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Spotkałem pi kny umysł
Pami tacie film ,,Pi kny umysł'' o genialnym
matematyku, który zachorował

na schizofreni , ale potrafił przezwyci y chorob i nie tylko wrócił do
normalnego ycia, lecz został nawet laureatem Nagrody Nobla? Tej historii
nie wymy liła ani autorka ksi ki, ani scenarzysta ona zdarzyła si
naprawd , a jej prawdziwym bohaterem jest profesor John Nash. Miałem to
szcz cie, e kilkana cie dni temu mogłem porozmawia z profesorem Nashem
laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Z tym wybitnym ameryka skim
matematykiem spotkałem si w Londynie podczas pi tej mi dzynarodowej
konferencji International Mathematica Symposium.
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John Nash, genialny matematyk nie tylko pokonał schizofreni , ale został
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10 Najbardziej
Wpływowych
Wielkopolan

Profesor John Nash w rozmowie z autorem tekstu.
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Londy ska konferencja zgromadziła blisko 150 u ytkowników programu
Mathematica z 32 krajów. W konferencji uczestniczyło równie 4 polskich
naukowców w tym autor tego tekstu. Sympozjum zorganizowane było na terenie
London Collage, który w okresie letniej przerwy wakacyjnej zapełniony jest
młodzie z całego wiata. Do stolicy kraju Szekspira przyje d a ona uczy
si angielskiego i pracowa .
Pierwsza rozmowa
Podczas lipcowej wizyty w Londynie Johnowi Nashowi towarzyszyła o pi lat
młodsza mał onka Alicia. Na jej twarzy Alicii zawsze go cił u miech.
Profesor był powa ny, a jego oblicze zdradzało ci k chorob , jakiej
do wiadczył.
W ci gu sze ciu dni przez które odbywała si konferencja kilkakrotnie
miałem mo liwo rozmowy z profesorem Nashem. W wi kszo ci mówili my o
sprawach naukowych. Wystarczała chwila, by zauwa y swobod z jak po
,,magicznym wiecie'' liczb i symboli matematycznych porusza si ten
wybitny umysł.
Wspomniał moj prac
O mieliłem si przedstawi profesorowi swoj propozycj projektu oblicze
weryfikowanych (gwarantowanych) z dowolnie wysok liczb cyfr. Obliczenia
takie znajduj szczególne zastosowanie w obliczeniach naukowych. Łatwo
jednak znale ci g operacji matematycznych, które wykonane na zwykłym
domowym kalkulatorze czy nawet komputerze dadz bł dny wynik. Gdy od tego
wyniku oblicze zale e miałoby nasze zdrowie czy nawet ycie, szybko
dostrze emy potrzeb takich oblicze .
Mam problemy ze wzrokiem. Widz jednak, e zajmujesz si precyzj oblicze
powiedział John Nash podczas mojej prezentacji pracy na sesji plakatowej
konferencji. Jak si okazało, w ostatnim dniu konferencji profesor Nash w
referacie plenarnym przedstawiaj c swoje dokonania w zakresie zastosowania
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teorii gier w ekonomii wspomniał o znajdywaniu punktów równowagi w teorii
gier z dostatecznie du liczb cyfr okre laj c precyzj wyników. To
pozostanie mi na długo w pami ci, tym bardziej, e profesor rzadko sam
poruszał tematy naukowe podczas kolejnych prezentacji prac innych autorów.
A mo e do Polski?
Nigdy nie byłem w Polsce odpowiedział mi John Nash, gdy zapytałem go, czy
był kiedykolwiek w naszym kraju. W tej cz ci Europy byłem tylko na
wykładach w Berlinie i Lipsku. Miałem kilka propozycji przyjazdu do waszego
kraju, ale adna nie została sfinalizowana dodał. Gdy stwierdziłem, e
bardzo ch tnie bym si z nim jeszcze raz spotkał, ale ju w Polsce John
Nash tylko si u miechn ł. Nie b dzie go łatwo zaprosi do naszego kraju,
ale mo e warto podj tak prób . n
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