


W baśniach opowiadanych mi w dzieciństwie kryje się głębsze 
znaczenie niż w prawdach~ o których poucza życie. 

Fryderyk Schiller 



BAJKA O BAJCE Nie ma dnia 
ani nocy, 
gdy się bajka rozpocznie. 

Śpisz czy nie, 
zbudzisz się 
lub zaśniesz, 
wiesz, ie nie ma nic 
oprócz baśni. 

Rzeczy są 
o tyle, 
o ile maja siłę 
wejść w czaru krąg. 

Nawet słońce 
i gwiazdy nie gasną 
w takie dni -
tylko dzięki baśniom . 

Józef Ratajczak 

POŻEGNANIE BAŚNI 

J'eśli już zaczniesz 
wszystko widzieć wyraźnie, 
blask od Ciienia 
odróżnisz -
odejdą baśnie, 
by nigdy nie wrócić. 

Zwierzęta mówić przestaną, 

czary odlecą z przedmiotów, 
wieloryb się zmieni w butelką tranu, 
a słońce - w kroplę potu. 

Józef Ratajczak 



Większość rodziców uważa, że należy odwracać uwagę 
dziecka od tego wszystkiego, co stanowi jego największą 
udrękę: od nieokreślonych, nie dających się wysłowić lęków 
i chaotycznych, gniewnych, a nawet gwałtownych fantazji. 
Wielu rodziców sądzi, że dziecko powinno stykać się jedynie 
z rzeczywistością świadomości oraz z obrazami, które 
sprawiają przyjemność i zgodne są z naszymi życzeniami 
- że winno mieć do czynienia tylko z jasnymi stronami życia. 
Jednakowoż tego rodzaju jednostronny pokarm żywi umysł 
też tylko w jednostronny sposób, a tymczasem życie ma nie 
tylko jasne strony. 

Przeciwnie niż w wielu współczesnych opowieściach 
dla dzieci , w baśniach niegodziwość jest równie 
wszechobecna jak cnota . Praktycznie w każdej baśni 
w jedne postaci i ich uczynki wcielone zostaje dobro, 
w inne zło; podobnie wszechobecne jest dobro i zło 
w życiu, a skłonność do jednego i drugiego przejawia 
się w każdym człowieku. Właśnie ta dwoistość stwarza 
problem moralny, a jego rozwiązanie wymaga walki. 

To właśnie w najróżniejszy sposób przekazują 
dziecku baśnie: walka z poważnymi trudnościami 
jest w życiu nieunikniona, jest ona nieodłączną 
częścią istnienia ludzkiego - ale, jeśli się nie 
ucieka przed nią. lecz niewzruszenie stawia czoło 
niespodzianym i często niesprawiedliwym ciosom, 
pokonuje się wszelkie przeszkody i w końcu 
odnosi zwycięstwo. 

Bruno Bettelheim 

Podobnie jak współczesne dziecko, które często czuje się 
osamotnione, bohater baśniowy przez pewien czas również jest 
osamotniony. Wspiera go bliski kontakt z tym, co pierwotne 
- z drzewem, zwierzęciem, całą przyrodą; podobnie dziecko bliższe 
jest tej sferze niż większość dorosłych . Los owych bohaterów 
przekonuje dziecko, że może czuć się - podobnie jak oni - odrzucone 
i opuszczone w świecie, błądząc w nim po omacku, ale że będzie -
również jak oni - krok po kroku prowadzone w życiu i otrzyma 
potrzebną pomoc. Współcześnie, w jeszcze większej mierze niż 
dawniej, dziecko potrzebuje dodających odwagi obrazów, w których 
istotna ludzka mimo swego osamotnienia może nawiązać 
z otaczającym światem więzi pełne dla niej znaczenia i wartości. 

Baśnie dają do zrozumienia, że pomyślne , pełne 
satysfakcji życie dostępne jest każdemu, mimo życiowych 
przeciwności lecz jedynie wówczas, gdy nie ucieka się 
przed pełnymi niebezpieczeństw życiowymi zmaganiami , 
bo tylko one pozwalają odkrywać nasze prawdziwe "ja". 
Opowieści te przekazują obietnicę , że jeśli zdobędzie 
się na odwagę, aby tego rodzaju poszukiwania pełne trwóg 
i prób podjąć, wesprą go dobre moce i odniesie zwycięstwo . 
Przynoszą one również przestrogę, że kto jest zbyt lękliwy 
czy małego serca, by dla odnalezienia siebie narazić się 
na niebezpieczeństwo, ten będzie wiódł egzystencję jałową -
o ile nie spotka go jeszcze gorszy los. 

Bruno Bettelheim 
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