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EWOLUCJA MATEMATYKI A JEJ NAUCZANIE^

Jedno ze znaczeri, jakie nożna matematyce przypisać, jest następujące:
(2)matematyka jest to zadanie pedagogiczne . Zadanie, dodajmy, które musi podej

mować każde pokolenie i rozwiązywać na nowo w zastanych warunkach społecznych, 

ekonomicznych i kulturowych.

Matematyki od nauczania oderwać się nie da. Kiedy matematyk konstruuje nowe 

pojęcie lub dowodzi nowego twierdzenia i chce dla swego dzieła uzyskać aprobatę 

środowiska, musi je przekazać tym, których uznanie się liczy, musi ich przeko
nać. A chcąc, by dzieło trwało - musi mieć uczniów, których będzie uczył.

Jest taka ogólna zasada, zwana zasadą biogenetyczną lub zasadą paralelizmu, 

która głosi, iż rozwój osobnika powtarza rozwój jego rodu. Bardziej uczenie: 

ontogeneza jest rekapi tuląc ją filogenezy^. Wielu wybitnych matematyków 

(F. Klein, H. Poincare, G. Polya, R. Thom i inni) uważało i uważa, iż należy 

tę zasadę odnosić nie tylko do rozwoju somatycznego, jak to było u Haeckla - jej 

twórcy, lecz także do rozwoju intelektualnego. Przy takim rozumieniu tej zasady

 ̂ ^Jt. nieco zmieniony tekst odczytu plenarnego, wygłoszonego 9 IX 1987 r. 
w Częstochowie, na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Autor pragnie 
przy tej okazji wyrazić wdzięczność prof, dr Zofii Krygowskiej za wnikliwe uwa
gi, które pozwoliły w paru miejscach istotnie ten tekst ulepszyć.

(2)Na znaczenie to wskazuje tytuł głośnej książki: Hans Freudenthal, Mathe
matik als pädagogische Aufgabe, Stuttgart 1973 (przekład angielski: Mathematics 
as an Educational Task, Dordrecht 1973).

^ A u torem tej zasady był niemiecki zoolog Ernest Haeckel (1834-1919), 
który ją sformułował w 1886 r. w dziele Zasady morfologii ogólnej organizmów 
(wydanie polskie: PWN, Warszawa 1960) i z powodzeniem stosował w zoologii, 
zwłaszcza w badaniach nad kręgowcami. Zasada ta szybko zyskała powszechne uzna
nie przyrodników i stała się znana także poza granicami zoologii.
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rozwój intelektualny osobnika powtarza, w wielkim naturalnie skrócie, rozwój 

intelektualny ludzkości.

Matematyka należy do sfery intelektu, a zatem szczególnym przypadkiem 

ogólnej zasady paralelizmu byłaby następująca zasada paralelizmu w zakresie 

matematyki: rozwój matematyczny jednostki powtarza, w wielkim skrócie, dzieje 

matematyki.
Przez urozwój matematyczny jednostki" rozumie się tu indywidualny rozwój 

normalnego dziecka, nabywanie przezeń w procesie przedszkolnego i pozaszkolnego 

uczenia się oraz szkolnego nauczania wiedzy i kompetencji matematycznej. Przez 

„dzieje matematyki" - zarówno te etapy jej rozwoju, które umiemy już wyróżnić, 

jak i do pewnego stopnia zakres uprawianej w nich matematyki. Nie należy tej 

zasady rozumieć tak, że w swoim rozwoju matematycznym dziecko przechodzi czy 

powinno przechodzić przez wszystkie pojęcia, twierdzenia i teorie, jakie mate

matyka w ciągu wieków nagromadziła, przez wszystkie jej zaułki i zygzaki. Ma

tematyczna zasada paralelizmu ma funkcjonować na wyższym niejako piętrze mó

wiąc, iż rozwój matematyczny dziecka przechodzi po kolei przez te same etapy, 

przez które przechodziła matematyka i wspina się po tej samej drabinie poję

ciowej, po której wspinała się wcześniej matematyka, a przynajmniej jej nurt 
główny.

Tak rozumiana zasada wymaga pogłębionego spojrzenia na dzieje matematyki 

i rozwój dziecka. Chcąc się nią posługiwać, musimy dobrze znać dzieje matematy

ki. Nie tylko ich warstwę historiograficzną, ale także, i to może przede wszy

stkim, zakorzenienie kulturowe matematyki, potrzeby jakie w każdej epoce zas

pokajała i rolę, jaką wówczas w promocji człowieka odgrywała. Byłyby to więc 

dzieje mniej ludzi, a bardziej idei, mniej matematyki jako specyficznego tworu 

intelektualnego czy zespołu specyficznych umiejętności, a bardziej jako czynni

ka kulturotwórczego. Takich dziejów matematyki nikt jeszcze nie napisał, ale 

wydaje się, że ku takiemu ich rozumieniu zbliżają się dzisiaj zarówno historycy 

matematyki, jak i historycy nauki, a także niektórzy filozofowie^.

Dalej, musimy znać możliwości poznawcze dziecka i ich rozwój w czasie. 

Pionierską tu rolę odegrał J. Piaget, ale zarówno ewolucja jego poglądów jak

(A)x
Świadczą o tym pojedyncze dzieła, np. Morris Kline, Mathematics in 

Western Culture, Oxford University Press, New York 1964, tegoż autora The Loss 
of Certainty, Oxford University Press, New York 1980 (przekład rosyjski: Utrata 
opriedielemosti, Moskwa 1984, A.N. Whitehead, Nauka i świat nowożytny, Znak, 
KrakArf 1987 (zwłaszcza rozdział: Matematyka jako element w historii myśli) i 
inne, a także ewolucja takich pism jak Archive for the History of Exact 
Sciences i new« serie wydawnicze, jak Studies in the History of Mathematics 
and Physical Sciences.
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i późniejsze badania innych świadczą, Ze i tu, mimo niewątpliwych postępów, da

lecy jesteśmy od zadowalającego starx/^.

Znając już, choćby w zarysie, dzieje matematyki i rozwój dziecka uzyskuje

my w zasadzie paralelizmu interesujący instrument poznawczy. Możemy ją miano

wicie traktować jako postulat metodologiczny, pozwalający z jednej strony badać 

rozwój intelektualny dziecka w oparciu o znajomość dziejów matematyki, te dzie

je na rozwój dziecka nakładać i patrzeć jak do siebie pasują, z drugiej zaś 

strony, w oparciu o znajomość rozwoju dziecka i stopnia jego podatności na pew

ne struktury pojęciowe i sposoby postępowania, możemy wnosić o postępach inte

lektualnych człowieka jako gatunku. Przykładem, gdzie ten drugi kierunek wnio

skowania wydaje się możliwy, jest pytanie: która struktura przestrzenna w umyś

le jest pierwotna, metryczna czy topologiczna^? Dziecko może nam na takie py

tanie odpowiedzieć, człowiek (jako gatunek) - nie.

Rola poznawcza nie wyczerpuje wszakże zasady paralelizmu, można ją bowiem 

odczytywać także jako postulat dydaktyczny, tj. propozycję, by w nauczaniu ma

tematyki, budowaniu formuły tego nauczania i nasycaniu tej formuły treścią - 

szeroko uwzględniać paralelizm biogenetyczny między rozwojem matematyki a roz

wojem dziecka.

Przyjęcie zasady paralelizmu w zakresie matematyki jako postulatu dydak

tycznego wymaga oczywiście wcześniejszego potwierdzenia tego paralelizmu jako 

swoistego prawa przyrodniczego czy socjologicznego. Choć szczegóły pozostają 

niejasne, samo istnienie takiego prawa nie budzi dzisiaj większych wątpliwości. 

Obecny stan wiedzy o człowieku i procesie uczenia się pozwala, jak się wydaje, 

taki paralelizm (w sensie owego prawa) wyraźnie dostrzegać i celem pierwszej

^Ważniejsze dzieła J. Piageta zostały polskiemu czytelnikowi przyswo
jone, np. Narodziny inteligencji dziecka, Warszawa 1966, Psychologia i episte
mologia, Warszawa 1977, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966, Równowa
żenie struktur poznawczych: centralny problem rozwoju, PWN, Warszawa 1981. 
P. także M. Donaldson, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna - Seria Omega, War
szawa 1986, gdzie jest obszerna bibliografia przedmiotu.

^ W e d ł u g  J. Piageta i jego szkoły pierwotna jest struktura topologiczna, 
por. J. Piaget et B. Inhelder, La représentation de l'espace chez l'enfant, 
Paris 1948 (istnieje przekład angielski: The Child's Concept of a Space, London 
1956). Pogląd ten jest wszakże kwestionowany, por. Romesh Kapadia, A critical 
examination of Piaget-Inhelder's view on topology, Educational Studies in Math. 
5 (1974), str. 419-424. Przegląd badań nad tym problemem zawiera artykuł: łan 
Darke, A review of research related to the topological primacy thesis, ibidem 
13 (1982), str. 119-142. P. także: Wilhelm Shipper, The topological primacy 
thesis: genetic and didactic approach, ibidem 14 (1983), str. 285-296.
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części tego artykułu będzie próba jego zarysowania od strony matematyki^. 

Będzie to więc swego rodzaju próba zarysu ewolucji paradygmatu dydaktycznego ma

tematyki i pokazanie, że znajduje on odbicie w ewolucji paradygmatu uczenia się 

jednostki.

Wyraźne ślady tego paralelizmu kończę się z chwilę osiągnięcia przez mate

matykę i dziecko dojrzałości, co w przypadku matematyki następiło u schyłku 

Grecji klasycznej, a w przypadku dziecka następuje po osiągnięciu przezeń zdol

ności rozumienia i prowadzenia rozumowań abstrakcyjnych, sformalizowanych. Roz

wój matematyki biegł jednak nadal, a i dziecko, już teraz intelektualnie doj

rzałe, będzie się jej uczyć nadal. W drugiej części tego artykułu będziemy więc 

kontynuować próbę zarysu dalszej ewolucji paradygmatu dydaktycznego matematyki 

zwracając już jednak uwagę nie tyle na paralelizm z nauczaniem, bo teraz wystę

puje on już w formie szczątkowej, co, skromniej, na dalsze implikacje dydakty

czne tej ewolucji.

Artykuł ten powstał w wyniku głębokiego przekonania, źe znajomość dziejów 

matematyki, a w szczególności przemian, jakim ona podlegała i nadal podlega, 

oraz ewolucji poglądów przemianom tym towarzyszących - wydaje się niezbędna dla 

każdego, kto chce świadomie brać udział w podejmowaniu matematyki jako zadania 

pedagogicznego. Długa historia matematyki i jej do pewnego stopnia kumulacyjny
(Q\

charakter' ' sprawiają, że ważna jest nie tylko chwila bieżąca, ale i to co ją 

poprzedza.

Dzieląc dzieje matematyki na okresy, dokonujemy z konieczności znacznego 

uproszczenia. Wprawdzie czynimy to w celu podkreślenia różnic i wydobycia cech 

charakterystycznych tych okresów, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, źe w rze- 

* czywistości występowało przenikanie się, a rozwój był bardziej ciągły.

^ T ę  część można traktować jako uzupełnienie i rozwinięcie mego wcześ
niejszego artykułu: R. Duda, Zasada paralelizmu w dydaktyce, Dydaktyka Matema
tyki 1 (1982), str. 127-1)5. Matematyczna zasada paralelizmu nadal jednak czeka 
na poważne opracowanie uwzględniające postępy psychologii i innych nauk o czło- 
wieku. P. także: G. Schubring, Das genetische Prinzip in der Mathematik- 
-Oidaktik, Stuttgart 1978.

( 8)
Pewne uwagi o kumulacyjnym charakterze matematyki i płynących stąd 

wnioskach dydaktycznych są zawarte w moich artykułach: R. Duda, Kształcenie 
matematyczne przyszłych nauczycieli matematyki, Dydaktyka Matematyki 5 (1985), 
str. 163-192; Założenia reformy programowej kształcenia nauczycieli matematyki, 
Edukacja nr 1(21) (1988), str. 58-75.
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1. Okres narodzin. Uznaje się dziś niemal powszechnie, że podstawowa rola

centralnego systemu nerwowego u zwierząt polega na dostarczaniu modelu symulu-
(9)jącego procesy zewnętrzne względem organizmu . Tym modelem jest powstająca 

w mózgu zwierzęcia lokalna mapa dająca obraz położenia organizmu względem jego 

otoczenia oraz umiejscawiająca w tym otoczeniu ważne dlań byty, przede wszystkim 

potencjalne ofiary i napastników. Nadto zwierzę posiada

a) zdolność rozpoznawania form i ich klasyfikacji na formy dobre, złe i 

obojętne,

b) zdolność lokalizacji form, pozwalającą umiejscawiać je względem orga- • 

nizmu i prowadzącą do precyzyjnych i długotrwałych procesów ruchowych pościgu 

lub ucieczki.

Psychika zwierzęcia, ustawicznie pobudzana obecnością form dlań ważnych, 

jest jeszcze grą automatyzmów świadczących o halucynatorycznej fascynacji oto

czeniem, którego odrębności od siebie zwierzę, jak się wydaje, jeszcze nie po

siada. W miarę wszakże postępów ewolucji zaczęło następować rozszerzanie zbioru 

rozpoznawanych form na formy niebiologiczne, mające znaczenie społeczne (np. 

obecność wrogiej grupy) i różnego rodzaju z n a k i ^  (np. tropienie po śladach). 

Wymagało to porozumiewania się między członkami grupy, a więc rozwoju sygnałów 

komunikacyjnych. W ten sposób ilość rozpoznawanych form rośnie i człowiek wyzwa

la się już z ich halucynatorycznej mocy przez nadawanie im nazw. Nazwie odpowia

da pojęcie i dzięki temu obrazami typowych oddziaływań czasoprzestrzennych mię

dzy obiektami stają się związki semantyczne między nazwanymi pojęciami. Można 

powiedzieć, że z tą chwilą symulację typowych oddziaływań przejmuje język.

Jest jasne, że im model symulujący procesy zewnętrzne względem organizmu 

będzie wierniejszy, tym gatunek będzie bardziej uprzywilejowany. Ludzka psychika 

zaczęła się od przedstawiania procesów jednocześnie częstych i strukturalnie 

stabilnych, które język, przez swoje struktury syntaktyczne, mógł bardzo dokład

nie, acz najpierw tylko jakościowo, symulować. Na przykład biologiczna drapież

ność (kot-łapie-mysz) dostarcza wyjściowego paradygmatu zdania przechodniego 

(podmiot-orzeczenie-dopełnienie). I gdzieś tutaj, na przejściu od procesów opi

sywanych jakościowo, niezdeterminowanych, do procesów skrajnie zdeterminowanych,

(9)Szerzej o sprawach tu poruszonych można przeczytać w artykule: R. Thom, 
Od wizerunku do symbolu, Zarys teorii symbolizmu, Wiadom. Mat. 23 (1980), 
str. 39-54.

^*^0 roli znaków i, ogólniej, symbolizmu w rozwoju matematycznym człowie
ka, patrz: R. Thom, Matematyka a rozumienie, Wiadom. Mat. 23 (1981), str. 205- - 212.
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rodzą się pierwsze pojęcia takie jak „dodać jeden" (jeden krok, jeden dzień, 

jedną strzałę) i „długość" (na dłoń, na łokieć, na krok, na dzień drogi), w 

których należy widzieć archetypy jeszcze bardziej abstrakcyjnych pojęć liczby 

(naturalnej) i przestrzennego continuum, podstawowych pojęć matematycznych. 

Przyjmując opisany wywód można powiedzieć, że matematyka rodzi się z chwilą 

powstania możliwości podania opisu procesów skrajnie zdeterminowanych. Będąc 

realizacją tej możliwości, matematyka staje się wyrazem ludzkiej inteligencji 

polegającej na ściśle deterministycznym symulowaniu procesów, praw i struktur 

zewnętrznego świata, w którym fundamentalną rolę odgrywają głęboko zakorzenione 

pojęcia operacji liczbowych i przestrzennych konfiguracji.

Przedstawiony tu pogląd na genezę i rozumienie matematyki znajduje potwier

dzenie w nowszych badaniach naszej przeszłości^^. Ujawniając korzenie ontolo- 

giczne matematyki i jej status epistemologiczny, ułatwia jednocześnie zrozumie

nie jej fundamentalnej roli w dziejach naszej kultury.

Ten wczesny i mało jeszcze poznany okres filogenetycznego rozwoju matematy

ki znajduje swoje odbicie ontogenetyczne w najwcześniejszym rozwoju dziecka 

(mniej więcej do lat 3), kiedy to dziecko (zgodnie z zasadą paralelizmu) praw

dopodobnie przechodzi przez okres pierwotnej alienacji, w którym pewne byty i 

przedmioty wywołują jego całkowitą fascynację. Obecność bodźców słownych, zwią

zanych z pojawianiem się tych bytów, okazuje się fundamentalnie ważna dla przy

swojenia języka i rozwoju intelektualnego. Bez nich ten rozwój, także później

szy rozwój matematyczny, może być nieuleczalnie zahamowany.

Zwróćmy też uwagę, iż ani w filogenezie ani w ontogenezie tego okresu nie 

występuje jeszcze świadome, metodyczne nauczanie. Przyswojenie sobie wiedzy, 

także matematycznej, odbywa się drogą, którą można nazwać osmotyczną, przede 

wszystkim poprzez zabawę, w której wolno się dopatrywać ważnego instrumentu 

alienacji człowieka z halucynatorycznej mocy otoczenia^1^ .

P°r * artykuły: A. Seidenberg, The ritual origin of geometry, Arch. 
Hist. Ex. Sei. 1 (1960-62), str. 488-327;i tegoż autora The origin of mathema
tics, ibidem 18 (1977-78), str. 301-342, w których pokazuje się przenikanie 
tej wczesnej matematyki z magią, rytami kultowymi i sferą ludyczną człowieka 
pierwotnego, a także np. książkę: Fred Hoyle, On Stonehenge, Heinemann Educa- 
tional Books, London 1977, w której autor wykazuje, że lud niepiśmienny, który 
zbudował Stonehenge I (w okresie 2500-1500 p.n.e.j, posługiwał się nim do prze
widywania zaćmień (sic!). *

( 12)
Por. R. Thom, Matematyka a rozumienie, op. cit.
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2. Okres autorytetu. Kiedy z mroku dziejów wyłaniają się pierwsze kultury 

historyczne, matematyka jest już wyraźnie w nich obecna. Będąc jeszcze blisko 

swoich korzeni ontologicznych - pojęć liczby i przestrzennej rozciągłości - nie 

jest ona uporządkowana wiedzą, lecz rodzajem umiejętności, intelektualnego rze

miosła, praktycznej sprawności w rozwiązywaniu prostych i konkretnych zadań 

związanych z rachowaniem i mierzenien/^. Taki charakter ma np. matematyka 

egipska i babilońska, ówczesne zaś dokumenty świadczą, iż w przekazywaniu umie

jętności matematycznych dominuje metoda autorytarna: prawda matematyczna nale

żąca do spuścizny kulturowej plemienia, odwiecznej tradycji, której źródeł już 

nikt nie pamięta, ale którą każdy szanuje, bo ona stanowi podstawę poczucia toż

samości, ta prawda jest objawiana niejako z góry przez autorytet nauczającego,

uczeń zaś ma ją przyswoić mechanicznie przez przerabianie wielkiej ilości kon- 
(14}kretnych zadań .

Metoda ta odpowiada pewnemu etapowi rozwoju intelektualnego ucznia, który 

nauczanie powinno umieć dostrzec, uszanować i wykorzystać. Stefan Kulczycki tak

0 tym pisze^^: „Doświadczenie pedagogiczne uczy, że do umysłów wielu ludzi, 

zwłaszcza młodzieży, łatwiej trafiają reguły wyłuszczone na konkretnych przykła

dach, wyraźnie wskazujące czynności jakie należy wykonać i ich porządek. I co 

więcej, przysłuchując się jak kilkunastoletni chłopiec przedstawia koledze pewną 

teorię przekonujemy się, że idzie w ślady swych starożytnych nauczycieli i ko

menderuje: dodaj, pomnóż itd. Opis czynności toruje sobie drogę do głów, a 

objaśnienia ujęte naukowym językiem odczuwane są jako zawada, a nie jako pomoc. 

Nie popełnimy chyba omyłki uznając ekspozycję matematyczną znajdującą się w pa

pirusach egipskich czy tabliczkach babilońskich za pierwsze stadium rozwoju na

ukowego, stadium w którym myśl logiczna znajduje swój wyraz w uporządkowaniu

1 doborze wyodrębnionych poszczególnych czynności i nie odczuwa potrzeby jakich

kolwiek dodatkowych uzupełnień podanych ustnie czy na piśmie. Jak wykazuje ob

serwacja młodzieży, tak ukształtowane nauczanie nie tylko wbija do głów verba

^Konkretność tej matematyki skłania niektórych autorów do traktowania 
jej jedynie jako składnika systemu informatycznego ówczesnych kultur, por. J. 
Waszkiewicz, System informatyczny jako składnik kultury (studium przypadku ma
tematyki babilońskiej), Prace Naukowe Ośrodka Badań Prognostycznych Politech
niki Wrocławskiej, Seria: Monografie 7, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 1986.

(14)Wszystkie egipskie i babilońskie przekazy matematyczne mają postać 
zbiorów zadań lub tablic.

^^Stefan Kulczycki, Z dziejów matematyki greckiej, PWN, Warszawa 1973. 
Cytat ze str. 21-22.
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magistri, ale staje się zaczątkiem niejasnego procesu psychicznego, w wyniku 

którego studiujący uzyskuje orientację w przedmiocie i ogarnia go niejako wew

nętrznie."

Ten okres rozwoju matematyki, który Kulczycki słusznie uważa za „pierwsze 

stadium rozwoju naukowego", jest ważny zarówno w rozwoju filogenetycznym, jak 

i ontogenetycznym. W rozwoju filogenetycznym dostarcza takiej znajomości pod

stawowych pojęć arytmetycznych i geometrycznych, źe później można się już 

na niej z pełnym zaufaniem opierać. W szczególności nie odczuwa się potrzeby 

precyzowania tych pojęć^*^. W razie wystąpienia kryzysu sprecyzowanie, do któ

rego zwykle wówczas dochodzi, daje pożądane poczucie bezpieczeństwa, ale w 

praktyce podstawą wiedzy i umiejętności pozostaje nadal owa pierwotna zaży- 

loéba 7 ) .

W rozwoju ontogenetycznym ów okres pojawia się (zgodnie z zasadą parale- 

lizmu) na wczesnym etapie rozwoju intelektualnego i daje także dziecku nieoce

nioną później zażyłość z liczbami i figurami, arytmetyką i geometrią, solidny 

fundament, na którym będzie ono mogło oprzeć późniejszą naukę matematyki. Brak 

tego fundamentu może stanowić dla jego dalszego rozwoju matematycznego przesz

kodę nie do pokonania.

Na marginesie zauważmy, iż ten okres pierwotnej zażyłości pojawia się tak

że na początku pracy badawczej. Wielcy matematycy przeszłości - Euler, Legen

dre, Lagrange, Gauss - z benedyktyńską cierpliwością wykonywali ogromne rachunki 

bądź to sprawdzające hipotezy, np. Euler hipotezę Goldbacha, bądź badając zja

wisko, np. Gauss licząc reszty kwadratowe. Uzyskana w wyniku wielomiesięcznych 

rachunków zażyłość dała Gaussowi taką orientację w przedmiocie, iż był on w 

stanie sformułować piękne i głębokie prawa o wzajemności reszt kwadratowych. 

Mówi to wiele o psychologii poznania matematycznego, a także wskazuje na istnie

nie trzeciej jeszcze linii, którą można dodać do zasady paralelizmu - linii 

twórczości matematycznej. Jak zauważył J. Hadamard, „między wysiłkiem ucznia,

Charakterystyczne pod tym względem są dzieje pojęcia liczby. Pierwsze 
precyzyjne określenia liczby naturalnej, wymiernej, rzeczywistej, zespolonej 
itp. pojawiły się dopiero w drugiej połowie XIX w. dla zaspokojenia potrzeb wy
nikających z przebudowy matematyki na nowych podstawach, pod wpływem ruchu rygo- 
ryzacji. Przykładem aksjomatyka Peano liczb naturalnych, teorie Cantora i Dede- 
kinda liczb rzeczywistych, teoria mocy Cantora, a także badania Gaussa, Hamil
tona, Cayleya, Grassmanna, Frobeniusa i innych nad rozmaitymi uogólnieniami.

^*^Por. ciekawe na ten temat uwagi T. Kuhna w rozdziale V jego książki: 
The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 1962.
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rozwiązującego zadanie z algebry czy geometrii, a wysiłkiem twórczym różnica 

jest tylko w stopniu"^0 .̂

3. Okres konceptualizacji i krytycznej analizy. Z wejściem na arenę dzie

jową Greków zaszły szybkie i głębokie zmiany. Najpierw nastąpiło odejście od 

konkretu: konkretnej liczby bochenków Chleba, pola o konkretnym kształcie i wy

miarach, spichlerza o konkretnej pojemności - na rzecz ogólnych pojęć liczby, 

trójkąta czy innej figury. W ten sposób Grecy rozpoczęli proces konceptualiza

cji matematyki, proces trudny, ale dla dalszego jej rozwoju niezbędny. Trud

ności kryły się nie tylko w pytaniu: które pojęcia tworzyć? ale przede wszystkim 

w przekroczeniu psychologicznej bariery: po co to robić?

Joóska filozofia przyrody tę barierę przekroczyła i na obszarze tej filo

zofii, najpierw u Talesa, a potem u innych, zaczęły się pojawiać takie zdania 

jak: średnica dzieli koło na dwie równe części (tzn. każda średnica każdego ko

ła, bez względu na jego wielkość czy położenie, dzieli to koło na dwie równe 

części), w trójkącie równoramiennym kąty przylegające do podstawy są równe (tzn. 

w każdym trójkącie równoramiennym, bez względu na jego wielkość, położenie i

miarę kątów przy podstawie), dwie proste przecinające się tworzą kąty stykające
(19)się wierzchołkami, które są sobie równe itp. . Są to zdania wyrażające pewne 

sądy ogólne na obszarze, który został później przez pitagorejeżyków nazwany ma

tematyką^20  ̂ i wielkość Jonów, a potem całej myśli greckiej polegała na tym, że 

odrzucili oni dotychczasowe sposoby nauczania matematyki przez powoływanie się 

na potoczne doświadczenie lub na autorytet, zapoczątkowując uzasadnianie tych 

zdań ogólnych i zmieniając metody nauczania. Uzasadnianie stawało się naucza

niem, było racjonalne, czysto rozumowe, oparte na krytycznym osądzie poznają

cego umysłu, podlegające weryfikacji w otwartej dyskusji, w której mistrz prze

konuje ucznia, kończące się pełnym uznaniem twierdzenia przez ucznia.

(18)'Por. J. Hadamard, Psychologia odkryć matematycznych, PWN - Współczesna 
Biblioteka Naukowa Omega, Warszawa 1964. P. także G. Birkhoff, Mathematics and 
psychology, SIAM Review 11 (1969), str. 429-469 (istnieje przekład rosyjski).

(19)Por. Wybrane teksty z historii filozofii, Filozofia starożytna Grecji 
i Rzymu, Teksty wybrał i wstgjem poprzedził Jan Legowicz, wyd. II, PWN, Warszawa 
1970; str. 55.

(20) Po rozłamie pitagorejczyków na bardzie} mistycznie nastawionych akuzma- 
tyków i bardziej racjonalistycznie matematyków, matematyką zaczęto nazywać wie
dzę racjonalną, uzasadnioną, sprawdzalną, por. W. Tatarkiewicz, Historia filo
zofii, 3 tomy, PWN, Warszawa 1958; patrz tom I, str. 64.
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Przykładu tego rodzaju postępowania dostarcza platoński dialog Menon, w 

którym Sokrates uczy chłopca jak zbudować kwadrat o polu dwa razy większym od 

danego . Dialog ten świadczy, iż grecka metoda początkowo ograniczała się do 

analizy i krytycznej dyskusji, tj. do rozkładania zadania (oczywiście tylko myś

lowego) na prostsze składniki, z których, często prymitywną metodą prób i błę

dów, umysł ucznia mógł już zestawić aprobowane przezeń rozumowanie, a więc i
( 22)jego tezę końcową. Metoda ta, którą można nazwać dialektyczną , miała wyraź

ny cel dydaktyczny: przekonanie ucznia, wpojenie mu prawd, które będzie sam 

spontanicznie aprobował. W ten sposób wraz z postępem poznawczym został osiąg

nięty także postęp dydaktyczny: przeżyta i przyjęta przez ucznia prawda staje 

się prawdą głębiej akceptowaną, z którą uczeń się w jakiś sposób identyfikuje.

Tak więc okres krytyczny matematyki, trwający w przybliżeniu trzy wieki 

VI-III p.n.e., zapoczątkował dwa bardzo ważne zjawiska:

a) konceptualizację, tj. świadome tworzenie ogólnych pojęć umożliwiających 

wypowiadanie ogólnych sądów na obszarze uprzedniej zażyłości z konkretem,

b) racjonalne uzasadnianie tych ogólnych sądów prowadzące do ich uznania 

na podstawie ich analizy, sądów wcześniej aprobowanych lub uznawanych za oczy

wiste oraz na podstawie uznanych (acz wtedy wyraźnie jeszcze nie formułowanych) 

reguł postępowania.

Dokładniejsze określenie sposobów racjonalnego uzasadniania zawdzięczamy 

dwom dalszym szkołom: eleatom i pitagorejeżykom. W tej pierwszej, wraz z osobą 

Parmenidesa (ok. 540 - ok. 450 p.n.e.), najwybitniejszego jej przedstawiciela, 

pojawiła się filozofia głosząca wartość poznania wyłącznie umysłowego i uznają

ca dedukcję z pierwszych zasad za jedyną uprawnioną metodę zdobywania wiedzy 

pewnej. Rozumowania filozoficzne Parmenidesa opierały się na jednej tylko prze

słance (tzw. ontologicznej zasadzie tożsamości, która głosi, iż byt jest, a 

niebytu nie ma) i polegały na wykazaniu, iż wnioski przeciwne prowadziłyby do 

sprzeczności. Mamy tu więc i dedukcję i rozumowanie przez sprowadzenie do nie

dorzeczności. reAjctio ad absurdum, a zdaniem zarówno niektórych historyków 

filozofii ^ jak i historyków matematyki^*^ były to największe i najtrwalsze 

odkrycia Parmenidesa, najważniejszy jego wkład w dzieje myśli.

(21)
Platona Menon, Przełożył oraz'wst^iem, objaśnieniami i ilustracjami 

opatrzył Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1959: patrz fragment 82c-85e, str. 
36-45.

(22)
P°r * H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, PIW, Warszawa

(23)
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit.: tom I, str. 39.

(24) * . .
A. Szabo, The Beginnings of Greek Mathematics, Akadémiai Kiadó,

Budapest 1978; p. str. 250.
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Skuteczność metody eleatów, zademonstrowana przez najwybitniejszego z nas

tępców Parmenidesa, Zenona z Elei (490-430 p.n.e.) w jego słynnych aporiach^5\  

stała się silnym bodźcem do promowania czystej dedukcji i metody dowodzenia nie 

wprost także w matematyce. Dokonali tego pitagorejczycy i ich teoria parzystoś

ci i nieparzystości (Elementy Euklidesa, księga IX, twierdzenia 21-34) jest,
(26)jak sędzę niektórzy , najstarszym fragmentem matematyki dedukcyjnej. Ale jed

nym z najważniejszych i najbardziej brzemiennych w skutki dokonań pitagorejeży

ków było odkrycie niewspółmierności boku i przekątnej kwadratu. Wprawdzie pod

ważało ono ich wiarę, że ..wszystko jest liczbą", wykazało wszakże dobitnie siłę 

dedukcji i metody dowodzenia nie wprost, dzięki którym została odkryta w mate

matyce rzecz będąca całkowicie poza zasięgiem potocznego doświadczenia, indukcji 

i metod empirycznych. Był to najsilniejszy, jaki można sobie wyobrazić, argument 

za dedukcją. Nic więc dziwnego, że dedukcja stała się w matematyce metodą panu

jącą. Zwróćmy uwagę i na uboczny, bardzo jednak ważny skutek odkrycia tej nie

współmierności. Było nim pojawienie się w matematyce greckiej silnej postawy 

antyempirycznej, która ją wkrótce całkowicie zdominowała.

4. Okres aksjomatyczno-dedukcyjny. Źródłem kolejnej wielkiej zmiany była 

panująca wówczas w filozofii greckiej metoda dialektyczna, która wymagała, by 

na początku dysputy wyraźnie formułować punkt wyjścia bądź to w postaci zdań 

akceptowanych przez obie strony, bądź choćby tylko stanowiska jednej strony. Jak 

wskazują zapożyczenia językowe' , także i ona wpłynęła na matematykę.

Metoda dialektyczna ujawniła, że wśród przesłanek matematycznych jedne są 

ogólniejsze, inne zaś z nich wynikają, a wśród tych pierwszych są i takie, które 

pojawiają się częściej, ich prostota zaś sprawia, iż uznajemy je za oczywiste 

bez dalszych dowodzeń (taka jest np. przesłanka Oenopidesa, iż dwa punkty można 

połączyć odcinkiem). Doprowadziło to ostatecznie do pomysłu zbudowania gmachu 

wiedzy pewnej, opartego na kilku prostych, intuicyjnie prawdziwych przesłankach, 

których się nie dowodzi, oraz na niezawodnym rozumowaniu dedukcyjnym wspartym

(25)
Ważniejsze przytacza W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit., 

tom I, str. 41-43. Ich znaczenie dla matematyki omawia J. Mioduszewski, Roz- 
*ój pojęcia continuum, I Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, Zeszyty Nau
kowe WSP, Opole 1987, str. 57-64.

(26)
A. Szabo, The Beginnings ..., op. cit., str. 266. P. także: B. van 

der Waerden, Erwachende Wissenschaft, Aegyptische, Babylonische und Griechische 
Mathematik, Zweite, ergänzte Auflage, Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart 
1966 (istnieją przekłady angielski i rosyjski), str. 180 i następne.

(27)
A. Szabo, The Beginnings ..., op. cit., str. 245, 254 i 279.
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metodę reductio ad absurdum. Początki tego pomysłu dostrzegamy już w V wieku 

p.n.e., jednakże wyraźne jego sformułowanie i upowszechnienie zawdzięczamy do- 

piero Arystotelesowi (384-322 p.n.e.y , pomnikową zaś jego realizację - 

Euklidesowi (ok. 340 - ok. 270 p.n.e.) i jego Elementom. Wtedy to nastąpiło 

ostateczne dla kultury greckiej ustalenie zasad i autorytetu matematyki.

Wspaniałość dzieła Euklidesa, gdzie z początkowego układu kilku prostych 

aksjomatów i postulatów zostaje wyprowadzonych w sposób przejrzysty i łatwy do 

skontrolowania kilkaset twierdzeń, obejmujących cały niemal dorobek matematycz

ny Grecji klasycznej, sprawiła, że aksjomatyczno-dedukcyjna struktura tego dzie

ła narzuciła dominujące widzenie matematyki i stała się wzorem wiedzy pewnej 

czy, jak dziś mówimy, ścisłej. Wzór ten do dziś obowiązuje, co najwyraźniej może 

widać na przykładzie fizyki.

Z chwilą nadania matematyce struktury aksjomatyczno-dedukcyjnej i podnie

sienia tej struktury do rangi zasady wyróżniającej matematykę, wzór wiedzy pew

nej, spośród innych obszarów poznania, matematyka osiąga dojrzałość konstytucyj

ną. Ma już ona ustalony zasób podstawowych pojęć, z których przez definiowanie 

można tworzyć dalsze, oraz ustalone reguły postępowania, zwanego dowodzeniem,

prowadzącego od aksjomatów i twierdzeń już dowiedzionych do następnych. Ma też
(29)ustalony zakres, który u pitagorejeżyków wyglądał tak :

nieruchoma
I

GEOMETRIA

rv\ i erw  i i

cU9ł\
ruchoma

I
ASTRONOMIA

dyskretna

względna
I

MUZYKA

absolutna
I

ARYTMETYKA

Tak rozumiany zakres matematyki wynikał z przeświadczenia, że ciała nie

bieskie są bytami idealnymi, a muzyczne dźwięki mierzy się stosunkami liczbowy

mi. Utrzymywał się długo, znajduje bowiem swoje odbicie jeszcze w średniowiecz-

(28)Arystoteles, Analityki pierwsze i wtóre, Przełożył, wstępem i komen
tarzem opatrzył Kazimierz Leśniak, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, 1973.

(29)Cyt. za H.W. Turnbull, The Great Mathematicians, przedrukowane w: The 
World of Mathematics, A small library of the literature of mathematics from 
A h-mose the Scribe to Albert Einstein, presented with commentaries and notes 
by James R. Newman, 4 tomy, George Allen and Unwin, London 1961, patrz tom I, 
str. 75-168. Rozważania prowadzące do tej klasyfikacji można znaleźć w ostat
nich księgach dzieła: Platona Państwo, Z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw", Prze
łożył oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki, 
2 tomy, PWN, Warszawa 1958.
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nym quadrivium. Dziś na ten zakres patrzymy inaczej, ale nadal idealna dla te

orii matematycznej jest struktura aksjomatyczno-dedukcyjna.

Pojawieniu się tego modelu towarzyszyło rozpowszechnianie się w nauczaniu 

metody retorycznej polegającej na przekazywaniu uporządkowanym zgodnie ze struk

turą logiczną, a więc np. nauczanie geometrii według Elementów Euklidesa. 

Górę brał przekaz, który znów nabierał charakteru autorytarnego, uczeó zaś był 

spychany do roli biernego odbiorcy

Zdaniem psychologów, także dziecko na kolejnym etapie swego rozwoju (daw

niej, za Piagetem, sądzono, iż nastaw je to około 11 roku życia, dziś jednak 

przeważa pogląd, że chociaż kolejność etapów jest taka sama u wszystkich dzieci, 

to jednak tempo ich następowania nie jest jednakowe i możliwe są duże indywidu

alne odchylenia) osiąga zdolność rozumienia postępowania formalnego, abstrakcyj

nego. Można więc powiedzieć, że i jego umysł osiąga dojrzałość konstytucyjną. 

Może się on wprawdzie rozwijać nadal, ale jakościowo już się nie zmieni. Tym 

samym kończy się wyraźny paralelizm biogenetyczny.

W dotychczasowych rozważaniach zaznaczyliśmy tylko ogólne rysy tego para

lel izmu, wydaje się wszakże niewątpliwe, że zasługuje on na znacznie poważniej

sze potraktowanie. Jak wspomnieliśmy, może się on zresztą okazać pożyteczny nie 

tylko dydaktyce, która może tu znaleźć sporo wskazówek co do charakteru przeka

zywanej wiedzy i jej układu, ale także wiedzy o matematyce i nawet ogólniej, 

wiedzy o człowieku, która tu może znaleźć odpowiedź na niektóre ważne pytania.

A i samej dydaktyce może być przydatny także i w ten sposób, że - potraktowany 

poważnie - pozwoliłby jej uniknąć niektórych błędów.

Przykładem jest nauczanie geometrii. Wiele zła w szkole wynikło stąd, że 

nie tylko przyjęła ona obraz geometrii jako struktury aksjomatyczno-dedukcyjnej, 

ale uznała nadto, że ten właśnie obraz należy w umyśle dziecka kształtować, 

utożsamiając tym samym postępowanie logiczne z dydaktycznym, a metodę dialek

tyczną zast^Mjjąc przez retoryczną. Struktura aksjomatyczno-dedukcyjna jest 

rzeczywiście niesłychanie ponętna dydaktycznie. Czyż może być coś bardziej po

mijającego niż rozpoczynanie od przesłanek oczywistych i budowanie na oczach 

ucznia i razem z nim, logicznie przejrzystego jak kryształ, a przy tym imponu

jącego rozległością panoramy i subtelnością szczegółów, gmachu matematyki? Nic 

więc dziwnego, że temu urokowi ulegali wszyscy, od Greków poczynając poprzez 

średniowiecze aż do czasów nowożytnych i nawet nam współczesnych. Ale przecież, 

mimo wielkiego i niewątpliwego uroku tej struktury, jest jednak coś niezdrowego

^ ^ P o r .  H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, op. cit. oraz 
A. Wojciechowska, Rozwój matematyki a jej nauczanie, I, i II, Matematyka, spo
łeczeństwo, nauczanie, Ośrodek kultury matematycznej w Mordach, zeszyt 1 
(1988), str. 8-11 i zeszyt 2 (1989), str. 14-21.
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w jej absolutyzacji jako modelu postępowania dydaktycznego. Podstawowe niepo

rozumienie polega na tym, że paradygmat aksjomatyczno-dedukcyjny z ideału, ku 

któremu się zmierza i który ma być końcową, ostateczną postacią osiągniętej wie

dzy (nie wiadomo zresztą czy osiągalną, p. niżej) zrobiono metodę pozyskiwania 

i przekazywania tej wiedzy. I dzieje się tak zarówno wbrew świadectwom histo

rycznym, które świadczą, mówiąc brutalnie słowami Lebesguea, że teoria matema

tyczna w postaci aksjomatyczno-dedukcyjnej dojrzała do pogrzebu, jak i doświad

czeniom wielu pokoleń uczniów, dla których geometria uczona aksjomatycznie bywa 

martwa, nudna i obca, a często także znienawidzona *̂\ Zapomniano, że matema

tyka używa" zaczyna się zawsze gdzieś w środku i biegnie naprzód, opanowanie 

podbitego terenu pozostawiając pokoleniom „utrwalaczy" i właśnie dydaktyków.

II

Wracając do matematyki „żywej", przenosimy się do Renesansu, kiedy to ma

tematyka zdołała się wyrwać z postawy antyempirycznej Greków, zyskując potężne 

bodźce rozwoju, ale i zmieniając swój paradygmat.

5. Okres matematyzacji przyrody. Kolejną wielką zmianę w obrazie matematyki 

zapoczątkował Renesans, kiedy to, w obliczu coraz wyraźniej dostrzeganych roz

bieżności pomiędzy fizycznym zjawiskiem ruchu a jego wyjaśnieniami w duchu Ary

stotelesa, rodzi się pomysł opisu tego zjawiska w terminach matematyki. Zmiana 

ta była zasadnicza, dla Greków bowiem i całego niemal średniowiecza matematyka 

była wiedzą o świecie bytów idealnych (często utożsamianym z platońskim światem 

idei), świat realny natomiast, niedoskonałe odbicie tamtego, tłumaczono w opar

ciu o jakościową i amatematyczną fizykę Arystotelesa poprzez pojęcia takie jak 

substancja, miejsce naturalne, możność i akt, ruch naturalny i gwałtowny itp. 

Matematyczny opis ruchu wymagał pojęć zgoła innych, które by można było mierzyć 

i wiązać matematycznymi formułami, pojęć odległości, czasu, prędkości, przyspie

szenia, masy, siły itp. Pojęcia te trzeba było dopiero tworzyć, ale już począt

kowe sukcesy sprawiły, że rozciągnięto tę tendencję na całe przyrodoznawstwo, 

ogłaszając matematykę za podstawowe narzędzie opisu świata realnego.

Mówiąc słowami Freudenthala, nastąpiło tu utożsamienie „struktury na
uki" ze „strukturą nauczania", por. H. Freudenthal, Co znaczą struktury naukowe 
i struktura nauki w rozwoju poznawczym i w myśleniu, Dydaktyka Matematyki 5 
(1987), str. 27-42.
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Nie wchodząc w historię tego procesu, przypomnijmy tu tylko matematyczne 

credo najwybitniejszego rzecznika tej zmiany, Galileusza (1564-1642): „Filozo

fia została zapisana w wielkiej, stale przed naszymi oczyma rozwartej księdze, 

ale nie pojmiemy z niej ani słowa, póki nie nauczymy się jej języka i nie przy

swoimy sobie symboli, jakimi została napisana. Językiem tej księgi jest matema

tyka, symbolami zaś trójkąty, okręgi i inne figury, bez pomocy których daremnie
(32)się błąkamy w ciemnym labiryncie niewiedzy" .

Od czasu Galileusza jesteśmy świadkami zdumiewającego rozwoju zmatematy

zowanego przyrodoznawstwa i samej matematyki, dla której otworzyło się ogromne 

pole nowych problemów i nowych zadaó. Dzisiaj, z perspektywy minionych trzech 

wieków, zasadność tej zmiany nie budzi wątpliwości, jednakże wtedy wyglądało to 

inaczej i obrońcy starego modelu matematyki mieli na swoją obronę argumenty nie 

do pogardzenia. Przypomnijmy niektóre z nich, ich echo słyszy się bowiem także 

i współcześnie, w kontekście kolejnych zmian obrazu matematyki.

1. Charakterystyczne dla matematyki greckiej postępowanie czysto racjonalne 

zabezpiecza przed błędami zdarzającymi się w poznaniu zmysłowym.

Już Grecy wiedzieli, że wiosło zanurzone w wodzie wydaje się złamane, a 

przekonawszy się o sile rozumu (odkrycie niewspółmiemości boku kwadratu i jego 

przekątnej, obliczenie przez Arystarcha promienia Ziemi, stworzenie teorii ruchu 

planet, przewidywanie zaćmień itp.), jemu tylko zaufali. Dopuszczenie empirii 

musiało się więc wydawać ryzykowne. Przykładem stanu unysłów epoki może być sta

nowisko Cezara Cremonini, uniwersyteckiego kolegi Galileusza i zwolennika Ary

stotelesa, który nie uznał (a było to w roku 1613) odkryć Galileusza w astrono

mii, a gdy Galileusz wyraził gotowość przyjścia do niego z teleskopem, by niedo

wiarkowi ukazać zjawiska świeżo przez niego odkryte, ów wzgardził propozycją, 

przedkładając pewność swego rozumowania nad błędy, jak mniemał, zmysłów^^.

2. Rozszerzenie zakresu matematyki na przyrodę pociąga za sobą naruszenie 

dotychczas obowiązującego kryterium poprawności logicznej na rzecz skuteczności.

Naruszenie to było wyraźnie widoczne zarówno w zakresie tworzenia nowych 

P ° j ^ » jak i w toku prowadzonych rozumowań. W odróżnieniu od Euklidesa, który 

w swoich Elementach przejawiał wyraźną troskę o jasny obraz używanych przez sie

bie pojęć (przypomnijmy, że definicje były ważną częścią składową jego dzieła), 

autorzy matematyzacji przyrody takich zmartwień nie mają. Dla nich ważniejsza

(323Galileo Galilei, II saggiatore (Waga probiercza), 1623. Cytowane credo 
zawiera przedmowa do książki: Galileo Galilei, Dialog o cfcu najważniejszych 
układach świata, ptolemeuszowym i kopernikowym, PWN, Warszawa 1962, str. XII.

^ ^ P o r .  Galileo Galilei, Dialog ..., op. cit., str. X.
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jest operacyjna skuteczność pojęcia lub adekwatność do opisywanego zjawiska. Tak 

było z pojęciami Analizy takimi jak pochodna, całka, funkcja itp. i tak jest do 

dzisiaj, czego przykładem S Oiraca, fraktały Mandelbrota^3^  itp. Podobnie 

mało troski wykazywano o logiczną poprawność rozumowań (przykładem pierwiastko

wanie liczb ujemnych, swobodne stosowanie szeregów rozbieżnych itp.), uważając 

wynik za poprawny, jeśli dawał wyniki zgodne z oczekiwaniami lub pozwalał na 

trafne przewidywania. Okoliczność, że matematyka później nadrabiała te niedo

statki (np. S Oiraca została poprawnie wyrażona w teorii dystrybucji), nie 

zmienia istoty rzeczy. Raczej przeciwnie, dodaje odwagi w posługiwaniu się tym 

szerokim kryterium.

3. Matematyzacja empirii wymaga rezygnacji z pełnego przeżywania zjawiska 

na rzecz opisu w oparciu o kilka jego cech poddających się matematyzacji.

W tym nowym zmatematyzowanym przyrodoznawstwie rezygnujemy z pytań „co to 

jest grawitacja?", „co to jest elektryczność?" itp. na rzecz pytań „jak grawi

tacja (elektryczność itp.) działa?". Stajemy się w tym podobni człowiekowi, 

który obserwując ruch na autostradzie stara się odkryć prawa ruchem tym rządzą

ce, ale rezygnuje z próby wyjaśnienia, co wprawia samochody w ruch. Okoliczność 

ta leży zresztą u źródła do dziś wysuwanych oporów przeciwko matematyzacji, np. 

w biologii, gdzie rzeczywistość wydaje się zbyt bogata, by dała się sensownie 

ująć w schematy matematyczne^33.

Olśniewające sukcesy zmatematyzowanego przyrodoznawstwa sprawiły jednak, że 

opory przeciwko matematyzacji nigdy nie były silne. Szybki zaś rozwój samej ma

tematyki sprawił, że na przełomie XVIII/XIX w. program Galileusza zdawał się 

wygasać. Na głównych liniach poznania osiągnięto, zdawało się, kres możliwości. 

Na przykład Denis Diderot pisał w 1754 r.: „Ośmielam się twierdzić, że nie 

upłynie wiek, a w Europie nie będzie trzech wielkich matematyków. Nauka bardzo 

szybko osiągnie stan zastoju na poziomie, do którego doprowadzili ją tacy mę

żowie jak Bernoulli, Maupertuis, d'Alembert i Lagrange (...) Dalej już nie 
pójdziemy"^353.

(34)
Według Benoit Mandelbrota fraktał jest figurą geometryczną, która jest 

samopodobna (tj. może być podzielona na części, z których każda jest dokładną, 
w pewnej skali, repliką całości) i ma wymiar ułamkowy, por. Benoit B. Mandel
brot, The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman, New York 1983. Popularnie 
o fraktałach traktuje artykuł: A.K. Dewdney, Exploring the Mandelbrot set, 
Scientific American, August 1985, str. 16-20.

(34a)Patrz przypis na stronie 62.

^353Denis Diderot, Pensées sur l'interprétation de la nature, 1754. Cyt. za: 
M. Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modem Times, Oxford University 
Press, New York 1974; str. 623.
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A Lagrange, w liście do d'Alemberta z 21 IX 1781 r. tak pisał: „Wydaje mi 

się, źe moja (matematyka) jest już bardzo głęboka i o ile nie zostanę odkryte 

nowe strumienie trzeba będzie, wcześniej czy później, ją porzucić. Dziś fizyka 

i chemia oferują największe bogactwa i łatwiejszą eksplorację. Wydaje się też, 

źe smak stulecia idzie całkowicie w tym kierunku i jest możliwe, że katedry 

geometrii w Akademii staną się pewnego dnia tym, czym są dziś katedry arabisty- 

ki na uniwersytetach"^6 .̂

Euler (1707-1783) i d'Alembert (1717-1783) byli zgodni z Lagrangem (1736- 

-1813), źe matematyka wyczerpała swoje idee i nie widać nowych wielkich umysłów. 

W 1783 r., kiedy obaj umarli, Gauss (1777-1855) miał lat 6.

Może się to wydać zadziwiające, ale ten nowy okres matematyki niemal nie 

wpłynął na jej nauczanie. Zasięg i poziom tego nauczania były zresztą bardzo 

skromne, aczkolwiek, jak się wyda je proces uczenia się teorii zależy od 

możności podania jej przekonywujących zastosowań i ćwiczenia się ucznia na ta

kim konkretnym materiale. Ograniczone do „pierwszego stanu" i nielicznych szkół 

parafialnych i klasztornych nauczanie, biegło starym trybem, sprowadzane w za

kresie matematyki do elementarnych rachunków i początków geometrii według paru 

pierwszych ksiąg Elementów Euklidesa. Uniwersytety znajdowały się w zastoju, 

nauka była uprawiana prywatnie lub w Akademiach przez bardzo nielicznych, w zu

pełnym oderwaniu od nauczania. Podejmowane próby reform, np. w Polsce przez 

Komisję Edukacji Narodowej, szły w kierunku upowszechniania i podnoszenia po

ziomu, ale bez zasadniczej zmiany samego podejścia. I działo się tak mimo, iż 

niektórzy matematycy wyraźnie podkreślali potrzebę zmiany. Na przykład A.C. 

Clairaut (1713-1765) ostrzegał przed zmuszaniem początkujących do uczenia się 

według Elementów Euklidesa i żądał: „Należy wychodzić od rzeczywistości. świat, 

który otacza dziecko, daje mu dość motywacji dla budowania matematyki"v . 

Głosy takie przemijały jednak na razie bez echa, przygotowując wszakże grunt 

pod przyszłe zmiany.

6 . Wiek XIX. Matematyzacja przyrody stała się przyczyną tak bujnego wzrostu 

matematyki, zwłaszcza Analizy, że pod koniec XVIII w. jej objętość była już 

OQromna. Mimo wcześniejszych wysiłków dydaktycznych Eulera, który napisał kilka

^ 6^Cyt. za: M. Kline, Mathematical Thought ..., op. cit.; str. 623.

^ 7^Por. Thomas Kuhn, The Structure ..., op. cit.; str. 47.

(38)Cyt. za: E. Castelnuovo, L'enseignement des mathématiques, Educa
tional Studies in Math. 8 (1977), str. 41-50; str. 44.
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(39)popularnych i świetnych na owe czasy podręczników , był to jednak materiał 

w znacznym stopniu niezorganizowany i oparty na nieostrych pojęciach funkcji, 

granicy, pochodnej, ciągłości, całki, sumy szeregu itp. Usiłowano temu zaradzić 

przez odrywanie tych pojęć od tła geometrycznego, z którego wyrastały i nadawa

nie im charakteru bardziej algebraicznego, ale pożądanych skutków to nie przy

niosło^^. „Niewiele jest sposobów na osiągnięcie większych postępów w Analizie 

przy jej obecnym stanie" - żalił się Lagrange.

Postępy te jednak uzyskano, a stało się to dzięki matematykom następnego 

pokolenia, których prace szły w dwóch częściowo przenikających się kierunkach: 

do pierwszego należą prace Gaussa (1777-1855), Cauchy ego (1789-1857), Bolzano 

(1781-1848), Abela (1802-1829) i innych, charakteryzujące się nowym podejściem 

do ścisłości i podstaw, do drugiego zaś prace Fouriera (1768-1830), Dirichleta 

(1805-1859), Riemanna (1826-1866) i innych, zachowujące ścisły i źródłowy zwią

zek z fizyką.

Na pojawienie się pierwszego kierunku miały wpływ reformy uniwersytetów we 

Francji i Prusach na początku XIX w . ^ ^  i wynikające stąd nowe zadania nauczy

cielskie profesorów. Analizę trzeba było wykładać, a jeśli wykład miał być zro

zumiały dla przeciętnego studenta, to trzeba to było robić w sposób usystematy

zowany, jasny i przejrzysty. Na tym tle rodzi się ruch rygoryzacji, który po 

kilkudziesięciu latach zdołał doprowadzić do całkowitego i zadowalającego (jak 

dotychczas) wyjaśnienia podstawowych pojęć Analizy. Można więc powiedzieć, że 

ten ważny dla matematyki ruch rygoryzacji miał wyraźne tło dydaktyczne, co (na

wiasem mówiąc) wskazuje na znaczenie jakie właściwie rozumiana dydaktyka może 

mieć dla matematyki.

Jak i dzisiaj nie wszyscy dostrzegają i doceniają dydaktykę matematyki, 

tak i wtedy ruch rygoryzacji miał przeciwników. Także wśród samych matematyków,

(39)M.in. Introductio in analysin infinitorum (1748), Institutiones cal
culi differentialis (1755), Briefe an eine deutsche Prinzessin ... (1760-62), 
Institutiones calculi integralis (1768-1770), Vollständige Anleitung zur Al
gebra (1770).

^ ^ N p .  nie powiodła się próba Lagrange'a algebraizacji Analizy, oparta 
na rozkładaniu funkcji na szeregi, nie było bowiem jeszcze pojęcia zbieżności 
szeregu, a pojęcie granicy Lagrange ze swego traktatu wykluczył Çjako niealge- 
braiczne). Por. Amy Dahan-Dalmédico, Jeanne Peiffer, Routes et Oedales, Paris- 
-Montreal 1982 (istnieje przekład rosyjski: Puti i Labirynty, Moskwa 1986); str. 
316 przekładu rosyjskiego.

(41)Por. K. Irfuczyóska, Ewolucja uniwersytetów i jej wpływ na nauczanie 
matematyki w szkołach średnich w Europie w XIX wieku, Dydaktyka Matematyki, 
ten tom, str. 63-83.
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nawet tych największych. Dziwne funkcje, na jakie przy okazji uściślania pojęć 

natrafiano, były atakowane jako osobliwości, nonsensy, śmiesznostki, może inte

resujące jak niegdyś kwadraty magiczne, ale tak jak one bez konsekwencji. Trak

towano je jako schorzenia i patologie bez związku z ważnymi zagadnieniami mate

matyki czystej i stosowanej. Patrzono na nie jak na oznaki chaosu i anarchii, 

zaciemniające ład i harmonię, których szukały poprzednie generacje. Na przykład 

wypisywanie wszystkich załoźeó do twierdzeń uważano za pedantyzm niszczący ele

gancję XVIII-wiecznej Analizy, kiedy to „było jak w raju" (Du Bois Raymond).

Wielki Poincaré (1054-1912) pisał: „Logika czasem tworzy dziwolągi. Przez 

pół wieku oglądaliśmy mnóstwo cudacznych funkcji, przypominających tak mało, 

jak tylko to jest możliwe, funkcje uczciwe, które czemuś służą (...) Dawniej, 

kiedy wynajdywano nową funkcję, to po to, by służyła jakiemuś celowi. Dziś wy

myśla się je specjalnie po to, by ujawnić błędy w rozumowaniu naszych oj

ców. "(42)

A Hermite (1022-1901) w liście do Stieltjesa (1056-1094) odwracał się^*^ 

„z lękiem i strachem od tego pożałowania godnego zła funkcji bez pochodnych".

Oprócz ruchu rygoryzacji, który był swego rodzaju krytyczną reakcją na 

żywiołowy rozwój Analizy w wieku XVIII, w wieku XIX zaszło zdarzenie niepomier

nie ważniejsze: nastąpiło odkrycie geometrii nieeuklidesowych (Gauss, Bolyai 

(1002-1060), Lobaczewski (1793-1056)) i zostało pokazane, że są one logicznie 

równorzędne z geometrią euklidesową (Beltrami (1035-1900), Klein (1049-1925), 

Hilbert (1862-1943))^44^. Co więcej, pomiary wielkości fizycznych (kątów i od

ległości) nie dają żadnej podstawy do uznania jednej z nich za geometrię świa

ta fizycznego i odrzucenia pozostałych.

Odkrycie to wstrząsnęło matematyką. Przede wszystkim dlatego, że obaliło 

panujące dotychczas przekonanie o jej ontologicznej prawdziwości. W świetle 

tego odkrycia nie można już było głosić, że matematyka - mówiąc językiem Kanta 

(1724-1804) - zawiera „zdania syntetyczne a priori", a więc zdania bezwzględnie

(42)
'Cyt. za: M. Kline, Mathematical Thought ..., op. cit., str. 973.

^^Ibidem, str. 973.

(44)Bliższe szczegóły dotyczące ruchu rygoryzacji i odkrycia geometrii 
nieeuklidesowych można znaleźć w monografiach z historii matematyki, np. M. Kli
ne, Mathematical Thought ..., op. cit., poświęca ruchowi rygoryzacji cały roz
dział 40, a odkryciu geometrii nieeuklidesowej - cały rozdział 36 swego dzieła. 
Dokładną historię geometrii nieeuklidesowych zawiera książka: H. Reichardt, 
Gauss und die Anfänge der nichteuklidischen Geometrie, Mit Originalarbeiten 
von J. Bolyai, N.I. Lobatschewski und F. Klein, Teubner-Archiv zur Mathematik, 
Band 4, Leipzig 1985.
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(45)prawuzi.we, relacjonujące rzeczywiste stosunki w świecie . Wszystko stało się 

względne, zależne od przyjmowanych założeń i definicji. Przyniosło to skutki 

rozmaite, z których wymienię tych kilka, które maję znaczenie dydaktyczne.

1. Ponieważ matematyka od czasów Elementów Euklidesa opierała się z naj

większym zaufaniem i pewnością na geometrii, a geometria okazała się zbiorem 

kilku różnych teorii, powstała konieczność przebudowy całej matematyki na innej 

podstawie. Początkowo była to teoria liczb (Gauss mawiał, że matematyka jest 

królową nauk, a teoria liczb królową matematyki), natomiast od przełomu XIX i 

XX w. świeżo wówczas powstała teoria mnogości Cantora (1845-1918).

2. Nabrał dodatkowego znaczenia ruch rygoryzacji, rozszerzając się na całą 

matematykę, a ścisłość stawała się z powrotem naczelną zasadą badania i naucza

nia.

3. Ożywiła się filozofia matematyki, koncentrując się wokół pytania „co to 

jest matematyka?", co doprowadziło pod koniec XIX w. do powstania kilku kierun

ków, a mianowicie^^:

a) logicyzmu, tj. przekonania, że matematyka da się zredukować do logiki 

(Frege (1848-1925), Russell (1872-1970)),

b) formalizmu, tj. przekonania, że matematyka jest swoistą grą na symbolach 

(Hilbert),

c) konwencjonalizmu, tj. przekonania, że wszystko jest umowne, a najlepsze 

umowy są te, które przynoszą najlepsze skutki (Poincare). Trochę wulgaryzując, 

można to przekonanie wyrazić i tak: wszystko jedno co się zakłada „byle wycho

dziła dobra matematyka". Konwencjonalizm, zwany też czasem postulacjonizmem, 

bardzo silnie zaważył na rozwoju matematyki, zwłaszcza w dziedzinie algebry. Oś

mielił do tworzenia nowych teorii, z których kilka okazało się bardzo ważnymi, 

np. teoria grup, ale i dostarczał usprawiedliwień dla słabo i źle umotywowanych 

pojęć oraz ich jałowych badań.

d) intuicjonizmu, tj. przekonania, że matematyka powinna pozostać w kontak-

(45)Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Biblioteka Klasyków Filozofii, 
dwa tomy, PWN 1957. 0 poglądach Kanta szerzej traktują podręczniki z historii 
filozofii, np. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit., tom II.

^^Obszerniej o tych kierunkach traktują monografie filozoficzne, np. 
Philosophy of Mathematics, Selected readings, Edited and with an introduction 
by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Oxford 1964; W. Stegmüller, Metaphysik, 
Skepsis, Wissenschaft, Zweite, verbesserte Auflage, Springer-Verlag 1969. 0 kon- 
wencjpnalizmie najlepiej czytać u źródła w książkach Henri Poincarégo: Science 
et méthode, Flammarion, Paris 1902, 1968; La Science et l'hypothèse, Flamma
rion, Paris, 1902, 1968; La valeur de la science, Flammarion, Paris 1902, 1968 
(wszystkie trzy książki dostępne także w przekładzie angielskim i polskim).
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cie ze światem rzeczy i odcinać się od czystych spekulacji (Brouwer (1881- 

-1966)).

Wszystkie te zjawiska znalazły odbicie w nauczaniu matematyki w szkole:

1) wraz z utratę fundamentalnej roli przez geometrię w matematyce zaczął 

się proces jej eliminowania także z nauczania na rzecz przede wszystkim algebry, 

a w ostatnich latach także metod teoriomnogościowych,

2) ruch rygoryzacji w szkole oznacza nacisk, często nadmierny, na ścisłość 

nauczania,

3) poglądy filozoficzne również octoijają się w szkole, stawiając ją przed 

koniecznością dokonania wyboru, przed czym szkoła broni się uciekając do naucza

nia metodami tradycyjnymi, np. w geometrii metodą aksjomatyczno-dedukcyjną.

7. Wiek XX. Brak dystansu czasowego utrudnia ocenę zachodzących zjawisk, 

ograniczę się więc tylko do wymienienia tych kilku, które mają niewątpliwe zna

czenie dydaktyczne.

Rozwija się i zyskuje na znaczeniu teoria mnogości. Staje się ona nową pod

stawą matematyki (na miejsce geometrii), a ponadto przynosi zmianę punktu widze

nia na sprawę nieskończoności (awans i powszechne uznanie nieskończoności aktu

alnej, w odróżnieniu od preferowanej dotychczas nieskończoności potencjalnej) 

oraz istnienia. Od czasów greckich obiekt matematyczny istniał, gdy można go by

ło skonstruować (w geometrii: cyrklem i liniałem) lub w inny sposób wyraźnie 

wskazać. Wprowadzony przez E. Zermelo (1871-1953) w 1904 r. aksjomat wyboru spo

wodował burzę i silny opór^47  ̂ także dlatego, że wymuszał przyjęcie innego kry

terium istnienia, mianowicie istnienia na podstawie tego aksjomatu, a więc bez 

wyraźnego wskazania konkretnego indywiduum. Dobitnie to widać na przykładzie ba

zy przestrzeni wektorowej, której istnienia w oparciu o ten aksjomat dowodzi się 

prosto, choć na podstawie tego dowodu nie jesteśmy w stanie wskazać żadnej kon

kretnej bazy. Co więcej, bez tego aksjomatu twierdzenie, że każda przestrzeń 

wektorowa ma bazę, jest fałszywev .

Mimo początkowo bardzo silnego oporu aksjomat ten jest dziś niemal pow

szechnie przyjmowany, choć trwają próby znalezienia aksjomatu trochę słabszego, 

ale bardziej intuicyjnego.

(47)/Opis dziejów i roli tego aksjomatu zawiera książka: Gregory H. Moore, 
Zermelo*s Axiom of Choice, Its Origins, Development, and Influence, Studies in 
the History of Mathematics and Physical Sciences 8, Springer-Verlag 1982. P. 
także: F.A. Miedwiediew, Rannaja istoria aksjamy wybora, Moskwa 1982.

^ ® V o r .  Gregory H. Moore, Zermelo* s Axiom ..., op. cit., str. 228.
* książce tej można znaleźć także wiele innych przykładów tego rodzaju.
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Oparcie matematyki na aksjomatycznie budowanej teorii mnogości oraz para

doksy, jakie się w łonie tej teorii pojawiły, spowodowało zwiększone zaintere

sowanie podstawami matematyki, które się bujnie rozwinęły w XIX w., przy wybit

nym zresztą udziale szkoły warszawskiej. Ooprowadziły one do nieoczekiwanych 

odkryć, którym dzisiaj nadaje się miano twierdzeń limitacyjnych, pokazujących 

istotną ograniczoność metody aksjomatyczno-dedukcyjnej. Są to w pierwszym rzę

dzie słynne twierdzenie Gödla o niezupełności bogatszych (zawierających teorię

liczb naturalnych) teorii matematycznych, twierdzenie LOwenheima-Skolema-Tar- 
(49)skiego ltp. .

W latach trzydziestych sytuacja w matematyce, w ocenie grupy młodych mate

matyków francuskich, wydawała się nieznośna: z jednej strony ogromny wzrost 

objętościowy matematyki, z drugiej jednak chaos w zakresie struktur pojęciowych 

i reguł wynikania. Postanawiają się temu przeciwstawić i tak rodzi się Nicolas 

Bourbaki, a wraz z nim zamysł napisania traktatu obejmującego w jednolity sposób 

całą ma t e m a t y k ę ^ \  świadomie nawiązując do Elementów Euklidesa nadają swemu 

traktatowi ten sam tytuł Elementy. Pierwszy jego tom ukazał się w 1939 r., a 

dziś tych tomów jest już kilkadziesiąt. Oparte na pojęciu struktury, któremu 

Bourbaki nadał to wielkie znaczenie, jakie ono dziś posiada, Elementy wywarły 

ogromny wpływ na współczesną matematykę (choć mają i potężnych przeciwników) 

oraz na jej znaczenie w szkołach.

Pojawiły się także całkiem nowe i bardzo dynamiczne działy takie jak topo

logia, zdynamizowała się, uzyskawszy solidne podstawy w teorii miary, teoria 

prawdopodobieństwa, stając się jednocześnie podstawą wielkiego wzrostu nowej 

fali zastosowań matematyki. W bliskim związku z teorią prawdopodobieństwa po

zostaje statystyka. Wszystkie one znalazły już drogę do. programów szkolnych, 

wpływając na kształtowanie się współczesnego modelu kształcenia w matematyce.

(491
'Por. W. Stegmüller, Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit, Die me

tamathematischen Resultate von Gödel, Church, Kleene, Rösser und ihre erkennt
nistheoretische Bedeutung, Zweite, berichtigte Auflage, Springer-Verlag, Wien - 
New York 1970.

^^Historia Nicolas Bourbaki i jego osiągnięcia znane są z wielu opraco
wań, np. R. Hermann, Mathematics and Bourbaki, Math. Intelligencer 8.1 (1986), 
str. 32-33. Pogląd tej grupy na matematykę najlepiej przedstawia artykuł: 
N. Bourbaki, L architecture des Mathématiques, w książce: Les grands courants 
de la pensee mathématique, Paris 1948 (rosyjski przekład tego artykułu został 
dołączony do książki: N. Bourbaki, Oczerki po istorii matiematiki, Moskwa 
1963) oraz książka: 3. Dieudonné, Panorama des mathématiques pures: Le choix 
bourbachiques, Paris 1977.
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Temu ogromnemu wzrostowi matematyki^*^ towarzyszy rosnące poczucie jej 

znaczenia dla naszej kultury, a w szczególności dla nauki, oraz świadomość su

werenności. Obok bodźców zewnętrznych niezmiernie bowiem ważne okazały się rów

nież bodźce wewnętrzne, tzn. problemy stawiane przez matematykę sobie samej (jak 

problem V postulatu Euklidesa) lub potrzeba silnych i skutecznych uogólnień (jak

analiza funkcjonalna). W tajemniczy sposób okazuje się to przydatne nie tylko
(52)samej matematyce .

Mówiąc o wieku XX nie sposób wreszcie nie wspomnieć o komputerach, które 

rewolucjonizują całą naszą kulturę bardziej radykalnie, niż uczyniła to para i 

elektryczność w wieku poprzednim. Odbijają się one także bardzo silnie na samej 

matematyce^\ m.in. poprzez:

a) Wzrost roli obserwacji i eksperymentu w matematyce.

Były w niej one zawsze obecne (np. Euler pisał: „dzięki obserwacji odkry

wamy stale nowe własności, których potem z najwyższym trudem dowodzimy"), ale 

teraz, dzięki temu, że komputer pozwala nam obserwować przebieg procesu na swoim 

ekranie, wzrasta wartość takich umiejętności matematycznych jak uchwycenie is

totnych parametrów zjawiska, wykrycie zwiążków między nimi, sformułowanie hipo

tezy, próba jej weryfikacji na dalszych przykładach, poszukiwanie dowodu.

b) Wzrost roli algorytmów.

Algorytmy zawsze grały w matematyce dużą rolę, ale dawniej były to raczej 

narzędzia rachunku (por. algorytm Euklidesa, algorytmy algebraiczne), dziś nato

miast stają się również obiektem zainteresowania dla nich samych, np. w proce

sach stabilności, efektywności czy złożoności.

c) Wzrost roli matematyki dyskretnej.

 ̂ ^Pouczające jest samo zestawienie działów matematyki z 1868 i 1979 r., 
jakiego dokonali Philip J. Oavis i Reuben Hersch w książce The mathematical 
experience, Birkhauser, Boston 1982. Według klasyfikacji z 1868 r. mamy 38 
działów specjalnych, według tej drugiej (wziętej z Mathematical Reviews) już 
około 3400.

(52)'Por. głośny artykuł: Eugene P. Wigner, The unreasonable effectiveness 
of mathematics in the natural sciences, Communications on Pure and Applied Ma
thematics 13 (1960), str. 1-14 (przekład rosyjski dostępny w książce: E. Wigner, 
Etjudy o symietrii, Moskwa 1971). Wydaje się, że tajemniczość tę można po częś
ci tłumaczyć odwołaniem się do korzeni ontologicznych matematyki, o czym była 
mowa na początku, oraz nie omawianego tutaj kryterium estetycznego, które nie 
pozwala się od tych korzeni oderwać. Filozoficznie sprawa ta jest niewątpliwie 
ciekawa i doniosła.

^^Niektóre problemy z tym związane opisywałem w artykule: R. Duda, 0 no
wej roli komputerów w matematyce, Wiadom. Mat. 24 (1982;? str. 47-55, gdzie 
można też znaleźć trochę danych bibliograficznych.
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Komputery z reguły pracują na materiale dyskretnym i chętnie sięgają po po

moc matematyki dyskretnej: kombinatoryki, teorii grafów, teorii kodowania itp. 

Dyskretyzacja matematyki będzie zapewne przybierała na sile.

d) Komputery nie tylko wywrę wpływ na kierunki uprawianej matematyki przez 

tendencję do jej dyskretyzacji, ale zmienię zapewne jej paradygmat przez zmianę 

pojęcia dowodu i, ogólniej, tekstu matematycznego. Dotychczas za dowód uznawano 

to, co dało się zapisać na kilku kartkach papieru w ten sposób, by inny matema

tyk mógł przeczytać i zrozumieć. Słynne twierdzenie o czterech barwach ma dowód

inny, w którym komputer odegrał rolę istotnego współpracownika, nieredukowalną 
(54)do kilku kartek papieru .

e) Komputery stwarzają szansę indywidualizacji nauczania przy zmniejszaniu 

nakładu pracy nauczycielskiej. W miarę ich upowszechniania będę one przejmowały 

na siebie sporę część pracy nauczycielskiej, a dzięki swej kolosalnej pamięci 

i elastyczności będę mogły „rozmawiać" z każdym uczniem na jego poziomie rozu

mienia i stosownie do tego poziomu dozować wskazówki, ćwiczenia i pouczenia. 

Zachowując wielkie osiągnięcie społeczne, jakim jest powszechność nauczania, 

odzyskujemy możność indywidualnego rozwoju talentów.
Przy tej okazji odnotujmy wyraźny paralelizm współczesnych oporów przeciw

ko komputeryzacji matematyki z oporami przeciwko jej „mundializacji" w okresie 

Renesansu (p. część I).
1. Charakterystyczne dla dotychczasowej matematyki postępowanie dowodowe 

zabezpiecza przed błędmi zdarzającymi się w działaniu komputerów.

Komputer jest maszynę, która, jak każde dzieło rąk ludzkich, jest niedosko

nała i może robić błędy. Jej omyłki może wykryć tylko inny komputer, ale może 

on też wnieść swoje własne. Prawdopodobieóstwa takich omyłek sę szacowane i mogę 

być znikome, ale przecież istnieję. Na przykład w dowodzie twierdzenia o czte

rech barwach okazało się, już po jego ogłoszeniu, że komputer opuścił niektóre 

przypadki. Obecnie autorzy twierdzę, że znów jest dobrze...

(54)0 twierdzeniu tym piszę jego autorzy w artykule przeglądowym: K. Appel 
i W. Haken, Zagadnienie czterech barw, w książce: Matematyka współczesna, Dwa
naście esejów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983, str. 170-198. Zna
czenie tego twierdzenia przedstawia artykuł: Thomas Tymoczko, The four-colour 
problem and its philosophical significance, w książce: New Directions in the 
Philosophy of Mathematics, An anthology edited by Thomas Tymoczko, Birkhäuser, 
1985. Popularnie o tych zagadnieniach traktuje artykuł: R. Duda, Zagadnienie 
czterech barw zostało rozstrzygnięte, Matematyka nr 5 (145) z 1976 r., str. 
112- 120.

(55)
Por. K. Appel and W. Haken, The four colour proof suffices, Math. In

telligencer 8.1 (1986), str. 10-20.
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2. Rozszerzenie zakresu matematyki na komputery pociąga za sobą rozszerze

nie dotychczas obowiązującego kryterium poprawości na rzecz skuteczności kompu

terowej .

Naruszenie to jest jaskrawo widoczne na przykładzie twierdzenia o czterech 

barwach, gdzie istotną część dowodu, nieredukowalną do kilku kartek papieru i 

niesprawdzalną przez pojedynczego człowieka, wziął na siebie komputer. Czy taki 

dowód można uznać?

3. Matematyzacja komputerów wymaga rezygnacji z dotychczasowego sposobu pa

trzenia na zjawiska na rzecz opisu w oparciu o kilka jego cech poddających się 

komputeryzacji.

Są to cechy poddające się dyskretyzacji i numeryzacji, co przesuwa zainte

resowania z matematyki ciągłej na matematykę dyskretną.

świat znajduje się w okresie gwałtownych przemian i te przemiany będą wyma

gały także i od nas reakcji. Jako matematycy i dydaktycy matematyki będziemy mu

sieli znów podjąć wyzwanie jakie stanowi „matematyka jako zadanie pedagogiczne". 

A podołamy temu wyzwaniu w stopniu, w jakim będziemy rozumieli i matematykę i 

proces nauczania i ich wzajemne związki.

THE EVOLUTION OF MATHEMATICS ANO MATHEMATICS TEACHING

S u m m a r y

The paper reminds the Biogenetic Principle of Parallelism and goes on to 

argue that there is a parallelism between the intellectual (mathematical) 

development of a child and that of the mankind. The argument is historical and 

goes through the most important periods in the history of mathematics (anthropo

logical roots, first civilizations, Greece, Renaissance Europe, modern mathema

tics) with a particular emphasis upon prevailing teaching methods in each period 

and observing a parallelism between those methods and learning attitudes in 

a child.
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(34a)K. Popper stanowisko Greków, według którego zadaniem czystej wiedzy 
jest odkrywanie ukrytej natury, formy czy istoty rzeczy, nazywa metodologicz
nym esencjalizmem i przeciwstawia mu metodologiczny nominalizm, zgodnie z 
którym „zamiast starać się odkryć, czym jest rzecz w istocie i zdefiniować jej 
prawdziwą naturę; metodologiczny nominalizm dąży do opisania, jak dana rzecz 
się zachowuje w różnych okolicznościach, a w szczególności, czy istnieje jakaś 
prawidłowość w tym zachowaniu" (K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogo
wie, tom I: Urok Platona, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1987, p. 
str. 24 i następne). Aczkolwiek metodologiczny nominalizm panuje dziś w przy
rodoznawstwie niemal niepodzielnie, to jednak odzywają się głosy broniące sta
nowiska Greków, por. R. Thom, Esquisse d ’une^ semiophysique, Physique aristo
télicienne et théorie des catastrophes, Interéditions 1988.


