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4. Narracja wielojęzyczna  
 
1. Wartość edukacyjna literatury dla dzieci  
 „Dla dziecka, literatura dziecięca nie jest zestawem treści do nauczenia, ale zestawem doświadczeń, z 
którymi się zapoznaje. Dlatego literatura dla dzieci, dzięki swojej wartości, w istotny sposób przyczynia się 
do kształtowania dziecka, wychodząc daleko poza rutynowe uczenie się na pamięć, metodę intelektualną 
lub czysto racjonalną i systematyczną” (Cervera Borrás, 2006). 
Wartość edukacyjna korzystania z opowiadań w szkole i poza nią nigdy nie była kwestionowana na świecie z 
wielu powodów: zastosowanie literatury dla dzieci ma odniesienie do kultury i prawdziwego życia, łączy 
tematykę folkloru, elementy ludyczne i motywuje do rozwoju języka, obejmując przy tym wiele innych 
aspektów edukacyjnych (psychologicznych, poznawczych, społecznych i kulturowych). 
W klasach wielokulturowych i wielojęzycznych, w których głównym celem jest nabycie zarówno 
umiejętności językowych, jak i kulturowych, nauczyciele mogą korzystać z opowiadań dla uzupełnienia 
materiału podstawowego, uzyskując osobiste, aktywne i kreatywne zaangażowanie uczniów w zajęcia 
edukacyjne. Biorąc pod uwagę, że literaturę się nie tylko czyta, ale także opowiada i interpretuje za pomocą 
ilustracji i teatru, dostęp do opowiadań w obcych językach może być ułatwiony. 
Kolekcja baśni ludowych braci Grimm, z powodu swojej popularności, dostępności w ponad 100 językach i 
kilku adaptacji filmowych, stanowi dobre źródło. 
 

Poco tempo dopo, la regina diede alla luce una bimba bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli 
neri come l'ebano; e, per questo, la chiamarono Biancaneve. 
 
Poco después la reina tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y 
cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Por todo eso fue llamada Blancanieves. 
 
Not very long after the queen had a daughter, with a skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as 
black as ebony, and she was named Snow-white. 
 
Wkrótce urodziła córeczkę białą jak śnieg, o ustach czerwonych jak krew, o włosach jak hebanowe drewno. 
Dlatego nazwano ją Śnieżką. 
(http://www.grimmstories.com/) 

 
Na przykład na stronie http://www.grimmstories.com jest dostępny kompletny zbiór bajek braci Grimm w 
19 językach. 
 
2.  Piosenki i rymowanki 
 
Wielokulturowe piosenki są nie tylko źródłem rozrywki. Niezależnie od poziomu znajomości innych języków, 
te piosenki mogą stanowić dla dzieci materiał do wspólnej nauki, na przykład „Frere Jacques” (Panie Janie), 
znana francuska piosenka, jedna z najbardziej znanych na świecie. Jak na tradycyjną melodię przystało, jej 
autorstwo nie jest pewne. Najstarsza drukowana wersja pochodzi z roku 1780 (manuskrypt 300 w kolekcji 
manuskryptów Biblioteki Narodowej w Paryżu) i nosi tytuł „Frère Blaise”. Francuska muzykolog Sylvie 
Bouissou znalazła dowody na to, że muzykę mógł napisać kompozytor Jean-Philippe Rameau, jeden z 
najważniejszych francuskich kompozytorów epoki baroku.  
 
Na przestrzeni lat „Frere Jacques” doczekał się wielu wersji i niezliczonych tłumaczeń, od afrykanerskiego 
przez japoński, po xhosa. Czy wiesz, że imię mnicha zmienia się w tłumaczeniu na różne języki? Znany jest 
jako Brother John po angielsku, Fra’ Martino po włosku, Fray Santiago po hiszpańsku... Kliknij tutaj, aby 

http://www.grimmstories.com/
http://www.grimmstories.com/
http://bussongs.com/songs/brother-john.php
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/
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dowiedzieć się, jakie imię nosi mnich w różnych krajach na całym świecie.  
 
Gustav Mahler wykorzystał utwór w marszu żałobnym w trzeciej części swojej Symfonii nr 1 (Tytan). Mahler 
zmienił tonację piosenki, którą cytuje jako „Bruder Martin", z molowej na durową, nadając mu charakter 
marsza żałobnego. 
 
W swoim marszu Mahler wykorzystał jako ikonograficzne odniesienie starą drukowaną groteskową 
ilustrację z bajek dla dzieci: Hunter’s Funeral Procession (Kondukt żałobny myśliwego) Moritza von 
Schwinda z 1850 r., zainspirowaną znaną pod koniec XIX wieku dzieciom z Cesarstwa Austro-Węgier bajką, 
która opowiada o orszaku pogrzebowym myśliwego, w którym idą leśne zwierzęta.  

 
Moritz von Schwind (1850) The Hunter's Funeral Procession 
   
Mahler, Symfonia Nr 1-3M G.Dudamel Los Angeles Philharmonic: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQCHgnpCGf4  
 
 
3.  Zbiór przysłów 
 
Przysłowia są tym elementem języka, który najlepiej przedstawia wartości i wierzenia społeczeństwa. W 
krótki i zwięzły sposób powiedzenia wyrażają osadzone w tradycji prawdy.  Często są one metaforyczne, 
rytmiczne i łatwe do zapamiętania. 
 
Przysłowia są używane w rozmowie. Zwykle dorośli stosują je częściej niż dzieci, ponieważ umiejętność ich 
opanowania i używania zdobywa się latami, a metaforyczne środki wyrazu nie są łatwe do zastosowania. 
Mimo to przysłowia już od dzieciństwa stają się częścią naszej kulturowej spuścizny. Pojawiają się w 
rozmowie (czy kiedykolwiek słyszałeś te powiedzenia: Dobry początek to połowa sukcesu lub Nie ma co 
płakać nad rozlanym mlekiem?), ale również w popularnych historiach, takich jak bajki Ezopa, np. Bóg 
pomaga tym, co sami sobie pomagają z bajki Herakles i woźnica lub, w wersji nieco zmienionej, 
współczesne baśni o Harrym Potterze Nie ma co płakać nad rozlanym eliksirem lub Nie licz sów, dopóki nie 
przylecą. 
 
Przysłowia są często i łatwo tłumaczone i przeszczepiane z jednego języka do drugiego. Czasami podobne 
przysłowia można znaleźć w wielu różnych krajach i językach, i nie jest możliwe ustalenie ich pochodzenia.  
 
W tym kontekście Instituto Cervantes przygotował ciekawą kolekcję hiszpańskich powiedzeń i ich 
odpowiedników w kilku językach (niemieckim, katalońskim, francuskim, galicyjskim, starogreckim, 
angielskim, włoskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, rosyjskim i baskijskim). Ten wielojęzyczny zbiór 
jest unikalny w skali światowej, nie tylko ze względu na zestaw języków, ale również na zawarte w nim 
informacje: znaczenie i obserwacje zarówno leksykalne (wyjaśnienia formalne lub dotyczące znaczenia 
danego słowa, wychodzącego z użytku lub będącego archaizmem), jak i kulturowe. Wersje w różnych 

https://www.youtube.com/watch?v=RQCHgnpCGf4
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językach są wzbogacone o dosłowne tłumaczenie, spotykane warianty oraz synonimy i antonimy, źródła i 
kontekst.  
 

 
 
Pełna kolekcja jest dostępna na stronie internetowej: Centro Virtual Cervantes. Refranero Multilingüe 
(http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx) 
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