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Niniejszy artykuł stanowi kontynuację rozważań o źródłach teoretycznych Podejścia
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, zaprezentowanych w poprzednim numerze kwartalnika „Rozwiązania”2. Tym razem mowa będzie o konwersacyjnym aspekcie relacji pomocowej. Podejście to można bowiem określić jako metodę, czy specyficzny sposób
prowadzenia rozmowy z klientami, rozmowy skoncentrowanej właśnie na rozwiązaniach,
a nie na problemach (I. K. Berg, P. de Jong, 2002).
Obserwowany wzrost zainteresowania rolą języka i jego wpływu na „organizację”
naszego doświadczenia społecznego nosi nazwę „zwrotu lingwistycznego”. Przywołany
termin nie jest wolny od wieloznaczności, ale z oczywistych względów bardziej interesujące w tym miejscu, jest to, co R. Rorty określił odwołując się do L. Wittgensteina zwrotem „terapeutycznym” (R. Rorty, 2007). Właśnie L. Wittgensteinowi jaki i F. de Saussure
przypisuje się „odpowiedzialność” za ów przełom (L. Rasiński, 2009). Z rozważań tych
dwóch myślicieli wyłania się pogląd, który R. Harris wyraża następująco:
[…] Słowa nie są już zwykłymi głosowymi etykietami ani komunikacyjnymi dodatkami nakładanymi na uprzednio istniejący porządek rzeczy. Są kolektywnymi
wytworami społecznej interakcji, podstawowymi narzędziami, za pomocą których istoty ludzkie tworzą i artykułują swój świat (L. Rasiński, 2009, s. 9).
Przytoczony cytat potwierdza to, co artykułują konstrukcjoniści, mianowicie, że
świat jest tworzony poprzez język, a rzeczywistość społeczna to konceptualizacje, punkty
widzenia powiązane historią i kontekstem. Rozwinięciem takiego założenia jest detronizacja języka jako symulakrum rzeczywistości. Język przestał być traktowany jako odbicie,
czy zwierciadło, służące ukazywaniu prawdy o świecie. Słowa przestały więc pełnić rolę
tabliczki przymocowanej do rzeczy (L. Rasiński, 2012, s. 113). Przeciwnie, język „sam w sobie” posiada moc twórczą, kreuje człowieka i jego świat. Podkreśla się więc ową nierozerwalność związku rzeczywistości i języka (J. F. Lyotard, 1997). Subiektywność języka, jego
subtelności znaczeniowe, a zarazem możliwość „odczytań” rzeczywistość opisywa-
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nej/konstruowanej przy jego pomocy, związane są z określonym specyficznym kontekstem społecznym. Znajomość tego kontekstu i jego uwarunkowania mogą wpływać na
„prawdziwość” konstruowanych interpretacji.
Przywołanych filozofów łączy ponadto jeszcze jedna kwestia, stosowali oni metaforę gry językowej, rozumianej jako określonej konwencji posługiwania się językiem, zbudowanej w oparciu o pewne reguły obowiązujące w interakcjach społecznych (L. Wittgenstein, 2011, paragraf 7).
Ferdinand de Saussure, mówiąc o wartości danego słowa podkreślał, że konstytuuje
się ona w opozycji do pozostałych słów użytych przez rozmówcę (F. de Saussure, 2004).
Słowa wypowiadane przez jednostkę nie są więc mapami obrazującymi rzeczywistość.
Osiągają raczej swe znaczenie poprzez ich użycie w społecznej wymianie z innymi ludźmi,
według określonych zasad, specyficznych dla danej kultury (K. J. Gergen, 2009, s. 143).
Na przykład takie terminy jak „narkomania”, „nałóg”, „uzależnienie” nabierają znaczenia
dopiero w kontekście tego, w jaki sposób są rozumiane i używane w danym społeczeństwie.
Z kolei L. Wittgenstein w Dociekaniach filozoficznych szczegółowo analizuje język
w aspekcie semantycznym (znaczenia) i pragmatycznym (rozumienie), traktując słowa jako narzędzie komunikacji. Według Wittgensteina, język mówiony jest częścią aktywności,
aktywności rozumianej jako kompletny system ludzkiej komunikacji, w którym słowa
przybierają różne znaczenia zależnie od kontekstu, w jakim są użyte i zasad, jakie rządzą
tym procesem. Ludwig Wittgenstein ową grę językową rozumiał jako całość złożoną z języka i czynności, w które jest on wpleciony (K. J. Gergen, 2009, s. 143). Użycie danego słowa
konstytuuje jego znaczenia, zależnie od rodzaju gry w jakiej wypowiadający dane słowa
uczestniczy. Te same słowa mogą więc mieć różne znaczenia, zależnie od kontekstu. Owa
gra językowa jest rozumiana jako zbiór społecznych konwencji rządzących naszymi praktykami językowymi (A. Crary, 2009, s. 149). Dla oddania jego specyfiki i złożoności Wittgenstein posługuje się metaforą „starego miasta”, uznając, iż język nie jest zbudowany według określonej przejrzystej reguły, którą można byłoby opisać za pomocą jakieś uniwersalnej teorii. Przypomina raczej złożony labirynt uliczek, które wzajemnie się przecinają
i przenikają. Podkreśla także dialogiczny charakter takich gier. Dialog z innym „graczem”
może prowadzić do zmiany sposobu zapatrywania się na sprawę (L. Wittgenstein, 2011,
paragraf 144).
Pewne analogie dotyczące języka w rozumieniu L. Wittgensteina odnajdujemy także
w twórczości Jacquesa Derridy i jego dekonstrukcjonizmie (A. Crary, R. Read , 2009, s. 22).
Język stanowi autonomiczny system i w zasadzie poza językiem nie istnieje nic, a znaczenie konkretnych terminów konstytuuje się poprzez odniesienie do innych określeń, poprzez ukazanie różnicy jaka między nimi zachodzi 3.
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Na gruncie pedagogiki i edukacji odwołania do idei dekonstrukcjonizmu J. Derridy odnajdujemy m.in.
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Idąc dalej tym tropem można powiedzieć, że język nie wynika z rzeczywistości, lecz
z innego języka4.
Relacyjny aspekt języka wyraźnie podkreśla także K. J. Gergen prowadząc rozważania o jego naturze:
Sens rodzi się tylko ze skoordynowanego wysiłku wszystkich zaangażowanych
osób. Czyjeś słowa pozostają bez sensu (są jedynie dźwiękami lub znakami na papierze), dopóki nie są uzupełnione zgodą drugiej osoby (lub odpowiednim działaniem). A ta zgoda także pozostaje niema, dopóki ktoś inny (lub inni) nie użyczy
jej statusu znaczenia (K. J. Gergen, 2009, s. 190).
Odnosząc to do rzeczywistości społecznej w dobie nieograniczonego dostępu do
multimediów i nieustanie płynącego z nich strumienia różnych informacji i medialnych
obrazów świata mamy do czynienia z hiperrzeczywistością, samoistnie się napędzającą
(K. J. Gergen , 2009, s. 153). Przy czym uwagi te dotyczą różnych rodzajów „tekstów”, nie
tylko pisanych, ale także języka „żywego”, za pomocą którego komunikują się ludzie.
Reguły rządzące organizacją słów, techniki retoryczne posiadają swoją perswazyjną moc,
zwykle mało uświadamianą sobie przez osoby, które podlegają ich wpływowi. Rzeczywistość zatem można sprowadzić według J. W. Murphy do „lingwistycznej konwencji”, czy
„lingwistycznego zwyczaju” (Z. Melosik, 1994, ss. 89-90).
Biorąc pod uwagę opisane uprzednio kwestie, tj. istotę postmodernizmu z jego różnorodnością i postępującymi zmianami cywilizacyjnymi, z drugiej zaś strony reguły życia
społecznego i rolę języka w jego kreowaniu w kontekście zwielokrotnienia różnych, czasami sprzecznych przekazów płynących ze świata, można postawić pytanie o istotę tożsamości jednostki w dobie zmieniającego się społeczeństwa i reguł nimi rządzących. Tożsamość jako kategoria pojęciowa sama w sobie jest wieloznaczna, odmiennie definiowana na gruncie różnych nauk i kluczowych teorii je konstytuujących. Upraszczając,
można dookreślić dwa główne źródła rozumienia tożsamości. Jednym z nich są poglądy
E. Eriksona, uznawanego za twórcę terminu „tożsamość jednostki”. Autor ten tożsamość
rozpatrywał z perspektywy triady:soma – psyche – ethos, akcentując łączność aspektu
fizycznego, psychicznego i społecznego (L. Witkowski, 2000, s. 19). Drugie źródło związane z koncepcją symbolicznego interakcjonizmu i pojęciem „tożsamości społecznej”,
kojarzone jest z takim autorami jak W. James, Ch. Coley, G. G. Mead, J. Dewey i inni
(Z. Bokszański , 1989, s. 3).
Odnosząc się do wspominanych teorii można wyróżnić tożsamość jednostkową i społeczną, rozumiane jako wewnętrzne jądro, pewien typ samowiedzy, wewnętrzne JA,
które buduje subiektywne poczucie ciągłości istnienia i spójną pamięć (E. H. Erikson, 1968,
s. 61). Tak rozumiana tożsamość jest więc strukturą zapewniającą poczucie stałości i nie-
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zależności postępowania zarówno od kontekstu społecznego, jak i innych jednostek.
M. Melchior dokonuje jeszcze jednego rozróżnienia, wprowadzając pojęcie poczucia tożsamości społecznej jednostki, które jest subiektywnym zbiorem samookreśleń jednostki
oraz emocjonalnego znaczenia przypisywanego tej samowiedzy (M. Melchior, 1990).
Z czasem jednak ową stałość zaczęto kwestionować uznając, iż już w społeczeństwie
nowoczesnym ze względu na zmiany jakim ono podlega tożsamość jest delikatna, krucha,
popękana i rozsypana (A. Giddens, 2010, s. 227). Jeszcze dalej w krytyce „względnie statycznej” koncepcji tożsamości idą zwolennicy myśli postmodernistycznej. Wychodząc
z rozważań na temat istoty prawdy, których efektem na gruncie postmodernizmu i społecznego konstrukcjonizmu jest porzucenie pojęcia prawdy obiektywnej, uznają że można
kwestionować, albo zawiesić dotychczasowe próby opisania pojęcia tożsamości
(K. J. Gergen, 2009, s. 114). Krytyka ta dotyczy zarówno jego istoty, jak i samego aparatu
pojęciowego służącego do jego opisania. Słowa i terminy jako narzędzia i oprzyrządowanie z epoki modernizmu nie mogą w pełni oddać tego, co postmodernistyczne. „Zanurzenie” w nowej rzeczywistości społecznej, której głównym wyznacznikiem są zmiany w sposobie i zakresie komunikacji międzyludzkiej, prowadzi do zanikania tego, co do tej pory
zwykliśmy nazywać tożsamością jednostkową. W kontekście doświadczanej aktualnie
rzeczywistości społecznej trudno jest więc przyjąć, iż możemy mieć do czynienia z zintegrowaną osobowością, stanowiącą w pewnym sensie odzwierciedlenie zasad strukturyzacji naszego rozproszonego, a jednocześnie multiwersyjnego świata społecznego (T. Leszniewski, 2008, s. 227).
Zmienia się więc zakres postrzegania i rozumienia obrazu JA. Mówiąc językiem Gergena proces nasycania i zaludnienia JA prowadzi do kształtowania się ponowoczesnej
świadomości. Według A. Giddensa rozbicie świata i jego rozproszenie na konteksty skutkuje analogicznym procesem w strukturze samej tożsamości (A. Giddens, 2010, s. 227). To
co pozostaje to podmiot zdecentralizowany, który odnajduje swoją tożsamość w elementach języka, czy dyskursu (ibidem).
I tu dochodzimy do idei narracyjności, która współgra z uprzednimi rozważaniami na
temat społecznej natury rzeczywistości i sposobów jej kreowania poprzez, albo za pomocą języka. Mamy więc do czynienia z kolejnym zwrotem, będącym naturalną konsekwencją tego pierwszego, tym razem określanym przez Martina Kreiswiirth’a mianem
narratywistycznego (M. Kreiswirth, 1994). Przy czym wkraczając na ten grunt wikłamy się
w kolejne spory dotyczące znaczenia tych terminów (naturalizm, temporalizm) (R. Nycz,
2001; K. Rosner, 2003). Istotą tych rozważań, wspólnym mianownikiem było uznanie narracji jako kluczowej struktury, która porządkuje doświadczenie i rozumienie człowieka.
Nie tyle więc ważne są same zdarzenia, jakich doświadcza jednostka, co opowieści budowane na ich podstawie, a zarazem nadające im jakiś mniej lub bardziej dookreślony sens (A. Burzyńska , 2008, s. 23).
Poszukiwanie owego sensu przez człowiek ma zatem charakter wybiórczy i subiektywny, składa się na kreowanie pewnych historii. Owe opowieści na zasadzie sprzężenia
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zwrotnego wpływają z kolei na to, co i jak postrzegamy. Można je przy tym podzielić na
tzw. duże i małe narracje (B. Janusz, K. Gdowska, B de Barbaro , 2008, s. 7). Te pierwsze
dotyczą życia społecznego, zasad w nim panujących, kultur, nauki, religii, itp. Drugie związane są natomiast z doświadczeniem osobistym jednostki, sposobem widzenia siebie
i swoich problemów, w tym także naszych relacji z innymi ludźmi. Oba typy narracji, wzajemnie powiązane i przenikające siebie, mają istotny wpływ, warunkują w pewnym sensie
losy ludzi (ibidem).
Narracja i narracyjność może być rozumiana jako rodzaj konstytucji tożsamości,
która pojawia się w miejscu dotychczasowych koncepcji JA (M. Reut, 2010). W ujęciu tym
tożsamość jest pewnym konstruktem, który powstaje za sprawą owych opowieści. Takie
podejście możemy odszukać m.in. w pracach A. MacIntyre’a, C. Taylora, A. Giddensa, czy
P. Ricoeura. Dla tego ostatniego narracyjna tożsamość jest tym, co nas konstytuuje, tym
co nie jest nam dane, a konstruowane w toku wzajemnie „przecinających się” opowieści –
opowiadam, więc jestem. Proces komponowania opowieści podlega zatem pewnej ewolucji opartej o wewnętrzną dynamikę temporalną („podmiot uczasowiony”). Takie ujęcie
z kolei podkreśla nieskończoność tego procesu i jego dynamiczny charakter – osobowość
nieustannie pozostaje w procesie zmiany podlegając wpływom autonarracji, w różnych
wymiarach, jako doświadczaniu siebie, doświadczaniu otaczającego świata, czy „innych
znaczących” (A. Burzyńska, 2008, s. 33).
Konwersacyjny wymiar relacji pomocowej
Do poglądów scharakteryzowanych w niniejszym artykule i spuścizny przywołanych
autorów często odwoływał się S. de Shazer, uznawany za jednego z głównych twórców
Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (S. de Shazer, 1988, 1994). Według de
Shazera jednym z rodzajów gry językowej jaką spotykamy w kontakcie z ludźmi przeżywającymi różne trudności, czy kłopoty jest gra skoncentrowana na problemie, która skupia
się na negatywnych aspektach rzeczywistości doświadczanej przez klienta i historii problemu/choroby/zaburzenia (diagnoza problemowa), podtrzymując tym samym ciągłość
i trwałość tego problemu (H. Ratner, E. George, Ch. Iverson, 2012, s. 19). W podobnym
duchu ujmuje to K. J. Gergen:
Nie jest tak, że nie spotykamy trudnych problemów w naszym życiu, problemów
które są realne i bolesne. Jednakże…, ta rzeczywistość jest konstruowana, problemy nie są usytuowane gdzieś „tam na zewnątrz”, jako rzeczywistość niezależna od nas samych, ale stają się tym czym są za sprawą specyficznego sposobu
w jaki negocjujemy ową rzeczywistość (K. J. Gergen, 1999, s. 170).
Bezpośrednią implikacją tych przekonań na gruncie Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach jest koncentracja na języku klienta i jego opowieści zmierzająca do użytecznej „dekonstrukcji”, służącej zmianie formy odczytania tego, co mówi klient. Dla podkreślenia znaczenia języka S. de Shazer mówił o tzw. text-focused reading. Przy czym wystrzegał się próby ścisłego zdefiniowania tego terminu, pozostawiając pewne pole do

jego interpretacji. Co więcej, odwołując się do Elizabeth Grosz i jej feministycznej interpretacji twórczości Jacques Lacan przyjmował, że podmiotem, który dokonuje owej analizy
jest zarówno konsultant, jak i sam klient (autor, jak i czytelnik) w procesie konwersacji,
jaka ma miejsce w trakcie relacji pomocowej (S. de Shazer , 1994, s. 36). Tak rozumiane
dialogiczne podejście wykorzystuje więc wewnętrzną logikę, zainteresowanie, strukturę
konstrukcji myślowych klienta do stworzenia przestrzeni na nowe znaczenia, czy odczytania tego, co i po co on mówi/myśli. Istotę tego odzwierciedla sposób używania języka
klienta w celu wykreowania różnicy, która spowoduje rozwój nowych możliwości rozumienia, zachowania, odczuwania, itp., czyli umożliwi dokonanie pożądanej przez samego
klienta zmiany. Tym samym głównym narzędziem zmiany jest język (K. G. Deissler, 1998,
s. 68). Znaczenie tego narzędzia podkreśla także Klaus G. Deissler, który wskazuje:
Rozmawiamy z naszymi klientami, angażując się w konwersację, interakcję terapeutyczną, z czego większa część zachodzi w języku i poprzez język. Pociąga to
za sobą odpowiednie rozumienie języka, któremu przyznaje się istotny wkład
w tworzenie rzeczywistości (ibidem).
Rozmowa z klientem może być więc postrzegana jako współtworzenie przez konsultanta i klienta rzeczywistości społecznej w obszarze językowym. Jest to zatem pewnego rodzaju sztuka konwersacji. Nowa rzeczywistość, rzeczywistość zmiany generowana
jest wspólnie w procesie współpracy z klientem. Kluczem do niej jest język, rozumiany,
odwołując się do idei społecznego konstrukcjonizmu, nie tyle jako określony, specyficzny
kod wymiany informacji, ale raczej, jako tworzywo, materia społecznej rzeczywistości
(in-formować)5.
Steve de Shazer nawiązując bezpośrednio do F. de Saussure i L. Wittgensteina, traktuje język jako zestaw „gier językowych” (S. D. Miller, M. A. Hubble, B. L. Duncan, 1996,
s. 29). Przy czym ową grę językową nie sprowadza tylko i wyłącznie do wypowiadanych
słów, rozumiejąc język jako repertuar zachowań, na które oprócz warstwy werbalnej
składają się także gesty, ekspresja, milczenie, itp.(J. K. Simon, T. S. Nelson, 2007, s. 165).
W trakcie konwersacji klient za sprawą dialogu z konsultantem „negocjuje” i uzgadnia
w pewien sposób określoną wersję percepcji swojej rzeczywistości, problemów i rozwiązań. L. Isabeart (za L. Wittgensteinem) podkreśla, że język to potężne narzędzie, którym
władamy: Język może być użyty, aby zwodzić, kluczyć, ale także aby leczyć (L. Isebaert,
M. C. Cabie). Klucze niezbędne do określenia rozwiązań są dostępne w tym, co mówi
klient, trzeba je tylko rozpoznać i spożytkować (P. Z. Jackson, M. McKergow, 2002, s.3).
Rozmowa służy tworzeniu określonych map, za pomocą których klienci „nawigują”
w swoim realnym życiu (L. Isebaert, M. C. Cabie , s. 27). Przywołany autor nawiązuje tym
samym do G. Bateson’a i A. Korzybskiego, który utrzymywali, że mapa to nie terytorium.
Mapy stanowią mentalny obraz subiektywnej rzeczywistości postrzeganej przez klienta.
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Według S. de Shazera w twierdzeniach takich możemy odnaleźd także nawiązania do idei „radykalnego
konstytywizmu”, czy też „werbalnego realizmu” (zob. S. de Shazer, 1988, s. 63).
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Za pomocą operacji językowych można je zmieniać, modyfikować, a tym samym wpływać
na zachowania klienta. Z tezą tą co prawda dyskutuje H. von Fóster, który twierdzi, że
mapa jest terytorium, postulując tym samym potrzebę ponownego połączenia mapy i terytorium, którego efektem będzie pewna zgodność pomiędzy mową, a działaniem klienta. W gruncie rzeczy więc autorzy ci mówią o tym samym (K. G. Deissler , 1998, s. 71).
Rozmawiając z klientem chodzi przede wszystkim o to, aby sposób prowadzenie
tego dialogu oraz wersja uzgodnień będąca jego efektem, były najbardziej użyteczne dla
samego klienta. Dzieje się tak wtedy, kiedy wychodzimy poza problem i jego interpretacje, wchodząc na ścieżkę poszukiwania zasobów klienta i pożądanych przez niego rozwiązań (J. Szczepkowski, 2010, s. 58-59). Steve de Shazer za kluczową kwestię w rozmowach z klientami uznawał koncentracje na tekście (text-focused), czyli słowach i języku
klienta oraz informacjach, które za ich pośrednictwem są przekazywane (A. Macdonald,
2007, s. 8). Naturalną konsekwencją przyjęcia takiego założenia jest prostota języka, jaki
jest stosowany w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.
Inną z właściwości języka używanego w tym modelu jest kreowanie możliwości oraz
pozytywnych oczekiwań (B. O’Hanlon, 2000, s. 96-97). Taki rodzaj języka w sposób naturalny buduje kategorie wyboru i zmiany. Sprowadza się on przy tym do przestrzegania
określonych zasad, spośród których warto zwrócić uwagę m.in. na potrzebę:
 Stosowania języka obecności, czyli mówienie o tym, co będzie, jest i było, a nie
o tym, czego nie będzie, nie ma i nie było;
 Unikania określonych sformułowań i słów, które prowadzą do tzw. generalizacji, czy
absolutyzacji, m.in. tzw. kwantyfikatorów wielkich, np.: nigdy, zawsze, wszystko,
kompletnie, całkowicie, ale, dlaczego, itp.;
 Unikania mówienia o kliencie, jak o problemie poprzez używanie określonych etykiet, np. alkoholik, narkoman. Etykiety mają to do siebie, że „zapadają” w świadomości zarówno klienta, jaki i osoby z nim pracującej i bardzo trudno jest się ich
pozbyć;
 Stosowanie języka presupozycji, tzn. używanie takich konstrukcji językowych, które
wynikają z założenia, że klient jest zdolny osiągnąć zmianę, np.:Załóżmy, że to spotkanie będzie dla Ciebie korzystne. Po czym poznasz, że warto było podjąć takie wyzwanie?.
Istotną rolę w dialogu pomocowym pełnią pytania. Sama forma, jak i zawartość
pytań powinna pozostawiać klientowi maksymalną wolność wyboru. Klaus G. Deissler
uznaje, że znaczenie mają tylko te rozmowy, które otwierają możliwości (K. G. Deissler,
1998, s. 49). Z kolei S. de Shazer zauważa, że możemy odkryć znaczenie swoich słów,
tylko poprzez ich użycie.
Jakiekolwiek słowa wybiorę, aby opisać to, o czym mówię, dokonuję ich wyboru
w pewien sposób wewnętrznie. Wychodzą one z moich ust i mój rozmówca reaguje na nie w taki czy inny sposób. Ja sam odkrywam wówczas czy one znaczą to,
co myślałem, czy też zupełnie coś innego (M. F. Hoyt, 2001, s. 172).

Wypowiedź tę można sprowadzić do stwierdzenia, że tak naprawdę to odpowiedź
klienta konstytuuje nasze pytanie. Nie wiemy, jakie pytanie zadaliśmy dopóki nie usłyszymy odpowiedzi klienta. Owa odpowiedź decyduje, zatem w istocie i rozstrzyga tę kwestię, przesądzając o czym tak „naprawdę” rozmawiamy i czy ta rozmowa jest pomocna
naszemu klientowi.
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