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Maria Molicka

zieci wychowuj¹ce siê w rodzinach z
problemem alkoholowym do�wiadcza-

j¹ od najm³odszych lat najró¿niejszych sytu-
acji, które wywo³uj¹ silne, negatywne emo-
cje: strachu, gniewu czy wstydu. Do�wiadcza-
j¹ równie¿ permanentnie uczucia lêku, rozu-
mianego jako antycypacja zagro¿enia, gdy
obiektywnie nic nie wskazuje na niebezpie-
czeñstwo. Prze¿yte traumy oraz sta³y niepo-
kój, ¿e rodzic, który nadu¿ywa alkoholu, zja-
wi siê, bêdzie siê awanturowa³, bi³, poni¿a³,
czy tylko kompromitowa³, towarzyszy im bez

przerwy. Dzieci te ¿yj¹ w ci¹g³ym zagro¿e-
niu fizycznym i psychicznym.

Nie tylko sytuacje zagro¿enia towarzysz¹ im
przez ca³e dzieciñstwo. Dzieci alkoholików wy-
chowuj¹ siê w warunkach, w których nie mog¹
byæ w³a�ciwie zaspokajane ich potrzeby. Szcze-
gólne znaczenie maj¹ tutaj potrzeby bezpieczeñ-
stwa, mi³o�ci, przynale¿no�ci, akceptacji.

Przynale¿no�æ do rodziny z problemem al-
koholowym wcze�nie staje siê �ród³em frustra-
cji dla dziecka. Ju¿ w wieku przedszkolnym
wie ono, ¿e alkoholizm budzi potêpienie i od-
rzucenie spo³eczne. A poniewa¿ to rodzina jest
obszarem, w którym dziecko siebie sytuuje,
automatycznie wp³ywa to na kszta³towanie siê
jego obrazu.

Rozwój zachowañ lêkowych
Jeno Ranschburg pisze, ¿e lêk i gniew to

dwie strony tego samego medalu. Sytuacje
frustracji, jakie stale prze¿ywaj¹ dzieci, wy-
wo³uj¹ gniew. Wstyd tak¿e silnie wyzwala
lêk, gniew, poczucie krzywdy, mniejszej
warto�ci i na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego
znowu nasila te objawy. Wybuchy czy te¿
t³umienie tych emocji przyczynia siê ponow-
nie do pojawienia siê poczucia winy, wstydu
czy krzywdy, co zwrotnie nasila lêk i buduje
poczucie mniejszej warto�ci.

Wszystko to sprawia, ¿e dzieci z jednej
strony stale odczuwaj¹ lêk z ca³¹ komponen-
t¹ wegetatywn¹, a z drugiej, poszukuj¹ spo-
sobów redukcji tego napiêcia.

Mechanizmy obronne jakie stosuj¹, to naj-
czê�ciej: zaprzeczanie, konfabulacje, uzale¿-
nienia od telewizji, gier itp. S¹ to formy uciecz-
ki w inny �wiat, gdzie nie ma rodzica alkoho-
lika.

Emocjom lêkowym wystêpuj¹cym u dziec-
ka rozwijaj¹cego siê w rodzinie alkoholowej
towarzyszy zaczerwienienie lub zbledniêcie

twarzy, nadmierna potliwo�æ, dr¿enie cia³a,
przyspieszenie akcji serca, wzmo¿one napiê-
cie miê�ni, problemy ¿o³¹dkowo-jelitowe.
Behawioralne objawy napiêcia emocjonalne-
go sprowadzaj¹ siê g³ównie do nadruchliwo-
�ci, która jest objawem niepokoju, w krañco-
wych przypadkach chaosu. Dziecko niezdol-
ne jest do efektywnego dzia³ania. Jest mêcz-
liwe i destrukcyjne. Rzadziej wystêpuje u nie-
go apatia, która sygnalizuje ca³kowite wyczer-
panie jego si³ obronnych. Wykszta³caj¹ siê
nawyki ruchowe, których nie�wiadomym ce-
lem jest dora�na redukcja napiêcia, np. gry-
zienie paznokci, wyrywanie w³osów. Konse-
kwencjami d³ugotrwa³ego napiêcia lêkowe-
go s¹ zaburzenia nerwicowe czy choroby psy-
chosomatyczne.

To, jak¹ formê ujawniania siê przybierze lêk
i poczucie mniejszej warto�ci, zale¿y od sze-
regu czynników, a mianowicie: zachowania siê
rodzica pij¹cego i tego niepij¹cego, indywi-
dualnych predyspozycji dziecka, jego do�wiad-
czenia, stosunku otoczenia i wielu innych.

Bajka terapeutyczna jako
metoda pracy z dzieckiem
Aby skutecznie pomóc dzieciom, nale¿y

przede wszystkim obni¿yæ u nich lêk. Pomóc im
odnosiæ sukcesy w taki sposób, by mog³y pod-
nie�æ swoj¹ samoocenê, zbudowaæ pozytywny
obraz samego siebie. Sukces leczy ranê, wp³ywa

dodatnio na poczucie w³asnej warto�ci. Dziecko
bêdzie odporniejsze na lêk, gdy pozna racjonalne
sposoby dzia³ania i my�lenia o problemie swego
rodzica, pozna ró¿ne sposoby radzenia sobie w
sytuacjach kryzysowych. Staj¹c siê silniejszym nie
bêdzie zaprzecza³o, ukrywa³o ale racjonalnie oce-
ni sytuacjê. Umiejêtno�æ innego my�lenia o oso-
bach, zdarzeniach, o sobie samym, pomo¿e po-
dejmowaæ dzia³ania, które koñcz¹c siê powodze-
niem stanowi¹ �ród³o si³y, rado�ci, satysfakcji, po-
magaj¹c w pozytywnym postrzeganiu siebie i
�wiata.

Jedn¹ z metod, które pomagaj¹ zmierzaæ do
tego celu, a któr¹ intuicyjnie wybieraj¹ same dzie-
ci, s¹ ba�nie. Pierwszy spostrzeg³ to Bettelheim.
W czarodziejskim �wiecie wszystko dobrze siê
koñczy, bohater odnosi sukcesy, radzi sobie z
wszelkimi przeciwno�ciami losu. Dziecko iden-
tyfikuj¹c siê z bohaterem otrzymuje zastêpczo
wzmocnienia, happy end buduje nadziejê, a to
staje siê �ród³em si³y dziecka. Czary i magia
umo¿liwiaj¹ w jednej chwili zamieniæ z³o w do-
bro, odwróciæ los, zapewniæ wieczne szczê�cie.
Dziecko w³a�nie tego pragnie � sukcesu i od-
miany swego losu. Tego, ¿e znikn¹ niedobre
emocje i oka¿e siê, ¿e w³a�nie ono jest najlep-
sze, najpiêkniejsze, najdzielniejsze czy najbar-
dziej kochane.

Bajka terapeutyczna, w odró¿nieniu od in-
nych form bajek, zosta³a wzbogacona o nowe
elementy redukuj¹ce lêk. Jest to opowiadanie
fantastyczne z fabu³¹ zawieraj¹c¹ ró¿ne sytu-
acje wzbudzaj¹ce niepokój. Zastosowano w nim
nastêpuj¹ce sposoby oddzia³ywañ na bohatera
bajkowego: konkretyzacjê i racjonalizacjê do-
znawanych lêków, wzmacnianie poczucia w³a-
snej warto�ci, uczenie my�lenia pozytywnego,
powtarzanie i ³¹czenie bod�ców lêkotwórczych
z takimi, które wywo³uj¹ pozytywn¹ reakcjê
emocjonaln¹. Metoda ta przeznaczona jest dla
dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Bajka terapeutyczna jest propozycj¹ dla dziecka, któr¹ mo¿e samodzielnie �przepracowaæ�, to znaczy znale�æ te elementy,
które bêd¹ przydatne w dialogu z samym sob¹, pomog¹ zrozumieæ w³asne emocje, zapoznaæ siê z nowymi wzorami my�lenia i
dzia³ania, uzyskaæ wsparcie dziêki identyfikacji z bohaterem.
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Bajka terapeutyczna mo¿e u³atwiæ reduk-
cjê lêku u dziecka poprzez dostarczenie mu
informacji o osobach i zdarzeniach wywo³u-
j¹cych lêk.

Konkretyzacja dokonuje siê poprzez wska-
zanie, jakie reakcje emocjonalne s¹ wywo³y-
wane w okre�lonych sytuacjach. Dziecko wi¹-
¿e przyczynê ze skutkiem emocjonalnym,
jego uczucia odbijaj¹ siê jak w zwierciadle.
U�wiadomienie prze¿yæ sprzyja racjonaliza-
cji. Poza tym rozwija empatiê, lepsze rozu-
mienie siebie, które sprzyja rozumieniu in-
nych, sk³ania do niesienia pomocy, rozwija
tzw. inteligencjê emocjonaln¹.

W bajkach terapeutycznych powinno siê
eksponowaæ opisy doznañ emocjonalnych w
powi¹zaniu z sytuacj¹ wywo³uj¹c¹ lêk, ale
bez elementów grozy tak, by dziecko odnala-
z³o swoje odczucia i powi¹za³o je z wydarze-
niem, które je wywo³a³o. Racjonalizm w baj-
kach polega nie tylko na tym, ¿e dziecko do-
strzega, ¿e i inni maj¹ podobne problemy, ale
na tym, ¿e s¹ ró¿ne sposoby my�lenia o tych
sytuacjach i ró¿ne sposoby reagowania.

Nastêpna technika to wzmacnianie poczu-
cia w³asnej warto�ci. Bohater jest nagradzany
za w³a�ciwe zachowania, rozwi¹zuje problem
ucz¹c siê nowych sposobów dzia³ania. Po-
znaje nowe strategie jak i inne, pozytywne
sposoby my�lenia o zaistnia³ej sytuacji. W³a-
�nie to nowe, pozytywne my�lenie sprzyja wy-
pracowaniu nowej, efektywnej strategii dzia-
³ania, w konsekwencji prowadz¹c do sukce-
su. Inne jest teraz my�lenie o sytuacji lêko-
twórczej, inne dzia³anie, i w efekcie inne
prze¿ywanie. Ostatni¹ technik¹ zastosowa-
n¹ w bajkach jest przewarunkowanie, czyli
³¹czenie bod�ców uprzednio lêkotwórczych
z takimi, które sprzyjaj¹ redukcji lêków i wy-
wo³uj¹ humor.

Psychologiczne mechanizmy bajek
Jednym z mechanizmów psychologicznych

decyduj¹cych o oddzia³ywaniu bajek terapeu-
tycznych jest stymulacja procesów poznaw-
czych. Wiedza o sobie i innych, poznawanie
nowych sposobów dzia³ania, sprzyja rozsze-
rzaniu kompetencji do radzenia sobie w okre-
�lonej sytuacji.

Kolejnym, wcze�niej ju¿ wspomnianym
mechanizmem jest identyfikacja. Dziecko
identyfikuj¹c siê z bohaterem zastêpczo za-
spokaja potrzeby, osi¹ga sukces, przyjmuje za
w³asne cechy bohatera bajkowego. Identyfi-
kacja jest procesem twórczym, nie tylko ko-
piowaniem cech modela, ale wzbogaceniem

go o cechy w³asne. Identyfikacja dokonuje siê
poprzez wyobra�niê dziecka. Postaæ bohate-
ra powstaje w oparciu o sugestie autora, jest
jednak wynikiem samodzielnej kreacji. W
momencie, gdy wyobra¿ony bohater ma swo-
j¹ to¿samo�æ, zachodzi interakcja miêdzy nim
a dzieckiem, analogicznie jak to siê dzieje w
kontaktach spo³ecznych. Natrafiaj¹c na inny
punkt widzenia, dziecko koordynuje go z tym
przedstawionym przez bohatera. Interakcja
pobudza rozwój procesów poznawczych.
Nowe sposoby my�lenia i dzia³ania mog¹ byæ
przyjmowane za w³asne. Czynnikami, które
sprzyjaj¹ przyjmowaniu zachowañ bohatera
s¹:

� ch³onno�æ i wra¿liwo�æ wystêpuj¹ca w
okresie dzieciñstwa, a wynikaj¹ca z ma³ego
repertuaru zachowañ; nowo�æ wzorów; oddzia-
³ywanie na dziecko poprzez obrazy s³ucho-
we, w wyobra�ni dziecko jest w stanie bar-
dziej upodobniæ bohatera do siebie; emocje,
szczególnie te, które wyzwalaj¹ i redukuj¹
lêk; podobieñstwo bohatera do siebie w za-
kresie bycia w podobnej sytuacji, niezaspo-
kojonych potrzeb itp.

Identyfikacja umo¿liwia zastêpcze zaspo-
kojenie potrzeb, buduje pozytywny obraz sa-
mego siebie, a tym samym redukuje lêk.

Nastêpnym mechanizmem wystêpuj¹cym
w bajkach, jest wspomniany wcze�niej, me-
chanizm przewarunkowania.

Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich bajek
terapeutycznych jest to, ¿e bohater znajduje
siê w trudnej sytuacji i prze¿ywa lêk, a wpro-
wadzone postacie bajkowe umo¿liwiaj¹ re-
dukcjê tego lêku � bohater uczy siê nowych,
skutecznych sposobów dzia³ania. Nabycie
nowych kompetencji sprzyja zmianie w prze-
¿ywaniu i dzia³aniu.

Struktura bajki
Wszystkie bajki terapeutyczne maj¹ sta³e

elementy dotycz¹ce g³ównego tematu, boha-
tera, wprowadzonych postaci i t³a opowiada-
nia. W oparciu o ten schemat realizowane s¹
za³o¿one cele. G³ówny temat: bohater opo-
wiadania prze¿ywa sytuacje emocjonalnie
trudne, które wyzwalaj¹ lêk. Dok³adnie okre-
�la siê rodzaj lêku, opisuje emocje jakie wy-
zwala i sytuacjê, która to spowodowa³a.

W przypadku sytuacji wyzwalaj¹cych lêk,
jakie zdarzaj¹ siê w rodzinach z problemem
alkoholowym, lepiej pos³u¿yæ siê metaforami.
W poszerzonym wydaniu ksi¹¿ki �Bajki tera-
peutyczne dla dzieci� jest opowiadanie zaty-
tu³owane �Ksiê¿ycowy domek�. Jest ono ad-

resowane w³a�nie do dzieci, które ¿yj¹ w ro-
dzinach w problemem alkoholowym. Wystê-
puj¹ tam postacie Burzy, Wichru, Têczy,
Chmurki i Mgie³ki. Metafory te s¹ czytelne
dla dzieci, które czêsto do�wiadczaj¹ konflik-
tów w rodzinie. Wicher niszczy sprzêty, szar-
pie dzieci, walczy z Burz¹ itp. Dla dzieci,
które nie maj¹ takich do�wiadczeñ, jest to
bajka o pogodzie. G³ówny temat bajki doty-
czy lêków wywo³anych nadu¿ywaniem alko-
holu przez jednego z rodziców, k³ótniami,
przemoc¹ w rodzinie, a tak¿e lêków zwi¹za-
nych z poczuciem bycia gorszym. Bohaterem
bajki jest dziecko lub zwierz¹tko, z którym
ma³y czytelnik móg³by siê identyfikowaæ.
Radzi on sobie ze wszystkimi trudnymi sytu-
acjami przy pomocy innych postaci bajko-
wych, które pomagaj¹ mu problem zracjona-
lizowaæ, ucz¹ pozytywnego my�lenia i nowych
strategii dzia³ania. W efekcie nabywa ono
nowych kompetencji, rozwi¹zuje trudn¹ sytu-
acjê, uwalnia siê od lêku. Inne postacie po-
magaj¹ mu pozytywnie wzmacniaæ prze¿ywa-
ne do�wiadczenia, kreuj¹ nastrój emocjonal-
ny pe³en ciep³a, mi³o�ci i zrozumienia. Akcja
rozgrywa siê w miejscach dobrze dziecku zna-
nych, a ich przedstawienie powinno wzbudzaæ
przyjemne doznania estetyczne. W bajce za-
chowanie rodzica � alkoholika jest typowe,
podobnie jaki i jego rodziny. Zakoñczenie jest
optymistyczne.

Uk³adaj¹c bajkê terapeutyczn¹ nale¿y uzu-
pe³niæ j¹ o wskazówki praktyczne. Wybiera-
j¹c bohatera bajkowego nale¿y upodobniæ go
do dziecka tylko w zakresie bycia w podob-
nej sytuacji lêkotwórczej oraz wieku. Nie na-
le¿y nadawaæ mu takiego samego czy podob-
nego imienia, nie upodabniaæ fizycznie. W
przypadku zbytniego upodobnienia, dziecko
mo¿e poczuæ siê pouczane, co mo¿e wyzwo-
liæ negatywizm lub te¿ mo¿e poczuæ siê zde-
maskowane, o�mieszone, poniewa¿ nie chce
mówiæ o swoich problemach. Jeszcze nie po-
trafi.

* Osoby zainteresowane budowaniem scenariuszy ba-
jek terapeutycznych zachêcam do zapoznania siê z moj¹
ksi¹¿k¹ Bajki terapeutyczne dla dzieci (Media Rodzina,
Poznañ 1999 r.) oraz z pozycj¹ B. Bettelheima Cudowne i
po¿yteczne, o znaczeniu i warto�ciach ba�ni (PIW, War-
szawa, 1985).

 Autorka jest dr psychologii, pracuje w Pañ-
stwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Lesz-
nie i Akademii Muzycznej w Poznaniu.


