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Zabawa w metonimie

Z zadowoleniem przeczytałam w jednym z ostatnich 
zeszytów kanadyjskiego czasopisma, poświęconego 
nauczaniu matematyki, artykuł Helen Featherstone zaty
tułowany "-Pat + Pat= 0". Od razu zauważyłam, że chodzi
o metonimię w jej najczystszej postaci, tym cenniejszą 
dla mnie, że zaobserwowaną przez niezależnego 
obserwatora.
Jeden z uczniów autorki artykułu, Daniel, miał napisać 
wyrażenia zaczynające się od liczb ujemnych i dające 
w wyniku pewnych działań liczbę 0. Chłopiec po poda
niu kilku przykładów typu: -3 + 3 = 0, -14 + 14 = 0, 
... dość szybko zauważył coś, co my byśmy określili 
w formie prawa, używając wyrażenia algebraicznego: 
"dla każdej liczby całkowitej "a", -a + a = 0".
Daniel najwidoczniej nie miał przyswojonego naszego 
języka algebry, gdzie swobodnie używamy litery, jako 
arbitralnego znaku dla oznaczenia dowolnej liczby. 
Litera traci wtedy swe właściwe znaczenie i staje się 
liczbą, i to dowolną liczbą, jest dowolną stałą, jak po
wiedzieliby logicy. Spostrzeżenie Daniela było tak silne, 
że dał temu wyraz, musiał to zakomunikować. Do przy
kładów, które naśladowały wiernie podany wzorzec 
dołączył jeszcze coś, co przez swoją absurdalność przy 
interpretacji dosłownej sygnalizowało konieczność 
innej interpretacji i zwracało uwagę przez swoją formę. 
Jak powiedziałby Jakobson i Bruner, Daniel po 
mistrzowsku wykorzystał okazję do podkreślenia 
funkcjji fatycznej swojego tekstu. Napisał:
"-Pat + Pat = 0 ".
Helen Featherstone wiedziała, że to zabawne wyrażenie 
wzięło się stąd, iż kilka dni wcześniej była w szkole 
popularna autorka i ilustratorka książek dla dzieci Pat 
Cummings. Daniel najwidoczniej wiedział, że Helen 
będzie wiedziała, i że przyjmie tę poufałość przyjaźnie. 
Tak się też stało. Ale Helen Featherstone zobaczyła 
w komunikacie Daniela tylko pożyteczną zabawę. Ta 
zabawa to było podsumowanie nudnego w zasadzie 
szkolnego zadania, któremu trzecioklasista nadał 
charakter ulubionej przez dzieci gry słów, których pełno 
w tekstach Pat Cummings. Ta interpretacyjna ścieżka 
jest oczywiście dobra i interesująca. Ten trop był 
płodny.
Ja chciałabym jednak pójść innym śladem. Spojrzeć na 
tekst Daniela lingwistycznie interpretując ten tekst figu- 
ratywnie.
Daniel dokonał poślizgu funkcji referencjalnej znaku 
z liczby na rzecz. Zamiast liczby użył rzeczy - tą rzeczą 
był człowiek. Ta rzecz użyta jako symbol dowolnej
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liczby, była mu bliska i z jakiś względów ważna dla 
niego. Być może dlatego, że system pojęć związanych 
z wyrażeniami algebraicznymi w jego świadomości 
jeszcze nie istniał i może to był pierwszy moment, od 
którego dopiero zaczął się budować. Starterem na tej 
drodze była pewna sytuacja i związane z nią przeżycie, 
spostrzeżenie. Początkiem był dyskurs sytuacyjny. 
Chłopiec posłużył się figurą stylu, która w pełni odda
wała sens tego co chciał wyrazić. Jego wypowiedź była 
jasna i zrozumiała zarówno dla nauczyciela jak i dla 
pozostałych uczniów, ale wybór był najprawdopodob
niej podświadomy, dokonany bez rozumowego, 
logicznego uzasadnienia. Takie arbitralne zastąpienie 
jednego wyrażenia innym wtedy, gdy ich znaczenia 
pozostają w realnym związku, w literaturze i w teorii 
tekstów zwane jest metonimią. Skupienie uwagi na 
interesującym szczególe pozwala na inną interpretację 
opisywanego przypadku oraz nieco inne spojrzenie na 
pierwsze kroki dzieci w kierunku rachunku liter czyli 
algebry.
Helen Featherstone w swoim artykule nie rozpatruje 
opisywanego wydarzenia z punktu widzenia lingwistyki 
i nie wspomina o metonimii. Oczywiście ma do tego 
pełne prawo. Autorka analizuje pracę swoich uczniów 
z punktu widzenia wzajemnego powiązania zabawy 
i "uprawiania matematyki". Próbuje przekonać czytel
nika o pożyteczności zabawy i gry w uczeniu się mate
matyki. Cytuje Huizingę, podaje inne ładne przykłady. 
Zwraca uwagę na elementy (głównie zabawę), które 
sprawiają, że uczenie staje się przyjemne i bardziej 
efektywne.
Element zabawowy, specyficzne, twórcze poczucie hu
moru, pewna płynność (jak pisze Anna Malenda) pro
dukcji i zaskakujące dalekie skojarzenia, niemal tańcze
nie matematyką, to wszystko charakteryzuje postawę 
twórczą i, mimo że bardzo cenne, ciągle umyka spod 
szkiełka i oka umysłów ścisłych i poważnych, badają
cych nauczanie matematyki.
Ludwik Wittgenstein, który dużo pisał o grach językowych, 
rozstrząsając ważne i poważne sprawy współczesnej 
filozofii, chyba tylko raz wspomniał o metaforze i ani 
razu o metonimii. Zwracał natomiast uwagę na aspekt 
iudyczny i aleatoryczny (to jest zabawowy i growy) 
tekstów oraz dialogów. Takie podejście ma dość szero
kie uznanie wśród osób badających rozwój matema
tyczny dzieci i młodzieży, jak również pracę z tekstem. 
Idąc bowiem za tropem zabawowym przestają intereso
wać się rozbiorem semiotycznym tekstów i dialogów, 
pozostając na poziomie dosłownym znaczeń słów, fraz
i zdań.
O metaforze i metonimii pisał natomiast Jerome Bruner. 
Dla niego istotne jest wzajemne zrozumienie osób ko
munikujących się, ich porozumienie. Podkreśla, że 
"niezbędnymi składnikami rozmowy są: mówiący oraz 
adresat, ich kontakt, dokonujący się między nimi prze
kaz, kontekst, do którego przekaz się odnosi, oraz kod 
językowy decydujący o formie przekazu i rodzaju

odniesień." Bruner powoływał się przede wszystkim na 
Romana ]akobsona, dla którego podobnie jak dla wielu 
humanistów, badanie struktury figuratywnej, alegorycz
nej oraz metonimicznej tekstów było czymś naturalnym. 
Interpretacja, a nawet powiedzmy hermeneutyczne 
podejście do badania tekstów, dialogów i procesu edu
kacji, jako części naszej kultury, jest dla humanistyczne
go stylu myślenia czymś naturalnym. Tradycja ta sięga 
starożytności.
W  matematyce teoria metonimiczna uczenia się algebry 
do aspektów ludycznych (zabawowych) dochodzi po
przez badanie figur stylu i rozbiór semiotyczny przeka
zów, dialogów i tekstów. Niektórzy matematycy zauwa
żali ten problem już wcześniej o czym świadczy znane 
powiedzenie Banacha o analogiach. Gdy matematyka 
pełni rolę języka i narzędzia do modelowania (opisu) sy
tuacji poza matematycznych, jak to dzieje się w szkole, 
to analiza tekstów i przekazów nie tylko na poziomie 
dosłowności może być inspirująca. Nie należy tego za
niedbywać. Z tego względu do tych zagadnień powrócę 
jeszcze w następnych zeszytach NiM-a.
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