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WPROWADZENIE
Obecna sytuacja pandemii powoduje duże poczucie lęku i grozy u
osób w każdym wieku. Doświadczenia te łączone są z sytuacją izolacji
oraz z brakiem informacji o możliwościach pokonania zagrożenia. Jest
wiele sposobów radzenia sobie ze stresem w obliczu takiego
zagrożenia, od całkowitego wycofania aż po aktywne sposoby
odreagowania. Jednym z nich jest twórczość literacka. Tworzenie
opowieści stanowi próbę opisu świata i zasad, które nim rządzą, a także
daje wskazówki jak poradzić sobie z lękiem (Molicka, 2002, 2011).
Pannebaker i Smyth (2018) uważają, że ukrywanie emocji wymaga
wysiłku, który staje się obciążeniem dla organizmu, dlatego właśnie
pisanie o własnych doświadczeniach ma, zdaniem autorów, pozytywny
wpływ na zdrowie. Pojęcie grozy związane z sytuacją pandemii
koronawirusa rozumiane jest w pracy jako ekstremalny lęk (w tym lęk
przed śmiercią), którego przeżywanie prowadzi do poważnych
konsekwencji funkcjonowania psychicznego (Schier, 2010). Groza
różnicowana jest ze strachem, który ma określoną rzeczywistą
przyczynę i nie przyjmuje formy lęku uogólnionego. Na doświadczanie
grozy przez daną osobę może wpływać przymus izolacji, ograniczenie
kontaktów społecznych, załamanie autorytetu, brak informacji na temat
zakończenia sytuacji zagrożenia oraz wcześniejsze doświadczenia
traumatyczne.

Wyniki analizy jakościowej

Przyjęto, że możliwymi mechanizmami radzenia sobie z grozą przez
młodych dorosłych było:

Określanie przyczyny pandemii
(np. koronawirus jako kara za doprowadzenie przez człowieka do
zmian klimatu)
Nadawanie przyczynowości zdarzeniom może służyć podtrzymaniu
wiary w sprawiedliwy świat (Lerner i Miller, 1978, za: Crisp, Turner, 
2009) – ktoś zawinił więc ponosi karę, a także uporządkowaniu
świata. Daje również poczucie kontroli, gdyż sytuacja, na którą nie
mamy wpływu i odczuwamy bezradność rodzi przykrość i dyskomfort
(Gliszczyńska, 1991, za: Gasparski, 2002). Szukanie przyczyn „w 
ludziach” daje możliwość zapobiegania pojawienia się wirusa w 
przyszłości.

Unikanie
W większości bajek wirus nie pojawiał się wprost; przyczyną mógł być
mechanizm obronny, jakim jest unikanie, czyli w tej sytuacji
zapomnienie lub zignorowanie wirusa. Celem takiego zabiegu jest
ochrona Ja przed lękiem związanym z niebezpieczeństwem
(McWilliams, 2009).

Personifikacja zagrożenia
Przedstawianie wirusa jako króla, smoka, itd. Może służyć oswajaniu
lęku. Według Molickiej (2002) ,,Personifikacja lęku ułatwiała
poradzenie sobie z nim, śmierć stawała się przez to jakby bardziej
zwyczajna. I ta zwyczajność […] łagodziła lęk” (s.138). Wydaje się, że
zdecydowanie trudniej stawać do walki z ogólnie pojmowanym złem,
które ogarnia cały świat, być może dlatego tak wielu autorów bajek
personifikowało wirusa.

Happy end
Molicka (2002) uważa, że happy end sprzyja budowaniu optymizmu.

Jej zdaniem: ,, Szczęśliwe zakończenie daje radość, zadowolenie,
buduje nadzieję co do dalszych losów bohatera i swoich własnych”
(Molicka, 2002, s.137). Happy end w analizowanych bajkach jest
różny: pokonanie wirusa, przeminięcie epidemii, zdjęcie klątwy,
odkupienie win i cofnięcie kary, ale też czasami docenienie
niematerialnych rzeczy, np. wzajemnych relacji (nawet bez
bezpośredniego „odejścia” wirusa). Bohaterowie w większości bajek
są sprawczy.

Narracja trzecioosobowa
,,Badania nad łagodzeniem psychologicznych skutków traumy
wykazały, że pisanie o przeszłych doświadczeniach traumatycznych
oraz dystansowanie się do przeszłych negatywnych doświadczeń
przez pisanie o nich z perspektywy trzeciej osoby łagodzi ich
negatywny wpływ na jednostkę” (Soroko, 2007, s.82). Wydaje się, że
skoro pisanie z perspektywy trzeciej osoby pozwala zdystansować się
od przeszłych negatywnych doświadczeń, to jest prawdopodobne, że
pozwala się również zdystansować od aktualnych.

GŁÓWNE WYNIKI
Wyniki analizy ilościowej

Wykres 1. Wyniki dotyczące zakończenia bajki.

KONKLUZJE
Badanie wykazało, że bajka może stanowić sposób radzenia sobie z
lękiem i grozą. Według Soroko (2007) czynność opowiadania (także
pisania) historii wiąże się z próbami zrozumienia i uproszczenia tego, co
dzieje się w świecie społecznym i we własnym doświadczeniu. Efektem
opowiadania jest ujawnianie własnych sposobów rozumienia dziejących
się zdarzeń oraz siebie jako działającego podmiotu. Pisanie bajek jest
więc metodą, dzięki której możemy spróbować zrozumieć otaczającą
nas rzeczywistość oraz skonfrontować się z grozą, którą wywołuje
koronawirus.

Badanie ma ograniczenia:
1)liczba osób badanych była niewielka,
2)w badanej próbie przeważały kobiety. Warto podjąć w przyszłości
bardziej złożone analizy ilościowe materiału bajek. Mimo tych
ograniczeń wydaje się, iż udało się odpowiedzieć na pytania pracy;
Wartością analizy jest również zastosowanie metody mieszanej-
ilościowej i jakościowej.
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Celem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania:
1) Czy bajka może stanowić sposób radzenia sobie z lękiem
związanym z pandemią u młodych dorosłych?
2) Jakie są mechanizmy radzenia sobie z lękiem u młodych dorosłych?

OSOBY BADANE/METODA 
W badaniu wzięło udział 27 studentów psychologii, w wieku od 21

do 24 ,M=23,29. 80% osób badanych stanowiły kobiety a 20%
mężczyźni. Zadaniem uczestników było stworzenie bajki dla dorosłych
w ramach zajęć: „Mity, baśnie i opowieści jako skarbnica wiedzy o
konfliktach psychicznych i relacjach społecznych”. Napisanie bajki było
dobrowolne i nie wiązało się z żadną gratyfikacją. Tematykę bajki
stanowił koronawirus a obojętność tekstu miała nie przekraczać 3
stron. Okresem powstawania bajek był trzeci tydzień trwania pandemii.
W pracy przyjęto paradygmat metody mieszanej – jakościowej i
ilościowej.

Materiał 27 bajek został poddany analizie, zgodnie z zasadami
metody jakościowej analizy narracji. Studenci zajęć na zasadzie
dobrowolności przeprowadzili na początku analizę materiału – zbioru
wszystkich baśni (w którym usunięto nazwiska autorów).W rezultacie
powstało 20 krótkich raportów, w których studenci odpowiadali na kilka
pytań.

Autorki projektu przeprowadziły analizę ogólną wszystkich
raportów, która pozwoliła na wyodrębnienie bardziej szczegółowych
kategorii. Dzięki tej procedurze ograniczono subiektywizm oceny.
Określono:
1. Przyczyny powstania epidemii (wirus, konsumpcjonizm, materializm,
nieposzanowanie natury, nadprzyrodzona siła),
2. Obecność wirusa w bajce (bezpośrednie nawiązanie do epidemii,
brak nawiązania do epidemii),
3. Postać przybrana przez koronawirusa (postać fantastyczna,
człowiek, wirus),
4. Sposób walki z zagrożeniem (pokonanie go przez bohaterów, jego
samoistne zniknięcie, zwycięstwo niebezpieczeństwa nad bohaterami),
5. Zakończenie bajek (happy end, negatywne zakończenie, brak
zakończenia),
6. Sposób narracji (w pierwszej lub trzeciej osobie).
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Wykres 2. Wyniki dotyczące sposoby narracji 
w bajce.

Wykres 3. Wyniki dotyczące obecności wirusa w 
bajce.

Wykres 4. Wyniki dotyczące postaci bohaterów 
bajki.

Wykres 5. Wyniki dotyczące sposoby walki 
bohaterów z zagrożeniem.

Ilustracje jednego z autorów bajek


