
Warto pomyśleć, dlaczego

Martin Gardner był wielkim matematykiem,

choć matematykiem nie był

Soczewka, 26 listopada 2010 roku



Martin Gardner

urodził się 21 października 1914 roku,

a zmarł 22 maja 2010 roku.

25 lat (1956–1981) z jego długiego żywota zajęło

redagowanie kącika matematycznego w Scientific American.



Dość rozpowszechnione jest mniemanie, że

MATEMATYKA TO JEST TO,

CO ROBIĄ MATEMATYCY.
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A więc uczniowie myślą, że matematyka to jest to,
czego się uczą w szkole,
a to przekonanie
dostarcza im traumatycznych przeżyć na studiach.

Aby temu zapobiec, napisano np.

Co to jest matematyka? Couranta i Robbinsa,

Geometrię poglądową Hilberta i Cohn-Vossena,

czy
Kalejdoskop matematyczny Steinhausa,

nie licząc popularyzacji w stylu
Lilavati, π razy drzwi, czy Kapitan Zerko
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a nawet do końca życia uważał, że nim nie został.



Martin Gardner nie był matematykiem,
a nawet do końca życia uważał, że nim nie został.

W związku z tym widoczna coraz bardziej powszechność

stosowania modeli matematycznych
we wszystkich dziedzinach życia

kazała mu postawić pytanie, co on

(czyli niebędąca matematykami większość społeczeństwa)

powinien zaczerpnąć z matematyki,
by mógł prawidłowo i bez obaw
posługiwać się tymi wszystkimi strukturami.



Odpowiedź była bardzo prosta
– i może dlatego dla wielu do dziś niedostrzegalna –

nie będąc matematykiem,

z matematyki trzeba zaczerpnąć

nie jej wyniki i pojęcia ani sposób manipulowania nimi,

lecz

sposób myślenia.



Odpowiedź była bardzo prosta
– i może dlatego dla wielu do dziś niedostrzegalna –

nie będąc matematykiem,

z matematyki trzeba zaczerpnąć

nie jej wyniki i pojęcia ani sposób manipulowania nimi,

lecz

sposób myślenia.

I upowszechnieniem tego przekonania

zajmował się całe życie.



Przykład I : PUCHARY

W jednym pucharze jest woda, w drugim wino.

Zaczerpnięto z drugiego pucharu kieliszek wina

i wlano do pierwszego.

Potem zaczerpnięto ten sam kieliszek z pierwszego pucharu

i wlano do drugiego.

Czy na końcu więcej było wody w winie, czy wina w wodzie?



Przykład II : KOLEJKA

Codziennie o 16:00 mąż powraca z pracy kolejką podmiejską

do rodzinnego Iksinowa.

W tym też momencie jego żona zajeżdża na przystanek

swoim samochodem, by odwieźć go do domu.

Pewnego razu mężowi udało się wsiąść do godzinę wcześniejszej

kolejki.

Po przyjeździe do Iksinowa ruszył pieszo na spotkanie żony.

Gdy spotkała go na drodze i powrócili do domu,

okazało się, że są 10 minut wcześniej niż zwykle.

Ile czasu mąż szedł pieszo?



Przykład III : TRAMWAJ

Jaś po obiedzie biegnie na przystanek

i wsiada w pierwszy nadjeżdżający tramwaj.

Jadące w prawo wiozą go do biblioteki,

a jadące w lewo – na basen.

W każdą stronę tramwaje jeżdżą regularnie co dziesięć minut.

Po półroczu okazało się, że Jaś

cztery razy częściej bywał na basenie niż w bibliotece.

Czy można wyjaśnić tę niesymetryczność,

nie kwestionując tego, że

obiady są podawane z dużą, losową nieregularnością,

a Jaś tak samo lubi basen, jak bibliotekę?



Przykład III : TRAMWAJ

Jaś po obiedzie biegnie na przystanek

i wsiada w pierwszy nadjeżdżający tramwaj.

Jadące w prawo wiozą go do biblioteki,

a jadące w lewo – na basen.

W każdą stronę tramwaje jeżdżą regularnie co dziesięć minut.

Po półroczu okazało się, że Jaś

cztery razy częściej bywał na basenie niż w bibliotece.

Czy można wyjaśnić tę niesymetryczność,

nie kwestionując tego, że

obiady są podawane z dużą, losową nieregularnością,

a Jaś tak samo lubi basen, jak bibliotekę?



Przykład IV : ODETNIJ POŁOWĘ,
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Przykład V : CIĘCIE PIŁĄ

Jak wiadomo, sześcian dzieli się na 27 sześcianów

o trzy razy krótszej krawędzi.

Jaka jest najmniejsza liczba cięć, które pozwolą to zrealizować?

Uzyskane w jakimś cięciu kawałki

można ułożyć jedne na drugich i ciąć za jednym zamachem.



Nie sposób jednak nie zadać pytania

CZY TAKA

GARDNEROWSKA MATEMATYKA

TO TA SAMA MATEMATYKA,

KTÓRĄ UPRAWIAJĄ ZAWODOWCY?



DOWÓD I: SOCJOLOGICZNY



DOWÓD I: SOCJOLOGICZNY

Większość zarówno wybitnych,
jak i szeregowych matematyków

uważa, że to, co proponuje Gardner,

wyraża ich sposób myślenia,

a na dodatek jest – jako przygoda intelektualna –

atrakcyjne również dla nich samych.
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DOWÓD II: HISTORYCZNY
B. KONSTRUKCJA WIELOKĄTA FOREMNEGO
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n = 2k · p1 · . . . · pm



DOWÓD II: HISTORYCZNY
C. LICZNOŚĆ LICZB PIERWSZYCH
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DOWÓD II: HISTORYCZNY
C. LICZNOŚĆ LICZB PIERWSZYCH

31 = 2 · 3 · 5 + 1

p1 · . . . · pn + 1
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PYTANIE I
czy uczniowie uzyskaliby na tej drodze znajomość
podstawowych faktów matematycznych?
Przykład
Podziel kwadrat na trójkąty ostrokątne.
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PYTANIE II
czy takie wykształcenie matematyczne byłoby
społecznie bardziej przydatne od realizowanego obecnie?
Przykład I
Nikt nie sądzi, że budowniczowie katedr gotyckich
uprawiali lub choćby znali geometrię na poziomie,
powiedzmy, Euklidesa, o Archimedesie nie wspominając.
A to, co stworzyli, jest najpiękniejszym zastosowaniem
geometrii wszech czasów. Oni geometrii nie znali
– oni myśleli geometrycznie.



PYTANIE II
czy takie wykształcenie matematyczne byłoby
społecznie bardziej przydatne od realizowanego obecnie?
Przykład I
Nikt nie sądzi, że budowniczowie katedr gotyckich
uprawiali lub choćby znali geometrię na poziomie,
powiedzmy, Euklidesa, o Archimedesie nie wspominając.
A to, co stworzyli, jest najpiękniejszym zastosowaniem
geometrii wszech czasów. Oni geometrii nie znali
– oni myśleli geometrycznie.
Przykład II
Każdy pas transmisyjny używany na dzisiejszej polskiej
wsi jest wstęgą Möbiusa, co łatwo sprawdzić.
Rzecz jasna, nikt tego nie wie – bo i po co?
Wystarczy, że wszyscy wiedzą, że takie pasy
ścierają się dwa razy wolniej od walcowych.
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czy potrafilibyśmy tak uczyć?
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PYTANIE III
czy potrafilibyśmy tak uczyć?

NIE
Ale nastąpi taki moment, gdy społeczeństwo samo
upomni się, by je uczyć matematycznego myślenia,
bo to jest opłacalne – tak stało się przecież,
gdy ogromne pieniądze zostały przez ludzi włożone
w naukę języka angielskiego i windowsów.
I to będzie wielki sukces Gardnera,
pierwszego, który odkrył tę sprawę.
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NIE
Ale nastąpi taki moment, gdy społeczeństwo samo
upomni się, by je uczyć matematycznego myślenia,
bo to jest opłacalne – tak stało się przecież,
gdy ogromne pieniądze zostały przez ludzi włożone
w naukę języka angielskiego i windowsów.
I to będzie wielki sukces Gardnera,
pierwszego, który odkrył tę sprawę.
Pewnie to nie będzie zaraz. Ale będzie,
czego jestem tak pewien, jak tego, że swego czasu
Pitagoras zapoczątkował istnienie dewiantów,
zwanych matematykami (choć też przy tym nie byłem).


