, B. Wojtasik, J. Minta, 
M. Mielczarek);

• słabości myśli poradoznawczej, w porównaniu z rozważaniami na świecie 
wyrażającej się położeniu stosunkowo niewielkiego akcentu na poradnictwo 
wielokulturowe i doszukiwaniu się odrębności tego rodzaju poradnictwa. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale niewątpliwie jedną z nich 
może być fakt, że polskie społeczeństwo wciąż uważane jest za względnie 
jednolite kulturowo (por. Mucha, 1997), zatem nie zaistniała potrzeba analizy 
zjawiska, które jeszcze się w Polsce na szeroką skalę nie pojawiło. Poza tym 
wspomniany w tym artykule wielokrotnie wysoki poziom uogólnień pozwala 
na odniesienie wielu opisów/postulatów również i do poradnictwa wielokul-
turowego;

• małym wykorzystaniu myśli poradoznawczej w badaniach aplikacyjnych  
i weryfikacyjnych. 

Podsumowanie

W artykule starałam się pokazać, jak rozważania polskich badaczy poradnic-
twa przedstawiają się w świetle zagranicznych analiz i interpretacji tej działal-
ności. Analiza wykorzystanej literatury zagranicznej i polskiej – bardzo zresztą 
nikłego jej procentu, czego mam świadomość – pozwoliła na uchwycenie wielu 
istotnych różnic w interpretacji poradnictwa. Występujące różnice – z punktu wi-
dzenia przedstawicieli nauki i teoretyków  zdają się przedstawiać polskie rozwa-
żania w bardzo korzystnym świetle – są próbą pokazania ogólniejszych prawidło-
wości rzeczywistości poradniczej. Również i refleksyjni praktycy mogą czerpać 
z wiedzy poradoznawczej, starając się wielowymiarowo podchodzić do własnej 
pracy. 

Ponieważ można by zarzucić mi nieuprawnioną indukcję, polegającą na 
uogólnieniu zaobserwowanych różnic na wszystkie rozważania o poradnictwie 
na świecie, dlatego zastrzegam się, że tak szeroko zakreślone pole w niniejszym 
artykule (a także brak wyraźnego kryterium określającego podręczniki, którego 
z rodzajów poradnictwa będę analizować) nie może być potraktowane jako wy-
czerpujące studium problemu. Zatem pojawiające się wnioski, dotyczące refleksji 
i poziomu nauk zajmujących się analizą poradnictwa można potraktować jako 
raczej wskazanie tendencji (a może interpretację?) niż wyczerpującą pewność.  

Niezbędnym wydaje się być jednak, moim zdaniem podkreślenie, że jeśli nie 
powstała na Zachodzie odrębna subdyscyplina, zajmująca się badaniem porad-
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nictwa, rzeczą oczywistą będzie fakt istnienia różnic w analizie i opisie tego samego 
przedmiotu/obszaru. Inaczej konstruowana będzie analiza z punktu widzenia subdy-
scypliny, której głównym celem jest interpretacja (opis, wyjaśnienie) danego faktu/
procesu/zjawiska, inaczej skonstruują ją badacze, którzy są w pewien sposób ukierun-
kowani subdyscypliną „macierzystą”. Stąd być może pojawiają się główne różnice  
w analizie, interpretacji i tworzeniu teorii poradnictwa w Polsce i na Zachodzie. 
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Counselling studies in light of a general discussion on counselling

Key words: counselling, counselling studies, counselling theory, comparative stud-
ies, counselling analysis.

Summary: In this article the author presents counselling theories relevant for the dis-
cussion surrounding counselling in Europe and the US. The author also attempts to 
describe the specifics of Polish counselling studies. Polish researchers in this field treat 
counselling as a type of activity which can be described not only through psychology 
– as is the case in many countries – but also as a separate sub-discipline. According to 
the author the main difference between Polish theories on counselling and those from 
other countries is a different approach to studies and theory of counselling. In Poland 
they are more general and abstract – not concentrated on, for example, career counsel-
ling or psychological counselling only. Polish theories are therefore interested in the 
whole process, they are not only concentrated on the pragmatic aspect of this activity. 
The latter approach can be seen with researchers such as Corey, McLoad, Nelson-
Jones, Savickas and others. Each of those theories has been described in the article.
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