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Ewa Ficek
Katowice

Zaczarowana, inspirująca, pouczająca...
Jaka jest bajka terapeutyczna?

Baœnie, bajki, bajeczki to struktury „wszêdobylskie”, dobrze ju¿ poznane
i — co warte podkreœlenia — opisane przez przedstawicieli ró¿nych dyscyplin1.
Ciekawym obiektem, który nale¿y do tak wyobra¿onej „rodziny”, jest bajka-po-
magajka, zwana tak¿e bajk¹ zaczarowan¹, czarodziejsk¹ (pod wp³ywem Char-
les’a Perraulta) b¹dŸ terapeutyczn¹. W literaturze fachowej (psychologicznej
oraz pedagogicznej) ostatni z wymienionych terminów pojawi³ siê w latach
dziewiêædziesi¹tych XX wieku (zob. BORECKA, 2004: 21). Odnosi siê on do
„utworów bliskich kompozycyjnie bajce magicznej, ale stworzonych z myœl¹
o konkretnej terapii: na potrzeby danego pacjenta” (BORECKA, 2004). Utwory,
o których tu mowa, najczêœciej nie s¹ wierszowane, nie zawieraj¹ te¿ typowego
mora³u (KLIMOWICZ, 2009: 9). Status wyodrêbnionego fragmentu mapy gatun-
ków mo¿e byæ wiêc dyskusyjny.

Celem artyku³u jest wstêpna charakterystyka wskazanej formy, zbudowana
ze zdziwieñ i zaskoczeñ czytelnika, potencjalnego uczestnika procesu terapeu-
tycznego, a zarazem obserwatora tekstowego uniwersum, przyjmuj¹cego za Mi-
chai³em Bachtinem, ¿e „we wszystkich obszarach zastosowania jêzyka wypra-
cowane zosta³y specjalne, wzglêdnie trwa³e typy [...] wypowiedzi” (BACHTIN,
1986: 348). Swój g³os traktujê równie¿ jako rodzaj genologicznego uzupe³nie-

1 „Co siê dzieje z nasz¹ bajk¹?” (PAPUZIÑSKA, 2008: 295). Odpowiadaj¹c na to pytanie J. Pa-
puziñskiej, wypada podkreœliæ znaczenie ró¿norodnych przedsiêwziêæ anga¿uj¹cych znane oraz
lubiane osobistoœci ¿ycia publicznego (s¹ wœród nich aktorzy, gwiazdy estrady, prezenterzy telewi-
zyjni, pisarze, politycy) w konstruowanie czy opowiadanie baœni, bajek b¹dŸ innych niesamowi-
tych historii (Wiadomoœci TVP 1, 31.05.2009). Uwagê zwracaj¹ konkursy bajkopisarskie, zbiory
(ksi¹¿kowe lub internetowe) bajkowych opowieœci na ka¿d¹ okazjê, równie¿ warsztaty twórcze lub
specyficzne us³ugi polegaj¹ce na pisaniu bajek na zamówienie. Por. informacje zgromadzone na
stronach: http://www.abcbaby.pl, http://www.bajkoterapia.er.pl [dostêp: 25.10.2009].



nia ustaleñ — szeroko dziœ komentowanych — dzia³u psychologii czytelnictwa
(KONIECZNA, red., 2005: 13)2. Zak³adam bowiem, ¿e: „Ka¿da wypowiedŸ [tak¿e
naukowa — dopisek E.F.] to ogniwo niezwykle z³o¿onego ³añcucha innych wy-
powiedzi” (BACHTIN, 1986: 361).

Omówienie wa¿niejszych parametrów bajki terapeutycznej powinno zostaæ
poprzedzone uzgodnieniami natury ogólnej. Rozpocznê zatem od spostrze¿eñ
zg³aszanych przez wielu badaczy. Otó¿ bajkami nazywamy twory niejednorod-
ne — jêzykowe i jêzykowo-obrazkowe, homonimiczne b¹dŸ multimedialne, li-
terackie oraz te, które cechuje proweniencja ludowa, tak¿e dzie³a telewizyjne
lub filmowe. W potocznej praktyce jêzykowej, a nawet w niektórych tekstach
krytycznych, zamiennie u¿ywa siê okreœleñ bajka i baœñ (por. BORECKA, 2004:
9). Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ oczywiste: etykiety gatunkowe form
wyj¹tkowo sobie bliskich czêstokroæ mieszaj¹ siê ze sob¹, trac¹c przydatn¹
w opisach typologicznych odrêbnoœæ. Na niebezpieczne zazêbianie siê treœci
obu pojêæ wp³ywa synkretyzm piœmiennictwa dla dzieci, w szczególnoœci „bez-
przymiotnikowego” (£UGOWSKA, 1988: 9). Niema³¹ rolê odgrywaj¹ równie¿
przyzwyczajenia m³odego odbiorcy3. Nie oznacza to wszelako, i¿ w ramach re-
fleksji naukowej rozró¿nienie obu terminów przesta³o byæ podtrzymywane4.
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2 Bajkoznawstwo wiele zawdziêcza m.in. klasyfikacjom A. Aarne i S. Thompsona (por.
osi¹gniêcia fiñskiej szko³y geograficzno-historycznej) oraz pracom nad schematami funkcji ba-
œniowych W. Proppa. Z polskich badaczy wymieniæ wypada np. J. Krzy¿anowskiego. Za: GAZDA,
TYNECKA-MAKOWSKA, red., 2006: 57—59, 79—81; BORECKA, 2004: 9—13. Por. te¿ dokumentacjê
pracy: NIEBRZEGOWSKA-BARTMIÑSKA, 2007.

3 ¯artobliwy komentarz odnotowanej prawid³owoœci przed³o¿y³a J. Rudniañska: „Bajka to
wierszowany krótki utwór literacki, zawieraj¹cy mora³. Dzieci tego nie wiedz¹. Prosz¹: opowiedz
mi bajkê. Przeczytaj mi bajkê. W³¹cz mi bajkê. / Nie mówi¹: chcê us³yszeæ krótkie opowiadanie,
niekoniecznie realistyczne. / Dzieci nie wiedz¹, ¿e wed³ug Wikipedii pope³niaj¹ ‘b³¹d rzeczowy,
jeœli chodzi o zasady jêzyka polskiego’. / Ja te¿ pope³niam ten b³¹d” (RUDNIAÑSKA, 2009:
97—98).

4 Wed³ug S³ownika terminów literackich bajka „(ang. fable, fr. fable, niem. Fabel, ros.
�����)” to „jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej: krótka powiastka wierszem
lub proz¹, której bohaterami s¹ zwierzêta, ludzie, rzadziej roœliny lub przedmioty, zawieraj¹ca
moralne pouczenie, wypowiedziane wprost lub dobitnie zasugerowane. B. jest rodzajem przypo-
wieœci na temat uniwersalnych sytuacji moralno-psychologicznych, charakterów i postaw; opo-
wiadana w niej historia stanowi zawsze jedynie ilustracjê jakiejœ prawdy ogólnej, dotycz¹cej
doœwiadczeñ ludzkich powtarzalnych i powszechnych” (G£OWIÑSKI, KOSTKIEWICZOWA, OKOPIEÑ-
-S£AWIÑSKA, S£AWIÑSKI, 2008: 55; por. te¿ has³o w: GAZDA, TYNECKA-MAKOWSKA, red., 2006:
57—59). Por. nastêpuj¹ce odmiany: bajka zwierzêca, ezopowa, narracyjna, epigramatyczna.
Z kolei baœñ „(ang. fairy tale, fr. conte de fées, niem. Märchen, ros. ���	
���� c�����)” defi-
niowana jest jako „jeden z podstawowych gatunków epickich ludowej literatury; niewielkich
rozmiarów utwór o treœci fantastycznej, nasyconej cudownoœci¹ zwi¹zan¹ z wierzeniami magicz-
nymi, ukazuj¹cy dzieje ludzkich bohaterów swobodnie przekraczaj¹cych granice miêdzy œwiatem
poddanym motywacjom realistycznym a sfer¹ dzia³ania si³ nadnaturalnych” (G£OWIÑSKI, KOSTKIE-

WICZOWA, OKOPIEÑ-S£AWIÑSKA, S£AWIÑSKI, 2008: 61; por. GAZDA, TYNECKA-MAKOWSKA, red.,
2006: 79—81).



Na potrzeby konstruowanego wywodu przyjmujê stanowisko, które przed
laty sformu³owali Jerzy Cieœlikowski i Jolanta £ugowska. Autorzy ci u¿ywaj¹
pojêcia „bajka” „w znaczeniu najszerszym i ponadgatunkowym jako syntetycz-
nego okreœlenia ca³ej ogromnej grupy utworów [tworzonych g³ównie — dopi-
sek E.F.] dla dzieci” (£UGOWSKA, 1988: 10; por. te¿ BORECKA, 2004: 10; MOLIC-

KA, 2002: 153). Utwory te z za³o¿enia zawieraj¹ jakieœ elementy fantastyki
(CIEŒLIKOWSKI, 1985: 74). W tych ramach dopiero rozpatrywaæ mo¿na gatunki
w³aœciwe5.

Myœl¹c o tzw. bajkach-pomagajkach i/lub zasypiankach, odnoszê siê do roz-
maitych opowieœci uwarunkowanych „typem wyobraŸni dzieciêcej” (CIEŒLIKOW-

SKI, 1985: 106) i œwiadomie tak zaprojektowanych, by spe³nia³y m.in. funkcjê
wzmacniaj¹c¹, kompensacyjn¹, odci¹¿aj¹c¹. Pomagaj¹ one w pokonywaniu roz-
terek, zdobywaniu doœwiadczenia tudzie¿ poznawaniu otaczaj¹cego œwiata,
przede wszystkim zaœ w os³abianiu lêku (MOLICKA, 2002: 125—133, 174; zob.
te¿ BORECKA, 2004). Wypada podkreœliæ raz jeszcze: bajka terapeutyczna to na-
rzêdzie biblio- i bajkoterapii6. Twórcy drugiego z wyliczonych nurtów (wœród
nich Bruno Bettelheim) wykorzystali fakt, ¿e od najwczeœniejszego okresu na-
szego ¿ycia odczuwamy potrzebê s³uchania najró¿niejszych opowieœci (BOREC-

KA, IPPOLDT, 1998: 18), a tak¿e to, ¿e baœñ czy bajka to wypowiedzi wielowy-
miarowe.

Wspó³czesne formy pracy z literatur¹ o dzia³aniu dobroczynnym s¹ ró¿ne
i zale¿¹ od rodzaju samego „tworzywa”, od przyjêtego przez moderatora terapii
/ pedagoga zaplecza teoretycznego czy za³o¿onego odbiorcy. Tekst utworu baj-
kowego mo¿e byæ odczytywany (wówczas zalecana jest jego fragmentaryza-
cja), lepiej jednak, by fabu³ê w interesuj¹cy sposób opowiadaæ7. Dopuszczalny
jest przypadek samodzielnej, intymnej lektury, podejmowanej przez wystar-
czaj¹co wyedukowanego i/lub doros³ego odbiorcê. Form¹ terapii bywa równie¿
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5 Chodzi o bajeczkê, bajkê wierszem, bajkê ludow¹ w opracowaniu artystycznym i baœñ li-
terack¹ (£UGOWSKA, 1988: 10—11; zob. te¿ ADAMCZYKOWA, 2004).

6 Po termin „biblioterapia” siêgniêto po raz pierwszy w 1916 roku. Pochodzi on od greckich
s³ów biblion (‘ksi¹¿ka’) i therapeo (‘leczê’) (MOLICKA, 2002: 103. Biblioterapia — w rozumieniu
najszerszym — jest: szczególn¹ technik¹ terapeutyczn¹ polegaj¹c¹ na celowym, leczniczym
(ewentualnie wspomagaj¹cym leczenie, diagnostycznym, profilaktycznym b¹dŸ rewalidacyjnym)
oddzia³ywaniu na psychikê czy postawy ludzi zaburzonych, zagubionych, chorych, np. psychicz-
nie, niepe³nosprawnych. Oddzia³ywanie to — zaplanowane przez terapeutê (psychoterapeutê, wy-
chowawcê, opiekuna) — dokonuje siê za poœrednictwem odpowiednio dobranej literatury, tak¿e
bajkowej i baœniowej (bajkoterapia). Definicja ta odwo³uje siê do propozycji wyeksponowanych
w pracach: MOLICKA, 2002; HANDFORD, KAROLAK, 2007; BORECKA IPPOLDT, 1998; KONIECZNA,
red., 2005.

7 Oprócz „przepisów” instruuj¹cych, jak napisaæ wartoœciow¹ bajkê terapeutyczn¹, sfor-
mu³owano zalecenia steruj¹ce technik¹ opowiadania. Istotny okazuje siê sposób mówienia, rytm,
tempo, tonacja. Opowiadaniu mog¹ towarzyszyæ rozmaite rytua³y. Dozwolone s¹ pewne transfor-
macje fabu³y (ROGGE, 2005: 12, 16).

11 — Gatunki...



pisanie bajek. Uwa¿a siê, ¿e wymyœlanie i utrwalanie stworzonych przez siebie
historii sprzyja prze³amywaniu barier jêzykowych i psychicznych, rozwijaniu
wyobraŸni, wra¿liwoœci. „Przepracowywanie” (to okreœlenie Marii Molickiej)
bajki terapeutycznej polega ponadto na rozmowie na jej temat (ale bez zbêdnej
egzegezy znaczeñ; por. np. ROGGE, 2005: 17; KOZ£OWSKA, 2007: 64—65), na
przek³adaniu zas³yszanych treœci na jêzyk rysunku lub na inne dzia³ania (insce-
nizacja, zgadywanka; por. ADAMCZYKOWA, 2004: 170).

Przyjê³o siê s¹dziæ (za: MOLICKA, 2002: 153—217), ¿e istniej¹ nastêpuj¹ce
rodzaje bajek terapeutycznych:
— bajka relaksacyjna — krótka wypowiedŸ o wyraŸnym schemacie budowy,

maj¹ca na celu uspokojenie pacjenta przez wizualizacjê;
— bajka psychoedukacyjna — tekst podsuwaj¹cy mo¿liwe modele i przyk³ady

postêpowania, które pozwol¹ zmieniæ czyjeœ zachowanie na lepsze;
— bajka psychoterapeutyczna — utwór bardziej rozbudowany, koncentruj¹cy

siê przede wszystkim na uczuciach bohatera / czytelnika i ich œwiadomym
prze¿ywaniu8.
Strategie nadawczo-odbiorcze krystalizuj¹ce siê w tego typu odmianach

zak³adaj¹ dobrowolnoœæ kontaktu, w grê wchodzi tak¿e zwielokrotnienie uk³adu
komunikacyjnego (biblioterapeuta — autor — nadawca; odbiorca — uczestnik
biblioterapii). Nadawca fortunnego przekazu terapeutycznego, podobnie jak ka¿-
dy doradca, powinien wczuæ siê w sytuacjê odbiorcy, przyj¹æ jego perspektywê.
Ten, kto snuje opowieœæ, na ogó³ ukrywa siê za œwiatem przedstawionym, oddaje
pole bajkowym bohaterom. Czasem jednak zabiera g³os (zwykle na pocz¹tku lub
pod koniec opowieœci); mobilizuje, zachêca do s³uchania / czytania, sk³ania do
samodzielnego myœlenia, ale niczego nie narzuca. Bajka — konstatuje Maria
MOLICKA (1999: 38) — to tylko propozycja, któr¹ mo¿na przyj¹æ lub nie.

Narrator unika demagogii, ta zaœ przejawia siê np. w truizmach z rodzaju:
Nie ma siê czego baæ. Takie zachowania najczêœciej przynosz¹ odwrotny skutek
(ROGGE, 2005: 9 i nast.). Narrator t³umaczy zdarzenia poprzez powi¹zanie przy-
czyn z ich skutkami, wprowadza wzorce pozytywnego nastawienia do rzeczy-
wistoœci (MOLICKA, 2002: 171—172; por. pojêcie autosugestii w: SIEK, 1999).
Buduje te¿ atmosferê wzajemnego zaufania. Chodzi o to, by podczas zmagañ
z w³asnym strachem odbiorca czu³ siê dobrze i sam, ewentualnie z pomoc¹ po-
œrednika (ADAMCZYKOWA, 2004: 27), szuka³ odpowiedzi na nurtuj¹ce go pyta-
nia. Wiara w zdolnoœci i umiejêtnoœci interpretatora utworu fundowana jest bo-
wiem na przekonaniu, i¿: po pierwsze — ¿ycie nie polega na unikaniu
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8 M. Molicka podaje przyk³ady tekstowych aktualizacji wskazanych odmian (MOLICKA,
2002: 156—160, 164—169, 178—217). Teksty te, jako najlepsze egzemplarze gatunku, maj¹ staæ
siê podstaw¹ dzia³añ naœladowczych. Publikacje terapeutyczne to w wiêkszoœci pomys³y orygi-
nalne, ale na rynku wydawniczym s¹ tak¿e dostêpne „przeróbki” klasyki dzieciêcej lub literatury
filozoficznej. W zbiorze, który uda³o mi siê zebraæ, bajki psychoedukacyjne tworz¹ grupê chyba
najliczniej reprezentowan¹.



momentów krytycznych, trudnych; elementami codziennoœci s¹ ¿a³oba, ból
i ³zy (ROGGE, 2005: 14); po drugie — cz³owiek ma zdolnoœæ kreowania siebie,
ma równie¿ si³ê do pokonywania przeciwieñstw losu (MOLICKA, 1999: 6).

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿: „Traktowanie tekstu jako przekazu, komunikatu
w sposób naturalny w³¹cza do analizy wypowiedzi czytelnika” (WITOSZ, 1998:
203). Autorem bajki-pomagajki mo¿e zostaæ ka¿dy. Ka¿dy tak¿e mo¿e staæ siê
jej odbiorc¹. Tendencja do poszerzania krêgu czytelników wp³ywa zreszt¹ na
ostateczny kszta³t wielu wspó³czesnych form. Wœród pomys³odawców i anima-
torów przywo³ywanego kierunku terapeutycznego przewa¿a pogl¹d, ¿e bajki
przeznaczone s¹ raczej dla dzieci9. Czêsto powstaj¹ z myœl¹ o potrzebach
konkretnego pacjenta. Inaczej rzecz ujmuj¹c: podskórnie komunikowane treœci
odbierze tylko ten, do kogo utwór zosta³ skierowany. Najlepszym przyk³adem
takiej opowieœci jest Ksiê¿ycowy domek Marii Molickiej, traktuj¹cy o konse-
kwencjach choroby alkoholowej. Dla dzieci, które nigdy nie zetknê³y siê z za-
szyfrowan¹ tu sytuacj¹ trudn¹, bêdzie to bajka o perypetiach Têczy, Mgie³ki
i Burzy (skorzysta³am z objaœnieñ autorki zawartych w ksi¹¿ce: MOLICKA,
1999: 35, 39, 135—148).

Odbiorca bajkowej wypowiedzi zajmuje pozycjê wyraŸnie uprzywilejo-
wan¹. Staje siê niejako przyczyn¹ sprawcz¹ oraz punktem odniesienia niemal
wszystkich w³aœciwoœci tekstu (formalno-jêzykowych, semantycznych i prag-
matycznych; œwiadomie odwracam tu tezê Jerzego Bartmiñskiego, za: WITOSZ,
1998: 197). Nierzadko to on dokonuje wyboru lektury, daj¹c tym samym swo-
isty impuls do rozpoczêcia „kuracji” (za: HANDFORD, KAROLAK, 2007: 10).
Zas³uguje te¿ na miano aktywnego „wspó³opowiadacza” — wype³nia puste
miejsca opowiadania, decyduje o jego ostatecznym kszta³cie, uzgadnia znacze-
nia, dopisuje zakoñczenie itd. (MOLICKA, 1999; 2002; por. utwory zredagowane
z udzia³em dzieci: KOZ£OWSKA, 2007: 43—45, 58—60, 88—93).

Poddana ogl¹dowi forma narracyjna zbudowana jest zasadniczo wed³ug
wzorca ramowego. Poza tym mamy do czynienia z kompozycjami otwartymi,
pozbawionymi formu³ metatekstowych, które okalaj¹ tekst, czyli wprowadzaj¹
albo zamykaj¹ tok zdarzeñ (NIEBRZEGOWSKA-BARTMIÑSKA, 2007: 244 i nast.;
tam równie¿ uwagi na temat bajki magicznej; por. utwór Czy dobrze jest byæ

królewn¹? ze zbioru: KOZ£OWSKA, 2007: 109—112).
W schemacie bajki pozostaj¹cej na us³ugach biblioterapii wyró¿nia siê

(MOLICKA, 1999: 27—28; BORECKA, 2004: 22; por. te¿ KLIMOWICZ, 2009:
235—238) cztery podstawowe elementy:
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9 W wieku od 3 do 6 lub 10 lat (KLIMOWICZ, 2009: 235), ewentualnie od lat 4 do 9 (MOLIC-

KA, 1999: 24). Bajki terapeutyczne kierowane s¹ tak¿e do doros³ych, por. np. utwór Bajka dla

rozwiedzionych rodziców (KOZ£OWSKA, 2007: 107—108). W tym przypadku dzia³a przemyœlany
mechanizm psychologiczny. Polega on na odwo³aniu siê do tekstów, które nie s¹ uto¿samiane
z literatur¹ nachalnie nakazow¹ (co najwy¿ej dydaktyczn¹), do tekstów znanych z dzieciñstwa,
zapamiêtanych jako przyjazne odbiorcy.

11*



— g³ówny temat (rodzaj sytuacji emocjonalnie trudnej10);
— g³ówny bohater (dziecko lub zwierzê, przedmiot martwy, fantastyczny

stwór, z jakim pacjent móg³by siê identyfikowaæ11);
— inne wprowadzone postacie (pomagaj¹ce bohaterowi i ucz¹ce go skutecz-

nych zachowañ);
— t³o opowiadania (znana sceneria albo otoczenie poddaj¹ce siê regu³om ludz-

kiego œwiata12).
Katarzyna KLIMOWICZ (2009: 237—238) postuluje, by wi¹¿¹c wyszczegól-

nione „czêœci sk³adowe”, przyj¹æ okreœlon¹ kolejnoœæ w¹tków, które mog¹ byæ
dowolnie przekszta³cane. Projekt dotycz¹cy przebiegu i uk³adu wydarzeñ pod-
da³am niejakiej korekcie; propozycja ta wymaga dalszej modyfikacji na u¿ytek
form relaksacyjnych oraz psychoterapeutycznych:
� Prezentacja bohatera na tle rozpatrywanych okolicznoœci.
� Ekspozycja emocji wynikaj¹cych z sytuacji kryzysowej (swoiste katharsis).
� Spotkanie z ekspertem (wspieranie bohatera, rozmowa o problemie i poszu-

kiwanie wyjœcia z opresji).
� Opisanie zmiany w ¿yciu bohatera oraz jego emocji.
� Osi¹gniêcie sukcesu, opis korzyœci wynikaj¹cych z rozwi¹zania problemu.

Z zamieszczonych tu zestawieñ da siê wyprowadziæ kilka istotnych wnio-
sków (por. £UGOWSKA, 1988: 11—19). Po pierwsze: ka¿da bajka winna koñczyæ
siê optymistycznie13. Po drugie: w bajce terapeutycznej wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
prze¿ycia i doznania bohatera. Psychologizm charakteryzowanej struktury
ujawnia siê równie¿ tam, gdzie uzewnêtrzniaj¹ siê sposoby zachowania postaci
oraz motywy jej postêpowania (por. polemikê z: GAZDA, TYNECKA-MAKOWSKA,
red., 2006: 79—80). Po trzecie: choæby w bajce wystêpowa³y wró¿ki, krasnale,
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10 Prawo umownoœci zdarzeñ sprawia, ¿e omawiane przez bajkopisarzy zagadnienia skry-
waj¹ siê za rozmaitymi, najczêœciej ³atwymi do uchwycenia symbolami i skojarzeniami. Jeœli
chcemy poruszyæ problem œmierci, mo¿emy pos³u¿yæ siê np. metafor¹ snu. Repertuar bajkowych
tematów jest ogromny: problemy ze snem, niesamodzielnoœæ, u¿ywanie brzydkich s³ów, strach
przed szko³¹, agresja i przemoc, lêk przed porzuceniem, ciemnoœci¹, kalectwem, rozwód rodzi-
ców, choroba i hospitalizacja, œmieræ cz³onka rodziny itp.

11 „Dzieci uto¿samiaj¹ siê z bohaterami bajek i staraj¹ siê ich naœladowaæ” (ORTNER, 2008:
11). Podobieñstwa powinny byæ zauwa¿alne (wiek, sytuacja), ale nie natrêtne (to samo imiê, po-
dobieñstwo fizyczne) — w przeciwnym przypadku odbiorca poczuje siê osaczony i zagro¿ony
(MOLICKA, 1999: 38). Por. utwór autorstwa K. Ibisza i A. Gruszczyñskiej Bajka o ma³ym Króle-
wiczu i jego dzielnym Tatusiu Królu (Bajkoterapia..., 2009).

12 Oto przyk³ad: bohaterowie bajki O m¹drym ¿ó³wiu Tartarudze... to mieszkañcy odleg³ej
wyspy, na której panuj¹ zwyczaje „ludzkiego œwiata”. ¯ó³wie i krokodyle korzystaj¹ np. z pomo-
cy stomatologa (KOZ£OWSKA, 2007: 30—32).

13 J. Papuziñska, wybitna znawczyni dzieciêcego folkloru, zauwa¿a: „Niektórzy krytycy
twierdz¹, ¿e nieuchronn¹ cen¹ za to otwarcie na oœcie¿ bajkowej bramy jest pauperyzacja baœni
i jej spospolicenie. Upraszczaj¹ siê fabu³y, zacieraj¹ konflikty, przera¿aj¹cy rytua³ strachu zmie-
nia siê w chichotliwe przebieranki; heroizm i cierpienie obracaj¹ siê w sacharydow¹ pigu³kê
³atwego happy endu, do szybkiego prze³kniêcia i ‘na dobry sen’” (PAPUZIÑSKA, 2008: 297).



trolle itp., nikt nie u¿ywa magii do rozwi¹zywania swoich problemów (KLIMO-

WICZ, 2009: 236). Œwiat realny miesza siê tu z fantastycznym, przy czym ele-
menty „cudownoœci” mog¹ zostaæ zredukowane (por. utwór Kajtek, Grubas
i Tyczka w: ORTNER, 2008: 121—123). Takie aktualizacje wzorca nawi¹zuj¹ do
opowiadañ odznaczaj¹cych siê „naturaln¹ przewidywalnoœci¹ zdarzeñ” (£UGOW-

SKA, 1988). Po czwarte: fabu³a jest wyraŸnie dwudzielna, uproszczona (sytuacja
trudna — pomyœlny fina³; wyj¹tek stanowi bajka psychoterapeutyczna).
Wp³ywa to, rzecz jasna, na przystêpnoœæ, by nie powiedzieæ — stereotypowoœæ,
ca³oœci, a wi¹zane jest z koniecznoœci¹ utrzymania uwagi niecierpliwego czytel-
nika. Po pi¹te wreszcie: pouczenia, napomnienia, wskazówki, jeœli w ogóle siê
pojawiaj¹, przekazywane s¹ bardzo ostro¿nie, dyskretnie (por. np. „zwieñcze-
nie” utworów: ORTNER, 2008: 123; KOZ£OWSKA, 2007: 26)14.

Rozpoznawana przeze mnie struktura spe³nia Bachtinowskie warunki gatun-
kowoœci („w ca³oœci wypowiedzi” — dowodzi³ rosyjski filolog — zawartoœæ te-
matyczna, styl i budowa kompozycyjna s¹ nieroz³¹czne; BACHTIN, 1986: 348).
Jest fenomenem powsta³ym poprzez odœwie¿enie, ale i czêœciowe zakwestiono-
wanie form historycznie poœwiadczonych, lecz ewoluuj¹cych (bajki oraz baœni).
Wystêpuje w wielu wcieleniach15. Bywa tak¿e fragmentem wiêkszego splotu
gatunków, np. bliskiego jej pod wieloma wzglêdami poradnika (ORTNER, 2008;
por. te¿ ksi¹¿kê: BUCAY, 2004).

Jaka jest zatem bajka terapeutyczna? Okreœlenia mo¿na by mno¿yæ. Myœlê,
¿e kryj¹ce siê za nimi formy potwierdzaj¹ potrzebê wnikliwych analiz, te zaœ
wp³yn¹ na uporz¹dkowanie zmieniaj¹cego siê ¿ywio³owo „strumienia mowy”
(BACHTIN, 1986), w tym zajmuj¹cego mnie w najwy¿szym stopniu dyskursu
ekspertyzy. Tzw. bajka-pomagajka (obok wszelkiego rodzaju samouczków czy
antologii porad) stanowi przecie¿ znacz¹cy wytwór wspó³czesnej kultury, w du-
¿ym stopniu przez ów dyskurs ukszta³towanej, skoncentrowanej na potrzebach
i oczekiwaniach jednostek, które domagaj¹ siê (œwiadomie lub mniej œwiado-
mie) rozmaitych narzêdzi pracy nad sob¹. Bajka jest, jak s¹dzê, narzêdziem
osobliwym i dostosowanym do najbardziej wymagaj¹cego adresata.
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14 Wielu w¹tków nie mog³am tu rozwin¹æ. Poza polem obserwacji pozostawi³am np. jêzyk
analizowanych utworów.

15 Odwo³am siê do nastêpuj¹cej publikacji: GRODZKA-SAMSELSKA, SAMSELSKI, 2008. Por. te¿
zaskakuj¹ce nieraz teksty (bajki udramatyzowane), które nagrodzono w ogólnopolskim konkursie
Dzieci bajki tworz¹ (SZELIGA, red., 2008). Przyk³ady te s¹ dobrym materia³em do badañ nad œwia-
domoœci¹ gatunkow¹ dzieci i doros³ych, sk³aniaj¹ tak¿e do refleksji nad przyczynami nadu¿ywa-
nia etykiet gatunkowych.
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Ewa Ficek

Enchanted, inspiring, enlightening...
What is the therapeutic fairy-tale like?

S u m m a r y

The aim of the article is an initial characteristic of the therapeutic fairy-tale — a relatively
new and incredibly expansive narrative structure these days — used in the field of bibliotherapy
and fulfilling strictly defined tasks (reducing anxiety, supporting and suggesting ways of be-
haviour, etc.).

The therapeutic fairy-tale is, according to the author, the form of speech created through re-
freshment and also a partial questioning of the features of a fable and a classic fairy-tale (perhaps
under the influence of foreign models). The analyses of the material collected allow for assuming
that identification of particular textual manifestations of the genre, searching for its justifications
in terms of an expertise discourse will be possible thanks to recognition of primary communica-
tion applications of the whole, the sender and what is worth underlining, the receiver of the
message — a patient, a client, a real therapy moderator who can influence its final shape and co-
urse.

Ewa Ficek

Verzaubert, inspirativ, belehrend...
Wie ist ein therapeutisches Märchen?

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Gegenstand des Artikels ist eine vorbereitende Charakteristik des therapeutischen Mär-
chens — der verhältnismäßig neuen und heutzutage sehr expansiven narrativen Struktur, welche
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durch Bibliotherapie verwendet wird und strikt bestimmte Aufgaben (Angstreduktion, Beihilfe,
Tipps für Verhaltensweise, usw.) erfüllt.

Therapeutisches Märchen ist, so die Verfasserin, eine Redegattung, die infolge einer Auffri-
schung und partieller Beanstandung (wahrscheinlich unter fremden Einflüssen) von Eigenschaften
eines klassischen Märchens entstanden ist. Aus den Analysen des Forschungsstoffes geht hervor,
dass man die einzelnen Textmanifestationen der Gattung nur dann identifizieren kann, wenn man
primäre Kommunikationseinsätze von dem Ganzen, dem Sender und besonders dem Empfänger
von der Mitteilung — dem Patienten, Kunden, also dem wirklichen Moderator der Therapie, der
deren Form und Verlauf beeinflussen kann, erkennt.
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