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A l i c j a  K a r g u l o w a

KILKA UWAG O PORADNICTWIE

Słowa kluczowe: poradnictwo jako działanie doradcy, poradnictwo jako relacja, 
radzenie sobie, poradnictwo jako działalność instytucji, poradnictwo jako proces 
życia społecznego.

Streszczenie: artykuł jest dedykowany Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej. Uwagi 
dotyczące poradnictwa ukazują jego przydatność i rozwój we współczesnym zmien-
nym i nieprzewidywalnym świecie oraz rolę w życiu ludzi z niego korzystających. 
W związku z tym zwrócono w nim uwagę, że po pierwsze poradnictwo – które 
głównie polega na radzeniu, doradzaniu, udzielaniu porad i konsultacji, prowadzeniu 
indywidualnej lub grupowej „łagodnej terapii” przez doradcę dla/wobec/z radzącym 
się – stanowi taką społeczną praktykę, jaka może być przedmiotem badań nauko-
wych odrębnej dyscypliny. Po drugie, uprawiając poradoznawstwo, na ową praktykę 
można spojrzeć z poziomu mikro, perspektywy mezo i perspektywy makro. I po 
trzecie, różnicowanie się praktyki, poradnictwa na wszystkich tych poziomach może 
mieć różne podstawy, ale jego cechy konstytutywne są stałe, a ujęte w 9 punktach 
wskazują na cel poradnictwa, stosowane metody i społeczno-kulturowe konteksty 
jego realizacji.

Tekst ten pragnę zadedykować Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej, której 
mądrość życiową, przenikliwość myślenia, życzliwość, pogodę ducha i opiekuń-
czość wobec młodszych lub słabszych przez wiele lat podziwiałam. O jej zasłu-
gach dla andragogiki i poszczególnych andragogów napiszą pewnie jej uczniowie, 
jednakże tych, którzy doznali przekazywanego wszystkim dobra jest bardzo wielu. 
Zaliczam się także do nich, a chwile spędzone wspólnie przy okazji konferencji 
i zjazdów czy to w zaśnieżonym Zakopanem, czy w słonecznym Płocku, czy roz-
pędzonej Warszawie, czy skoncentrowanym Toruniu, czy zielonej Zielonej Górze 
wspominam jako niezwykle cenne i jedne z najpiękniejszych. Badawczo zajmo-
wałyśmy się czym innym. Jak napisała prof. Hanna Solarczyk-Szwec w krótkiej 
wzmiance o swojej Mistrzyni szczególne miejsce w jej dorobku zajmowały pub-
likacje poświęcone globalnym problemom edukacyjnym: wychowania dla pokoju 
oraz kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego. Z kolei ja param się badaniami 
nad poradnictwem, które – co zauważyłam – w sposób nieformalny i jakże dys-
kretny Profesor Wesołowska uprawiała także. To ośmiela mnie, aby dedykować 
jej moje przemyślenia na ten temat.
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Dlaczego jest poradnictwo?

Obserwacja różnych form współczesnej aktywności społecznej pozwala za-
uważyć dwie całkowicie przeciwstawne tendencje. Jedna to hołdowanie przez 
ludzi ideom indywidualizmu, co jednych prowadzi do zamykania się w swoich 
światach, a drugich wzmacnia w dążeniach do osobistych sukcesów, do „zaistnie-
nia”, „pojawienia się”, skoncentrowania na sobie uwagi innych. Taka indywidu-
alistyczna tendencja w podejściu do siebie zdołała osiągnąć kilka faz: najpierw 
mieć zastąpiło być, a potem przyszło powszechne przechodzenie od mieć do jawić 
się (Potulicka, Rutkowiak 2012, s. 18). Przeciwstawna jej tendencja wyraża się 
dążeniem do tworzenia wspólnoty, to łączenie się z innymi w grupach potwier-
dzających tożsamość i dających wsparcie. Wybór między tymi formami bycia 
w świecie o tyle nie jest łatwy, że wartości leżące u jego podstaw podlegają stałej 
rewizji i zmianie, że podważane są „stare prawdy” poprzez pojawianie się nowych 
prądów myślowych, nowych idei, występowanie dotąd nieznanych i trudnych do 
wytłumaczenia zjawisk, faktów i procesów. Płynność, zmienność, ambiwalencja, 
tak charakterystyczne dla współczesności, rodzą zagubienie wśród „przeciętnych 
ludzi”, a niepewność w podejmowaniu decyzji towarzyszy nam na co dzień. Za-
gadnieniem niezmiernie ważnym staje się więc umiejętność radzenia sobie w tej 
sytuacji. 

Radzenie sobie, jak sama nazwa wskazuje, zdaje się być czymś indywidu-
alnym i osobistym. Można nawet powiedzieć, że przez obecność w tym zwrocie 
słowa „sobie” jest sprawą wewnętrzną każdego z nas. Tymczasem „sobość” – 
jak zauważa Paul Ricoeur – jest „szarą plamką” w rozważaniach filozoficznych, 
gdyż nie została zdefiniowana i wyjaśniona do końca. Określenie „ten-który-jest-
-sobą” jest przedmiotem ciągłych sporów. Dopiero gdy ową „sobość” ujmuje się 
w odniesieniu do Innego, staje się ona bardziej zrozumiała. Pojmowana bywa 
wówczas jako tożsamość narracyjna, którą można nazwać na mocy umowy języ-
kowej tożsamością postaci (Ricoeur 2003, s. 234). Tożsamość taka jest tworzona 
w relacji – a konstruujemy ją wchodząc w komunikację z Drugim – i stara się być 
odpowiedzią na pytanie „kim jestem”, „kim się staję”, „do czego dążę”, dającą 
podstawy radzeniu sobie.

Najczęściej – jak wynikałoby z tego – to właśnie obecność Drugiego umoż-
liwia odpowiedzenie sobie na podstawowe pytania dotyczące siebie i innych, na 
wydawanie sądów w różnych sprawach, na podejmowanie decyzji, czyli pozwala 
na poradzenie sobie w życiu codziennym i w sytuacjach wyjątkowych. Gdy obser-
wuje się nawiązywanie relacji z Drugim, ma się na myśli, że chodzi właśnie o to 
– jak pisze Lash – w jaki sposób możemy sobie poradzić z niebezpieczeństwami nie 
tyle środowiskowymi, co psychicznymi i społecznymi, oraz zagwarantować znośny 
poziom porządku i stabilności w obrębie naszych osobowości oraz społeczeństwa 
(Lash 2009, s. 154). 

Oczywiście ta obecność Drugiego i relacja, która wówczas zostaje nawiązana, 
może przyjmować różne formy. Może być wspierająca lub uciążliwa, przyjazna 
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lub wroga, poszukiwana lub unikana, przewidywana lub przypadkowa, wreszcie 
może być realna lub wirtualna. Jednakże poradnictwo – o którym tutaj jest mowa 
– jest takim fenomenem czy też obszarem życia społecznego, w którym konstruo-
wanie i podtrzymywanie relacji z Drugim (tutaj doradcą) podejmowane jest w ce-
lach uzyskania niezbędnej w określonej sytuacji przyjaznej pomocy i wsparcia, 
bez względu na to, czy będzie to pomoc bezpośrednia realna, czy zapośredniczona 
wirtualna. 

 Poradoznawcy na całość procesu konstruowania i podtrzymywania relacji po-
radniczej patrzą z różnych punktów widzenia i traktują go zarówno jako odnoszący 
się jedynie do pojedynczych jednostek, jak i charakterystyczny dla życia społecz-
nego większych zbiorowości. W przypadku pierwszym jest to analiza poradnictwa 
widzianego w skali mikro. W przypadku drugim w mezo- lub w makroskali.

Poradnictwo analizowane w skali mikro

Poradnictwo w skali mikro bywa widziane dwojako. Albo jako społeczne 
działanie doradcy podejmowane wobec Drugiego – radzącego się, albo jako rela-
cja międzyosobowa o charakterze pomocowym: edukacyjnym i terapeutycznym.

Działanie społeczne doradcy. Zgodnie z definicjami słowników i encyklope-
dii uprawianie poradnictwa bywa określane jako działanie doradcy podjęte w sto-
sunku do radzącego się1. Przykładem takiego ujmowania poradnictwa może być 
także definicja Olgi Czerniawskiej: poradnictwo w oświacie dorosłych zaczyna 
być traktowane jako nieodzowne działanie towarzyszące procesom kształcenia 
dorosłych, gdy są uczniami czy słuchaczami określonych placówek oświatowych 
bądź gdy chcą uczyć się i szukają pomocy w znalezieniu właściwego dla siebie kie-
runku kształcenia. Inna sfera doradztwa dotyczy osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, którą może rozwiązać czy zmienić uczestnictwo w placówkach 
oświaty dorosłych (Czerniawska 1980, s. 195). Jak widać celem tak postrzeganego 
poradnictwa jest udzielanie radzącym się pomocy bądź w rozwiązaniu przeży-
wanego przez nich problemu, bądź w pogodzeniu się z problemem (Szumigraj 
2009, s. 173–198). Rozwiązywanie problemu lub poradzenie sobie z problemem 
powinno prowadzić do zmiany radzącego się, do zajścia w nim swoistej transfor-
macji struktur doświadczenia, wiedzy, działania (Alheit 2011, s. 7–21); Kargulowa 
2013, s. 59–73). Poradnictwo bowiem, przy tak rozumianej praktyce, jest swoi-
stym przekazem performatywnym, będąc jednocześnie formą (współ)działania, 
głównie uprawianego poprzez słowo, poprzez komunikację (Siarkiewicz 2010b, 
2014). Ten sposób jego przedstawiania można uznać za typowy dla podejścia so-
cjologicznego i andragogicznego. 

Działanie doradcy wprawdzie może być profesjonalne, uprawiane przez 
zawodowo przygotowanego specjalistę (por. Di Fabio 2014a; 2014b) lub 

1  Np. w Małym słowniku języka polskiego PWN z 1968 roku pod hasłem „poradnictwo” na s. 604 czyta-
my: udzielanie porad, wskazówek, informacji w pewnym zakresie; działalność poradni.
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nieprofesjonalne, podjęte przez doradzającego2, jednakże – przy tym podejściu 
– zawsze daje się wyodrębnić jego podmiot i przedmiot, cel, metody, narzędzia 
i środki działania, przebieg i jakiś efekt (Kargulowa 2004– 2011; 2016). 

Badania nad poradnictwem wymagają jednak nie tylko analiz uwzględniają-
cych jego celowość, czy skuteczność, ale również głębokiego wejścia w problemy 
egzystencjalne człowieka. Wówczas pozwalają odkryć, jaką rolę pełni działalność 
zaangażowanych w nim osób jako aktywnych podmiotów i umożliwiają uświa-
domienie (nam i im) sensu uprawianej przez nie praktyki (Czerkawska 2013). 
W głębszych analizach można traktować te działania jako pełnienie roli, wypełnia-
nie społecznej misji, wykonywanie zawodu doradcy bądź jako świadczenie przez 
niego wyspecjalizowanej usługi3. W sytuacji optymalnej usługa ta może przyjmo-
wać formę współpracy, kooperacji doradcy i radzącego się skoncentrowanych na 
problemie tego drugiego; kiedy indziej rywalizacji, jeśli korzystanie z niej zostało 
wymuszone przez innych, a nie jest w danej chwili pożądane przez radzącego się, 
gdy jest traktowane przez niego jako swego rodzaju kara i/lub „zachęta” do walki 
z doradcą4. 

Ale korzystanie z pomocy poradniczej nie tylko jawi się jako związek emo-
cjonalny partnerów, gdyż może być zidentyfikowane jako „zakup przyjaźni”. Ma 
to miejsce wówczas, gdy radzący się wprawdzie chętnie konstruuje i podtrzymuje 
kontakt z doradcą, jednak nie próbuje przy jego pomocy rozwiązać swoich prob-
lemów i dokonać poważnych zmian w swoim życiu, a jedynie chce zachować 
pozory ich wprowadzania, aby „zaistnieć” lub „wygadać się” i sprawiać wraże-
nie np. „wyluzowanego”, „nowoczesnego” itp. Świadczący zaś usługę doradca 
ogranicza się albo do cierpliwego wysłuchiwania wynurzeń swego klienta, albo 
wyręcza go w podejmowaniu przez siebie jakiegokolwiek wysiłku skierowane-
go na samoanalizę, autorefleksję, zmianę siebie i skupia się na zapewnianiu mu 
wygody i zadowolenia poprzez danie poczucia bezpieczeństwa i/lub dostarczanie 
„gotowych tożsamości”, np. macho, romantyka, biznes women itp. Doradca bierze 
wówczas pod uwagę tylko doraźne korzyści, jakie może stwarzać przyjęcie ta-
kiej tożsamości, a nie wchodzi w ogóle głębiej w przeżycia radzącego się. Może 
wysługiwać się przy tym tzw. „pośrednikami”, czyli urządzeniami technicznymi, 
danymi statystycznymi, gotowymi wzorcami, wywołując tym cały ciąg sprzężo-
nych następstw. Napawający smutkiem fakt, iż w nowoczesności mamy skłonność 

2  Nazwa doradca najczęściej odnosi się do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem porad 
i zobowiązanych do przestrzegania zasad etyki zawodowej. „Doradzający” nie jest zobligowany 
żadnymi formalnymi zobowiązaniami ani przepisami, a udzielając porad z własnej inicjatywy, 
może kierować się dobrem tego, któremu doradza lub swoją korzyścią.

3   Według Jaromy’ego Rifkina termin „usługi” przeważnie obejmuje działalność (…), której wynik 
ma charakter krótkotrwały, jest konsumowany w czasie wytwarzania i ma wartość niematerialną. (…) 
Usługi nie mają cech własności. Są niematerialne i niedotykalne. Są świadczone, nie produkowane. 
Nie można ich posiadać, gromadzić ani dziedziczyć (Rifkin 2003, s. 92–93). 

4   Taki rodzaj stosunków w sytuacji współdziałania określa teoria współzależności społecznej, która 
zakłada, że struktura celów ludzi w określonej sytuacji społecznej decyduje o tym, jak jej uczest-
nicy wzajemnie na siebie oddziałują. 
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do prewencyjnego korzystania z systemów eksperckich zawczasu wytwarza seman-
tyczny deficyt w bliskich związkach zauważa Lash (2009, s. 214).

Nie jest jedyny w wysuwaniu zastrzeżeń pod adresem poradniczej praktyki. 
Krytycznie nastawieni badacze poradnictwa także dostrzegają nie tylko pozytyw-
ną stronę niesionej przez doradców pomocy, ale i niebezpieczeństwa, jakie mogą 
kryć się w niej (Czerkawska 2009; Kargul 1985, 2016; Kargulowa 2014–2011; 
Mielczarek 2009; Zierkiewicz 2009). Zastrzegają się jednak, że „zakup przyjaźni” 
wyrażającej się gotowością wysłuchania i okazania życzliwości przez „Drugiego”, 
czyli doradcę, nie musi być podyktowany wyłącznie cynizmem kupującego usłu-
gę, nie musi być hołdowaniem modzie i staraniem się bycia „trendy”, ale może być 
spowodowany brakiem życzliwych osób w najbliższym otoczeniu, a stosunkowo 
łatwym dostępem do pomocy specjalisty. 

Relacja międzyosobowa. Przy podejściu psychologicznym, zwłaszcza przy 
dominacji opcji humanistycznej, poradnictwo utożsamiane bywa z samą mocno 
umotywowaną relacją doradca-radzący się (por. Duarte 2014; Egan 2002; Bram-
mer 1984), niejednokrotnie nawet z tzw. „czystą relacją” podtrzymywaną dzięki 
przyjemności czerpanej przez partnerów z samego bycia w niej i udzielania sobie 
wsparcia psychologicznego, zrozumienia, okazywania życzliwości i tolerancji, 
zapewniania poczucia bezpieczeństwa we wspólnym dochodzeniu do rozwiązań 
problemu (Kargulowa 2004–2011). Relacja poradnicza, w którą wchodzą, którą 
tworzą, którą konstruują jej uczestnicy, wytworzona zostaje w sytuacji na tyle „ści-
słej”, konkretnej, aby mogła w ogóle zaistnieć, dać się wyodrębnić i odróżnić od 
innych sytuacji, i na tyle otwartej, by mogła „być”, „stawać się”. By dopuszczalne 
było w niej włączanie, wykluczanie, odrzucanie, mieszanie, zastępowanie tematów 
komunikacji i zachowań społecznych partnerów, a jednocześnie mogła być utrzy-
mywana oraz rozwijana. Zakończenie lub załamanie jej dopuszczalne powinno być 
tylko przy obopólnej zgodzie. Warto bowiem dodać, że współcześnie jest możliwe 
otrzymanie porady nie tylko w postaci profesjonalnego daru, ale i wymiany oraz że 
widoczna jest przechodniość roli homo consultans i pełnienie jej raz jako doradca, 
innym razem jako radzący się przez nawiązujących relację poradniczą partnerów. 

Komunikacja między uczestnikami poradniczej relacji jest wówczas inten-
sywną i refleksyjną wymianą znaczących dla nich symboli werbalnych i poza-
werbalnych, jest „działaniem połączonym” (Schutz 1984; Duarte 2014). Odnosi 
się to zarówno do sytuacji mających miejsce w instytucjach poradniczych; do 
sytuacji powstających w okolicznościach przypadkowych, nieustrukturyzowanych, 
incydentalnych (por. Siarkiewicz 2010a), jak i tych, które mają miejsce w świecie 
wirtualnym, inspirowanych kontaktem z różnego rodzaju przekazem medialnym 
(por. Zierkiewicz 2004; Zielińska-Pękał 2009; Walulik, 2009). Wszystko, co po-
wstaje i zachodzi w sytuacji poradniczej, zawiązanej dzięki byciu w poradniczej 
„diadzie”, dzięki wytworzonemu polu współpracy, nazywane jest poradnictwem, 
a miejsce, w którym zawiązuje się relacja, czas i okoliczności, w jakich się roz-
wija, stanowią jej kontekst. W takim ujęciu poradnictwo często sprowadza się do 
zagłębiania się w problemy egzystencjalne, do partnerskiego „Buberowskiego 
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dialogu”, do empatycznego porozumiewania się i dostarczania szczerych, na 
ogół wzmacniających i pozytywnych komunikatów (por. Czerkawska 2013, 
Drabik-Podgórna 2009, 2007; Duarte 2014; Guichard 2001; Minta 2012; Straś-
-Romanowska 2009; Teusz 2009; Wojtasik 2009). 

Jednakże, o ile można wskazać na performatywny charakter wytworzone-
go wówczas „pola” interakcji (Mielczarek 2015) lub nakreślić kulturowe jej 
„ramy” (Guichard 2001; Bilon, Kargul 2013; Kargul 2016), czy też pokusić się 
o napisanie ogólnego wzoru relacji poradniczej jako „udzielanie pomocy przez 
poradnictwo/korzystanie z pomocy doradcy”, i o ile można wyróżnić etapy rea-
lizacji tej pomocy (por. Brammer 1984; Di Fabio 2014b; Duarte 2014; Savickas 
2011), o tyle ani wniesionych do sytuacji poradniczej wartości, czy stopnia za-
angażowania własnych zasobów jej uczestników, ani niuansów w konkretnych 
sposobach postępowania wpisujących się w ten ogólny wzór, ani pełni przeżyć 
czy też efektów zjawiska „korzystanie/udzielanie pomocy przez poradnictwo” 
nie można skodyfikować i całkowicie zaplanować, i to zarówno w skali jednost-
kowej, jak i społecznej, nie mówiąc już o globalnej. Stąd na ogół tego rodzaju 
relacje uznawane są za unikatowe i poddawane badaniom fenomenologicznym. 

Analiza poradnictwa w skali mezo 

 W analizach poradoznawczych zauważono, iż czasem używając terminu po-
radnictwo, ma się na myśli nie tyle to, co dzieje się między ludźmi, ile całą dzia-
łalność instytucji posiadającej w nazwie słowo „poradnia”. Wówczas owa dzia-
łalność instytucjonalna określana jest jako poradnictwo, a wszelkie rozwiązania 
techniczne i biurokratyczne – które w różnorodny sposób organizują społeczną 
i psychologiczną sferę tego, co dzieje się w poradni – także są tym pojęciem 
objęte. W tak rozumianym poradnictwie, które traktuje się jako działalność zorga-
nizowaną w określonym środowisku lokalnym wyróżnia się rdzeń poradni – sta-
nowią go pracownicy-doradcy oraz jej obsługa administracyjna i techniczna; krąg 
zewnętrzny – osoby korzystające z porad, a tym samym pozostające w bezpośred-
nich kontaktach z instytucją, dostarczające jej materii, energii, wartości i infor-
macji; krąg zewnętrzny – potencjalni interesariusze poradni, z których niektórzy 
mogą przemieszczać się do kręgu wewnętrznego i stawać się np. jej klientami 
oraz otoczenie – lokalne, jak również dalsze, oddziałujące przeważnie w ograni-
czonym stopniu – globalne środowisko kulturalne, ekonomiczne, społeczne (por. 
Czerniawska 1977; Kukołowicz 1985; Skałbania 2012; Wojtasik 1993; Kłodkow-
ska 2014 i inni). Poradnia może bowiem być instytucją powołaną przez państwo, 
stowarzyszenia społeczne, organizacje polityczne itp. Jest ona zawsze osadzona 
w określonym środowisku społecznym, kulturowym i przyrodniczym (Peavy 2014, 
Skałbania 2015).

Czasem poradnictwem w skali mezo określa się realizację zadań pomoco-
wych przez daną grupę osób niezabiegających o stałą organizację swojej pracy, 
osób pozostających w luźnych związkach niesformalizowanych, organizujących 
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się doraźnie ze względu na wspólny cel, np. opracowanie porad dla określonego 
odbiorcy lub dostarczenie mu wsparcia (Krzysztofik, Walulik 2016; Trębińska-
-Szumigraj 2015; Zielińska-Pękał 2007 i inni). Grupa taka może działać w świecie 
realnym albo w mediach, na forach internetowych itp.

Przedmiotem analiz poradoznawczych stają się wówczas realne społeczne 
doświadczenia osób związanych z poradnictwem, uczestniczących w nim jako: do-
radcy, radzący się, właściciele poradni, badacze poradnictwa, twórcy metod pracy 
doradczej i poradniczej, autorzy poradników – których ogólnie można nazywać 
„interesariuszami poradnictwa”. Ważne są ich realne, jawne działania i sposoby 
postępowania jako osób dysponujących określoną wiedzą, znanymi sobie techni-
kami itp. W trakcie prowadzonych badań dąży się, aby odtworzyć ich obserwo-
walne zachowania, wypowiedzi, umiejętności posługiwania się wiedzą praktycz-
ną i teoretyczną, nawyki, sposoby wykorzystywania przez nich narzędzi, rodzaje 
stosowanych środków, sposoby operowania czasem. Niemniej ważne są także 
badania nad sferą niejawną poradnictwa, którą stanowią możliwe do odczytania 
i zrozumienia przeżycia tych osób, ich swoiste wyczucie i poczucie doświadcza-
nej rzeczywistości, która nabiera swojej specyficznej konotacji w obrębie relacji 
doradca-radzący się nawiązanej w określonej instytucji, wspólnocie lub grupie. 
To uczestnicząc w sytuacji poradniczej w danej instytucji lub grupie wsparcia, 
zazwyczaj ujawniają one nie tylko swoją wiedzę, umiejętności, nawyki, ale ogół 
ocen i norm moralnych przyjętych w danym środowisku, w danej epoce i w danej 
kulturze. Biorąc je w badaniach pod uwagę, uwzględnia się szerszy wymiar spo-
łeczny, kulturowy, etyczny i sensoryczny owych przeżyć. 

Ale także – co bywa najtrudniejsze – można spróbować te dwie sfery poradni-
ctwa: jawną, realną i symboliczną, ukrytą, ująć w sensie procesualnym i potrakto-
wać jako splot zjawisk stale konstruowanych i dekonstruowanych przez jednostki 
zanurzone w przestrzeni życia społecznego instytucji, środowiska, wspólnoty lub 
grupy, do której przynależą. Czyli przeanalizować różne procesy i zjawiska podle-
gające zmianom zarówno w aspekcie praktycznym, jak i ideologicznym, etycznym 
i symbolicznym. Byłaby to próba przełamania opozycji między tym, co społeczne, 
a co jednostkowe, co powielane, a co tworzone w danej społeczności, wspólnocie 
lub grupie społecznej.

Podjął się tego zadania R. Vance Peavy, który dużą wagę przywiązywał do 
lokalnego zakorzenienia ludzi w ich środowisku życia i kulturze oraz domagał 
się, by w procesie niesienia pomocy uwzględniać rolę nagromadzonego przez 
nich kapitału społecznego. Do doradców apelował o stosowanie „praktyk wrażli-
wych kulturowo”. Mając na uwadze lokalne powiązania, zwracał także uwagę na 
współczesne zmiany położenia życiowego radzących się, dla których osiągnięcie 
życiowego spełnienia stało się – w jego mniemaniu – zadaniem osobistym, zada-
niem, w realizacji którego nie mogą dziś, w odróżnieniu od przeszłości, odwołać 
się do pomocy tradycyjnych struktur, jako że zakres systemów wsparcia skurczył 
się, a wpływ tradycyjnych form poradnictwa (rodzina, starszyzna, Kościół, spo-
łeczność) zmienił się i stracił na znaczeniu (Peavy 2004, s. 19). Jak pisze jego była 
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studentka i współpracowniczka Marie L. Hoskins-Peavy, ubolewał, że nie istnieje 
swego rodzaju zestaw narzędzi kulturowych, których można by użyć, aby zrozumieć 
jak status etniczny, genderowy czy społeczno-ekonomiczny ukształtowały historię 
życia danej osoby (Peavy 2004, s. XIII). 

Z polskich badaczy próba połączenia analiz dotyczących jednostki i społe-
czeństwa została w pewnym sensie podjęta przez Teresę Kukołowicz przy analizie 
parafialnego poradnictwa rodzinnego. Autorka uważa, że rodzinę można zdefinio-
wać, mając na uwadze celową i rozumną dynamikę działań człowieka obejmującą 
czynności zmierzające w kierunku życia rodzinnego oraz powstałe z tego tytułu 
relacje-stosunki międzyludzkie (Kukołowicz 1985, s. 133). W takim rozumieniu 
życie rodzinne – jako jedna z postaci życia społecznego – jest zespołem relacji 
odniesionych do dobra wspólnego, czyli sumy warunków wspólnego życia, w któ-
rym człowiek – ludzie mogą osiągnąć wartości i przez nie zdobywać doskonałość 
osobową (1985, s. 134). Sięgając głębiej, stwierdzamy – zauważa T. Kukołowicz 
– że realną, istniejącą podstawą, z której wyrasta życie społeczne jest człowiek–
osoba (1985, s. 134). To on/ona dąży do uczestniczenia w życiu społecznym, także 
poprzez budowanie życia rodzinnego i posiadając ku temu odpowiednie predyspo-
zycje i potrzeby (1985, s. 134). Rodzina zbudowana na miłości będącej – jak głosił 
Św. Jan Paweł II – bezinteresownym darem z siebie dla drugiego (współmałżonka) 
jest spełnieniem ludzkich dążeń i możliwością zaspokojenia potrzeb egzysten-
cjalnych człowieka, stanowi wspólnotę dzięki współdziałaniu na rzecz rodzinnego 
dobra wspólnego, służącego jej członkom. Miarą więc, istotą, celem życia rodzin-
nego jest człowiek i jego problemy egzystencjalne – uważa autorka (Kukołowicz 
1985, s. 134). Te ogólne twierdzenia na temat jakości i znaczenia życia rodzinnego 
pozwalają jej sądzić, że: motywem – przyczyną poszukiwania porady będzie szuka-
nie pomocy w sytuacji zachodzenia dysproporcji między możliwościami fizycznymi 
człowieka a jego otwarciem na wyższe wartości i dążeniem do ich realizacji (1985, 
s. 134). Nawiązana relacja poradnicza może, a nawet powinna stać się okazją do 
rozwiązania nie tyle problemów doraźnych, ile egzystencjalnych dotyczących sen-
su życia i poszukiwania dróg wzmocnienia jego jakości. Tym samym poradnictwo 
pojmowane w mezoskali jako poradnictwo na rzecz rodziny i pojedynczego człon-
ka tej grupy, jaką jest rodzina, jest działaniem/procesem spajającym jednostkę ze 
społeczeństwem. 

 Obraz poradnictwa w makroskali

 Demokratyzacja stosunków społecznych zdaje się sprzyjać wzrostowi licz-
by poradni państwowych i pozapaństwowych. Ich niejako zsumowana działal-
ność – poradnictwo – staje się „owocem” polityki społecznej i postrzegane jest 
głównie jako zjawisko polityczne i ekonomiczne charakterystyczne dla danego 
kraju, w którym otwiera się poradnie, kształci specjalistów-doradców, określa 
zadania poszczególnych placówek poradniczych i egzekwuje ich wykonywanie. 
Dyskutuje się o aspektach ideowych i ideologicznych poradnictwa, założeniach 
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teoretycznych, efektach przewidywanych i wynikach ubocznych, o jego organi-
zacji w realnym świecie. Liczba otwartych poradni, ich różnorodność, dostępność 
i poziom wyposażenia w niezbędne „środki” zdaje się świadczyć o trosce państwa 
o swoich obywateli, o poważnym traktowaniu ich potrzeb. Mając na myśli taki 
obraz poradnictwa, mówi się o poradnictwie polskim, brytyjskim, francuskim, nie-
mieckim, holenderskim itp.; o ideologii poradnictwa europejskiego, kanadyjskiego 
lub północnoamerykańskiego; o systemach poradnictwa zawodowego, rodzinnego, 
medycznego, prawnego itp. (por. Bilon 2014; Collins, Arthur, Brown, Kennedy, 
2013; Czerniawska 1990; Słowik 2012; Bilon, Kargul 2012). 

Badaczem, który podjął się analizy poradnictwa w skali makro jest duński 
psycholog Peter Plant, który zwraca uwagę, że pytanie rzadko zadawane jak dotąd 
w poradnictwie kariery brzmi: „Jaki może być wpływ środowiska na twój wybór 
kariery?” (Plant 2003, s. 128). Domaga się ochrony osób przebywających w złych 
warunkach ekonomicznych, a widząc doradcę w roli doradzającego sposoby in-
westowania w kapitał ludzki, zadaje pytanie o rodzaj kariery, którą on powinien 
doradzać i której wybór byłby dla jego klienta opłacalny nie tylko w aspekcie 
ekonomicznym, ale i humanistycznym – egzystencjalnym. Odpowiadając na nie – 
mówiąc najogólniej – widzi, jako optymalną, taką karierę, która byłaby połączona 
z rozwojem środowiska społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, tworzone-
go i użytkowanego przez racjonalnie egzystujące w nim podmioty dostrzegające 
w tym sens swego życia. Odpowiedzialność za kształt kariery, za jej rozwój, prze-
kształcenia itp. lokuje i po stronie radzącego się, i po stronie organizatorów życia 
społecznego danego kraju, regionu, kontynentu.

Stąd poradniczy boom zachęca do krytycznego spojrzenia na poradnictwo i po-
traktowania go nie tylko jako przypadkowych zachowań i działań poszczególnych 
doradców i radzących się oraz działań instytucji poradniczych, ale jako procesu 
życia społecznego. Życie społeczne zbudowane z wzajemnych międzyludzkich 
relacji jest tą przestrzenią, w której jedne działania podtrzymują je i przekazują 
wypracowane dobra następnym pokoleniom, a inne je degradują lub niszczą. Już 
wstępne obserwacje i przytoczone wyżej analizy dość jednoznacznie wskazują, 
iż poradnictwo jest procesem życia społecznego o charakterze wspomagającym 
i z założenia przyjaznym, podtrzymującym społeczne więzi. Jednak – zwłaszcza 
ze względu na neoliberalną politykę państwa – instytucjonalne poradnictwo bywa 
wykorzystywane w celach politycznych i będąc „bytem etycznie uwikłanym” staje 
się instrumentem w rękach przedstawicieli władzy zorientowanych przede wszyst-
kim na skuteczność ujmowaną w aspekcie ekonomicznym. 

Jako społeczna praktyka poradnictwo dawno przestało być udziałem tylko 
specjalistów: kwalifikowanych doradców lub badaczy poradnictwa – porado-
znawców. Nie jest także uprawiane wyłącznie w swojej niejako rytualnej, kon-
wencjonalnej formie, a podejmowane bywa przez osoby pełniące różne role 
społeczne, uprawiane jest przez wykonawców różnych profesji, którzy wplatają 
je w swoje „pozaporadnicze” czynności zawodowe (por. Dębska 2010; Dragon 
2014; Drabik-Podgórna 2013; Prof. Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi 2013). 
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W związku z tym niejednokrotnie – czasem nieświadomie – używają go jako 
„subtelnego narzędzia sprawowania władzy” (Szumigraj 1998). Gdy tak upra-
wianą działalność poradniczą w skali makro poddaje się krytycznemu oglądowi 
zaproponowanemu we wczesnych pracach Michaela Foucaulta, można zobaczyć, 
w jakim stopniu widoczne są skutki przeniknięcia władzy dyscyplinarnej do 
ciała społecznego. Pomijanie krytyki jawnych mechanizmów używania władzy, 
a jednocześnie założenie, że całość społeczeństwa będzie kierowała się zindy-
widualizowaną, ale i ugodową refleksją w swoim postępowaniu – zdaniem tego 
badacza – jest najlepszym dowodem na przeniknięcie władzy do najgłębszych 
podstaw społecznego życia. Instytucjonalne wzmacnianie społecznej refleksyj-
ności poprzez uprawianie poradnictwa – w myśl analizy Foucaulta (1998) – to 
już nie tylko modernizacja komunikacji czy sposobu myślenia pojedynczych 
jednostek, to modernizacja dotycząca wielu aspektów życia społecznego. To 
strategia sprawowania biowładzy. Zatem ciągle jest aktualne pytanie „w imię 
czyjego dobra?” postawione poradnictwu przez Marcina Szumigraja, gdy po-
strzega je w skali makro (Szumigraj 2007).

Jest ono tym bardziej na czasie, że poradnictwo jako proces życia społecz-
nego wychodzi poza określone struktury, przyjmuje kształt sieci i jest wielkim 
przepływem idei, strumieniem ludzkich problemów, dyskursów naukowych, prak-
tyk pomocowych, różnych wspomagających działań oraz obiektów materialnych 
i urządzeń technicznych, które przesyłają, selekcjonują i przechowują poradnicze 
zachowania, teksty, idee (por. Castells 2008). Jest – posługując się zdaniem innego 
myśliciela – tak rzeczywiste jak natura, narracyjne jak dyskurs, kolektywne jak 
społeczeństwo i egzystencjalne jak bycie (Latour 2011, s. 129). Inaczej można 
powiedzieć, że poradnictwo stało się dyskursem życia codziennego i ulega tym 
wszystkim zmianom, które dotyczą codzienności, podlega procesom marketingu, 
reklamy, komercjalizacji, konkurencji. Aby nie stracić orientacji w korzystaniu 
z jego usług, pojawia się poradnictwo doradzające jak „dokonywać” radzenia się, 
co choćby oddaje tytuł książki Dan Ciampa Sztuka znajdowania dobrych doradców 
(2007). Mając więc na myśli poradnictwo jako proces codziennego życia spo-
łecznego, mówimy o widocznym odciskaniu się w nim filozofii indywidualizmu, 
globalizmu, o jego usieciowieniu czy refleksyjnej modernizacji. Widzimy je jako 
nie tylko lokalną, ale i międzynarodową sieć powiązanych działań doradczych 
obecnych w Internecie, w innych mediach lub uprawianych w świecie realnym 
(por. Bilon 2010).

Na ten szeroko zarysowany obraz poradnictwa różnorodnie postrzeganego 
w ujęciu potocznym, socjologicznym, psychologicznym i z perspektywy polity-
ki społecznej, nakłada się jeszcze niemniej ważny jego aspekt kulturowy, który 
znajduje swój wyraz w traktowaniu go jako formy pomocy w warunkach kultu-
rowych państwa, regionu, grupy społecznej, w określonym okresie ich rozwoju 
(por. Bilon, Kargul 2012; Bilon 2914; Czerniawska 1990; Drabik-Podgórna 2005; 
Collins i inni 2013; Słowik 2012), co także znajduje swoje odbicie w licznych 
publikacjach.
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Tak wieloraki obraz można też z poradoznawczego punktu widzenia synte-
tycznie ująć w kilku punktach. 

Poradnictwo, czyli co?

1) poradnictwo jest fenomenem, który mieści się w obszarze działań i rela-
cji społecznych. Jest jednym z procesów życia społecznego, jest systemem spo-
łecznym. Wiadomo, że termin „system społeczny” jest pojęciem abstrakcyjnym, 
a o strukturze jego stanowią związki, jakie zachodzą między zdarzeniami „pro-
dukowanymi” przez różnorakie elementy społeczne (pojedynczych ludzi, grupy, 
organizacje), a nie między materialnymi przedmiotami, jak ma to miejsce w sy-
stemach fizycznych lub biologicznych; 

2) z założenia jest działaniem (działalnością) racjonalnym, a więc przysłu-
guje mu cecha celowości w realizacji zamiarów osób z nim związanych, a kon-
struują go różne zachowania i przeżycia uczestników działania. Może jednak być 
zdarzeniem powstałym spontaniczne czy dziełem przypadku, może mieć charak-
ter działań masowych, grupowych lub indywidualnych realizowanych w ukła-
dach bezpośrednich face to face lub w sposób zapośredniczony (Internet, telefon, 
media, list itp.);

3) zorientowane jest na optymalizację i wspomaganie zachowań emancy-
pacyjnych, a więc na rozwój motywacji, przekształcanie emocji, wzbogacanie 
zasobu informacji, rozbijanie stereotypów w myśleniu osób radzących się, na-
stawione na rozwój ich refleksyjności i krytycyzmu, na ich wysiłki zmierzające 
do redefinicji tożsamości, a także na wytwarzanie stosunków społecznych i za-
chowań wyżej ocenianych niż poprzednie, przyjaznych wobec siebie i innych, 
sprzyjających integracji społecznej i usuwaniu zakłóceń;

4) w zależności od tego, czyje problemy są w nim rozwiązywane, może 
plasować się na różnych poziomach życia społecznego. Ponieważ zajmuje się 
związkami między ludźmi, sytuacjami zewnętrznymi radzących się i szerszymi 
systemami społecznymi, poradnictwo może dotyczyć jednostek, pewnych grup 
nieformalnych, zorganizowanych instytucji, wreszcie globalnego społeczeństwa, 
chociaż mogłoby się zdawać, że zajmuje się jedynie wąskimi sprawami osoby 
zasięgającej porady;

5) to, co jest przedmiotem działania w poradnictwie, zależy od przyjętej 
koncepcji filozoficznej. Na ogół jednak nie jest nim jednostka jako taka, ale prze-
żywany przez nią problem, który prowadzi do zaburzenia stosunku jednostki do 
siebie lub/i do otoczenia. Poradnictwo jest rozwiązywaniem problemów życio-
wych ludzi. Mówiąc o problemach, mamy na uwadze pewne złożone zadania 
o charakterze adaptacyjnym lub decyzyjnym lub/i stany emocjonalne niekiedy 
frustracyjne, z którymi jednostka musi się uporać w życiu, a których samodzielne 
optymalne rozwiązanie przez podejmowane działania, kontemplację, autoreflek-
sję, czy korzystanie z biograficznych doświadczeń przekracza w danej sytuacji 
jej możliwości; 
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6) jest działaniem podejmowanym w zasadzie z inicjatywy osób radzących się 
lub doradców wobec, dla i przy współudziale radzących się. Zdarza się jednak, że 
osoby zgłaszające się po poradę robią to pod presją otoczenia;

7) realizowane jest w układzie interakcyjnym bezpośrednim lub zapośredni-
czonym sprzyjającym powstawaniu nowych wartości i wytwarzaniu się odrębnego 
stosunku społecznego, który można określić stosunkiem poradniczym. W założe-
niu konstruowany jest on przy współdziałaniu uczestników poradnictwa, jednak 
czasem może przyjąć formę walki lub gry pozorów; 

8) jest działaniem (działalnością) któremu mogą zarówno przysługiwać precy-
zyjnie określone rodzaje czynności, forma organizacyjna lub metoda postępowania 
(treningi, ćwiczenia, rozwiązywanie testów itp.), jak i takim, któremu przypisuje 
się jedynie przyjazny i wspomagający charakter. Nie jest też dokładnie określona 
profesja doradcy, choć w przepisie roli wymaga się od niego kompetencji w tym 
zakresie, w którym udziela pomocy oraz posiadania takich cech osobowości i sto-
sowania takich metod działania, które nie byłyby sprzeczne z etyką działalności 
poradniczej;

9) jest działaniem, w którym udział radzącego się powinien być dobrowolny, 
a doradcy może wynikać z poczucia społecznego obowiązku, z życzliwości do 
innych ludzi lub z racji wykonywania zawodu. 

Biorąc pod uwagę całą złożoność zjawiska/procesu/działania, jakim jest po-
radnictwo, trzeba zgodzić się z tym, że może ono rozwijać się jako forma pomocy 
tylko w społeczeństwach refleksyjnych, demokratycznych i tolerancyjnych, w któ-
rych jedni nie boją się przyznawać do swoich słabości i problemów, a drudzy nie 
stronią od tego, aby im nieść pomoc.
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A few thoughts on counselling

Key words: counselling as a counsellor’s action, counselling as a relation, counsel-
ling as an institutional activity, counselling as a process of social life, coping.

Abstract: the article is dedicated to Professor Eugenia Anna Wesołowska. It reflects 
on counselling, highlighting the utility and development of counselling practices 
in the changeable and unpredictable world of our times as well as spelling out the 
relevance of counselling in the lives of counselees. Firstly, counselling is conceived 
of as a social practice involving providing advice, guidance, consultation, recom-
mendation and a range of individual and group ”mild therapy” forms conducted by 
a counsellor for/vis-a-vis/with a counselee. This social practice can be an object of 
research within a separate discipline. Secondly, this practice, if studied within the 
framework of counselogy, can be examined in terms of its micro-, meso- and macro-
-levels. And, thirdly, although counselling practices are diverse and expand at all 
three levels for different reasons, counselling constitutive features remain the same. 
Classified in nine points, they define the aim of counselling, the methods applied in 
counselling and the socio-cultural contexts in which counselling is implemented.
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