
Hans Freudenthal nie żyje
Zmarł 13 października 1990 roku, wkrótce po swych osiemdzie
siątych piątych urodzinach. Wybitny i wszechstronny matema
tyk, po latach działalności twórczej w różnych gałęziach tej 
nauki, w pięćdziesiątym roku życia przeniósł punkt ciężkości 
swych zainteresowań na dydaktykę matematyki. Jego dokonania 
tej drugiej połowy życia trudno przecenić. Choć nie sposób 
porównać range naukową tych dokonań z wcześniejszą 
twórczością matematyczną — w aspekcie społecznym wolno chyba 
uznać ich wyższość.

Hans Freudenthal urodził sie w Luckenwalde, w Niem
czech, 17 września 1905 roku. Studiował na uniwersytetach w 
Berlinie i Paryżu. W 1946 roku otrzymał stanowisko profesora 
na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie wykładał matematykę 
czystą, matematykę stosowaną i podstawy matematyki. V swej 
twórczości zajmował sie m.in. geometrią, a szczególnie 
wartościowy wkład posiada w topologii i teorii grup Liego. V 
roku 1955 został przedstawicielem Holandii w Międzynarodowej 
Komisji Nauczania Matematyki (ICMI), gdzie awansował wkrótce 
na członka Komisji, a w roku 1966 jej przewodniczącego. Te 
funkcje pełnił do roku 1970. V roku 1968 pod jego redakcją 
ukazało sie sprawozdanie z kolokwium ICMI na temat ”Jak 
uczyć matematyki, by była użyteczna?” ,* stanowiące zarazem 
pierwszy zeszyt Educational Studies in Mathematics. Redakto
rem tego czasopisma, mhjącego wysoką range międzynarodową, 
był przez 10 lat, do roku 1978. Objecie w roku 1971 kierow
nictwa Instytutu Rozwoju Nuczania Matematyki (IOVO) w Ut
rechcie dopełniło zwrot zainteresowań Freudenthala ku dydak
tyce matematki.

Odejście na emeryturę w roku 1975 w najmniejszym stop
niu nie ograniczyło jego czynnego udziału niemal we wszyst
kim, co działo sie na świecie w sprawach nauczania matematy
ki, ani nie osłabiło jego aktywności twórczej. Po wydanej w
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roku 1973,. jednocześnie w jeżykach angielskim i niemieckim, 
książce Mathematics as an Educational Task [Matematyka Jako 
zadanie pedagogiczne], teraz napisał trzy następne: Weeding 
and Sowing - A Preface to a Science of Mathematics Education 
[Plewienie i siew - Przedmowa do dydaktyki matematyki Jako 
nauki] (1978, też w wersji angielskiej i niemieckiej), 
Didactical Phenomenology of Mathematical Structures 
[Fenomenologia dydaktyczna struktur matematycznych] (1983) i 
Revisiting Mathematics Education [Vracajac do dydaktyki 
matematyki] (w druku).

Hans Freudenthal serdecznie przyjaźnił sie z Zofia 
Krygowska, bardzo też wysoko sie wzajemnie cenili. Kilka
krotnie odwiedził Polskę i Kraków. Ostatni raz w roku 1984, 
na sympozjum zorganizowanym z okazji osiemdziesiątych uro
dzin Profesor Krygowskiej. Wygłosił wtedy referat, który 
opublikowaliśmy w Dydaktyce Matematyki 7. Przez wiele lat 
bardzo aktywny uczestnik kongresów CIEAEM - nie przyjechał 
już na ten “polski3 w Szczyrku, w lacie 1990 roku, gdyż nie 
czuł sie na siłach podróżować. Tyra, którzy go znali, bardzo 
brakowało wysokiej, wyprostowanej sylwetki starszego pana w 
muszce, poruszającego sie troche chwiejnie, mówiącego nieco 
chrapliwym, bardzo charakterystycznym głosem, bez ogródek 
głoszącego swe - trzeba to .przyznać — często kontrowersyjne 
poglądy, wyzwalające niemal zawsze ożywiona dyskusje. Takim 
będziemy go pamiętać.

Był uczonym-humanista o wszechstronnych zainteresowa
niach i uzdolnieniach. Władał biegle holenderskim, niemiec
kim, angielskim i francuskim; pisał swe artykuły i książki 
sam w każdym z tych Jeżyków. Wzbogacił literature halenders- 
ka nowelami, esejami i utworami poetyckimi. Często pisywał 
też artykuły do swej ulubionej gazety codziennej. Odszedł 
jeszcze jeden homo universalis.

Stefan Turnau
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