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Po pÄ›ti hodinách, jednom neurolu, nauÄ•ení látky o pÄ›t kapitol zpÄ›t a jedné dobÅ™e míÅ™ené facce, jsem nauÄ•ila svého
vnuka rovnice o jedné neznámé, jako kdyÅ¾ biÄ•em mrská. Po zku&scaron;enostech s uÄ•ením mých dÄ›tí (dokopaných
terorem k vy&scaron;&scaron;ímu vzdÄ›lání) a následnÄ› mých vnukÅ¯, je mi líto, Å¾e jsem se nenarodila v nÄ›jaké hodnÄ›
zapadlé vesnici, kdesi v TichomoÅ™í, kde jedinou starostí je sehnat si kus Å¾vance a spokojenÄ› Å¾ít zcela negramotná.

Já uÅ¾ opravdu - ve svých letech, kdy mám blíÅ¾ do hrobu neÅ¾ do kolébky - nechci nikoho uÄ•it rovnice, gramatiku a
bezobratlovce. NejdÅ™íve své dÄ›ti (mladá a silná) a teÄ• jejich dÄ›ti (stará a unavená). No fuj. Kdo tohle vlastnÄ› nauÄ•il mÄ›?
Poslední &bdquo;uÄ•itelská&ldquo; zku&scaron;enost mÄ› donutila pÅ™emý&scaron;let, zda já, coby dítÄ› &scaron;kolo
povinné, jsem mÄ›la takové problémy a jak moje vzdÄ›lávání vlastnÄ› probíhalo. V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› pro moje rodiÄ•e
bezproblémovÄ›. Nepamatuji se, Å¾e by se nÄ›který z nich zúÄ•astÅˆoval &bdquo;rodiÄ•ovských schÅ¯zek&ldquo;, jak jsem k to
byla nucena pozdÄ›ji já jako zodpovÄ›dný rodiÄ•. PÅ™edesílám, Å¾e pÅ™es tento fakt jsem nikdy nebyla zázraÄ•né dítÄ› a do
ani premiant tÅ™ídy. To mÄ›lo také ov&scaron;em dopady na moji maliÄ•kost v podobÄ› nÄ›kolika výpraskÅ¯ (zásadnÄ› od
mamiÄ•ky, neb tatíÄ•ek byl humanista) a mamiÄ•ka mÄ›la mu&scaron;ku jak Vilém Tell.
PÅ™es toto kruté zacházení nemá
kupodivu dodnes pocit, Å¾e jsem byla týrané dítÄ›. Naopak. PÅ™es odpor mÅ¯j i komunistÅ¯ jsem pro&scaron;la do Å¾ivota Å™
vzdÄ›lána ke spokojenosti své (to jsem ocenila aÅ¾ mnohem pozdÄ›ji) i rodiÄ•Å¯.
Tak jsem zaÄ•ala vzpomínat, jak to v
ve &scaron;kole tenkrát bylo. Pár kantorÅ¯ se zapsalo do mých vzpomínek asi aÅ¾ do mého konce. Paní soudruÅ¾ka uÄ•itelka
BrouÄ•ková vyuÄ•ující nás Ä•e&scaron;tinu stylem &bdquo;já vám to do tÄ›ch palic natluÄ•u i kdyby jste to nemÄ›li
pÅ™eÅ¾ít&ldquo;. VÄ›Å™ím, Å¾e moji (pokud Å¾ijí) spoluÅ¾áci dodnes umí vyjmenovaná slova, a i kdyby je vzbudili uprostÅ
úplnÄ› oÅ¾ralé, by &bdquo;bflmpsvz&ldquo; vysypali bezchybnÄ›. Absence jejich znalosti znamenala automaticky z diktátu
5, i kdyÅ¾ v&scaron;e ostatní bylo bezchybnÄ› a krasopisnÄ› napsané.
Krasopis, ano takový pÅ™edmÄ›t opravdu exis
soudruÅ¾ka uÄ•itelka mÄ›la na na&scaron;e výkony veliké poÅ¾adavky, co se tohoto pÅ™edmÄ›tu týká. KdyÅ¾ prohlásila, Å¾
písemný projev vypadá jako klínové písmo starých EgypÅ¥anÅ¯ a Å¾e si opí&scaron;u dvacetkrát &bdquo;PíseÅˆ práce&ldquo;
abych si vypsala ruku, uronila jsem slzu. MÅ¯j mozek Å™íkal, Å¾e je to stará hnusná &scaron;katule a doma jsem pilnÄ›
psala, zatímco ostatní mohli skotaÄ•it venku. MamiÄ•ce jsem se bála pÅ™iznat, Å¾e je to trest a drze lhala, Å¾e to pí&scaron;u
zpÄ›vu pro kamarády, protoÅ¾e ve zpÄ›vníku není a my ji musíme umÄ›t. MamiÄ•ka, majíc o komunistech nevalné mínÄ›ní, uvÄ
Å¾e jsou tak pitomí, Å¾e ji tam zapomnÄ›li dát a nebo se aspoÅˆ tváÅ™ila, Å¾e tomu vÄ›Å™í.
Já mÄ›la zase strach, Å¾
boÅ¾skou, tak mi navrch pÅ™idá opsat ShakespearÅ¯v &bdquo;Sen noci svatojánské&ldquo; nebo Karafiátovi
&bdquo;BrouÄ•ky&ldquo;. MÄ›la obojí moc ráda.
PÅ™esto na paní uÄ•itelku BrouÄ•kovou vzpomínáme s láskou. Nebila ná
neÅ™vala, a kdyÅ¾ bylo volno, vyprávÄ›la nám staré antické báje a my poslouchali, jak Zeus zahejbal HéÅ™e, jak Helena
vzala roha s Parisem, a co z toho bylo za melu. Na její vyprávÄ›ní jsme se tÄ›&scaron;ili jak malé dÄ›ti na pohádky, a makali,
aby nám zbyl Ä•as. Být to dnes, tak jsem dysgrafik, psala bych jako prase a neumÄ›la po 30 letech &bdquo;PíseÅˆ
práce&ldquo;. O antice bych nevÄ›dÄ›la nic a ptala bych se, kde to spává, co to Å¾ere.
Pan soudruh uÄ•itel Klikar,
matikáÅ™, pÅ™ezdívaný Herodes, to bylo jiné kafe. Od &scaron;esté tÅ™ídy do deváté jsme házeli do kasiÄ•ky svatému
Antonínovi, aÅ¥ nás pÅ™í&scaron;tí rok má nÄ›kdo jiný. Svatému Tondovi koupili nové &scaron;atiÄ•ky a my zase mÄ›li
Herodese. VÄ›Å™ím, Å¾e Ä•erné postavy na&scaron;í tÅ™ídy mu pÅ™áli mnohem hor&scaron;í vÄ›ci, &scaron;laktrefením po
cirhózou jater konÄ•e.
PÅ™ed jeho hodinou bylo o pÅ™estávkách ve tÅ™ídÄ› hrobové ticho, zoufalci, kteÅ™í tu&scaron;ili
v&scaron;e ovládají, se snaÅ¾ili na poslední chvíli zachránit si kÅ¯Å¾i a dohnat, co se dohnat v pÄ›ti minutách nedalo. Naivní
troubové. Zelené man&scaron;estrové sako s koÅ¾enými záplatami na loktech, kalhoty barvy neurÄ•ité, oboÄ•í jako BreÅ¾nÄ›v
postava taky taková. Vlasy ala Einstein. Impozantní. BÄ›hem dvaceti sekund napsal z hlavy na tabuli pÅ™íklad dlouhý jako
Lovosice - a rovnítko.
TÅ™ída strnula a upu&scaron;tÄ›ný &scaron;pendlík by vydal zvuk bomby. Vyvolal pÄ›t
ne&scaron;Å¥astníkÅ¯ k tabuli a uÅ¾ to jelo. Za rovnítkem se rozechvÄ›lé ruce snaÅ¾ili vypoÄ•ítat pÅ™íklad. První zaváhání a
se &bdquo;PÄ›t, sednout.&ldquo;, &bdquo;Pomalej, tÅ™i, sednout.&ldquo;, &bdquo;Blbej, pÄ›t, sednout.&ldquo;,
&bdquo;Je&scaron;tÄ› blbÄ›j&scaron;í, pÄ›t.&ldquo;, &bdquo; Kuba se nám pÅ™ekonal, Ä•tyÅ™i, sednout.&ldquo;. Kuba je dne
mimochodem Å™ádným profesorem fyziky na prestiÅ¾ní universitÄ› v USA a deset týraných studentÅ¯ si vybralo po maturitách
Matfyz. MÅ¯j oblíbený pÅ™edmÄ›t, aÅ¥ jsem studovala cokoliv, byl matika a mechanika.
Dnes by pana soudruha uÄ•ite
odsoudili a zavÅ™eli, aÅ¾ by zÄ•ernal. Za v&scaron;echny ty pohlavky, &scaron;tulce a modÅ™iny na rukou, co nám udÄ›lal
dÅ™evÄ›ným pravítkem. Holky nebil, ty tahal za vlasy a vyhazoval na hanbu Ä•umákem ke zdi k umyvadlu v rohu tÅ™ídy. Prost
jsem tam hodnÄ› hodin matematiky, a pÅ™esto dodnes ji umím. Doma ani muk, kdyÅ¾ mi Å™ekl, Å¾e tak beznadÄ›jnÄ› blbou
je&scaron;tÄ› nevidÄ›l, Å¾e ubozí rodiÄ•e urÄ•itÄ› nevÄ›dí, co zplodili za dementa, a mnoho jiných pochval tohoto typu. (VÄ›dÄ›
tatínek je docela uznávaný odborník pÅ™es optiku.).
MamiÄ•ka by Å™ekla, Å¾e to tak bude, protoÅ¾e pan uÄ•itel má vÅ
pravdu. Dnes vím, Å¾e nebýt jeho, neumÄ›la bych matiku a mÄ›la bych odborníky diagnostikovanou lehkou mozkovou dysfunkc
a zvlá&scaron;tní péÄ•i ohlednÄ› mého vzdÄ›lávání.
Námi milovaný uÄ•itel na chemii, zvaný Nuklid. Starý pán, který mÄ
dvacet let v penzi. Kdysi vyuÄ•oval latinu a protoÅ¾e komunista nÄ›jak nestíhal vy&scaron;kolit bÄ›hem jednoho roku soudruhy
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 19 September, 2019, 11:42

Kudlanka

z továren na kantory, nechali ho uÄ•it chemii. ZásadnÄ› dával za jedna a kdyÅ¾ uÅ¾ bylo opravdu zle a nÄ›kdo nevÄ›dÄ›l, Å¾e
je voda, tak chytil nemilosrdnÄ› a bez slitování za dvÄ›. Já k tomu pÅ™ihodila (nevím jak) je&scaron;tÄ› H2SO4 a tím moje
vÄ›domosti o chemii konÄ•í. &Scaron;kola se s námi nemazlila a díky za to.
Shrnuto a podtrÅ¾eno: Dnes se to ve
&scaron;kolách hemÅ¾í dyslektiky, dysgrafiky, dysjánevímco, mozkovými dysfunkcemi. My jsme byli prostÄ› blbý, dostali jsme
po Ä•umáku, mnozí hned pÅ™i projevu blbosti ve &scaron;kole, mnozí aÅ¾ doma, kdyÅ¾ matka omdlela z vysvÄ›dÄ•ení a bylo
vymalováno.
TakÅ¾e, kdyÅ¾ mÅ¯j milovný vnuk po pÄ›ti hodinách nechtÄ›l pochopit, jak se poÄ•ítají rovníce, pouÅ¾ila
starou metodu mojí mamiÄ•ky a Herodesa. Trefila jsem se pÅ™esnÄ›, a do pÄ›ti minut jsme poÄ•ítali zcela bezchybnÄ› jednu
rovnici za druhou. Å½e neumí jíst pÅ™íborem? To uÅ¾ nÄ›jak pÅ™eÅ¾iji.
ERMA (Pozn. red.: super, co Å™íkáte?)
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