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Niejawna filozofia historii i dydaktyki matematyki

Proszę oto mamy: w jednym artykule połączone oba tematy naszej 
sekcji obecnego Kongresu i, jakby tego nie było dość, 
filozofia, kiedyś trzecia w tym znakomitym towarzystwie, wskrze
szona - choć oczywiście filozofia rozumiana nie tak, jak w sek
cji II, jako dojrzałe i równorzędne z innymi odgałęzienie samej 
matematyki, a raczej, tak jak w pytaniu:"Jaka jest twoja filo
zofia ?" . To jest niejawna filozofia, która nie potrzebuje ani 
nie wymaga sformalizowanego języka , aby stać się jawną.

W imię zwięzłości, jedną rzecz w tytule opuściłem. Powinie
nem był dodać: w ich wzajemnym odniesieniu. Czy rzeczywiście po
winienem był ? Wprowadziłem filozofię ukrytą jednocześnie za 
historią i nauczaniem lub, jeśli istnieją dwie filozofie, to tę, 
która jest wspólna dla nich obu.

Filozofia historii często oznacza to, czego możemy nauczyć 
się z przeszłości, aby móc dawać sobie radę z przyszłością. W na- *

* Przekład z języka angielskiego referatu wygłoszonego w 
Sekcji Historii i Pedagogiki Międzynarodowego Kongresu Matema
tyków w Warszawie, w sierpniu 1983 roku, pt. "The implicit 
philosophy of mathematics history and education" (przyp.redak
cji) .
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szym szczególnym przypadku znaczy to, czego historia dawnej ma
tematyki może nauczyć dydaktykę matematyki. Jest zastanawiające, 
że nikt dotąd nie wpadł na myśl odwrotną, to jest na to, jakie 
korzyści można wynieść z nauczania młodzieży dla zrozumienia 
przeszłości rodzaju ludzkiego. Ta myśl może wydawać się dziwna, 
ale postaram się udowodnić, że nie jest ona aż tak naciągnięta.

Sto lat temu biolodzy pierwsi sformułowali tzw. prawo bio- 
genetyczne, które głosi, że ontogeneza jest rekapitulacją filo
genezy, to znaczy, że w przebiegu rozwoju embrionalnego czło
wiek w skrócie powtarza takie same stadia, przez jakie przebie
gała droga ewolucyjna prowadząca do ludzkiego gatunku. Mamy 
dziś świadomość, że prawo to nie jest prawdziwe w tak trywialny 
sposób. Ale nie jest również prawdą, że rozwój nowego gatunku 
rozpoczyna się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakoń
czył swój rozwój gatunek poprzedni. Nasze biologiczne, społeczne 
i umysłowe życie zaczyna się gdzieś w przeszłości naszej rasy, 
na etapie, w którym ludzkość nie była jeszcze tym, czym jest dzi 
siaj. Młody uczący się człowiek rekapituluje proces uczenia się 
całej ludzkości, ale w sposób zmieniony. Powtarza historię nie 
tak, jak ona rzeczywiście przebiegała, ale tak, jak przebiegała
by/ gdyby ludzie w przeszłości byli w posiadaniu wiedzy podob
nej do tej, którą mamy dzisiaj. Młody uczący się człowiek powta
rza uzupełnioną i poprawioną wersję historycznego procesu ucze
nia się. A raczej: "powinien powtarzać". W rzeczywistości bo
wiem nie rozumieliśmy dotąd historii wystarczająco dobrze, aby 
naprawdę dać mu szansę jej powtórzenia. Myśl tę wyjaśnię na 
przykładach, które z pewnością będą bardziej przekonywające niż 
jakiekolwiek abstrakcyjne rozważania.

LICZBY UJEMNE

Liczby ujemne są zdobyczą szesnastego wieku. Dlaczego nie powi
tano ich wcześniej ? Po prostu, potrzeba obliczeń takich jak 
3 - 5  czy rozwiązywania równań takich jak 2x + 7 = 3 zdarza
się rzadko. Nawet równania kwadratowe, znane już w starożytnoś-2ci babilońskiej, takie jak x + x - 2 = 0  , nie stanowiły
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dostatecznie silnej motywacji rozszerzenia obszaru liczb o licz
by ujemne. Przeciwnie, ułamki, a nawet liczby niewymierne, są 
prawie tak stare jak liczby naturalne dzięki konieczności dzie
lenia i mierzenia. Natomiast wyprowadzenie historii ze ślepego za
ułka ku liczbom ujemnym stało się przeznaczeniem cudownej formu
ły używanej w rozwiązywaniu zadań sześciennych. Trzy rozwiązania 
narzucały się temu, kto, zauroczony nimi, je rozwiązywał. Któż oś
mieliłby się wzgardzić bogactwem i odrzucić jego część ? W ten 
sposób liczby ujemne zapukały do drzwi i zostały zaproszone do 
środka, tak samo jak liczby urojone, które wpraszały się równie 
usilnie. Zaproszone ? I tak, i nie. Ostatni opór przeciwko licz
bom ujemnym został złamany dopiero w dziewiętnastym wieku.
Przez długi czas ludzie poważnie zastanawiali się, czy człowiek 
ma prawo tworzyć nowe liczby poza dziedziną stworzoną, jak wie
rzyli, przez naturę.

Tymczasem doświadczenie i historia dają nam rewolucyjną 
lekcję. Jeżeli jakiś piękny wzór, jakieś twierdzenie nie chce 
dać się zastosować tak ogólnie, jak byśmy sobie tego życzyli, 
to winimy za to nie wzór, twierdzenie czy teorię, ale problem, 
który ma być rozwiązany. Często jest tak, że problem jest dopa
sowywany do rozwiązania, a nie odwrotnie.

Równanie sześcienne było jednym z pierwszych przykładów ta-, 
kiego postępowania. Dopominanie się rozwiązania za wszelką cenę 
doprowadziło do liczb ujemnych i urojonych.

Pierwsze rozszerzenie liczb naturalnych w kierunku ułamków 
było o wiele mniej kontrowersyjne. Od pierwszych matematycznych 
dokumentów poczynając spotykamy się z ułamkami. Wyrzuty sumie
nia w tej dziedzinie mają znacznie późniejszą datę, w matematy
ce greckiej, kiedy filozofowie zabronili rozbijania jedności. 
Greccy matematycy zastąpili ułamki stosunkami, gdy tymczasem 
rachmistrzowie w handlu i nauce z uporem używali ułamków. Rze
czywiście, tam gdzie wielkości są mierzone i dzielone, ułamki 
są naturalnym narzędziem.

Matematyka w greckim sensie jest nauką o liczbach, a jeże
li chodzi o geometrię, nauką o wielkościach - pogląd, który ma
tematycy w naszych czasach starali się podzielać przynajmniej w 
teorii. Liczby ujemne wyniknęły z formalno-algebraicznej potrze-
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by posiadania ogólnych praw rozwiązywania zadań, ale nie weszły 
w życie aż do momentu, gdy zaczęto algebraizować geometrię.

Myśl, aby używać algebry do opisywania figur geometrycz
nych, jest starsza od Kartezjusza. Kartezjuszowi zawdzięczamy 
tendencję do posługiwania się jednym układem współrzędnych (wy
rażając to we współczesnej terminologii) niezależnie od rozważa
nej figury geometrycznej czy problemu. Kartezjusz ciągle jeszcze 
miał kłopoty z liczbami ujemnymi. Rzeczywiście, liczby były 
wprowadzone jako wielkości; litery oznaczały wielkości, a więc 
liczby dodatnie. Ale matematycy, którzy stosowali metodę Karte
zjusza, nie mogli dłużej unikać oznaczania literami także liczb 
ujemnych. Jeżeli linie proste mają być wszystkie opisane alge
braicznie w dowolnej sytuacji, to nie pozostaje nic innego, jak 
przyjąć wartości ujemne dla zmiennych.

Potrzeba ogólnej stosowalności algebraicznych metod rozwią
zywania, której liczby ujemne zawdzięczają swoje istnienie, 
jest wzmocniona, począwszy od siedemnastego wieku, potrze
bą ogólnej stosowalności opisów związków geometrycznych.

Ta ostatnia, bardziej nakierowana na treść niż potrzeba for- 
malno-algebraiczna, jest najbardziej naturalna i nieodparcie na
rzucająca się. W rzeczywistości, to ona jest odpowiedzialna za 
sukces liczb ujemnych, a także zespolonych.

Jeżeli wprowadza się liczby ujemne, to nie wystarczy jedy
nie stwierdzić ich istnienie - o tym się często w dydaktyce za
pomina, tak samo, jak to się często zdarza i z liczbami wymier
nymi. Liczby ujemne stają się funkcjonalne poprzez swoje zasto
sowanie w rachunkach podlegających pewnym prawom, jednoznacz
nie wyznaczonym przez rozszerzenie pewnych praw rządzących licz
bami dodatnimi. Jest to:

algebraiczna zasada zachowania,

zawierająca zasadę, którą niedawno nazwałem

ogólną stosowalnością algebraicznych metod rozwiązywania, 
i, w istocie, jest to ta sama myśl, chociaż umieszczona w
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szerszej perspektywie.
Przypomnę kilka przykładów zastosowania algebraicznej zasa

dy zachowania.
Równości

(-3) + (-4) = -(3 + 4)

dowodzi się wychodząc z równości definicyjnych dla -a :

(-3) + 3 = 0 ,  (-4) + 4 = 0;

dodajemy je formalnie, a następnie,stosując prawa przemienności 
i łączności, dochodzimy do równości definicyjnej:

[(-3) + (-4)] + (3 + 4) = 0

dla -(3 + 4).
Lub, wychodząc z tych samych równości definicyjnych, dowo

dzi się, że

(-3) . (-4) = 3 - 4 ;

mnożąc rozdzielnie pierwszą przez 4 , a drugą przez -3 ,

4 • (-3) + 4 - (3) = 0 , (-3) * (-4) + (-3) - 4  = 0

i odejmując jedną od drugiej.
2Lub, definiując [sl jako takie x , że x = a , otrzymu

je się

{a' « /b = /ab ,

mnożąc równania definicyjne ,

2 2 x = a , y = b ,

aby otrzymać
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2 2 2(xy) = x y = ab .

Podobnie, jeśli działania mają być rozszerzone, mamy 
1

ponieważ obie strony mają tę samą n-tą potęgę.
Przez cały wiek algebraiczna zasada zachowania była wyśmie

wana jako udawanie. Metoda aksjomatyczna powinna nauczyć nas 
więcej rozsądku. W ten sposób postępujemy zawsze ilekroć rozsze
rzamy definicje matematyczne. W ten sposób odkrywamy, jak roz
szerzać przedmioty matematyczne w rozumny i jednoznaczny sposób, 
jak udowodnić jednoznaczność rozszerzenia i jak przygotować kon
strukcję, która udowodni istnienie zamierzonego rozszerzenia. W 
ten sposób uczono liczb ujemnych aż do niedawna, kiedy to wyło
niły się nowe idee dydaktyczne. Skupimy się tylko na jednej z 
nich, osi liczbowej, na której liczby ujemne są reprezentowane 
przez ruchome wektory, którymi się operuje. To jest tak wspania
ły pomysł, że aż trudno pojąć, dlaczego nie zadziałał on w 
praktyce nauczania. P.M. Van Hiele pierwszy wskazał przyczynę, 
która jest tak prosta, że jeszcze trudniej pojąć, dlaczego nikt 
przed nim na to nie wpadł: wymiar jeden jest najmniej właściwy, 
jeżeli chcemy dać wektorom szansę, na którą zasługują. Jeśli 
ktoś nie wierzy, niech sięgnie do podręczników i przyjrzy się 
tym wszystkim rozpaczliwym próbom, aby w wizualnie jasny sposób 
rozdzielać, dodawać i odejmować wektory, które na nieszczęście 
w wymiarze jeden pokrywają się i zasłaniają wzajemnie.

-------------------- ------>

----------- >

W najnowszym podejściu Van Hielego liczby ujemne pojawiają 
się w oprawie dwuwymiarowej.

Para liczb
i— —i3,4 oznacza 3 kroki w prawo, 4 kroki w górę,

oznacza 3 kroki w lewo, 4 kroki w górę,
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oznacza 3 kroki w prawo, 4 kroki w dół, 
oznacza 3 kroki w lewo, 4 kroki w dół.

Kierunki: w prawo, w lewo, w górę, w dół, są kierunkami 
płaszczyzny rysunku z osiami poziomą i pionową, na których licz
ba kroków może byó odczytana w jednostkach. Wykonując te operac
je jedną po drugiej, daje się opis (lub przepis) rysunków kons
truowanych prostoliniowo na płaszczyźnie. Dodawanie tych wekto
rów jest niczym innym, jak wykonywaniem tych operacji w kolej
ności.

r3,-i' + r-5,?

pojawia się w sposób naturalny i określa w sposób równie natu
ralny, czym powinno być:

3 + -5 oraz -4 + 2 .

W modelu dwuwymiarowym prawa rządzące działaniami dodawa
nia i mnożenia są wizualnie oczywiste dzięki geometrycznemu zna
czeniu tego modelu.

We wszechstronnym podejściu Van Hielego to rozszerzenie ob
szaru liczb zostaje zastosowane do rozszerzenia definicji funk
cji takich,jak:

X - — * x - 3,
x ---> X + 3,
X  ---> 3 - x,
X 2x.

Przypuśćmy teraz, że mamy nauczanie, które wychodzi od tych 
funkcji. Ale zanim rozwiniemy tę myśl, wróćmy jeszcze raz do 
historii i przypomnijmy sobie, że liczby ujemne zostały wymyślo
ne najpierw po to, by nadać większą ogólność pewnym algebraicz
nym metodom rozwiązywania, aby wkrótce ich niezbędność w geo
metrii stała się przemożna - myślę tu o ich niezbędności w zal- 
gebraizowanej geometrii, która rozwinęła się po Kartezjuszu.
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Liczby ujemne pozostałyby miłą zabawką, a działania, umotywowa
ne algebraiczną zasadą zachowania, zwykłymi regułami gry, które 
mogłyby być ustalone w inny sposób, gdyby nie chwyciła się ich 
geometria. Liczby ujemne są niezbędne, jeżeli cała płaszczyzna 
ma byó opisana za pomocą współrzędnych i figury płaskie uchwyco
ne w całej rozciągłości przez równania. Najprostsze figury geo
metryczne na płaszczyźnie - proste, tłumaczone są wówczas na 
najprostsze równania, równania pierwszego stopnia, zwane linio
wymi ze względu na ich związek z liniami prostymi; okręgom i 
innym stożkowym odpowiadają równania drugiego stopnia. Myślę, 
że tak w analizie fenomenologicznej, jak w nauczaniu, za mało 
podkreśla się fakt, że :

działania na liczbach i ich prawa są usprawiedliwione pros
totą algebraicznego opisu geometrycznych figur i relacji.

Mówiąc krótko :

algebra jest słuszna i ważna, ponieważ funkcjonuje w geo
metrii .

Zastanawiające, że tego poglądu nie wypowiedziano z dosta
teczną mocą (jeśli w ogóle został wypowiedziany). W historii 
nie został on nigdy użyty wobec tych, którzy argumentowali prze
ciwko liczbom ujemnym. W nauczaniu algebry powinno być naszym 
obowiązkiem przekonanie uczącego się o ważności operacji i słu
szności ich własności tak silnie, aby nie pozostawało mu już 
nic innego, jak zaakceptować je. Najbardziej przekonywającym ar
gumentem jest ukazanie funkcjonalności algebry w geometrii. Ta
ka, wierzę, powinna być nasza polityka w nauczaniu liczb ujem
nych .

"Geometria" nie oznacza tu struktury geometrycznej, lecz 
to, co jest wizualnie oczywiste lub pojęciowo wynika z tego, co 
jest wizualnie oczywiste - wizualność, która nie wymaga dołącze
nia wyjaśnień wypracowanych w potocznym czy wyrafinowanym języ
ku. Jednowymiarowy środek przekazu, linia prosta, nie ma dość 
wizualnej struktury; wymiar dwa to minimum, którego trzeba wy
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magać, a z punktu widzenia możliwości graficznych, jest to 
środek najbardziej właściwy.

Powtórzmy historię w zmodyfikowany sposób : zamieniając

algebraiczną zasadę zachowania

na

geometryczno - algebraiczną zasadę zachowania,

teraz zastosowaną nie do rozszerzenia wzorów rozwiązań, ale do 
rozszerzenia takich funkcji, jak :

x -> x - 3,
x -> x + 3,
x — -— > 3 - x,
x -> 2x,

które tylko w niedoskonały sposób odzwierciedlają figury geome
tryczne :

Nie potrzebuję wyjaśniać tu szczegółowo, jak liczby ujemne, 
działania na nich i prawa nimi rządzące pojawiają się dydaktycz
nie w tym kontekście.

A także, może jasne jest już teraz, co chciałem powiedzieć, 
stwierdzając na wstępie, że nauczanie młodzieży może dostarczyć 
nam lekcji historii.
, Przejdźmy teraz do innego tematu.
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ZMIENNE

Przez całe wieki "zmienna" znaczyło - w matematyce i gdzie in
dziej - coś, co naprawdę się zmienia, coś co w 

fizycznym, społecznym, umysłowym 
a także w

matematycznym 
świecie jest

spostrzeżone, wyobrażone,
o czym przypuszcza się, że zmienia się, tzn., oprócz : 

czasu, który mija, 
drogi, która jest przebywana, 
celu, który się zmienia, 
wody, która się podnosi, 
temperatury, która się waha, 
wiatru, który jest zmienny, 
dni, które się wydłużają, 
śmiertelności, która spada,
wzrastającej stopy procentowej podatku dochodowego,

także
zmienne przedmioty matematyczne, 

za pomocą których zjawiska te są opisywane. Od
zmiennych zjawisk fizycznych, społecznych, myślowych 

dochodzi się do
zmiennych liczb, wielkości, punktów, zbiorów; 

ogólnie
zmiennych przedmiotów matematycznych.

Wyrażenia takie, jak :
liczba f zbliża się (zbiega) do 0, 
punkt P przebiega powierzchnię S , 
element x przebiega zbiór S ,
ciąg (1 + -̂)n przybliża liczbę e , gdy n dąży do nie
skończoności,

świadczą o tym kinematycznym aspekcie zmiennej. To prawda, że 
w ciągu, powiedzmy, ostatniego półwiecza takie wyrażenia zosta
ły przez purystów wyjęte spod prawa. Rzeczywiście, można się 
bez nich obyć.

Zamiast "xn zbiega do 0", można napisać :
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lim x = 0  n ni zdefiniować to wyłączając wszelką kinematykę, przez :
dla każdego £>0 istnieje nQ takie, że j x |<£ dla n>nQ;
" x przebiega zbiór S " 

mażna bardzo prosto napisać : 
x £ S .
Można obyć się więc bez tego rodzaju kinematyki, ale pod 

warunkiem, że kiedyś miało się ją, nauczyło stosować, a następ
nie eliminować - oto ogólna zasada dydaktyki.

Gdy tylko zaszła potrzeba nazywania zmiennych, zaczęto oz
naczać je literami. Ale wówczas litery były w użyciu w matematy
ce od około dwóch tysięcy lat : w geometrii - dla oznaczania do
wolnych punktów, w algebrze geometrycznej - dowolnych wielkości, 
a teorii liczb - dowolnych liczb całkowitych, jak o tym świad
czą "Elementy" Euklidesa. Nie powiedziałem : zmiennych punktów, 
wielkości, liczb; powiedziałem dowolnych, i to jest zasadnicza 
różnica. Jedna litera oznaczała jeden indywidualny punkt, jedną 
wielkość, jedną liczbę, chociaż nie miało to znaczenia lub nie 
było wiadome, który to punkt, którą wielkość, którą liczbę. Li
tery były używane w matematyce jako nazwy wielowartościowe.

Nazwy wielowartościowe są dobrze znane także i w potocznym 
języku.

Imiona własne, takie jak "Warszawa" dla pewnego szczególne
go miasta, "Polska" dla pewnego szczególnego kraju, są rzadkie 
- nie stać nas na zbyt wiele. Nie stać nas na imiona własne dla 
poszczególnych myszy, stołów czy kamieni, więc używamy tego sa
mego imienia dla wszystkich i w każdym pojedynczym przypadku, za 
pomocą specyficznego wiązania, wskazując, o którą istotę czy 
przedmiot nam chodzi: ta mysz, ten stół lub pierwszy kamień bu
dynku Akademii. "Ja" jest taką wielowartościową nazwą, jedynie 
faktem wymówienia jej związaną z osobą, która ją wymawia. "Tu" 
i "tam" są wielowartościowymi nazwami związanymi z miejscami; 
"rzecz" jest wielowartościową nazwą, która kiedykolwiek może 
być związana z czymkolwiek.

W matematyce są także imiona własne - nawet nieskończoność 
imion własnych - mam tu na myśli słownik liczb naturalnych skon
struowany w sposób algorytmiczny. Zasób nazw wielowartościowych
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w matematyce, porównany z różnorodnością i bogactwem tych 
nazw w języku potocznym, wygląda ubogo: litery alfabetu lub kil
ku alfabetów, czasami uzupełnione wskaźnikami, akcentami, krop
kami lub kreskami.

Inaczej niż wielowartościowe nazwy w języku potocznym, nie 
ograniczają się one w matematyce do pewnych szczególnych gatun
ków rzeczy takich, jak myszy, stoły, kamienie. Są to nazwy wielo
wartościowe ogólnego zastosowania, które mogą oznaczać wszystko 
co matematyczne. Zależnie od tego, czy były one używane do for
mułowania ogólnych praw takich, jak :

(a + b)^ = a^ + 2ab + b^

czy do stawiania pytań o rozwiązanie, jak w równaniu 

+ x - 2 = 0 ,

takie wielowartościowe nazwy były nazywane nieoznaczonymi lub 
niewiadomymi. Przez długi czas wielce dyskutowanym tematem było, 
czy nauczanie algebry liniowej należy zaczynać od tego pierwsze
go, czy drugiego sensu w użyciu liter.

Jaka mogłaby być reakcja słuchaczy na tę historię ? Wzru
szenie ramion, niedowierzanie czy może uśmiech pobłażania ?
Czy raczej żal za utraconym rajem dawnych dobrych czasów ?
Dziś, to wszystko są zmienne, jak wiadomo, i nic więcej. Ale 
historyk może zapytać, kto wprowadził tę zmianę i kiedy to się 
stało. Może zapytać nawet, kiedy ludzie przyzwyczaili się do 
niej i kiedy zaczęli nauczać w ten sposób. Przyznaję, że dotych
czas nie badałem tego zagadnienia. Nie wiem nawet, kiedy zapoz
nałem się z tym rozszerzonym użyciem słowa "zmienna" i kiedy za
cząłem go używać.

W każdym razie jest jasne, że zaczęło się to w logice for
malnej. Kiedy logicy zaczęli badać status liter, fakt, że pod 
taką literę można podstawić co tylko chcemy, mógł zasugerować 
termin zmienna ale z zastrzeżeniem, że jest to tylko metafora, 
ponieważ nie ma w tym nic, co naprawdę się zmienia. Była to bar
dzo sugestywna metafora, jednak - przywłaszczając sobie termin
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"zmienna", logicy poszli jeszcze krok dalej w odzieraniu go ze 
znaczenia: zmienna nie jest nawet nazwą, choćby wielowartościową 
Jest tylko "pustym miejscem", miejscem służącym do przechowywa
nia nazw, i tylko dla wygody różne rodzaje takich "pustych 
miejsc" są odróżniane rozmaitymi symbolami.

Sprawa stała się jeszcze poważniejsza, kiedy logicy i pu- 
ryści przywłaszczyli sobie termin obejmujący prawdziwą matema
tyczną zmienną. Jego oryginalne znaczenie zmieniło się, zagubi
ło. Terminologia matematyczna została odarta ze swoich kinema
tycznych półtonów. Terminologia taka jak przytoczona wyżej 
(czas, który mija, liczby zbliżające się do granicy, punkty 
przebiegające powierzchnię) została wyklęta.

Wrzucanie do jednego worka pojęć.różnego pochodzenia, uży
wanie jednej nazwy dla rzeczy, które, pozbawione falbanek, oka
zują się niczym od siebie nie różnić, jest jedną z ważnych właś
ciwości naszej działalności matematycznej. Spotkaliśmy się tu z 
takim przypadkiem historycznym :

wielowartościową nazwa

oraz

zmienny przedmiot

związane i pomieszane ze sobą.
Może się to podobać lub nie, ale jest faktem w matematyce, 

że większe ujednolicenie jest pierwszym warunkiem głębszego zro
zumienia i ciągłego postępu, i że przekształcenie języka matema
tyki jest działalnością przynoszącą wiele korzyści. Ale nas, ja
ko historyków, nikt nie pyta, co nam się podoba. Musimy być 
świadomi powodów, z których na pewne sprawy spoglądano inaczej 
w przeszłości - w istocie były to słuszne powody - i powodów, 
z których zaszły zmiany - były to powody równie słuszne. Ponad
to, jako dydaktycy, musimy badać, od którego punktu powinna roz
poczynać się rekapitulacja historii w procesie uczenia się. Na 
koniec, jeżeli jesteśmy jednocześnie historykami i nauczyciela
mi, to jedni powinni uczyć się od drugich głębszego rozumienia 
swojego zadania.
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Na szczęście: expellas naturam furca, tamen usque recurrit 
- choćbyś ją przegnał widłami - natura powróci. Matematyczny pu
ryzm - wielce wartościowy w matematyce - jest wymuszonym i nie
zbyt zadowalającym językiem z chwilą, gdy wychodzimy poza mate
matykę. Obfitość zmiennych przedmiotów w na pół zmatematyzowa- 
nym języku potocznym może być wyeliminowana w drodze wyrafinowa
nia lingwistycznego, ale w wyniku tego kroku zmienne przestają 
być do dyspozycji. I - co ważniejsze - aby mogły być wyelimino
wane za pomocą zabiegów lingwistycznych, musiały być kiedyś doś
wiadczone przez uczącego się. Nie ma innego sposobu zagwaranto
wania, że będzie umiał je odtworzyć, a przecież potrzebuje języ
ka potocznego do rozpoznawania i stosowania matematyki w świę
cie rzeczywistym. Świat jest światem zmian, opisywanie świata 
jest opisywaniem zmian, i w tym celu stwarza się zmienne przed
mioty - fizyczne, społeczne, myślowe i na koniec - matematycz
ne. Istnieje wiele języków opisowych czy raczej wiele poziomów 
opisu. Na wysokim poziomie formalizacji zmienne matematyczne 
przedmioty mogą być odrzucone, ale na poziomach mniej sformali
zowanych są one genetycznie i dydaktycznie niezbędnym ogniwem 
łączącym je z fizycznymi, społecznymi i myślowymi zmiennymi, 
które z kolei są niezbędnymi narzędziami.

Jest szokujące, że w zaraniu Nowoczesnej Matematyki pod
ręczniki próbowały nauczać matematyki tak, jakby była ona ni
czym więcej jak pewnym ścisłym, nieskazitelnym językiem, nie
zrozumiałym, jak się okazuje, dla większości uczniów i którym 
nie są zdolni mówić. Jest szokujące, że prowadzone są subtelne 
badania w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uczniowie 
rozumieją zmienne jako nazwy wielowartościowe czy też jako 
zwykłe "puste miejsca", a nikomu z prowadzących te badania nie 
przechodzi przez myśl, że powinny one i mogą być rozumiane jako 
zmienne przedmioty. Jest nie mniej szokujące, że historycy nie 
czują się dostatecznie sprowokowani oczywistym niepowodzeniem 
takiego nauczania do głębszego wejrzenia w historię, w celu zba
dania, czego historia może nauczyć dydaktykę.

Przedstawię tę tezę w jeszcze szerszym kontekście w moim 
trzecim i ostatnim przykładzie.
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Inwersja i konwersja

Z historycznego punktu widzenia rozwój matematyki odbywał się 
nie tylko drogą wzbogacania treści i poszerzania obszaru zainte
resowania, ale był on tyleż, a może nawet bardziej, procesem 
przekształcania i przemodelowywania, przewracania rzeczy do gó
ry nogami i z jednej strony na drugą.

W matematyce greckiej stożkowe pochodziły z problemu roz
wiązywania równań kwadratowych lub, jak to było wówczas formuło
wane, z odwzorowania pola F na odcinek prostej a , 

bądź dokładnie, to jest,

ax = F x | F )
a

bądź tak, że odcina się kwadrat a ?

(a - x) x = F x 2F X
<--a -->

bądź tak, że dołącza się kwadrat

(a + x) x = F x 2
X

a
Te trzy przypadki noszą nazwy, które są greckimi słowami 

dla zgodności, niedoboru i nadmiaru :

odwzorowanie paraboliczne, eliptyczne i hiperboliczne.

I takie jest pochodzenie naszych nazw stożkowych.
Jeśli F jest danym kwadratem o boku y , to powyższe rów

nania stają się odpowiednio równaniami :

2ax = y 9

(a - x) 2x = y ,
(a + x) 2x = y ,

które są w istocie równaniami paraboli, elipsy i hiperboli. Właś
nie w ten sposób po raz pierwszy pojawiły się te krzywe w roz
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wiązywaniu równań kwadratowych i dopiero później odkryto, że 
przedstawiają one płaskie przekroje stożka. To Apoloniusz odwró
cił bieg historii i wyszedł od przekrojów stożka, aby wyprowa
dzić ich symptomy, to jest równania, z danych geometrycznych.

Po rozwinięciu przez Kartezjusza tego, co później zostało 
nazwane geometrią analityczną, perspektywa znów została odwróco
na: równania kwadratowe, teraz już przedstawione bardziej ogól
nie, stały się źródłem krzywych stożkowych i ich związek ze 
stożkami, choó łatwo dający się udowodnić metodą Dandelina, zos
tał zepchnięty na margines i jest obecnie tematem prawdopodob
nie nie znanym wielu użytkownikom matematyki.

Spójrzmy teraz na boczny szlak matematyki, geometrię rzuto
wą: twierdzenie Pascala o sześciokącie wpisanym, użyte jako 
własność definiująca w podejściu Steinera do stożkowych za pomo
cą rzutowo powiązanych wiązek. Albo na niezmienniczość rzutową 
czworokąta harmonicznego za pomocą definiowania rzutowości od
wzorowań w podejściu von Staudta.

Powyższe przykłady są przykładami prostego odwrócenia pun
ktu widzenia. Bardziej wyrafinowanym przykładem przemodelowywa- 
nia, znów z matematyki greckiej - nazwijmy je konwersją - jest 
eliminacja argumentacji posługującej się proporcjonalnością lub 
podobieństwem w geometrii elementarnej za pomocą przekształce
nia pola. Niewielkie są wątpliwości co do tego, że tzw. twier
dzenie Pitagorasa, znane już w 2000 p.n.e., było pierwotnie od
kryte i udowodnione w oparciu o argumenty dotyczące podobień
stwa, z których twierdzenie wynika w sposób prawie trywialny. 
Chociaż może ono być równie łatwo udowodnione za pomocą przysta
wania, ani dowód Euklidesa, ani ten, który go prawdopodobnie 
poprzedzał w historii, nie były takie łatwe. Dowodzą one, że po
przednicy Euklidesa dokonywali wielkich wysiłków, aby uniknąć 
argumentów o podobieństwie. Narzędziem, które wymyślili, jest 
przekształcenie pola, powiedzmy prostokąta, tzn. zastąpienie 
proporcji

a : b = c : d

przez równość pól
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ad = bc .
W przypadku twierdzenia Pitagorasa, które dotyczy pól, nie 

jest to myśl nienaturalna. Ale unikanie podobieństwa zostało 
przez tych matematyków rozszerzone do zasady, która w przeraża
jący sposób jest przestrzegana w konstrukcji pięciokąta forem
nego - ważnej dla brył foremnych. Konstrukcja, jeśli oparta na 
podobieństwie i złotym podziale odcinka, który jest oparty na 
proporcjonalności, jest prawie trywialna. Dowód Euklidesa, za 
pomocą przystawania, jest majstersztykiem zawiłości myślenia i 
wybitnym przykładem blokowania rozumienia przez dogmatyzm.

Kiedy pojawił się ten dogmatyzm unikania proporcji i podo
bieństwa ? Czy było to przed rozwinięciem zadowalającej teorii 
proporcji ? Ale dlaczego miał utrzymać się jeszcze później ?
Dla zachowania tradycji, czy dlatego, że było to takie cudowne 
umysłowe ćwiczenie gimnastyczne ? A może chodziło o dbałość i 
czystość metody: nie czyń za pomocą podobieństwa tego, co mo
żesz uczynić za pomocą przystawania.

Niestety, "Elementy" Euklidesa zatrzymały przedeuklidesowy 
proces przekształcania i' przemodelowywania. Taka sytuacja trwa
ła około dwóch tysięcy lat. Potrzebne było nowe niedogmatyczne 
spojrzenie, aby uratować matematykę, która znajdowała się w 
ślepym zaułku, wpędzona tam przez rygorystyczną grecką dyscypli
nę myśli. Historia zawsze się powtarza. Jednak dzisiejsze tra
dycje i dogmatyzmy cieszą się znacznie krótszym życiem niż te, 
które kiedyś zablokowały rozwój matematyki na prawie dwa tysią
ce lat. Dziś żadna struktura matematyczna nie jest zabezpieczo
na przed inwersją i konwersją i w matematyce.

Ale zjawiska inwersji i konwersji, jako właściwości mate
matyki, nie ograniczają się do tego, co można by nazwać pozio
mem makro. Indywidualni wynalazcy i wynalazki są przeniknięci 
ich wpływem. Żadna myśl matematyczna nie zostaje opublikowana 
w taki sposób, w jaki została odkryta. Rozwinęły się i są w u- 
życiu techniki, które, jeśli problem zastał rozwiązany, wywra
cają rozwiązanie do góry nogami, albo, jeśli jest to jakiś więk
szy kompleks określeń i twierdzeń, zmieniają definicje w twier
dzenia, a twierdzenia w definicje; gorący wynalazek zmieniają 
w zimne piękno.
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To jest to, co zachodzi na poziomie, który nazwałbym po
ziomem mezohistorii matematyki.

Ale zjawisko to przedłuża się na jeszcze mniejsze składo
we naszej działalności matematycznej: na poziom mikro. Dla 
przykładu spójrzmy na definicję ciągłości. Intuicyjnie: małe 
zmiany jednej ze zmiennych powodują małe zmiany drugiej z nich. 
Formalizacja odwraca porządek tak, że £ poprzedza cT : "dla 
każdego £ > 0 istnieje cT> 0 taka, że ..." Ta inwersja jest 
wymuszona różnicą w odcieniu dwóch znaczeń słowa "małe", dosta
tecznie małe i tak małe jak tylko chcemy, gdzie dowolność dru
giego warunkuje dostatecznośó pierwszego. Jest to paradygmat 
mikroinwersji, która występuje zawsze, ilekróć przechodzimy z 
jednego punktu widzenia na drugi: aby wykonać jakieś E , musi
my dopasować pewne D , aby dojść do E .

Zajmijmy się teraz nauczaniem. Wiele lat temu ukułem terr> 
min "inwersja antydydaktyczna" (patrz np."Mathematics as an 
Educational Task", s.122) i zilustrowałem go kilkoma przykłada
mi. Jednym z nich była aksjomatyka Peano, wyprowadzanie z niej 
indukcji zupełnej, aby stosować tę zasadę. Historycznie droga 
była w przeciwną stronę, i taka powinna być ta droga w naucza
niu. Nikt nie może uświadomić sobie indukcji zupełnej, jeśli 
przedtem nie stosował jej nieświadomie, i nikt nie może sformu
łować indukcji zupełnej, jeśli jej nie zauważył. Taki jest po
rządek dydaktyczny i historyczny: nieświadome stosowanie induk
cji zupełnej, uświadomienie jej sobie, sformułowanie i wbudowa
nie w aksjomatykę Peano. Ludzie, którzy uczą matematyki jako 
gotowego systemu, wolą inwersję antydydaktyczną.

Zadowólmy się tym jednym przykładem. Jeśli nauczanie mate
matyki kończy się niepowodzeniem, to przyczyna tkwi często, 
jeśli nie zawsze, w tym, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
młodzi ludzie muszą zacząć od jakiegoś momentu w przeszłości 
ludzkości i jakośrpowtórzyć proces uczenia się ludzkości: Oto 
lekcja, której historycy i dydaktycy mogą sobie wzajemnie 
udzielić.

Przełożyła z języka angielskiego 
ANNA SIERPIŃSKA 

Warszawa
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The implicit philosophy of mathematics history and education 

Summary

This is a translation of an invited address given in 
section History and Education at the International Congress of 
Mathematicians held in Warsaw, in August 1983 (to be published 
in the Proceedings of the Congress).

The lecture is concerned with the impact that the history 
of mathematics can have on teaching young people, and, 
conversely, what is it possible to learn from educating the 
youth to understand past mathematics. The author stresses the 
latter idea, which has been neglected. He illustrates it by 
three examples: negative numbers motivated geometrically in 
dimension two; the meaning of variables; inversion and 
conversion in the historical development of mathematics and 
didactics.


