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Nasza międzynarodowa wspólnota tych, którzy i w teorii, i w praktyce zaj
mują się problemami matematycznej edukacji, poniosła dotkliwą stratę. Tamas 
Varga zmarł w dniu 1 listopada 1987 roku w Budapeszcie. Wielu z nas w różnych 
krajach, na różnych kontynentach, utraciło drogiego osobistego przyjaciela.

W tych kilku wierszach poświęconych pamięci Tomasza Vargi nie przedstawię 
katalogu Jego prac publikowanych w różnych językach, kongresów wzbogaconych 
Jego twórczą aktywnością, zagranicznych stażów w roli zapraszanego często pro- 
fesora-wykładowcy, czy współuczestnika badań w zakresie dydaktyki w międzyna
rodowych i krajowych ośrodkach. Chcę natomiast przypomnieć kilka cech charak
terystycznych Jego osobowości, decydujących o Jego działalności jako dydaktyka 
matematyki.

Tomasza Vargę charakteryzowała głęboka kultura matematyczna i duże matema
tyczne kompetencje. Właśnie ta kultura matematyczna określała - między innymi - 
Jego stosunek do tak zwanej „matematyki elementarnej". Podziwialiśmy Jego ta
lent w odkrywaniu pasjonujących problemów na terenie zdawałoby się już martwym 
i wyeksploatowanym w ciągu wieków, z pełnymi inwencji rozwiązaniami tych pro
blemów, przedstawianymi często w pomysłowych formach ikonicznych. W szczegól
ności Jego idee wzbogaciły elementarną matematykę dyskretną (prawdopodobień
stwo, kombinatoryka), matematykę dla wszystkich, nawet na najniższym poziomie 
matematycznej edukacji, zgodnie zresztą z tendencjami w samej nauce.

Ta postawa wobec matematyki elementarnej, jako matematyki jeszcze żywej, 
wiązała się z jego stosunkiem do uczniów. W toku wieloletnich obserwacji i 
doświadczeń prowadzonych w szkołach, Tomasz Varga rozwijał, kompletował, kory
gował swą wiedzę o procesie uczenia się matematyki. Ale szkoła nie była dlań 
tylko naukowym laboratorium, ponieważ kochał dzieci i chciał je uczynić bar-
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dziej wolnymi, bardziej twórczymi, a więc bardziej szczęśliwymi w ich kontak
tach z matematyką. Zrobił bardzo wiele, aby przybliżyć te dwa bieguny: matema
tykę i rozpoczynające naukę matematyki dziecko. Mógł to robić z dobrymi wynika
mi, ponieważ zawsze uwzględniał realia szkoły obowiązującej dla wszystkich 
dzieci oraz poziom i warunki pracy przeciętnego nauczyciela jako przewodnika 
szerokich mas na drodze do matematycznej kultury społeczeństwa. Był głęboko 
świadom tego, że nie można poprawić matematycznej edukacji bez aktywnego, świa
domego, nawet twórczego udziału nauczycieli w tej ewolucji. Tomasz Varga znał 
bardzo dobrze doświadczenia epoki lat 1960-1970, tak zwanej Nowej Matematyki, 
które kończyły się niepowodzeniami, nie tylko wtedy, gdy były oparte na błęd
nych koncepcjach, ale nawet wtedy, gdy były one kierowane ideami bardziej 
umiarkowanymi i racjonalnymi, ale gdy je zrzucano w rzeczywistość szkolną tak, 
że przeciętny nauczyciel nie rozumiał ich celu, ich potrzeby, ich sensu. Tomasz 
Varga był promotorem i jednym z organizatorów bardzo aktywnych w reformach 
nauczania „matematyki dla wszystkich" na Węgrzech, w swoim kraju. Hasłem tych 
reform, które często powtarzał, było: „nic bez akceptacji dobrowolnej i świa
domej przez nauczyciela, nic przeciw nauczycielom".

Tomasz Varga przeciwstawiał się jakiemukolwiek dogmatyzmowi. Umiał wysnu
wać wnioski z własnych błędów. Był szczery i skromny, gdy przyznawał, że i on 
uległ euforii Nowej Matematyki. Ale umiał się z nieporozumień i iluzji wyzwo-
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lić. Był jednak świadom tego, że jest bardzo trudno, reformując nauczanie ma
tematyki w skali całego kraju, uniknąć błędnych dróg, błędów nawet fundamen
talnych, bez ciągłej i wnikliwej konfrontacji dydaktycznej teorii z rzeczywis
tością szkolną. Zgodnie z Jego wizją, reformowanie nauczania matematyki - to 
ciągła ewolucja, ciągłe odrzucanie tego, co się okazało błędne lub nierealne, 
ale także wnikliwe obserwowanie, zachowanie i rozwijanie tego, co zawiera ziar
na zdrowe. Chociaż taka koncepcja może się wydawać oczywista i banalna, wiele 
współczesnych dyskusji na temat ulepszania matematycznej edukacji ujawnia 
inną zasadę: czarne albo białe. Tym bardziej warto podkreślić skromność i roz
wagę Tomasza Vargi jako dydaktyka matematyki i reformatora jej nauczania.

Tomasza Vargę gościliśmy w Posce ostatni raz w listopadzie roku 1984. Jego 
referat wygłoszony na zorganizowanej wtedy sesji naukowej przez Zakład Dydak
tyki Matematyki WSP w Krakowie opublikowaliśmy w tomie VII Dydaktyki Matema
tyki.

Tomasz Varga opuścił nas na zawsze. Żyje jednak w pamięci tych wszyst
kich, którzy go znali, z nim współpracowali, byli Jego przyjaciółmi. Jego 
dziedzictwo w postaci licznych publikacji będzie służyło innym, młodszym, jako 
dokument historyczny naszych czasów, tak charakterystycznych z punktu widzenia 
rozwoju dydaktyki matematyki, oraz jako bogate źródło idei, zasługujących na 
uważne studiowanie i twórcze rozwijanie.

Anna Zofia Krygowska


