
To, co najtrudniejsze
Każdy z nas, ucząc, ma swoje osobiste, najbardziej męczące go zmory,
w których zwidują mu się uczniowie żadnym sposobem nieumiejący sobie
poradzić ciągle z tą samą, zdawać by się mogło, niewielką trudnością. Znam
takiego, którego zmorą jest – mówiąc słowami Konopnickiej – Jaś nie doczytał:
niestaranne czytanie/słuchanie treści zadań. Inny zaś cierpi, że jego uczniowie,
jak tuwimowscy straszni mieszczanie każdą rzecz widzą osobno: nie są w stanie
zestawić kilku zawartych w treści zadania własności. Zdarza się, zwłaszcza
na lekcjach geometrii, że chce się zakrzyknąć, jak Brecht w epilogu do
„Artura Ui” – wy się uczcie patrzeć, a nie gapić. Tyle, że ręce (nie mówiąc
o intymnej garderobie) opadają na widok otępienia ogarniającego patrzących
na stereometryczne wielkie otwarte przestrzenie (choć Wyspiańskiego przecież
to wręcz uskrzydlało). Może prześladować po nocach nieumiejętność pozbycia
się miliona nieistotnych szczegółów i ciągnięcie za sobą, jak tuwimowska
lokomotywa tych wagonów ze czterdzieści, nie zważając, że znajdujące się bodaj
w piątym z nich słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy nic do rzeczy nie mają. Można
dostać wysypki, gdy widzi się, że uczniów nie rażą oczywiste sprzeczności
i nie dziwi ich złodziej, który nie kradł, szewc, który nie pijał, żołnierz, co się
nie chwalił, łotr, co nie rozbijał (choć już biskup Krasicki przestrzegał przed
braniem wszystkiego poważnie). A już powszechna jest gęsia skórka przed
zabraniem się do odcyfrowywania myśli z typowej „redakcji” prac uczniowskich,
choć przecież wiedzą oni, iż powinno być tak, by język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa. Depresję wyzwala często spostrzeżenie, że choć tak dobrze szło
nam na lekcjach, to musimy, jak bacalarus z „Kordiana” mówić na zebraniu
rodzicielskim twego Janka w ciemię bito – nic nie wbito, bo wszelkie próby
utrwalania wiadomości okazują się bezskuteczne. Podobnie, jak zachwalanie
młodym ludziom pracy w grupach – oni wiedzą, że tak dla wspólnej korzyści
i dla dobra wspólnego każdy musi pracować, ale wolą, by to robili inni.

Ale, by nie upadać na duchu, możemy zapoznać się z nowymi ministerialnymi
pomysłami dla szkoły i poprosić kogoś z decydentów, by przekonał nas, że w tym
szaleństwie jest metoda.


