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6. Opowiadanie historii 
 
Autorką jest Marina Katsari (www.marinakatsari.com), nauczycielka przedszkolna/ gawędziarka / twórczyni 
teatralna, o bogatym doświadczeniu w dziedzinie opowiadania. 
 
Opowiadanie historii należy do podstawowych funkcji człowieka. Stanowi automatyczny, intuicyjny 
mechanizm, wymagający zarówno posłużenia się intelektem – opowieści przyczyniają się do zrozumienia i 
interpretacji świata – jak i fizycznością – pierwsze opowieści wspominamy za pośrednictwem naszych 
zmysłów. Pamiętamy, jak oparzyliśmy się w rękę, dotykając rozgrzanego pieca, dlatego drugi raz nie 
dotknęlibyśmy go już. Oparzenie na naszej ręce i towarzyszące mu wspomnienie, to rodzaj historii, 
opowieści, jaką tworzymy na własne potrzeby, co pomaga przetrwać naszemu ciału i umysłowi. 
Opowieści towarzyszą nam wszędzie, przez całe nasze życie i rządzą się one odwiecznymi prawami. Muszą 
mieć początek, środek oraz koniec, a także punkty łączące te części ze sobą dla spójności oraz 
rozstrzygnięcie, co opisał Arystoteles w dziele „Poetyka”, które przedstawia główne zasady opowieści. 
Można je zignorować i nadal skonstruować opowieść, jednak z pewnością nie uda się w ten sposób 
skutecznie przekazać innym swoich myśli i działań. Opowieść o choćby najprostszej codziennej czynności, 
takiej jak zamiecenie podłogi, wymaga określonego, często powtarzanego do znudzenia, procesu 
mentalnego. Nie musimy opowiadać słuchaczom o tym, jak poprzedniego dnia zamiataliśmy, aby historia ta 
stała się opowieścią. Zresztą historia taka nikogo by nie zainteresowała. Jednak kolejne czynności 
podejmowane w celu zamiecenia podłogi tworzą swoistą narrację: najpierw mocno chwycę kij od szczotki, 
następnie umieszczę szczotkę w kącie za kanapą, gdzie nagromadził się kurz, zanim posprzątam wokół 
telewizora. Na koniec, zła i zmęczona, odłożę szczotkę na miejsce w składziku. Narracja jest w końcu 
powiązana z akcją.  
Znajdywanie własnej drogi i tworzenie własnych historii jest dla człowieka błogosławieństwem i 
przekleństwem. Homo sapiens to człowiek myślący, który jest także homo narrans – człowiekiem 
opowiadającym – tworzącym własne historie, a także historię świata, w którym żyje i z którym się zmaga 
(Kouloumpi-Papapetropoulou, 1997). Człowiek opowiada nie tylko o tym, co rozumie, ale również o tym, 
czego nie potrafi pojąć, dostosowując do tego swoje zachowanie. Długie opowieści, takie jak mitologie, 
ideologie i religie, poza tym, że objaśniają świat lub przynajmniej próbują to zrobić, definiują też ludzkie 
działania i przyczyniają się do tworzenia społeczeństw starających się położyć kres niszczeniu i przemocy 
wśród ludzi. Zgodnie z cypryjską legendą „O świętym Grzegorzu”, smok uniemożliwiał wodzie dopływanie 
do cypryjskich wiosek, gdzie ludzie, zwierzęta i rośliny umierali z pragnienia. W zamian za wodę domagał się 
składania mu co roku w darze młodzieńców i dziewic. Kiedy przyszła kolej złożenia w ofierze córki króla, 
sprawą zainteresował się Św. Grzegorz. Księżniczka mówi do niego: „Dobry panie, od czego mam rozpocząć 
moją opowieść o ludzkim cierpieniu? Głodujący ludzie zjadają się nawzajem”. Niezależnie od tego, jak 
niesprawiedliwe były to czasy, ludzie zawsze poszukiwali sprawiedliwości w sztuce opowiadania. 
Opowiadanie historii jako funkcja człowieka, i sztuka narracji, jako wymagająca większej biegłości w 
prezentowaniu myśli i jako wytwór człowieka, różnią się od siebie. Opowiadanie historii może stać się 
sztuką (narracji) w ten sam sposób, w jaki oddychanie można przekształcić z automatycznej funkcji w 
środek wykorzystywany w sztuce, np. w muzyce. Człowiek może oddychać przez całe życie, i przeżyć dzięki 
zapamiętaniu (i opowiadaniu) o tym, że ogień może poparzyć. Jednak różni się od zwierzęcia tym, że poza 
przetrwaniem, może żyć; potrafi wyjść poza swoje istnienie w sensie biologicznym na planecie, w stronę 
wyższej formy życia. Człowiek ma przywilej edukacji, która nadaje znaczenie jego działaniom i 
zachowaniom. W ten sam sposób, sztuka narracji nadaje znaczenie opowiadaniu historii, które zostały 
człowiekowi dane w podobny sposób jak funkcja oddychania, nadając mu funkcję wyższą niż sam 
mechanizm przetrwania.  
Jako że opowiadanie historii opiera się na relacji (choćby było to mówienie do samych siebie w chwilach 
gniewu), sztuka narracji jest najważniejszym narzędziem rozwijania relacji międzyludzkich oraz uczenia 
się/edukacji (Lamprelli, 2010).    

http://www.marinakatsari.com/
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Na przestrzeni dziejów chwalono wartość edukacyjną baśni, fikcyjnych, 
zmyślonych historii, choć niektórzy dokonywali ich dekonstrukcji (Anagnostopoulos, 1997). Platon odrzucał 
wyobraźnię i jej twory, argumentując, że oddalają one człowieka od prawdy. Z drugiej strony jego uczeń 
Arystoteles nadał wartość edukacyjną sztuce narracji. Ta klasyczna polemika między nauczycielem a 
uczniem inspirowała później tysiące twórców i filozofów, sama stając się narracją.  
Niemniej w przypadku tak ważnych pytań prawda leży gdzieś pośrodku. Stąd edukacyjna wartość sztuki 
narracji polegać może na jakości historii i jej dostosowaniu do wieku uczniów-słuchaczy. 
Małe dzieci odkrywają świat w ten sam sposób jak kiedyś jaskiniowcy odkrywali, że poza pokrzykiwaniem i 
pogróżkami można stosować podejście bardziej racjonalne. Dzieciom zwierzęta, rośliny, przedmioty, 
wymyślone stwory mogą wydawać się bliższe niż postacie z kreskówek. Z drugiej strony przygoda, mity, 
legendy, zagadki i frapujące historie mogą być bardziej zajmujące dla starszych dzieci. 
Poprzez sztukę narracji dziecko uczy się kontrolować swoje myśli i działania, podobnie jak uczy się 
kontrolować swój oddech podczas wspinania się na stromą górę. W czasie, kiedy ludzie zapominają lub nie 
chcą pamiętać o cierpliwości, wytrwałości i ciężkiej pracy, jest bardzo ważne, by dziecko, potencjalny 
narrator, zanim zechce zaspokoić swoje potrzeby, tzn. przed zakończeniem opowiadania, zdało sobie 
sprawę z tego, że mamy początek i zakończenie, a pomiędzy nimi spójny środek – budowanie opowieści – 
który może prowadzić do rozwiązania historii. Co więcej, nie da się odmówić wartości opowieści dla 
młodego opowiadającego i poznania przez niego wartości porażki.  
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