Το Πειραχτήρι
των
Αριθµών
(Hans Magnus Enzensberger)

Μιχαηλίδης Ανδρέας – Λέρη Βαρβάρα
Ιούλιος 2006
1

Ένα πειραχτήρι… σκέτο Δαιµόνιο!
Είναι εκπληκτικό να αναλογιστεί κανείς, πώς ένα
πλάσµα συνήθως συνδεόµενο (έστω λόγω άστοχου
λεκτικού συνειρµού) µε το µυστικισµό, το κρυφό,
το ασαφές, πολύ συχνά γίνεται όχηµα ή ξεναγός σε
έναν κόσµο δοµηµένο µε τους λίθους της λογικής.
Το Δαιµόνιο του Σωκράτη, το οποίο συνάντησε ο
Cyrano de Bergerac στη Σελήνη. O Διάβολος που
βασάνιζε τον Carlo Frabetti µε µαθηµατικά
προβλήµατα επιλύσιµα στο άπειρο, στο Βιβλίο
Κόλαση.

Όλα τα

ανώνυµ α δαιµόνια

που

επικαλούµαστε για τις επιτυχίες και τα προβλήµατά
µας, από τον δαίµονα του τυπογραφείου µέχρι το επιστηµονικό δαιµόνιο, έχουν
καταλήξει να συσχετίζονται µε την έµφυτη δ ιάνοια και τον προβληµατισµό του
ανθρώπου τα οποία, αν και εργαστηριακώς µη παρατηρήσιµα, βρίσκονται στη βάση
της λογικής διαδικασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο που ο Lewis Carroll χρησιµοποίησε το
λευκό κουνέλι για να ρίξει την Αλίκη µέσα στην τρύπα του παράλογου (αλλά µη
στερούµενου µαθηµατικών) κόσµου, έτσι και ο

Hans Magnus Ezensberger

χρησιµοποιεί το µαθηµατικό δαιµόνιο ή «Πειραχτήρι των Αριθµών» για να ρίξει τον
αναγνώστη του µέσα στην εφιαλτική τρύπα της µαθηµατικής λογικής, παρέα µε τον
Robert.
Αυτό είναι και το δίκοπο µαχαίρι στην ανάγνωση αυτού του βιβλίου: ο
συγγραφέας δηµιουργεί για µας έναν θεατή ο οποίος βασανίζεται από κλασσικούς
εφιάλτες, όνειρα άγχους όπως ατέρµονες πτώσεις και καταπόσεις από γιγάντια,
γλοιώδη ψάρια. Το πειραχτήρι των αριθµών έρχεται να πάρει τη θέση αυτών των
αγχωτικών εκφράσεων του υποσυνείδητου, παρουσιάζοντας στον νεαρό ήρωα την
εναλλακτική επιλογή των µαθηµατικών: ο Robert φαίνεται να τα προτιµάει. Έτσι ο
κόκκινος διαβολάκος στήνει για αυτόν µέσα σε 12 νύχτες ένα µαθηµατικό καρναβάλι,
πηγαίνοντάς τον από ένα δάσος µε άσους µέχρι (ίσως) το σπήλαιο της Lasceaux και
µαθαίνοντάς του τα πάντα από τους άρρητους µέχρι το τρίγωνο του Pascal και άλλα
πολλά ακόµα.
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Ωστόσο, το πειραχτήρι δεν είναι ούτε υποµονετικό, αλλά ούτε και δείχνει
κατανόηση για τους προβληµατισµούς του Robert. Είναι ένας ανυπόµονος ειδήµων
µαθηµατικός, µε µεγάλες απαιτήσεις από τον ανίδεο µαθητή του. Ώρες-ώρες ο νεαρός
ήρωας δυσανασχετεί και τότε ο συγγραφέας του κάνει ένα µεγάλο συνειρµικό
σφάλµα: «στο κάτω-κάτω, είµαι εφιάλτης, δεν µπορείς να µε ξεφορτωθείς». Το παιδί
που θα διαβάσει το βιβλίο χωρίς καθοδήγηση, είναι πιθανό να κάνει µια σύνδεση
αντίθετη µε τους στόχους του βιβλίου: τα µαθηµατικά είναι πράγµατι εφιάλτης και
γιατί να ασχοληθεί κανείς µαζί τους; Εκεί ο Enzensberger φαίνεται να βάζει
τρικλοποδιά στον εαυτό του. Ενώ προσπαθεί να περάσει µε ειρωνική διάθεση το
πόσο λανθασµένη είναι η συνηθισµένη άποψη για τα µαθηµατικά, φαίνεται να
συγκρούεται µετωπικά µε το τέχνασµά του.
Το βιβλίο είναι µια µελέτη αντιθέσεων: αν και ευκολοδιάβαστο, µε όµορφες
και ευχάριστα κωµικές εικονογραφήσεις από την Rotraut Susanne Berner, ακόµα και
στα προβλήµατα που προτείνονται ως πειραµατισµός στον αναγνώστη, η
αποκωδικοποίησή του µπορεί να αποβεί αρκετά δύσκολη. Ο µη ειδικός σε πολλά
σηµεία θα δει κάτι σχεδόν αναγνωρίσιµο, το οποίο όµως δεν γίνεται προσπάθεια να
εξηγηθεί. Ακόµα ό µως και ο ειδικός θα πρέπει να κάνει ενδεχοµένως µια µικρή
έρευνα, προκειµένου να έχει µια σαφή εικόνα των, κατά καιρούς, συσκοτισµένων
αναφορών και να µπορεί να τις εξηγήσει.
Ένα τελευταίο στοιχείο αµφίβολης χρησιµότητας αναφορικά µε τους στόχους
που φαίνεται να προσδίδει το βιβλίο στον εαυτό του, είναι η απουσία της
στοιχειοθετηµένης εξήγησης. Αν και γίνεται
αναφορά στη σηµασία της αυστηρής, λογικής
απόδειξης, αυτή δεν κάνει σχεδόν πουθενά την
εµφάνισή της ως τέτοια. Από τη µία σκέπτεται
κανείς ότι έτσι προκαλεί τον αναγνώστη να
ξεκινήσει µια αναζήτηση για τις λεπτοµέρειες
πίσω από τους θεατρινισµούς του πειραχτηριού,
από την άλλη όµως ίσως να τον µπερδέψει και
να τον απωθήσει. Το βιβλίο, είναι αλήθεια,
είναι ελαφρύ εξαιτίας αυτής της «παράλειψης»,
αλλά

κατά

τόπους

ίσως

δυσνόητο

και

συνειρµικό. Το τελευταίο του αυτό χαρακτηριστικό διαφαίνεται και µέσα από τις
ονοµασίες που δίνει ο συγγραφέας σε µαθηµατικούς όρους και έννοιες, αλλά και σε
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µεγάλες

µορφές των µαθηµατικών, όπως ο

Felix Klein (Dr. Happy Little).

Μεταφραστικά λογοπαίγνια από τα Γερµανικά και τα Λατινικά, ιδιωµατισµοί και
παρατσούκλια εναλλάσσονται µε πραγµατικά µαθηµατικά ή αριθµητικά τρικ,
προσπαθώντας να παρουσιάσουν τα µαθηµατικά σαν παιχνίδι. Αν κανείς αναζητούσε
ένα ελαφρύ και διασκεδαστικό ανάγνωσµα µε την «αίσθηση» των µαθηµατικών,
δίχως να ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατανόηση, τότε ο συγγραφέας έχει επιτύχει
απόλυτα τον σκοπό του.
Ωστόσο, εµείς καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε το βιβλίο ως έναυσµα για
αναζήτηση περαιτέρω γνώσης ή αποµυθοποίηση του «µαθηµατικού µπαµπούλα». Σε
αντίθεση µε πολλά αναγνώσµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία της επιστηµονικής
(και κυρίως µαθηµατικής) λογοτεχνίας, όπου κανείς κάνει µια αναζήτηση µέσα στις
σελίδες τους για τα κατάλληλα εργαλεία, εδώ καλούµαστε, πρώτον να κατανοήσουµε
τι είναι το εργαλείο που µας παρουσιάζει ο

συγγραφέας και δεύτερον, ν α

αξιοποιήσουµε φαντασία και λογική για να το χρησιµοποιήσουµε. Μετά από πολλή
συζήτηση καταλήξαµε ότι υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης του βιβλίου
µορφωτικού (και όχι απλά µαθησιακού) εργαλείου. Το βασικό κοινό σηµείο που
µοιράζονται ωστόσο οι δύο προσεγγίσεις µας, είναι θεµελιώδες: το βιβλίο πρέπει να
παρουσιαστεί από τον διδάσκοντα στους µαθητές του, όπως ο τόρνος από έναν
µηχανικό. Ειδάλλως, ακολουθώντας τον ίδιο παραλληλισµό, το εργαλείο µας γίνεται
«επικίνδυνο» για το σκοπό και τους µαθητευόµενούς µας.
Η µία προσέγγιση είναι η αποκωδικοποίηση των βασικών µαθηµατικών
εννοιών που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο, µε σύντοµες προτάσεις για
δραστηριότητες ή / και αναζητήσεις που µπορούν να ανατεθούν στους µαθητές,
συνήθως σε οµάδες. Η δεύτερη προσέγγιση, τρόπω τινά περισσότερο στο πνεύµα του
βιβλίου, είναι η συνειρµική οδός. Ορµώµενος από αναφορές σε διάφορα κεφάλαια, ο
διδάσκων µπορεί να προκαλέσει τη σκέψη των µαθητών, ώστε να ακολουθήσουν
οδούς που ξεφεύγουν από τα καθαρά µαθηµατικά και εισβάλλουν σε άλλες επιστήµες
και εµπειρίες, οι οποίες ωστόσο δεν τα αποκλείουν. Έτσι η χρήση του βιβλίου µπορεί
να πάρει χαρακτήρα αµφιµονοσήµαντο, από ή προς τα µαθηµατικά που
παρουσιάζονται µε τον τόσο ιδιόµορφο τρόπο του συγγραφέα µέσα στο κείµενο.
Άλλωστε, φαίνεται πως οι πραγµατικοί µαθηµατικοί πρέπει να είναι «πειραχτήρια»,
ώστε να αιχµαλωτίζουν τη σκέψη όλων των µικρών Robert και να τους οδηγούν στις
επιθυµητές αναζητήσεις «αυτοβούλως».
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Το βιβλίο, τόσο λόγω του περιεχοµένου του, όσο και λόγω της µορφής του, µε
την κατάλληλη καθοδήγηση πάντα, µπορεί να αξιοποιηθεί από µαθητές 1ης
Γυµνασίου, µέχρι και 1ης Λυκείου (θεωρούµε ότι σε µεγαλύτερες τάξεις, αν δεν τους
φανεί παιδιάστικη τελείως η εµφάνιση, θα έχουν πολύ περιορισµένο χρόνο για να
ασχοληθούν). Βεβαίως, το πειραχτήρι ευνοεί τους τολµηρούς!
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