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• 62
(…) U každej novej generácie sa objavuje potreba formovať sa prostredníctvom vzdoru namierenému voči
hlavnému prúdu a prevažujúcej mienke. Nová generácia sa chce rozvíjať v tieni – alebo skôr v žiare –
vzorového učiteľa.

• 96
(…) Spýtal som sa jej, akým spôsobom krotí toľko životnej energie.
Najskôr odbočila:
„Nikdy netreba hovoriť hlasnejšie ako oni, v tom je to.“.
Ale chcel som vedieť viac o tom, ako vie zvládnuť svojich žiakov, o ich evidentnej radosti, že sú tu, ich
rozumných otázkach, ich vážnom počúvaní, krotení ich nadšenia, o ich vzájomnom ovplyvňovaní, keď
jeden s druhým navzájom nesúhlasili, o energii a veselosti celej skupiny, skrátka o všetkom, čo tak kon-
trastovalo so zastrašujúcim obrazom, aký podávajú médiá o zmiešaných arabsko-černošských triedach.
Spočítala si moje otázky, chvíľu porozmýšľala a odpovedala:
„Keď som s nimi alebo nad ich písomkami, nie som nikde inde.“.
Dodala:
„Ale keď som niekde inde, už vôbec nie som s nimi.“.

• 97
(…) Videla prirodzenú paralelu medzi triedou a orchestrom.
„Každý žiak hrá na svoj nástroj, netreba mu v tom brániť. Umením je dobre poznať svojich hudobníkov
a nájsť správnu harmóniu. Dobrá trieda nie je pochodujúci regiment, ale orchester, ktorý pracuje na tej istej
symfónii. A ak sa vám ušiel iba malý triangel, čo nevie robiť nič iné len cink-cink, alebo drumbľa, ktorá nevie
robiť nič iné len bloing-bloing, musíte sa sústrediť, aby to robili v správny okamih, najlepšie ako vládzu,
aby sa stali vynikajúcim trianglom a neprekonateľnou drumbľou, aby boli hrdí na kvalitu celku, ku ktorej
aj oni prispievajú. Keďže ich chuť po harmónii posunie všetkých ďalej, malý triangel nakoniec tiež spozná
hudbu, možno nie tak brilantne ako prvé husle, ale bude poznať tú istú hudbu.“.
Potom sa fatalisticky uškrnula:
„Problémom je, že ich učíme veriť v svet, kde sa rátajú iba prvé husle.“.
A po chvíli dodala:
„A že niektorí kolegovia sa považujú za Karajanov a zle znášajú dirigovanie mestského orchestra. Všetci
snívajú o Berlínskej filharmónii, to sa dá pochopiť…“.
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• 100
Moja generácia nahovorila poriadne hlúposti o učení: rituály sú prejavom slepej podriadenosti, známko-
vanie je ponižujúce, diktáty sú spiatočnícke, počítanie spamäti ohlupuje, memorovanie textov je detinské…

• 100
V učení platí to isté ako všade inde: akonáhle prestaneme pristupovať ku každému prípadu osobitne (lebo
v tejto oblasti je každý prípad osobitý), začneme hľadať pomocnú ruku správnej smernice, ochranu zod-
povednej autority, záruku predpisov, prázdne ideologické tlačivo, všetko, čo nás môže naviesť správnym
smerom a ochrániť. A potom sa už usadíme v istotách, ktorými nič nepohne, ani keď nám skúsenosti každý
deň hovoria niečo úplne iné.

• 111
Môžete namietať, že organizovaná myseľ nemá potrebu učiť sa naspamäť. Taká myseľ si vie všetko odvodiť
z chápania podstaty. Vie si vybrať to, čo dáva zmysel, je jedno, čo o tom hovorí učiteľ, a má schopnosť vnímať
krásu každého textu. Mimochodom, taká myseľ dokáže vo svojej knižnici veľmi rýchlo nájsť ľubovoľnú
knihu a za dve minúty narazí na správne riadky. Ja viem, kde ma čaká môj La Bruyère, vidím ho na polici,
aj Conrada, Lermontova, Perrosa, Chandlera… celá spoločnosť tu je, abecedne roztrúsená v obraze, ktorý
dôverne poznám. A to nehovorím o internetovom priestore, kde môžem pomocou končeka ukazováka
konzultovať s pamäťou ľudského pokolenia. Učiť sa naspamäť? V časoch, keď pamäť meriame v giga?
To všetko je pravda, podstata však tkvie inde.
Keď sa učím naspamäť, nič nenahrádzam, naopak, pridávam niečo navyše.
Pamäť je dušou jazyka.
Všetko je v ponorení sa do jazyka.
Je to ako vypiť pohár na dúšok a vypýtať si ďalší.
Tým, že som žiakov nútil učiť sa toľko textov, od šiesteho ročníka až po maturitu (jeden text každý pracovný
týždeň, a každý z nich si bolo treba pamätať celý rok), hádzal som ich naživo do veľkého prúdu jazyka, toho,
ktorý prekračuje stáročia, aby napokon vyrazil dvere a prevalil sa všetkými izbami nášho domu. Jasné, že
sa na začiatku vzpierali! Voda sa im zdala príliš studená, hlboká, prúd priveľmi prudký, ich telesná stavba
príliš slabá. Bolo to oprávnené. Poddávali sa strachu zo skoku do vody:
„Hento všetko sa mi nikdy nepodarí!“.
„Nemám pamäť!“.
(Vytiahnuť na mňa takýto dôvod, na mňa, postihnutého od narodenia amnéziou!)
„Je to príliš dlhé!“.
„Je to príliš ťažké!“.
(To hovoria mne, bývalému korunovanému somárovi!)
„A je to taká starina vo veršoch!“.
(Ach! Ach! Ach!)
„Bude sa to známkovať, p'učiteľ?“.
(A ešte ako!)
A to ani nerátam protesty ich pobúrenej vyspelosti:
„Naučiť sa to naspamäť? Už nie sme bábätká!“.
„Nie som papagáj!“.
Protestovali s plným nasadením, ale zachovávali fair-play. Veď hovorili len to, čo počuli od iných. Niekedy
od rodičov, joj, akí len vyspelí sú tí rodičia: Čože, pán Pennacchioni, vy im dávate učiť sa texty naspamäť? Môj syn
už nie je dieťa!. Váš syn, drahá pani, nikdy neprestane byť dieťaťom jazyka, a vy sama ste úplne malé bábätko,
ja len smiešny krpec, a všetci sme kŕdeľ rybiek unášaný velkým prúdom tryskajúceho zdroja, ktorým je
Literatúra. A váš syn bude šťastný, keď bude vedieť, v akom jazyku pláva, čo ho nesie, osviežuje a kŕmi,
a sám bude chcieť niesť tú krásu, a s akou hrdosťou! Bude to zbožňovať, dôverujte mu, chuť tých slov v jeho
ústach, rozbušky osvetľujúce jeho myšlienky, keď objaví zázračné schopnosti svojej pamäti, jej nekonečnú
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poddajnosť, prispôsobivosť, tú rezonančnú skrinku, ten úžasný priestor, kde nechá znieť tie najkrajšie vety,
tie najjasnejšie myšlienky. Bude blázon do toho podjazykového plávania, keď objaví bezodnú jaskyňu svojej
pamäti, bude zbožňovať potápanie sa do jazyka, lovenie textov v hlbinách, a bude celý život vedieť, že sú
tam, súčasťou jeho bytia, že si ich môže kedykoľvek zarecitovať, hovoriť si ich sám pre seba a vychutnávať
pôvab tých slov.
Ako nositeľ písanej tradície, ktorá sa vďaka nemu znova stáva ústnou, možno sa rozhodne zarecitovať ich
niekomu, aby sa o ne podelil, zvádzal nimi, alebo urobil zo seba puntičkára, to je už riziko, ktoré treba pod-
stúpiť. Takto nadviaže na obdobie, ktoré predchádzalo vynálezu písma, keď prežitie myšlienky záviselo
jedine od nášho hlasu. Vy to nazvete regresiou, ja tomu hovorím opätovné stretnutie! Vedomosti sú pre-
dovšetkým telesné. Naše uši a naše oči ich zachytávajú, naše ústa ich odovzdávajú. Iste, dávajú nám ich
knihy, ale knihy vychádzajú z nás. Myšlienka je hlučná, chuť čítať je dedičstvom potreby hovoriť.

• 118
(…) Treba sa vedieť hrať s vedomosťami. Hra je uvoľnenie námahy, iné búšenie srdca, v skutočnosti neškodí
učeniu, ale vyvažuje ho. A potom, ak sa hráme s preberaným učivom, znova sa približujeme k jeho zvlád-
nutiu.

• 148
(…) Zapínam rádio. Obľúbenú stanicu. Je deň a hodina mojej obľúbenej relácie. Raz za týždeň sa tam
stretnú patentované hlavy a zhovárajú sa spôsobom, dnes veľmi zriedkavým: ako ľudia, ktorí nemajú nič
na predaj.

• 168
„Profáci nás vytáčajú, tlačia nám do hlavy blbosti!“.
Bol to zrejme triedny lajdák. (Mohli by sme veľa narozprávať o príslovke zrejme, pravda je však taká, že
zlého žiaka je možné v triede veľmi rýchlo objaviť. Všade, kde ma pozývajú – v luxusných školách, v tech-
nických školách, vo všeobecných stredných školách na periférnych sídliskách –, (…) sú ľahko rozpoznateľní
podľa upätej pozornosti alebo prehnane bdejúceho pohľadu, ktorým ich sprevádza ich učiteľ, keď pre-
hovoria, podľa predvídavého úsmevu ich kamarátov a podľa neviem-presne-čoho ukrytého v ich hlase,
ospravedlňujúceho tónu alebo trochu váhavej prudkosti. A keď mlčia – (…) [zlý žiak] často mlčí –, ro-
zoznám ich podľa ich nepokojného alebo nepriateľského ticha, tak odlišného od pozorného ticha študenta,
ktorý všetkému rozumie. Lajdák, najhorší žiak permanentne osciluje medzi ospravedlňovaním sa za to, že
existuje, a túžbou napriek všetkému existovať, nájsť si miesto, získať ho trebárs i násilím, lebo násilie je jeho
antidepresívum.)
„Ako to myslíš, že vám tlačia do hlavy blbosti?“.
„Vytáčajú nás, otravujú nás blbosťami, to je všetko! Vecami, ktoré sú nám nanič.“.
„Napríklad, ktorá vec je nanič?“.
„Všetko… Tie… predmety… To nie je život!“.
„Ako sa voláš?“.
„Maximilien.“.
„Mýliš sa, Maximilien, učitelia vám netlačia do hlavy blbosti, oni sa vám ich pokúšajú dostať z hlavy von.
Tvoja hlava je natlačená blbosťami už oddávna.“.
„A kto mi ich tam natlačil?“.
„Čo nosíš na nohách?“.
„Na nohách? Mám svoje N…ky, pane.“. (Tu názov obchodnej značky.)
„Čo?“.
„N…ky, mám svoje N…ky.“.
„A čo to je, tie tvoje N…ky?“.
„Akože čo? Sú to moje N…ky!“.
„Čo je to za predmet?“.



Daniel Pennac: Trápenia so školou 4Daniel Pennac: Trápenia so školou 4Daniel Pennac: Trápenia so školou 4

„Sú to moje N…ky!“.
Nechcel som Maximiliena zahanbiť, tak som sa tentokrát obrátil na triedu:
„Čo má Maximilien na nohách?“.
Študenti si vymenili pohľady a zavládlo váhavé ticho. Dovtedy sme boli spolu asi hodinu, diskutovali sme,
rozmýšľali, vtipkovali, veľa sme sa smiali. Teraz by mi aj chceli pomôcť, ale museli pripustiť, že Maximilien
má pravdu:
„Sú to jeho N…ky.“.
„Dobre, pochopil som, sú to jeho N…ky. Ale čo je to za predmet?“.
Ticho.
Potom sa zrazu ozve jedno dievča:
„Aha, predmet! No tenisky!“.
„To je ono. A vedela by si všeobecnejšie slovo ako tenisky, ktorým by sa dali označiť predmety tohto
druhu?“.
„…topánky?“.
„To je ono, sú to tenisky, topánky, obuv, bagandže, čo len chcete, ale nie N…ky! N je ich značka a značka
nie je predmet!“.
Otázka ich profesorky:
„Predmet slúži na kráčanie, na čo slúži značka?“.
Ako z rakety sa ozve zo zadných lavíc:
„Na machrovanie!“.
Zaznie všeobecný smiech.
Profesorka:
„Presne tak, aby ste mohli byť namyslení.“.
Profesorka ukazuje na tašku ďalšieho chlapca a pýta sa.
„A ty, Samir, čo to máš pri lavici?“.
Rovnaká okamžitá odpoveď:
„To je moja A…ska, pani prof'srka.“.
Zatváril som sa, akoby som bol v agónii, akoby ma Samir práve otrávil, umieral som priamo pred ich očami,
keď veselý hlas zakričal:
„Nie, nie, je to taška! Už je dobre, pane, zostaňte tu s nami, je to taška, jeho A…ska je taška.“.
Vzkriesenie:
„Áno, je to taška. Taška je vždy lepšie slovo ako nejaká značka! Moja mama by povedala: jeho aktovka,
stará mama: jeho kabela, ale vždy lepšie ako značka, pretože tie značky, Maximilien, tie sa vám tlačia do
hlavy, a nie blbosti profákov! To sú moje N…ky, to ja moja A…ska, to je moje X, to je moje Y, to je moje Z.
Tie značky vás vytáčajú, tlačia sa vám do hlavy, oberú vás o peniaze, o zásobu slov, o individualitu, lebo
v nich sa meníte na človeka v uniforme, robia z vás živú reklamu, vyzeráte ako umelohmotné figuríny vo
výklade.“.
Porozprávam im, že keď som bol malý, chodili ľudia ako živé reklamy, také hamburgre, ešte sa na nich
pamätám, na chodníku naproti stával starý pán, bol vsunutý medzi dve tabule s plagátmi, kde boli reklamy
na nejakú značku horčice:
„Aj s vami robia značky to isté!“.
Maximilien, ani trochu hlúpy, dodá:
„Lenže nás neplatia!“.
Jedno z dievčat sa zamieša:



Daniel Pennac: Trápenia so školou 5Daniel Pennac: Trápenia so školou 5Daniel Pennac: Trápenia so školou 5

„To neni pravda, pri vchode do gympla a v meste si vyberajú šéfov bánd, poriadnych frajerov, a obliekajú
ich grátis, aby mohli machrovať v triede. Ich kamoši to žerú, a tak sa to dobre predáva.“.
Maximilien vydýchne:
„Super!“.
Profesorka nato:
„Myslíš? Ja si myslím, že vaše značky majú vysokú cenu, ale omnoho menšiu hodnotu ako vy sami.“.
Nasledovala detailná diskusia o pojmoch cena a hodnota, nie o predajných hodnotách, ale o tých druhých,
o tých známych hodnotách, o ktorých sa vie, že stratili zmysel…
Rozlúčili sme sa malým verbálnym manifestom, skandovali sme: O-slo-boď-te slo-vá! – O-slo-boď-te slo-vá!,
až kým všetky im známe predmety, topánky, ruksaky, perá, pulóvre, bundy, walkmany, šiltovky, telefóny,
okuliare, nestratili svoje značky a nenašli opäť svoje mená.

• 173
Ach, profesori, kedy už budete počúvať starú mamu Marketingovú? Kedy si už konečne natlačíte do hláv,
že svet tu nie je na to, aby sme ho chápali, ale na to, aby sme ho konzumovali? Do rúk našich žiakov nemáme
vkladať ani Pascalove Myšlienky, ani Descartesove Rozpravy o metóde, ani Kantovu Kritiku čistého rozumu, ani
Spinozu, ani Sartra, žiadnych filozofov, ale Veľký katalóg toho najlepšieho, čo sa vyrába pre život taký, aký naozaj
je!

• 199
Predpoklad, že vyučovať sa dá bez ťažkostí, je postavený na zidealizovanej predstave o žiakovi. Pedago-
gická múdrosť by mala predstavovať zlého žiaka ako najnormálnejšieho žiaka, aký existuje: práve on naplno
potvrdzuje funkciu učiteľa, pretože zlého žiaka musíme naučiť všetko, musíme začať samotnou potrebou
učiť sa!

• 215
(…) Pravá podstata toho tkvie vo večnom konflikte medzi vedomosťou takou, akú si ju predstavujeme,
a nevedomosťou takou, akú ju prežívame: v absolútnej neschopnosti profesorov pochopiť stav nevedo-
mosti, do ktorej sú ponorení ich zlí žiaci, pretože sami boli dobrými študentmi, aspoň v predmete, čo
vyučujú! Najväčší hendikep profesorov je vraj ich neschopnosť predstaviť si samých seba, keby nevedeli
to, čo vedia. Akékoľvek ťažkosti ich postretli pri získavaní vedomostí, keď ich už majú, stanú sa ich súčasťou
a oni ich považujú za samozrejmé. (Veď je to predsa samozrejmé!) Nedokážu si predstaviť, aké cudzie sú pre
tých, ktorí sa v danej oblasti nachádzajú v stave totálnej nevedomosti.

• 216
„Ste všetci rovnakí, vy učitelia! Chýbajú vám kurzy nevedomosti! Máte rôzne skúšky a certifikáty týkajúce
sa nadobudnutých vedomostí, lenže vašou najdôležitejšou vlastnosťou by mala byť schopnosť vžiť sa do
toho, ktorý nevie to, čo viete vy! Snívam o konkurze na učiteľské miesta a o štátnej profesorskej skúške, kde
by od kandidáta žiadali, aby si spomenul na niektorý svoj školský neúspech – napríklad strmý pád v matike
v prvom či druhom ročníku gymnázia – a aby skúsil pochopiť, čo sa mu vlastne v ten rok prihodilo!“.
„Pravdepodobne obviní svojho vtedajšieho profesora.“.
„Nedostatočná! Dávať vinu profákom, to poznám, sám som to robieval. Treba od kandidáta požadovať,
aby šiel viac do hĺbky, aby naozaj zistil, prečo sa v tom roku zamotal. Nech hľadá v sebe, okolo seba, vo
svojej hlave, srdci, tele, neurónoch, hormónoch, všade. A nech si tiež spomenie, ako sa z toho dostal! Aké
prostriedky použil. (…)“.
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