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Wstêp
Od najdawniejszych czasów po dzieñ
dzisiejszy baœñ budzi³a g³êbokie prze¿ycia,
sk³ania³a do przemyœleñ, a tak¿e stanowi³a
formê rozrywki, bawi³a s³uchaczy. Wykorzystywanie opowiadañ, bajek i baœni dla celów edukacyjnych, dla niesienia pomocy w radzeniu sobie
z konfliktami wewnêtrznymi, ma d³ug¹ tradycjê.
Mo¿na wyró¿niæ dwie g³ówne szko³y, w których
wykorzystywano bajkê, jako narzêdzie psychoterapeutyczne: jungowsk¹ i freudowsk¹. Jungowska okaza³a siê byæ bardziej p³odn¹ w nowe
sposoby wykorzystywania opowieœci terapeutycznych. Mo¿na tu wymieniæ takich autorów, jak:
Marie Louise von Franz (9) czy Brunnon
Bettelheim (3).
Specyfika bajki terapeutycznej wi¹¿e siê
z funkcjami, jakie mo¿e pe³niæ. Umo¿liwia ona
lepsze zrozumienie siebie i w³asnych mo¿liwoœci, s³u¿y przeformu³owaniu sytuacji trudnych,
poznaniu nowych strategii radzenia sobie (2, 7).
Baœnie i bajki mog¹ staæ siê skutecznym
narzêdziem w pracy z dzieæmi, u których mia³a
miejsce deprywacja emocjonalna oraz z osobami doros³ymi doœwiadczaj¹cymi kryzysu ¿yciowego. Baœnie spe³niaj¹ rolê ochronn¹ w sytuacji,
w której zbyt trudna jest bezpoœrednia konfrontacja z problemem. Wtedy w³aœnie dobór odpowiedniej opowieœci, dostosowanej do potrzeb
pacjenta przynosi dobre rezultaty. Jeœli nast¹pi
identyfikacja pacjenta z bohaterem opowieœci

oraz prze¿ywanym przez niego konfliktem,
mo¿liwe staje siê uzyskanie dostêpu do g³êboko
skrywanych prze¿yæ, doœwiadczeñ.

Cel pracy
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie bajki, opowieœci terapeutycznej, jako metody
pracy nad deficytami emocjonalnymi, jednej
z metod interwencji terapeutycznej. Wymienione
zosta³y tak¿e terapeutyczne funkcje bajek oraz
zasady ich tworzenia.

Terapeutyczne zastosowania bajek
W praktyce klinicznej i literaturze przedmiotu
odnaleŸæ mo¿na liczne przyk³ady zastosowania
opowieœci terapeutycznej. Bywa stosowana
w celach relaksacyjnych, psychoedukacyjnych
oraz psychoterapeutycznych (6, 7). Najczêœciej
wymieniana jest jako jedna z technik stosowanych
w ramach terapii strategicznej czy hipnoterapii,
choæ œlady jej wykorzystania odnaleŸæ mo¿na we
wszystkich rodzajach pracy terapeutycznej.
Bajki czy opowieœci terapeutyczne stosuje
siê, aby naœwietliæ pacjentowi nowe mo¿liwoœci,
pobudziæ jego zdolnoœci do radzenia sobie z problemem, by zasiewaæ odpowiednie sugestie
oraz dawaæ nadziejê na szczêœliwe zakoñczenie.
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Szczególnym wskazaniem do stosowania
opowieœci terapeutycznych wydaj¹ siê byæ
sytuacje, w których komunikacja bezpoœrednia
nie przynosi po¿¹danych efektów a bezpoœrednia konfrontacja z problemem jest dla
pacjenta zbyt obci¹¿aj¹ca. Mog¹ równie¿ s³u¿yæ
przekazywaniu treœci trudnych do przyjêcia na
poziomie œwiadomym.
Uzasadnieniem dla stosowania w terapii,
komunikacji poœredniej, polegaj¹cej na u¿yciu
jêzyka bajki, metafory, symbolu jest mo¿liwoœæ
przekraczania w ten sposób poziomu œwiadomoœci i docierania do podœwiadomoœci pacjenta,
która wywiera znacz¹cy wp³yw zarówno na
zachowanie dziecka, jak i osoby doros³ej. Komunikowanie siê w terapii poprzez bajkê sprawia, i¿
nie jest konieczna bezpoœrednia konfrontacja
pacjenta z przedstawionym problemem, dziêki
czemu nie uaktywnia siê jego opór wobec sugerowanej zmiany. Tworzone na potrzeby terapii,
opowieœci, bajki terapeutyczne mówi¹ o konfliktach wewnêtrznych pacjenta w sposób, który
czyni je mniej zagra¿aj¹cymi (2).
Celem bajek psychoterapeutycznych jest
redukcja lêku powsta³ego w wyniku negatywnych
doœwiadczeñ, czy braku zaspokojenia potrzeb
emocjonalnych (2, 3). Na przyk³ad niezaspokojona potrzeba mi³oœci rodzi w pacjencie ci¹g³y lêk
przed byciem odepchniêtym, porzuconym.
Wzmocnienie poczucia w³asnej wartoœci oraz
doœwiadczenie mi³oœci poprzez identyfikacjê
z bohaterem baœni, który j¹ otrzymuje, s¹
sposobami redukcji tego lêku.
Jedno z mo¿liwych zastosowañ baœni, bajek
czy opowieœci terapeutycznych, to pomoc dzieciom, jak równie¿ doros³ym, których dotychczasowe ¿ycie by³o pe³ne strat, wielu bolesnych
doœwiadczeñ, urazów. Wymienione techniki
terapeutyczne mog¹ zwiêkszaæ œwiadomoœæ
w³asnych zasobów, pobudzaæ fantazjê, a przede
wszystkim przynosiæ nadziejê. Dzieje siê tak,
dlatego, ¿e bohater bajki, z którym pacjent siê
identyfikuje, podobnie jak on sam ponosi straty,
doznaje cierpienia, a tak¿e pope³nia wiele
b³êdów, zanim osi¹gnie swój cel. Pacjent
nabiera przekonania, ¿e osoba, która doœwiadczy³a niebezpieczeñstw, dozna³a cierpienia,
staje siê dojrza³ym cz³owiekiem oraz uœwiadamia sobie, ¿e pope³nianie b³êdów jest czêœci¹
naszego rozwoju. Poprzez te informacje dociera-
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j¹ce bezpoœrednio do nieœwiadomoœci, pacjent
zyskuje wiêksz¹ tolerancjê wobec samego siebie i swoich, czasem nieskutecznych dzia³añ czy
nieodpowiednich wyborów. Zaczyna rozumieæ,
¿e jego postêpowanie jest czymœ naturalnym,
a klêski i cierpienia nie tylko rani¹, ale tak¿e
prowadz¹ do duchowej dojrza³oœci. Pozytywne
zakoñczenie bajki przynosi nadziejê, ¿e ¿ycie
pacjenta równie¿ mo¿e zmieniæ swój bieg, ¿e
mo¿liwe jest odnalezienie szczêœcia i spe³nienia.
Specyficznym odbiorc¹ bajek terapeutycznych s¹ dzieci. To w³aœnie one ¿yj¹ czêsto
w œwiecie magii i baœni. S³uchanie i ogl¹danie
bajek jest jednym z ulubionych sposobów spêdzania przez nie czasu. Jest to sposób poznawania
œwiata zewnêtrznego, tego, co dot¹d nieznane.
Procesowi temu towarzysz¹ ró¿norodne emocje,
bêd¹ce reakcj¹ na baœniowe wydarzenia.
W zwi¹zku z tym dzieci s¹ bardzo dobrymi
odbiorcami bajek terapeutycznych, gdy¿ traktuj¹
je, jako naturalny element swojego œwiata.
Zabawa oraz pos³ugiwanie siê wyobraŸni¹ to
niezast¹pione sposoby zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejêtnoœci. Przygl¹daj¹c siê
dzieciêcym zabawom mo¿na dostrzec, jak wiele
z nich polega na naœladownictwie zaobserwowanych wzorców. Podczas opowiadania bajek
wykorzystywana jest m.in. ta w³aœnie zasada
uczenia siê (3, 4, 7, 8).

Zasady tworzenia opowieœci
terapeutycznych
Warto w tym miejscu przytoczyæ najwa¿niejsze zasady tworzenia opowieœci terapeutycznych.
1. Przede wszystkim nale¿y spróbowaæ spojrzeæ
na zaistnia³y problem oczyma pacjenta,
dostrzec kluczowe elementy trudnej sytuacji,
a tak¿e zasoby, które mog¹ zostaæ wykorzystane w procesie terapii.
2. Opowiadania terapeutyczne powinny opieraæ
siê na rzeczywistych wydarzeniach z ¿ycia
pacjenta.
3. Kolejnym wa¿nym elementem jest imiê bohatera. Musi byæ ono starannie dobrane. Mo¿e
zaczynaæ siê od tej samej litery, co imiê dziecka, czy doros³ego pacjenta, poddanych terapii
lub mieæ podobne brzmienie. Nie powinno byæ
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jednak identyczne, gdy¿ mog³oby to utrudniaæ
uzyskanie poczucia bezpieczeñstwa, odpowiedniego dystansu wobec omawianych
problemów.
4. Nale¿y tak¿e odpowiednio dobraæ okolicznoœci, w jakich rozgrywa siê akcja naszej opowieœci. Bohater mo¿e mieæ podobny dom,
rodzinê. Mo¿e mieæ zbli¿one cechy, czy zainteresowania.
5. Oczywiœcie bohater bajki, któr¹ tworzymy
boryka siê z podobnym problem, jak osoba,
której próbujemy pomóc.
Opisane powy¿ej zasady umo¿liwiaj¹ identyfikacjê z bohaterem opowieœci. Warto pamiêtaæ,
i¿ dzieciom, ale równie¿ i osobom doros³ym
czêsto trudno jest zwerbalizowaæ doœwiadczany
lêk czy niepokój. Czasami mog¹ mieæ równie¿
trudnoœci z jego rozpoznaniem, mimo, i¿ znajduje on odzwierciedlenie w ich zachowaniu.
S³uchanie historii o kimœ, kto ma podobny
problem, jest ogromnym pocieszeniem. Daje
poczucie, i¿ nie jest siê jedyn¹ osob¹, która
doœwiadcza tego typu trudnoœci. Sposoby radzenia sobie z problemami, stosowane przez
bajkowego bohatera, który pod wieloma wzglêdami jest do podobny do pacjenta, mog¹ natomiast
zostaæ wykorzystane w rzeczywistym œwiecie,
wydaj¹ siê bowiem naturalne, oczywiste (5, 7, 8).
Tworzenie opowieœci terapeutycznych jest
³atwiejsze ni¿ mo¿e siê wydawaæ, poniewa¿ w
gruncie rzeczy bohaterowie oraz fabu³a ju¿
istniej¹. Nale¿y odpowiednio je wykorzystaæ oraz
stworzyæ pozytywne zakoñczenie historii, wskazuj¹c jednoczeœnie sposób, w jaki zosta³o ono
osi¹gniête. Przyjrzyjmy siê zatem zasadom
tworzenia zakoñczenia opowieœci terapeutycznych:
1. Przede wszystkim powinno byæ ono pozytywne, dawaæ nadziejê na znalezienie wyjœcia
z trudnej sytuacji.
2.1Rozwi¹zanie musi zostaæ przedstawione
w formie, która sprawi, i¿ pacjent bêdzie móg³
wykorzystaæ je realnych sytuacjach.
Bajka terapeutyczna pozwala oderwaæ siê od
rzeczywistoœci i z innej perspektywy zobaczyæ
swoje problemy, np. wpisane w losy innych ludzi,
zwierz¹t czy bajkowych postaci. U³atwia wyst¹pienie mechanizmów: naœladownictwa, identyfikacji
i przewarunkowania. Mo¿e przynosiæ przynajmniej czêœciowe zaspokojenie deprywowa-

nych potrzeb, zwiêkszaæ poczucie w³asnej
wartoœci pacjenta. Opowieœæ terapeutyczna
mo¿e byæ równie¿ Ÿród³em wsparcia, wiedzy,
mo¿e stymulowaæ nowe sposoby myœlenia oraz
wskazywaæ potencjalne rozwi¹zania. S³uchanie
bajki jest pierwszym krokiem ku zmianie, pocz¹tkowo dokonywanej w wyobraŸni, a nastêpnie zdobyte dziêki bajce umiejêtnoœci mog¹
zostaæ wykorzystane w rzeczywistym œwiecie.
Opowieœci terapeutyczne pozwalaj¹ s³uchaczom
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o sobie samych
i w³asnych problemach. Poprawiaj¹ ich stan
emocjonalny, obni¿aj¹c napiêcie spowodowane
prze¿ywanymi trudnoœciami (1, 5, 6, 7).
Kiedy jako rodzice, b¹dŸ terapeuci opowiadamy bajki terapeutyczne, przekazujemy bardzo
wa¿ne treœci równie¿ dziecku mieszkaj¹cemu
w ka¿dym z nas. Dopuœæmy zatem do g³osu
dziecko, które ka¿dy z nas ma w sobie, a wtedy
opowiadanie bajek stanie siê niezwykle ³atwe.
Na zakoñczenie przedstawiamy pocz¹tek
opowieœci terapeutycznej, która mo¿e pos³u¿yæ
rozwi¹zaniu trudnoœci, zwi¹zanych z adaptacj¹
w nowym œrodowisku oraz z podjêciem nowej roli
– roli ucznia.
…Dawno temu w ma³ym domku wœród innych
ma³ych domków ¿y³ sobie ch³opczyk o imieniu
Adaœ. Adaœ mieszka³ z mam¹, tat¹ i królikiem
Tuptusiem. Chodzi³ do pierwszej klasy du¿ej
szko³y, która mieœci³a siê niedaleko jego domu.
Adaœ by³ dumny, ¿e ju¿ nie jest przedszkolakiem,
¿e ma prawdziwy tornister, pióro, zeszyty. Przez
ca³e wakacje nie móg³ siê doczekaæ pierwszego
dnia szko³y, spotkania nowych kolegów i pani
nauczycielki.. Coœ jednak zmieni³o siê po pierwszych dniach pobytu Adasia w szkole. Ch³opczyk
stawa³ siê coraz smutniejszy, wieczorami nie
móg³ zasn¹æ a jego ulubiony miœ by³ ca³y mokry
od ³ez. Królik siedzia³ samotnie w klatce, bo Adaœ
nie mia³ ochoty siê z nim bawiæ, jego ulubione
autko dawno nie wyjecha³o na ¿adn¹ trasê.
W szkole Adaœ ca³y czas sta³ na boku i czeka³, a¿
mama zabierze go do domu. Patrzy³ za smutkiem, jak inne dzieci graj¹ w pi³kê...
Przedstawiony fragment opowieœci terapeutycznej ilustruje najwa¿niejsze zasady pos³ugiwania siê bajk¹, jako metod¹ terapii. Treœæ bajki
dostosowana jest do sytuacji, w której mo¿e
znajdowaæ siê ch³opiec rozpoczynaj¹cy edukacjê szkoln¹. Identyfikacja z bohaterem opowieœ-
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ci umo¿liwi pokonanie razem z nim pojawiaj¹cych siê przeszkód i trudnoœci oraz odnalezienie rozwi¹zania, które sprawi, i¿ szko³a stanie siê
byæ mo¿e jednym z ulubionych miejsc dziecka.

Podsumowanie
Uzasadnieniem dla stosowania w terapii,
komunikacji poœredniej, polegaj¹cej na u¿yciu
jêzyka bajki, metafory, symbolu jest mo¿liwoœæ
przekraczania w ten sposób poziomu œwiadomoœci i docierania do podœwiadomoœci pacjenta.
Komunikowanie siê w terapii poprzez bajkê
sprawia, i¿ nie jest konieczna bezpoœrednia konfrontacja pacjenta z przedstawionym problemem,
dziêki czemu nie uaktywnia siê jego opór wobec
sugerowanej zmiany. Tworzone na potrzeby
terapii, opowieœci, bajki terapeutyczne mówi¹
o konfliktach wewnêtrznych pacjenta w sposób,
który czyni je mniej zagra¿aj¹cymi. Jednoczeœnie bajka terapeutyczna pozwala oderwaæ siê
od rzeczywistoœci i z innej perspektywy zobaczyæ
swoje problemy, np. wpisane w losy innych ludzi,
zwierz¹t czy bajkowych postaci.

bajkê nie zmusza do bezpoœredniej konfrontacji
pacjenta z przedstawionym problemem, przez
co nie uaktywnia siê opór pacjenta wobec
zmiany. Tworzone na potrzeby terapii opowieœci,
bajki terapeutyczne mówi¹ o konfliktach
wewnêtrznych i lêkach drêcz¹cych pacjenta
w sposób, pozwalaj¹cy na rozumienie ich na
poziomie podœwiadomym.
Celem bajek psychoterapeutycznych jest redukcja lêku powsta³ego w wyniku negatywnego
doœwiadczenia czy niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Bajka terapeutyczna pozwala oderwaæ siê od rzeczywistoœci i zobaczyæ problemy
z innej perspektywy, np. wpisane w losy innych
ludzi, zwierz¹t czy bajkowych postaci; u³atwia wyst¹pienie mechanizmów: naœladownictwa, identyfikacji i przewarunkowania; dowartoœciowuje pacjenta, daje mu wsparcie, przekazuje now¹ wiedzê, stymuluj¹c nowy sposób myœlenia i wskazuj¹c sposoby radzenia sobie. S³uchanie bajki jest
pierwszym krokiem ku zmianie, pocz¹tkowo dokonywanej w wyobraŸni, a potem zdobyte dziêki
bajce umiejêtnoœci mog¹ byæ sprawdzone w rzeczywistym œwiecie.
S³owa kluczowe: psychoterapia,
terapeutyczna, deficyty emocjonalne

bajka

Streszczenie
Summary
Wykorzystywanie opowiadañ, bajek i baœni
dla celów edukacyjnych czy nios¹cych pomoc
w radzeniu sobie z konfliktami wewnêtrznymi ma
d³ug¹ tradycjê. Stosunkowo niedawno sta³y siê
równie¿ metod¹ interwencji terapeutycznej.
Bajki czy opowieœci terapeutyczne stosuje siê,
aby naœwietliæ pacjentowi nowe mo¿liwoœci,
pobudziæ jego zdolnoœci do radzenia sobie z problemem, a tak¿e by zasiewaæ odpowiednie
sugestie czy dawaæ nadziejê na szczêœliwe
zakoñczenie, czyli takie, jakie zosta³o przedstawione w bajce.
Uzasadnieniem do stosowania w terapii
komunikacji poœredniej poprzez u¿ycie jêzyka
bajki, metafory, symbolu jest to, ¿e jêzyk ten
przekracza poziom œwiadomoœci i dociera do
nieœwiadomoœci pacjenta. A nieœwiadomoœæ to
potê¿ny czynnik, który z t¹ sam¹ si³¹ wp³ywa na
zachowanie zarówno dziecka, jak i doros³ego
pacjenta. Komunikowanie siê w terapii poprzez
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Applying the stories, fables and fairy tales for
the educational purpose or in helping to overcome internal conflicts has a long tradition.
Relatively recently they became also a method
of psychotherapeutic intervention. Fairy tale or a
story is used to make clear new opportunities for
the patient, to stimulate his skills to coping with
problem, make changes and to suggest him and
to give a hope for a happy end like in the fairy
tale. The language of fairy tale, metaphors,
symbols exceeds the levels of consciousness,
reaches the patient’s sub-consciousness
whence may be applied in the therapy of indirect communication. The sub-consciousness
is a powerful factor influencing the behavior of
either adult or child. Communication through the
fairy tale doesn’t force the patient to the direct
confrontation with the problem arisen, what
makes the patient’s resistance against the
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change non active. The stories and fairy tales
created for the therapeutic purpose tell about the
patient’s internal conflicts and stressing him
fears in a way enabling their sub-conscious
understanding. The aim of the psychotherapeutic fairy tales is a reduction of fear arisen as
a result of either negative experience or not
satisfied emotional needs. The therapeutic fairy
tale allows to tear one-self away from the reality
and to look at his (her) problems from different
perspective. Listening to the fairy tale is a first
step towards changes, initially being made in
imagination, then checking the experiences
achieved thanks to the fairy tale in the real world.

3.

Key words: psychotherapy, therapeutic
fable, emotional deficits

9.

Piœmiennictwo
1.

2.

Angelo C.: The use of metaphoric object in
family therapy. American Journal of Family
Therapy, 1981, 9, 69–78.
Barker Ph.: Metafory w psychoterapii. Terapia
i praktyka. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 1997.

4.
5.

6.

7.
8.

Bettelheim B.: Cudowne i po¿yteczne. O
znaczeniach i wartoœciach baœni. Pañstwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
Brett D.: Bajki, które lecz¹. Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2002.
Gersie A., King N.: Drama. Tworzenie
opowieœci w edukacji i terapii. Wydawnictwo
Cyklady, Warszawa 1997.
Kaduson H., Schaefer Ch.: Zabawa w
psychoterapii.
Gdañskie
Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdañsk 2002.
Molicka M.: Bajkoterapia. Media Rodzin,
Poznañ 2002.
Palazzoli S. M., Boscolo L. G., Cecchin G. F.,
Prata G.: The treatment of children brief treatment of their parents. Family Process, 1974,
13, 429–442.
von Franz M. L.: C. G. Jung his myth in our
times. Putnam, New York 1975.

Adres do korespondencji
dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Zak³ad Psychologii
Œl¹skiej Akademii Medycznej
ul. Medyków 12
40–752 Katowice
e-mail: kamillamatusiewicz@poczta.onet.pl

137

