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Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από 
µετάφραση 

Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
 

 
 
 
 
 
4. Γιάννης Κουβαράς, ''Τα τριαντάφυλλα δεν µπαίνουν στη ζυγαριά. Η λογοτεχνία, η 
εκπαιδευτική πράξη και οι εξετάσεις'', εφ. Η Καθηµερινή, 29 ∆εκ. 1998, σ. 12.  
 
Κείµενο 
 
'Εχει γραφεί - µε πολύ σαρκασµό, βέβαια, αλλά και πόση δυστυχώς πικρή αλήθεια - 
ότι ανοµολόγητος στόχος του σχολείου είναι να κάνει το µαθητή να µισήσει το 
βιβλίο. (Σας θέλουσιν παντάπασιν αγράµµατους, για τους δοξάζετε, έγραφε ο 
Κοραής). Αρωγός σε αυτόν τον "παιδαγωγικό" σωφρονισµό είναι το σχολικό 
εγχειρίδιο (όποιος καεί στο χυλό...) που ακαλαίσθητο και δυσνόητο, κατά κανόνα (για 
να νοµιµοποιείται ο διαµεσολαβητικός θεσµός των φροντιστών που φροντίζουν πριν 
από µας για µας), βεβαρηµένο µε την πρόσθετη εξεταστική απέχθεια που προκαλεί, 
ακυρώνει συχνά και τις καλύτερες των προθέσεων.  
 
Να όµως που εφέτος, στη νέα σχολική σοδειά εγχειριδίων, είχαµε µια εντυπωσιακή 
έκπληξη (παρήγορη κοντά στις ελάχιστες εξαιρέσεις που υπάρχουν). Αναφέροµαι 
στην πρωτοτάξιδη ΝΕΛ (Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία - Ανθολόγιο 
µεταφράσεων, εκπονηµένη από εκπαιδευτική οµάδα υπό τον κ. Ν. Βαγενά) που ήδη 
επαινέθηκε. Θα ήθελα να καταθέσω εδώ έσωθεν µαρτυρία από τη διδακτική µου 
εµπειρία των τριών µηνών στο πεδίο της σχολικής τάξης. 
 
Η τυπογραφική εµφάνιση της ΝΕΛ, η εύστοχη εικαστική υποστήριξη (πλούσια σε 
τετραχρωµίες κυβιστών, υπερρεαλιστών, φουτουριστών κ.ά.) η εν γένει καλαισθησία 
της ερέθισαν από την πρώτη στιγµή το ενδιαφέρον των µαθητών (χρόνια εθισµένων 
στην απόχρωση του γκρίζου) που φυλλοµετρώντας την απόλαυσαν οπτικά και 
απτικά. Προσφέρθηκαν µάλιστα κάποιοι και να την αγοράσουν, καθότι ο ΟΕ∆Β είχε 
αποστείλει µόνο 15 αντίτυπα στο Λύκειό µας (2ο Βριλησσίων). Σηµειωτέον ότι το 
µάθηµα είναι επιλογής στη Β' τάξη˙ για τη λειτουργία τµήµατος απαιτούνται 15 
τουλάχιστον µαθητές. (Το επέλεξαν 28 στους 106 µαθητές του σχολείου µας, αλλά 
δυστυχώς τα νέα δεν είναι ανάλογα από γειτονικά σχολεία). 'Ενα βιβλίο λοιπόν που 
δίκαια αξιώνει θέση στην προσωπική βιβλιοθήκη του µαθητή). 
 
Την αρχική ευφορία διαδέχθηκε σύντοµα ο σκεπτικισµός: Το µάθηµα θα εξεταστεί 
στις πανελλαδικές. Μόνο αυτό κατ' εξαίρεσιν από τα άλλα µαθήµατα επιλογής της Β' 
Λυκείου! ∆ηλαδή οι ιθύνοντες τιµώρησαν γενναιόδωρα την επιλογή των εν λόγω 
µαθητών µε την επιβάρυνση εξεταστέας ύλης ενός ακόµη µαθήµατος στα τόσα 
υπάρχοντα. Και µόνον αυτή η άνιση αντιµετώπιση της συγκεκριµένης µερίδας 
µαθητών ναρκοθετεί την πολυδιαφηµισµένη δυνατότητα ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στα ΑΕΙ, για την οποία κόπτονται οι αρµόδιοι, γεγονός που υπαγορεύει αλλά και 
επιβάλλει την κατάργηση της εξέτασης του εν λόγω µαθήµατος, τουλάχιστον εφέτος. 
Οι µαθητές θα ωφεληθούν απείρως περισσότερο από την ελεύθερη συν - περιδιάβαση 
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σε όλο το κόρπους του βιβλίου και τη σύνθεση µιας εργασίας παρά από τη 
φροντιστηριακή σχηµατοποίηση δέκα κειµένων και τον αναµηρυκασµό των SOS. 
 
Ισχυροί επίσης λόγοι συνηγορούν, αυτή τη στιγµή τουλάχιστον, στην αναβολή της 
εξέτασής του, που καταρχάς προσκρούει στη φιλοσοφία του ίδιου του βιβλίου, του 
οποίου οι αρχιτέκτονες τονίζουν ότι σκοπός του είναι η ανάπτυξη κριτικής σχέσης µε 
τη λογοτεχνία και η καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυσης. Το προτείνουν ως 
σώµα κειµένων ανοιχτό σε αναγνώσεις εκ µέρους των ενδιαφεροµένων. Αµφότερα 
όµως εγκλωβίζονται ασφυκτικά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου που αρέσκεται το 
εξεταστικό σύστηµα και στην αθροιστική λογιστική του. Οι γόνιµοι αυτοσχεδιασµοί, 
η αναγνωστική ευρηµατικότητα που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει το βιβλίο δύσκολα θα 
βρουν πεδίο ελεύθερης ανάπτυξης υπό την απειλητική σκιά της δαµοκλείου σπάθης 
των εξετάσεων. Εν ολίγοις φαλκιδεύονται βάναυσα ως κείµενα απόλαυσης, αφού 
ρεαλιστικά θα υποβαθµιστούν σε κείµενα εξέτασης και θα παρασυρθούν 
συρρικνωµένα στον στείρο αναµηρυκασµό φυλλαδίων των φροντιστηρίων, που 
υπονόµευσαν αδυσώπητα την επιλογή του εν λόγω µαθήµατος (τους δυσκόλευε τα 
σχέδια τυποποίησής του). Με την πρόσφατη ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης (από 
τα 70 κείµενά του θα διδαχθούν τα 10), ακρωτηριάζεται ανεπανόρθωτα και 
ευνουχίζεται εν πολλοίς η ουσία της φιλοσοφίας του. Η λέξη εγχειρίδιο ως γνωστόν 
είναι δίσηµη, όπως και το µαχαίρι άλλωστε κάποτε έχει διπλή κόψη. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση φοβάµαι ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί για να κόψει το σκοτάδι 
της άγνοιας, αλλά θα στραφεί στο σώµα της ίδιας της Λογοτεχνίας, που κινδυνεύει να 
εκπέσει σε µάθηµα ρουτίνας. 
 
Συνιστά πάντως άκρα ειρωνεία να µην εξετάζονται τα υπόλοιπα µαθήµατα επιλογής 
(Γαλλικά, Γερµανικά, Πληροφορική κ.ά.), σαφώς πιο µετρήσιµα και γεωµετρηµένα, 
και να περνά από το εξεταστικό κόσκινο η Λογοτεχνία, µε το στίγµα της 
ιδιαιτερότητάς της. (Τα τριαντάφυλλα δεν τα ρίχνεις στη ζυγαριά - ακόµη κι αν είναι 
ακριβείας - αλλά τα βάζεις στο βάζο της καρδιάς). Τώρα που η Λογοτεχνία χτύπησε 
την πόρτα του σχολείου (αυτόνοµα πλέον και όχι συµπληρωµατικά και 
δειγµατοληπτικά όπως στο παρελθόν), θα την αφήσουµε στο ψύχος των εξετάσεων; 
Ποιος αγάπησε τον Σολωµό από τα σχολικά. Τον ανακαλύψαµε κεραυνοβόλα 
αργότερα. Εκτός του πεδίου των εξεταστικών καυδιανών δικράνων. Να προσθέσουµε 
ότι και η έλλειψη σχετικών βοηθηµάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και της 
ελεύθερης αγοράς (καλώς ή κακώς) προσαυξάνει την ψυχολογική αβεβαιότητα των 
µαθητών, αλλά εν µέρει και των διδασκόντων. 
 
Γνωρίζουµε όλοι ότι οι κατ' εξοχήν ευχάριστες αναµνήσεις από τα ανεξαργύρωτα 
σχολικά χρόνια είναι οι εκδροµές και οι "κοπάνες". Ας προστεθεί λοιπόν και η 
λογοτεχνία, "η εκδροµή αυτή που δεν τελειώνει, µε το στίλβον ποδήλατο", όπως την 
ήθελε ένας αθεράπευτος θεράπων της, ο Εµπειρίκος. Οι εξετάσεις σαφώς και 
χρειάζονται, αλλά προσοχή. ∆εν είναι πανάκεια, αν θέλουµε βέβαια καλλιεργηµένους 
και όχι απλώς εγγράµµατους εκπαιδευµένους. Κάποτε παραµορφώνουν, αν δεν 
σκοτώνουν την ουσία. Μάλλον δίκαια σάρκαζε ο Wilde πριν από έναν αιώνα: "Στις 
εξετάσεις βάζουν ερωτήσεις οι ηλίθιοι που δεν µπορούν να απαντήσουν οι έξυπνοι". 
 
Σύντοµη αναφορά στο βιβλίο: Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του για αναγνώσεις 
παράλληλων κειµένων. Μόνο που δεν είναι πάντα οι ευστοχότερες. Λ.χ. το "Να 
κοιµάσαι" του Ελυάρ δύσκολα διαβάζεται παράλληλα µε το προτεινόµενο του Ρίλκε, 
αντίθετα, µεγαλύτερη συγγένεια κλίµατος βρίσκουµε µε την "Ελένη" του Ελύτη ή την 



 3

"Μαρίνα των Βράχων". Ο "'Υµνος της Ζακύνθου" του Φόσκολο συνοµιλεί 
αµεσότερα µε στροφές από τον "Φιλόπατρι" του Κάλβου. Η επιλογή της µετάφρασης 
του ∆όξα για το "ΑΝ" του Κίπλινγκ, δεν νοµίζω ότι είναι επιτυχέστερη από εκείνη 
του Καρβούνη. 'Εδωσα και τις δύο στο τµήµα και σε συντριπτική πλειονότητα η 
δεύτερη ανταποκρινόταν περισσότερο στις αισθητικές ανάγκες των µαθητών. 
Λείπουν επίσης ποιήµατα οικολογικής διάστασης. 


