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Wprowadzenie 

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach) jest 

określonym sposobem postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego proble-

mów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych sposobów pomagania ludziom 

w jej osiągnięciu. Sposobem, który możemy określić jako podejście radykalne, oparte 

o ideę konwersacji, zakładające możliwość skutecznej pracy nad zmianą bez potrzeby 

zgłębiania, czy szczegółowej analizy natury problemów, których doświadczają klienci. 

Podejście to zakłada także upełnomocnienie klienta, rozumiane jako jednocześnie środek 

i efekt końcowy relacji pomocowej. Idea ta bazuje na dwóch źródłach: znaczeniu przypi-

sywanemu budowaniu obrazu rozwiązań, które są domeną tzw. preferowanej przyszłości 

klienta oraz przekonaniu, że klienci posiadają wystarczające zasoby, aby obraz ten zmate-

rializować w swojej przyszłości, czyli osiągnąć zakładane cele.  

Autorami tego modelu są Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, którzy wraz z zespołem 

swoich współpracowników od końca 70-tych lat ubiegłego wieku rozwijali go w ramach 

Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Nawiązywali 

oni do dorobku M. H. Ericksona oraz metod pracy stosowanych w Mental Research Insti-

tute w Palo Alto [M. D. Selekman 2006, s. 6]. Doświadczenia te związane były z pracami 

J. Haley’a, D. Jacson’a i J. Weakland’a zaangażowanymi w pracę grupy G. Bateson’a 

[F. N. Thomas 2013, s. 32].  

W niniejszym artykule skupię się na przedstawieniu głównych idei i źródeł, stano-

wiących inspirację dla twórców Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Ze 

względu na specyfikę tego modelu zadanie to jest dosyć karkołomnym wyzwaniem, od-

najdujemy tutaj bowiem, w jego warstwie teoretycznej, odwołania m.in. do idei postmo-

dernizmu, poststrukturalizmu, społecznego konstrukcjonizmu, koncepcji narracyjnej toż-

samości i rozważań dotyczących roli oraz znaczenia języka, jakie podejmowali m.in. F. de 

Saussure, L. Wittgenstein, M. Foucault, czy J. Derrida.  
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Decydując się na ukazanie źródeł stanowiących inspiracje dla Podejścia Skoncentro-

wanego na Rozwiązaniach trzeba zmierzyć się z kilkoma istotnymi wyzwaniami. Przede 

wszystkim sprowadzają się one do ukazania rozumienia tego, co trudno definiowalne 

i wieloznaczne, a co kryje się pod nazwą postmodernizmu, idei społecznego konstruk-

cjonizmu oraz  narracyjnej tożsamości. Siłą rzeczy skazuje więc na pewne uproszczenia, 

czy „spłycenia” dla ukazania pewnych ogólnych założeń i sposobów pojmowania owych 

terminów i koncepcji z nimi związanych. Zaznaczyć jednak wypada, że chodzi w tym 

miejscu nie tyle o ich wyczerpującą analizę, którą możemy odnaleźć w stosownej literatu-

rze, prezentującej nota bene liczne, a zarazem odmienne, alternatywne próby ich odczy-

tania. Celem nawiązań do tych idei jest nakreślenie pewnego tła, zarówno teoretycznego, 

jaki i kulturowego, które stanowi rodzaj kontekstu nierozerwalnie związanego z modelem 

Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Model ten jest zarazem praktyczną 

egzemplifikację spożytkowania tych rozważań teoretycznych w obszarze szeroko rozu-

mianej pomocy drugiemu człowiekowi. Zrozumienie tego kontekstu ma również bardziej 

utylitarny charakter, wyjaśnia i warunkuje bowiem bardziej świadome stosowanie w prak-

tyce pomocowej narzędzi, czy specyficznych interwencji składających się na ów model.  

Od prawdy i pewności do wielości perspektyw i wątpliwości 

Podtytuł ten stanowi nawiązanie do idei postmodernizmu, w którym odnajdujemy 

źródła, inspiracje wielu elementów zawartych w modelu PSR. Termin ten, choć jest poję-

ciem często używanym na różnych polach i w różnych kontekstach, nie jest jednoznaczny 

w swojej wymowie i trudno go w sposób ścisły, precyzyjnie zdefiniować [Z. Bauman 1995; 

S. Morawski 1999]. Najogólniej możemy przyjąć, iż postmodernizm odnosi się do określe-

nia nowych tendencji we współczesnej architekturze, sztuce, nauce, religii oraz sposo-

bów ich opisu2. Można go także odnieść do opisu sposobu organizacji życia społecznego 

i politycznego, choć wkraczamy wówczas na pole subtelności semantycznej (postmoder-

nizm/postmoderna) [S. Morawski 1999]. Biorąc pod uwagę te dwa aspekty mowa jest 

więc o pewnej nowej formie organizacji społeczeństwa, społeczeństwa postmoderni-

stycznego [Z. Melosik 1994, s. 86]. Jego specyfiką jest zaś swoista „multifrenia”, którą 

K. J. Gergen określa jako stan zaludnienia i nasycenia naszego wewnętrznego JA, upatru-

jąc jej przyczyn w zamęcie współczesnego życia. Zamęt ten spowodowany jest z kolei 

przez „postęp” cywilizacyjny, który pociągnął za sobą m.in. zmiany funkcji czasu i prze-

strzeni, a tym samym istotę relacji międzyludzkich. Mamy do czynienia z tzw. „hiperrze-

czywistością”, w której miesza się to, co realne z tym co nierealne, to co doświadczane, 

z tym co zapośredniczone, to co teraźniejsze, z tym co przeszłe, itp. [Z. Melosik 1994, 

s. 162]. Przy czym postmodernizm nie dostarcza żadnej nowej ideologii, czy też zwartej 

teorii, stąd też jego „płynność” i wieloznaczność, z drugiej strony owe niejednoznaczno-

ści wpisują się w pewien sposób w jego atrakcyjność i „uniwersalizm”. W zasadzie można 

mówić o ekstensywności tego terminu, gdyż bywa on często używany jako synonim 
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czegoś, co jest w opozycji do przyjętych standardów, niezależnie od obszaru czy pola pro-

blemowego [D. Lehman 1991].  

Jak wspomniałem wcześniej, wpływy myślenia postmodernistycznego odnajdujemy 

m.in. w dziedzinie architektury, gdzie termin ten oznacza koncentrację na funkcjonali-

zmie, zakładając przy tym możliwość kompilacji różnych styli, od klasycznego po futury-

styczne koncepcje. Jego cechą charakterystyczną jest więc pluralizm, złożoność. Założe-

nia takie pobudzały wyobraźnię i pozwalały na realizacje projektów, o ostatecznym 

kształcie których mogły decydować uwarunkowania kontekstu środowiskowego lub też 

zamiłowania, czy upodobania samego twórcy. Stąd też niektóre budowle tego typu po-

zornie cechuje nieład i brak estetyki, co przy „bliższym” poznaniu okazuje się „niezgodne 

z prawdą”, prawdą w myśl której inne, alternatywne założenia miały bardziej kluczowe 

znaczenie, m.in. wykorzystanie naturalnego oświetlenia [M. Agnoletto, F. Boccia, S. Cas-

sara, A. Di Mreco, G. Rosso, M. Tagliator 2007]. Hybrydalność takich konstrukcji, we-

wnętrzna sprzeczność, czy wpisane w ich istotę dwuznaczności stanowiły o walorach 

nowych rozwiązań architektonicznych.  

Postmodernizm znajduje swoje odzwierciedlenie także w dziedzinie sztuki, w tym 

w malarstwie (kubizm – P. Piccaso, surrealizm – S. Dali, M. Ernes, F. Kahlo), literaturze 

(F. Kafka, M. Proust, T. Eliot, J. Joyce, G. G. Marquez, V. Nabokow, M. Kundera), czy 

muzyce (P. Glass, T. Riley), itd. Mieszanie stylów, koncepcyjna dowolności wyrażały się 

w tendencji do zacierania granic pomiędzy tzw. kulturą wysoką i niską, popularną, co mo-

żna sprowadzić do idei antyelitaryzmu. Dobrą egzemplifikacją tego trendu jest twórczość 

A. Warhola. Brak wyraźnych ograniczeń, których antytezą jest lansowana przez postmo-

dernistów całkowita dowolność kompilacji różnych koncepcji, wariantów spotykały się 

z zarzutem bezstylowości. Postmodernistyczny artysta nie wyznaje jednak jedynie 

słusznej prawdy estetycznej, dopuszcza więc i korzysta z przywileju różnych interpretacji 

wytworów sztuki, niezależnie czy mamy do czynienia z obrazem, grafiką, czy utworem 

literacki [Sz. Chrząstowski, B. de Barbaro2001, s. 22]. Jak pisze K. J. Gergen:Tradycyjne 

granice życia kulturowego stają się zatem coraz bardziej zmącone, a ich granice niewyraźne. 

Nie możemy już dłużej być pewni siebie, identyfikując to co jest sztuką, opisując dobre archi -

tektoniczne projekty, przeprowadzając rozróżnienia między faktem a fikcją lub rozpoznając 

odrębne gatunki muzyczne [K. J. Gergen2009, s. 150]. 

Idee kluczowe dla postmodernizmu przed wszystkim stanowiły jednak domenę filo-

zofii. Tacy przedstawiciele jak J. F. Lyotard, J. Derrida, M. Foucault, G. Bataille, czy R. Ror-

ty na trwale wpisali się w dyskusję na temat istoty rzeczywistości nas otaczającej i sposo-

bów oraz możliwości zgłębienia, czy poznania jej natury. Ich dekonstruktywistyczne roz-

ważania doprowadziły do krytyki nauki samej w sobie, jako uprzywilejowanej formy rozu-

mu lub pośrednika prawdy[Z. Melosik1994, s. 87]. Porzucenie prymatu wiedzy naukowej 

i dążenia do uniwersalnych rozstrzygnięć skutkowało z kolei zwróceniem uwagi na wie-

loznaczności, złożoności, kontekstualność i narracyjność rzeczywistości. Jak pisał Jean 

Francois Lyotard:Status wiedzy, czyni bardziej wyrafinowaną naszą wrażliwość na różnice 



oraz umacnia naszą zdolności do tolerowania niewspółmierności w myśleniu o świecie [cyt. 

za: L. Witkowski 2001, 38].  

Cechą wspólną tych dążeń jest antylogocentryzm, czyli uznanie niemożliwości stwo-

rzenia jednolitego, spójnego opisu ontologicznego świata. Ów pluralizm poglądów po-

lega na uznawalności, równorzędności wielości i odmienności światopoglądowych, czy 

etycznych, itp. W opinii wielu krytyków myślenie takie prowadzi do skrajnego relatywi-

zmu i podważania wszelkiej prawdy, zastanych dogmatów, uznając ich ustalenia jedynie 

za produkt kultury uwarunkowany społeczno-historycznie. Postmodernizm w swej istocie 

wskazuje także na potrzebę zaangażowania politycznego, na różnych poziomach jego 

rozumienia. Potrzeba ta wynika z założenia o istnieniu związku między roszczeniami do 

prawdy i dystrybucją władzy w społeczeństwie[K. J. Gergen, s. 127]. Jeszcze bardziej do-

sadnie ujął to M. Foucault podkreślając, że prawda jest nierozdzielna od władzy [R. 

Rorty1993]. Jednym z elementów dystrybucji „prawdy” jest zaś system edukacji, czy 

szerzej rzecz ujmując wychowania. Postmodernizm zakwestionował więc istotę 

dotychczasowej edukacji opartej o pewne uniwersalne drogowskazy, które stanowiły 

takie hasła jak demokracja, prawda, wolność, autonomia, równość, itp.. Jak pisze Z. 

Melosik:Z perspektywy postmodernistycznej nie ma uniwersalnego uzasadnienia dla 

epistemologicznych, moralnych i politycznych twierdzeń pedagogicznych [Z. Melosik1994, s. 

96]. Na kanwie tej krytyki pojawiły się propozycje nowej pedagogiki, przybierające różne 

postacie i nazwy: pedagogika krytyczna, pedagogikaemancypacyjna, pedagogika 

pogranicza, pedagogika radykalna, pedagogia postnowoczesnego oporu, itp. 

Ze zrozumiałych względów zrezygnuję w tym miejscu ze szczegółowych rozważań 

o charakterze politycznym, dotyczącym ściśle zagadnienia władzy, choć ono również 

w pewnym aspekcie jest istotne z punktu widzenia relacji pomocowej. Chodzi mianowicie 

o to, jaką rolę pełni konsultant/wychowawca/terapeuta w relacji ze swoim klien-

tem/wychowankiem/pacjentem. Czy i na ile jest ekspertem, który dysponuje określoną 

wiedzą nie tylko na temat istoty problemu, ale także tego, co i jak trzeba zrobić aby zaist-

niała zmiana? Pytania te są kluczowe, a stosowne odpowiedzi można odnaleźć w koncep-

cji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. 

Biorąc pod uwagę „wszechobecność” postmodernizmu, jego „multiimplementar-

ność”, możemy go uznać za specyficzny „klimat duchowy”, znak czasów w jakich żyjemy. 

Cechą charakterystyczną tego klimatu jest sprzeciw realizmowi, racjonalizmowi, unifikacji, 

empiryzmowi, dogmatyzmowi, zastanej prawdzie, itp. Szczególnie doniosłe znaczenie ma 

detronizacja „prawdy” jako „wiernego przedstawienia rzeczywistości”[R. Rorty 1993, 

s. 97].  Postawa taka w nauce skutkuje odrzuceniem uniwersalnych prawd, jedynie słusz-

nych metod poznania, określonych schematów i reguł postępowania, co z kolei prowadzi 

o podważania roli autorytetów, rozumianych jako wyrocznie. Idea postmodernizmu ude-

rza więc w pewien zastany ład, porządek, sens i zasady, a to przez niektórym jest odbie-

rane jako przejaw nihilizmu, czy anarchii, upadku obyczajów i deprecjonowania oraz rela-

tywizowania zasad moralnych. Stąd to co nazywamy „postmodernizmem” ma zwolenni-

ków, jak i liczną rzeszę przeciwników [L. Witkowski 2007, s. 32]. Tym ostatnim L. Witkow-



ski zarzuca:(...)płytkość interpretacji, upatrując jej przyczyn w potknięciach na mieliznach 

niewłaściwych odczytań[L. Witkowski 2007, s. 32]. Niezależnie od toczonej dyskusji w tej 

materii postmodernizm stanowił inspirację dla twórców Podejścia Skoncentrowanego na 

Rozwiązaniach. Z drugiej zaś strony użyteczność tego sposobu pomagania ludziom 

w osiąganiu pożądanej przez nich zmiany wskazuje na możliwość spożytkowania, czy też 

praktycznego wykorzystania opisanych idei, które stanowią w gruncie rzeczy istotę na-

szej rzeczywistości.  

Problemy klienta jako funkcje definicji rzeczywistości 

Na gruncie socjologii, psychologii, czy pedagogiki postmodernizm znajduje odzwier-

ciedlenie w teorii społecznego konstrukcjonizmu, stanowiącej próbę wyjaśnienia społecz-

nych i indywidualnych mechanizmów tworzenia rzeczywistości [L Berger, T. Luck-

mann1983]. Podkreślając wzajemne powiązanie tych terminów Vivien Burr traktuje post-

modernizm jako swoistego rodzaju tło kulturowe i intelektualne dla społecznego akon-

strukcjonizmu [V. Bure 2003]. Mówiąc jednak o mechanizmach tworzenia rzeczywistości 

społecznej należy także wspomnieć o idei społecznego konstruktywizmu. Oba te terminy, 

tj. konstruktywizm i konstrukcjonizm, pomimo swojej odmienności znaczeniowej, bywa że 

są stosowane zamiennie dla podkreślenia tezy, iż wiedza traktowana jest jako materia 

aktywnie konstruowana przez jednostki. Ujmując istotę rzeczy w sposób bardzo uprosz-

czony konstruktywizm zakłada, że proces tworzenia świata ma charakter psychologiczny, 

czy mentalny, a każdy człowiek w sposób indywidualny na podstawie swoich własnych 

doświadczeń buduje określone interpretacje, które warunkują nasze działania. Zwraca się 

także przy tym uwagę, iż owe interpretacje warunkowane są przede wszystkim biologicz-

nie. Wynik spostrzegania będzie zależy od struktury spostrzegającego systemu, w przy-

padku człowieka głównie dotyczy to systemu nerwowego. Nasze nawyki i pamięć ciele-

sna mogą być także traktowane jako wytwór społeczny, a jednocześnie ów habitus, jak 

określa go P. Bourdieu, uczestniczy w podtrzymaniu społecznej rzeczywistości [P. Bour-

dieu2005]. Zwykle wymiar ten jest niedoceniany, a nasze ciało może i zazwyczaj stawia 

opór na drodze do zmiany [T. Leszniewski2009]. Ten aspekt rozumienia idei społecznego 

konstruktywizmu wydaje się być istotny także z punktu resocjalizacji osób uzależnionych. 

Z kolei idea konstrukcjonizmu podkreśla, iż to co przyjmujemy za prawdziwe jest re-

zultatem w głównej mierze relacji społecznych. Rozwinięciem tej tezy jest twierdzenie, że 

rzeczywistość społeczna jest wynikiem dyskursu i umowy społecznej. Wiedza jest więc 

traktowana jako materia aktywnie konstruowana i pomimo tego, że istnieje jakaś ontolo-

giczna rzeczywistość, nie jest możliwe, aby człowiek, który jej doświadcza, uzyskał jej 

prawdziwą reprezentację [P. Bourdieu2005]. Idea ta, sama w sobie nie jest niczym 

nowym, czy odkrywczym. Można ją odnaleźć, w mniej lub bardziej dookreślonej formie, 

w poglądach różnych filozofów, myślicieli i przedstawicieli różnych nauk, począwszy od 

starożytności i Heraklita, aż po nowożytność i I. Kanta, E. Husserla, A. Schutza, L. Wittgen-

steina, G. Batesona, H. Maturany, czy P. Bergera i T. Luckmanna, M.Foucaulta, czy J. Der-

ridy, czy K. J. Gergena[L. Górniak2003].  



Odwołując się więc do idei konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego sys-

tem pojęć stosowanych do analizy lub interpretacji sytuacji stanowiącej jakiś element rze-

czywistości można traktować jako wyłącznie osobisty układ odniesienia każdej jednostki 

[A. Korzybski1994]. Nie należy go więc mylić z rzeczywistą sytuacją. Nasza codzienna 

egzystencja, obcowanie ze światem urzeczywistnia się świadomościowo, poprzez kon-

takt z kulturowymi desygnatami owej rzeczywistości. Świat jest więc dany człowiekowi 

świadomościowo, poprzez doświadczanie, poznawanie, przeżywanie i nadawanie mu 

sensu [T. Biernat 2004, s. 139]. Owa świadomość ma jednak charakter intersubiektywny, 

gdyż rzeczywistość nie jest wyłącznie zindywidualizowana i nie zależy tylko od osobistych 

doświadczeń jednostek [A. Schuts2008]. Indywidualne procesy myślowe, akty świado-

mościowe są zakorzenione w porządku otaczającego nas świata, charakteryzującego się 

określonymi regułami i prawidłowościami. Indywidualna wiedza o świecie to efekt biogra-

ficznych doświadczeń. Jest ona warunkowana ramami społecznie określonej rzeczywi-

stości instytucjonalnej [T. Leszniewski2012, s. 9-10]. Można więc powiedzieć, że proces 

konstruowania rzeczywistości ma wymiar dialektyczny. Bardziej ogólnie ujął to K. J. Ger-

gen pisząc, iż:poczucie obiektywności jest dokonaniem społecznym, a ową „obiektywność 

osiąga się zatem poprzez koalicję subiektywności[K. J. Gergen 2009, s. 116-117], prowadzącą 

do interpretacyjnej wspólnoty.  

Tworzenie znaczeń, czy interpretacji rzeczywistości, które zachodzi w określonych 

kontekstach społecznych odnosi się także do sposobu autodefiniowania problemów 

przez daną jednostkę i ewentualnych przyszłych rozwiązań. W pewnym sensie klienci są 

„produktem” owego środowiska, co oznacza, że ich sposób myślenia, przeżywania, inter-

pretacji siebie i tego, co się dzieje wokół nich, jest zdeterminowany i odnosi się do tego, 

co jest uznawane na mocy pewnego consensusu społecznego za normę, czy patologię. 

Uwaga ta dotyczy zasadniczo także kwestii, która stanowi przedmiot moich zaintereso-

wań zawodowych, tj. rozumienia istoty uzależnienia, tego jak postrzegamy alkoholizm, 

czy narkomanię. Wiedza ma więc charakter społeczny i jest przy tym warunkowana kultu-

rowo oraz historycznie. 

Jedną z istotnych konsekwencji przyjęcia powyższych założeń jest przekonanie, iż 

ludzie ujmują rzeczywistość poprzez jej opisy, interpretacje, czyli de facto określone narra-

cje [K. J. Gergen 2009, s. 43]. Kluczem do zmiany, czyli konstruowania nowej, alterna-

tywnej interpretacji doświadczeń klienta, jest/może być zatem świadome wykorzystanie 

języka, rozumianego nie tyle jako środek komunikacji, ale także przede wszystkim jako 

„budulec” materii doświadczeń klienta, do czego bardziej szczegółowo odniosę się w ko-

lejnym podrozdziale.  

W świetle powyższego oczywiste są określone implikacje dla praktyki pomocowej. 

Jedną z nich jest przekonanie o niemożności „prawdziwego” poznania klienta i natury je-

go problemów. Problemy można zatem postrzegać jako funkcje aktualnego sposobu defi-

niowania przez klienta swojej „osobistej”, ale ukonstytuowanej społecznie rzeczywistości. 

Założenie to odzwierciedla powiedzenie w myśl którego to nie problemy okaleczają ludzi, 

ale ich sposób myślenia na ten temat. Chodzi więc raczej o poszukiwanie nie tyle prawdzi-



wych, co „użytecznych” interpretacji doświadczeń klienta, które prowadzą do ulgi i po-

prawy jego funkcjonowania, bez potrzeby rozstrzygania jak jest naprawdę[B. Józefik, 

L. Górniak 2003, s. 12]. Proces pomagania w zmianie może więc polegać na konstruowa-

niu nowych, bardziej użytecznych z punktu widzenia klienta i zmiany znaczeń [M. F. Hoyt 

2001, s. 185]. Stąd też zamiast koncentracji na problemach i szczegółowej diagnozie, 

zakładającej potrzebę eksploracji przeszłości i historii problemu klienta w Podejściu Skon-

centrowanym na Rozwiązaniach większą wagę przywiązuje się do stawiania odpowied-

nich pytań dotyczących relacji z innymi, jak i samym sobą, rozumienie tego co ważne, 

istotne dla klienta.  

Z punktu widzenie pożądanej zmiany istotne jest także zrozumienie w jaki sposób 

jednostka współuczestniczy w tym procesie. Przyjmuje się, że percepcje i definicje klien-

tów podlegają zmianie za sprawą upływu czasu i interakcji z innymi ludźmi, którzy są jed-

nym z elementów owego kontekstu społecznego, w jakim funkcjonują klienci. Mecha-

nizm ten można celowo zatem spożytkować także w relacji z profesjonalistami zajmujący-

mi się pomaganiem [I. K. Berg, P. de Jong2007, s. 298]. W pełni pogląd ten oddają słowa 

H. A. Goolishian i H. Anderson, którzy ujęli to następująco: Kiedy zaczynamy rozumieć 

pogląd konstrukcjonizmu społecznego na temat definicji rzeczywistości i tego, jak ludzie do 

tych definicji dochodzą, zaczynamy rozumieć, jak w ramach tych pojęć teoretycznych rozu-

mie się użyteczność procedur budowania rozwiązań, które zachęcają klienta do poszu-

kiwania własnych definicji rzeczywistości (problemów, preferowanej przyszłości, sukcesów, 

mocnych stron i rozwiązań), w trakcie zmagań zmierzających do stworzenia sobie bardziej 

szczęśliwego i owocnego życia[I. K. Berg,  P. de Jong 2007, s. 300]. 
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