
Fairy tale as a method of working over the emot ional defic its

Zak³ad Psychol ogii Œl¹skiej Akad emii Medyczn ej

Wstêp

Od najdawn iejsz ych czasów po dzieñ
dzisiejs zy baœñ budzi³a g³êbokie prze¿ycia,
sk³ania³a do przemyœl eñ, a tak¿e stanowi³a
formê rozrywki, bawi³a s³uchac zy. Wykor zyst y -
wan ie opowi adañ, bajek i baœni dla celów eduk a -
cy jnych, dla niesien ia pomocy w radzen iu sobie
z kon flikt ami wewnêtrz nymi, ma d³ug¹ tradycjê.
Mo¿na wyró¿niæ dwie g³ówne szko³y, w których
wykor zyst ywano bajkê, jako narzê dzie psychot e -
ra peu tycz ne: jungowsk¹ i freu dowsk¹. Jungows -
ka okaza³a siê byæ bardziej p³odn¹ w nowe
sposoby wykor zyst ywan ia opowi eœci terap euty -
cznych. Mo¿na tu wymie niæ takich autor ów, jak:
Marie Louise von Franz (9) czy Brunnon
Bettelheim (3).

Specyf ika bajki terap euty cznej wi¹¿e siê
z funk cjami, jakie mo¿e pe³niæ. Umo¿ liwia ona
lepsze zrozum ienie siebie i w³asnych mo¿liw o -
œci, s³u¿y prze formu³owaniu sytua cji trud nych,
poznan iu nowych stra teg ii radzen ia sobie (2, 7).
Baœnie i bajki mog¹ staæ siê skuteczn ym
narzêdzi em w pracy z dzieæmi, u których mia³a
miej sce depryw acja emoc jona lna oraz z osob a -
mi doros³ymi doœw iad czaj¹cymi kryzysu ¿yci o -
we go. Baœnie spe³niaj¹ rolê ochronn¹ w sytua cji,
w której zbyt trudna jest bezpo œrednia konfront a -
cja z problem em. Wtedy w³aœnie dobór odpow ie d -
niej opowi eœci, dostos owa nej do potrzeb
pacjenta przy nosi dobre rezult aty. Jeœli nast¹pi
ident yfi kac ja pacjenta z bohat erem opowi eœci

oraz prze¿ ywa nym przez niego konflikt em,
mo¿liwe staje siê uzys kanie dost êpu do g³êboko
skry wan ych prze ¿yæ, doœw iad czeñ.

Cel pracy

Celem niniejs zego artyku³u jest przed staw ie -
nie bajki, opowi eœci terap euty cznej, jako metody
pracy nad defic yta mi emoc jona lnymi, jednej
z metod interw encji terap euty cznej. Wymien ione 
zosta³y tak¿e terap euty czne funk cje bajek oraz
zasady ich tworzenia.

Terap euty czne zastos owa nia bajek

W prak tyce kliniczn ej i liter atu rze przed miotu
odnal eŸæ mo¿na liczne przyk³ady zastos owa nia
opowie œci terap euty cznej. Bywa stosow ana
w celach relaks acy jnych, psychoe duka cyj nych
oraz psychot era peu tycz nych (6, 7). Najczêœ ciej
wymien iana jest jako jedna z tech nik stosow any ch
w ramach terap ii stra teg icznej czy hipnot era pii,
choæ œlady jej wykor zyst ania odnal eŸæ mo¿na we 
wszyst kich rodzaj ach pracy terap euty cznej. 

Bajki czy opowie œci terap euty czne stosuje
siê, aby naœwie tliæ pacjent owi nowe mo¿liwo œci,
pobudziæ jego zdolnoœ ci do radzen ia sobie z pro -
blem em, by zasiewaæ odpow iednie suges tie
oraz dawaæ nadzi ejê na szczê œliwe zakoñ -
czenie.
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Szcze gólnym wska zan iem do stosow ania
opowie œci terap euty cznych wydaj¹ siê byæ
sytua cje, w który ch komun ika cja bezpo œre dnia
nie przy nosi po¿¹danych efek tów a bezp oœr -
ednia konfront acja z problem em jest dla
pacjenta zbyt obci¹¿aj¹ca. Mog¹ równie¿ s³u¿yæ
prze kaz ywa niu treœci trud nych do przy jêcia na
poziomie œwiadomym. 

Uzas adni eniem dla stosow ania w terap ii,
komun ika cji poœre dni ej, poleg aj¹cej na u¿yciu
jêzyka bajki, metaf ory, symbolu jest mo¿liw oœæ
prze krac zania w ten sposób poziomu œwiado -
moœci i docier ania do podœwi ado moœci pacjenta,
która wywiera znacz¹cy wp³yw zarówno na
zachow anie dziec ka, jak i osoby doros³ej. Ko mu -
n iko wan ie siê w terap ii poprzez bajkê spra wia, i¿
nie jest konieczna bezpoœre dnia konfront acja
pacjenta z przed staw ionym problem em, dziêki
czemu nie uakt ywnia siê jego opór wobec sugero -
wanej zmiany. Tworzone na potrzeby terap ii,
opowi eœci, bajki terap euty czne mówi¹ o konflik -
tach wewnêtrz nych pacjenta w sposób, który
czyni je mniej zagra¿aj¹cymi (2). 

Celem bajek psychot era peu tycz nych jest
redukc ja lêku powsta³ego w wyniku negat ywny ch 
doœwi adcz eñ, czy braku zaspok oje nia potrzeb
emoc jona lnych (2, 3). Na przyk³ad niezas poko -
jona potrzeba mi³oœci rodzi w pacjenc ie ci¹g³y lêk 
przed byciem odepchn iêtym, porzuc onym.
Wzmoc nien ie poczuc ia w³asnej wartoœ ci oraz
doœwia dczenie mi³oœci poprzez identyfikacjê
z bohat erem baœni, który j¹ otrzym uje, s¹
sposob ami redukcji tego lêku.

Jedno z mo¿liw ych zastos owañ baœni, bajek
czy opowie œci terap euty cznych, to pomoc dzie -
ciom, jak równ ie¿ doros³ym, któr ych dotychc za -
so we ¿ycie by³o pe³ne strat, wielu boles nych
doœwi adczeñ, urazów. Wymien ione tech niki
terap euty czne mog¹ zwiêk szaæ œwiad omoœæ
w³asnych zasob ów, pobud zaæ fanta zjê, a przede 
wszyst kim przyno siæ nadzie jê. Dzieje siê tak,
dlatego, ¿e bohat er bajki, z którym pacjent siê
ident yfi kuje, podobn ie jak on sam ponosi straty,
doznaje cier pien ia, a tak¿e pope³nia wiele
b³êdów, zanim osi¹gnie swój cel. Pacjent
nabiera prze kon ania, ¿e osoba, która doœw iad -
czy³a nieb ezp iec zeñstw, dozna³a cier pien ia,
staje siê dojrza³ym cz³owiek iem oraz uœwia -
damia sobie, ¿e pope³nianie b³êdów jest czêœci¹
naszego rozwoju. Poprzez te inform acje dociera -

j¹ce bezpoœ rednio do nieœwi adomoœci, pacjent
zyskuje wiêksz¹ tolera ncjê wobec samego sie -
bie i swoich, czasem nieskut eczny ch dzia³añ czy 
nieodp owi ednich wyborów. Zaczyna rozumi eæ,
¿e jego postêp owanie jest czymœ natur alnym,
a klêski i cier pien ia nie tylko rani¹, ale tak¿e
prowadz¹ do duchow ej dojrza³oœci. Pozyt ywne
zakoñ czen ie bajki przy nosi nadz iejê, ¿e ¿ycie
pacjenta równie¿ mo¿e zmieniæ swój bieg, ¿e
mo¿liwe jest odnal ezi enie szczê œcia i spe³nienia.

Specyf icznym odbiorc¹ bajek terap euty cz -
nych s¹ dzieci. To w³aœnie one ¿yj¹ czêsto
w œwiec ie magii i baœni. S³uchan ie i ogl¹danie
bajek jest jednym z ulub iony ch spos obów spêdza -
nia przez nie czasu. Jest to sposób poznaw ania
œwiata zewnêt rzn ego, tego, co dot¹d nieznane.
Proces owi temu towar zysz¹ ró¿no rodne emocje, 
bêd¹ce reakcj¹ na baœni owe wydar zenia.
W zwi¹zku z tym dzieci s¹ bardzo dobrymi
odbiorc ami bajek terap euty cznych, gdy¿ trak tuj¹ 
je, jako natur alny elem ent swojego œwiata.
Zabawa oraz pos³ugiw anie siê wyob raŸ ni¹ to
niezast¹pione sposoby zdobyw ania wiedzy i na -
byw ania nowych umiej êtn oœci. Przygl¹daj¹c siê
dziec iêc ym zabaw om mo¿na dostrzec, jak wiele
z nich polega na naœladownictwie zaobs erwo -
wan ych wzorc ów. Podczas opow iada nia bajek
wykor zyst ywana jest m.in. ta w³aœnie zasada
uczen ia siê (3, 4, 7, 8). 

Zasady tworzen ia opowieœ ci
terap euty cznych

Warto w tym miej scu przy toczyæ najwa ¿ ni ej -
sze zasady tworzen ia opowieœ ci terap euty cz -
nych.
1.  Przede wszyst kim nale¿y spróbo waæ spojrz eæ 

na zaistn ia³y problem oczyma pacjenta,
dostrzec kluczowe elem enty trud nej sytua cji,
a tak¿e zasoby, które mog¹ zostaæ wykor zyst a -
ne w proces ie terapii.

2. Opow iada nia terap euty czne powinny opieraæ
siê na rzeczyw ist ych wydar zeni ach z ¿ycia
pacjenta.

3.  Kolejn ym wa¿nym elem entem jest imiê bohat e -
ra. Musi byæ ono starann ie dobrane. Mo¿e
zaczyn aæ siê od tej samej litery, co imiê dziec -
ka, czy doros³ego pacjenta, poddan ych terap ii 
lub mieæ podobne brzmie nie. Nie powinno byæ 
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jednak ident yczne, gdy¿ mog³oby to utrud niaæ 
uzys kanie poczuc ia bezpie czeñstwa, odpo  -
wied ni ego dystansu wobec omaw iany ch
problemów. 

4.  Nale¿y tak¿e odpow iednio dobraæ okoli cznoœ -
ci, w jakich rozgrywa siê akcja naszej opo -
wieœ ci. Bohat er mo¿e mieæ podobny dom,
rodzinê. Mo¿e mieæ zbli¿o ne cechy, czy zaint e -
re sow ania.

5.  Oczyw iœc ie bohat er bajki, któr¹ tworzymy
boryka siê z podobn ym problem, jak osoba,
której próbujemy pomóc. 
Opis ane powy ¿ej zasady umo¿ liw iaj¹ iden tyf i -

kacjê z bohat erem opowi eœci. Warto pamiê taæ,
i¿ dzie ciom, ale równ ie¿ i osobom doros³ym
czêsto trudno jest zwer balizowaæ doœw iadczany
lêk czy niep okój. Czasami mog¹ mieæ równie¿
trudno œci z jego rozpoz nani em, mimo, i¿ znaj -
duje on odzwierc iedl enie w ich zachow aniu.
S³uchan ie histor ii o kimœ, kto ma podobny
problem, jest ogromn ym pocies zeni em. Daje
poczuc ie, i¿ nie jest siê jedyn¹ osob¹, która
doœwia dcza tego typu trudno œci. Sposoby ra -
dzen ia sobie z problem ami, stosow ane przez
bajkow ego bohat era, który pod wieloma wzglêda -
mi jest do podobny do pacjenta, mog¹ natom iast
zostaæ wykor zyst ane w rzeczyw ist ym œwiecie,
wydaj¹ siê bowiem natur alne, oczyw iste (5, 7, 8).

Tworzen ie opowieœ ci terap euty cznych jest
³atwiejs ze ni¿ mo¿e siê wydawaæ, poniewa¿ w
grun cie rzeczy bohat ero wie oraz fabu³a ju¿
istniej¹. Nale¿y odpow iednio je wykor zystaæ oraz 
stwor zyæ pozyt ywne zakoñ czen ie histor ii, wska -
zuj¹c jedn oczeœnie sposób, w jaki zosta³o ono
osi¹gniête. Przyj rzyjmy siê zatem zasad om
tworzen ia zakoñcz enia opowieœ ci terap eu ty -
cznych:
1. Przede wszyst kim powinno byæ ono pozyt yw -

ne, dawaæ nadzi ejê na znalez ienie wyjœcia
z trud nej sytua cji. 

2.1Rozwi¹zanie musi zostaæ przed staw ione
w formie, która sprawi, i¿ pacjent bêdzie móg³
wykorzystaæ je realn ych sytua cjach.
Bajka terap euty czna pozwala oderwaæ siê od

rzeczy wistoœci i z innej perspekt ywy zobaczyæ
swoje problemy, np. wpisane w losy innych ludzi, 
zwierz¹t czy bajkow ych postaci. U³atwia wy st¹ pie -
nie mechan izmów: naœlad ownictwa, identy fikac ji
i prze war unko wan ia. Mo¿e przy nos iæ przy -
najmn iej czêœ ciowe zaspok oje nie depryw owa -

nych potrzeb, zwiêkszaæ poczuc ie w³asnej
wartoœ ci pacjenta. Opowieœæ terap euty czna
mo¿e byæ równi e¿ Ÿród³em wspar cia, wiedzy,
mo¿e stymu lowaæ nowe sposoby myœlen ia oraz
wskazy waæ potenc jalne rozwi¹zania. S³uchan ie
bajki jest pierw szym krokiem ku zmia nie, po -
cz¹tkowo dokon ywa nej w wyobr aŸni, a nastêp -
nie zdobyte dziêki bajce umiejê tnoœci mog¹
zostaæ wykor zyst ane w rzeczyw ist ym œwiecie.
Opowieœ ci terap euty czne pozwal aj¹ s³uchac zom 
dowie dzieæ siê czegoœ wiêcej o sobie samych
i w³asnych problem ach. Popraw iaj¹ ich stan
emoc jona lny, obni ¿aj¹c napi êcie spowod owa ne
prze¿y wan ymi trudno œci ami (1, 5, 6, 7). 

Kiedy jako rodzice, b¹dŸ terap euci opow iada -
my bajki terap euty czne, prze kaz uje my bardzo
wa¿ne treœci równ ie¿ dziec ku miesz kaj¹cemu
w ka¿dym z nas. Dopuœ æmy zatem do g³osu
dziec ko, które ka¿dy z nas ma w sobie, a wtedy
opow iada nie bajek stanie siê niezwyk le ³atwe.
Na zakoñcz enie przed staw iamy pocz¹tek
opowi eœci terap euty cznej, która mo¿e pos³u¿yæ
rozwi¹zaniu trudn oœci, zwi¹zanych z adapt acj¹
w nowym œrodo wis ku oraz z podjê ciem nowej roli 
– roli ucznia.

…Dawno temu w ma³ym domku wœród innych 
ma³ych domków ¿y³ sobie ch³opczyk o imien iu
Adaœ. Adaœ miesz ka³ z mam¹, tat¹ i króli kiem
Tuptus iem. Chodzi³ do pierw szej klasy du¿ej
szko³y, która mieœci³a siê niedal eko jego domu.
Adaœ by³ dumny, ¿e ju¿ nie jest przed szkol aki em, 
¿e ma praw dziwy tornis ter, pióro, zeszyty. Przez
ca³e wakac je nie móg³ siê docze kaæ pierw szego
dnia szko³y, spotkan ia nowych kolegów i pani
nauczyc ielki.. Coœ jednak zmieni³o siê po pierw -
szych dniach pobytu Adasia w szkole. Ch³opczyk 
stawa³ siê coraz smut niejs zy, wieczor ami nie
móg³ zasn¹æ a jego ulub iony miœ by³ ca³y mokry
od ³ez. Królik siedzia³ samotn ie w klatce, bo Adaœ 
nie mia³ ochoty siê z nim bawiæ, jego ulub ione
autko dawno nie wyjec ha³o na ¿adn¹ trasê.
W szko le Adaœ ca³y czas sta³ na boku i czeka³, a¿ 
mama zabier ze go do domu. Patrzy³ za smut -
kiem, jak inne dzieci graj¹ w pi³kê...

Przed staw iony frag ment opow ieœci terap eu -
ty cznej ilus truje najw a¿nie jsze zasady po s³u gi -
w ania siê bajk¹, jako metod¹ terap ii. Treœæ baj ki 
dostos owa na jest do sytua cji, w której mo¿e
znaj d owaæ siê ch³opiec rozpoc zynaj¹cy edu ka -
c jê szkoln¹. Ident yfi kac ja z bohat erem opowieœ -
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ci umo¿l iwi pokon anie razem z nim pojaw ia -
j¹ cych siê przes zkód i trudn oœci oraz odnal ezi e -
nie rozwi¹zania, które sprawi, i¿ szko³a stanie siê 
byæ mo¿e jednym z ulub iony ch miejsc dziec ka.

Podsum owa nie

Uzas adni eniem dla stosow ania w terap ii,
komun ika cji poœre dni ej, poleg aj¹cej na u¿yciu
jêzyka bajki, metaf ory, symbolu jest mo¿liw oœæ
prze krac zania w ten sposób poziomu œwiado -
moœci i docier ania do podœwi ado moœci pacjenta.
Komun iko wan ie siê w terap ii poprzez bajkê
sprawia, i¿ nie jest konieczna bezpoœre dnia kon -
fron t a cja pacjenta z przed staw ionym proble m em,
dziêki czemu nie uakt ywnia siê jego opór wobec
suger owa nej zmiany. Tworzone na potrzeby
terap ii, opowi eœci, bajki terap euty czne mówi¹
o konf likta ch wewnêtrz nych pacjenta w sposób,
który czyni je mniej zagra¿aj¹cymi. Jednocz -
eœnie bajka terap euty czna pozwala oderwaæ siê
od rzeczy wistoœci i z innej perspekt y wy zobaczyæ
swoje problemy, np. wpisane w losy innych ludzi, 
zwierz¹t czy bajkow ych postaci.

Stresz czen ie

Wykor zyst ywan ie opowi adañ, bajek i baœni
dla celów eduk acy jnych czy nios¹cych pomoc
w radzen iu sobie z konflikt ami wewnêtrz nymi ma 
d³ug¹ tradycjê. Stosunk owo niedawno sta³y siê
równie¿ metod¹ interw encji terap euty cznej.
Bajki czy opowi eœci terap euty czne stosuje siê,
aby naœwie tliæ pacjent owi nowe mo¿liwo œci,
pobudziæ jego zdolnoœ ci do radzen ia sobie z pro -
blem em, a tak¿e by zasiewaæ odpow iednie
suges tie czy dawaæ nadzi ejê na szczê œliwe
zakoñ czenie, czyli takie, jakie zosta³o przed -
staw ione w bajce.

Uzas adni eniem do stosow ania w terap ii
komun ika cji poœre dni ej poprzez u¿ycie jêzyka
bajki, metaf ory, symbolu jest to, ¿e jêzyk ten
prze krac za poziom œwia domo œci i dociera do
nieœwi adomoœci pacjenta. A nieœwia domoœæ to
potê¿ny czyn nik, który z t¹ sam¹ si³¹ wp³ywa na
zachow anie zarówno dziec ka, jak i doros³ego
pacjenta. Komun iko wan ie siê w terap ii poprzez

bajkê nie zmusza do bezpoœredniej konfront acji
pacjenta z przed staw ionym problem em, przez
co nie uakt ywnia siê opór pacjenta wobec
zmiany. Tworzone na potrzeby terap ii opowi eœci, 
bajki terap euty czne mówi¹ o konflikt ach
wewnêtrz nych i lêkach drêcz¹cych pacjenta
w spo sób, pozwal aj¹cy na rozum ienie ich na
poziomie podœwiadomym. 

Celem bajek psychot era peu tycz nych jest re -
dukc ja lêku powsta³ego w wyniku negat ywne go
doœwi adczenia czy niezas poko jon ych potrzeb em -
o c jona lnych. Bajka terap euty czna pozwala oder -
waæ siê od rzeczy wistoœci i zobacz yæ problemy
z innej perspekt ywy, np. wpisane w losy innych
ludzi, zwierz¹t czy bajkow ych postaci; u³atwia wy -
st¹pienie mechan izmów: naœlad ownictwa, ident yfi -
kac ji i prze war unko wa n ia; dowa rto œcio wuje pa -
cjenta, daje mu wspar cie, prze kaz uje now¹ wie -
dzê, stymul uj¹c nowy sposób myœlen ia i wska zu -
j¹c sposoby radzen ia sobie. S³uchan ie bajki jest
pierw szym krokiem ku zmia nie, pocz¹tkowo do -
kon ywa nej w wyobr aŸni, a potem zdobyte dziêki
bajce umiejê tnoœci mog¹ byæ spraw dzone w rze -
czyw ist ym œwiecie. 

S³owa kluczowe: psychot era pia, bajka

terap euty czna, defic yty emoc jona lne

Summary

Applyi ng the stories, fables and fairy tales for
the educ ati onal purpose or in helping to over -
come intern al conflicts has a long tradit ion.
Relat ively recent ly they became also a method
of psychother ape utic inter venti on. Fairy tale or a
story is used to make clear new oppor tun iti es for
the patient, to stim ula te his skills to coping with
problem, make chan ges and to suggest him and
to give a hope for a happy end like in the fairy
tale. The langua ge of fairy tale, metap hors,
symbols exce eds the levels of consciou sness,
reaches the patient ’s sub-consciou sness
whence may be applied in the therapy of in -
direct commun ica tion. The sub-consciou s ness
is a powerf ul factor influe nci ng the be havior of
either adult or child. Commun ica tion through the
fairy tale doesn’t force the patient to the direct
confront ati on with the problem arisen, what
makes the patient ’s resis tance agai nst the
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change non active. The stories and fairy tales
created for the therap eutic purpose tell about the 
patient ’s intern al conflicts and stressing him
fears in a way enab ling their sub-conscious
unders tandi ng. The aim of the psychother ape -
utic fairy tales is a reduct ion of fear arisen as
a result of either negat ive exper ience or not
satis fied emot ional needs. The therap eutic fairy
tale allows to tear one-self away from the reality
and to look at his (her) problems from diffe rent
perspect ive. Listen ing to the fairy tale is a first
step towards chan ges, init ially being made in
imag ina tion, then chec king the exper iences
achieved thanks to the fairy tale in the real world. 

Key words: psychother apy, therap eutic

fable, emot ional defic its
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