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Dramat profesora
John Forbes Nash urodził si 13 czerwca 1928 roku. aden z jego przodków
nie był utalentowany matematycznie. Matka Johna, Virginia Nash, była
humanistk , a John senior, cho interesował si technik , równie nie znał
si na abstrakcyjnej matematyce. Mały John zapałał miło ci do matematyki
jako trzynastolatek. Wyrósł, nie maj c przyjaciół, a krytyczne uwagi
rodziców na temat swojego zachowania nauczył si odpiera osi gni ciami
intelektualnymi. Przed odrzuceniem przez rówie ników bronił si ,
,,przybieraj c pancerz oboj tno ci i korzystaj c z wrodzonej inteligencji,
by oddawa ciosy.'' pisze Sylvia Nasar w swojej ksi ce ,,Pi kny umysł'',
b d cej jego biografi .
Wiosn 1948 roku podczas trzeciego roku studiów w Carnegie, Nash został
przyj ty na studia doktoranckie w czterech najlepszych uczelniach
matematycznych w Stanach Zjednoczonych. Cho bardzo chciał zwi za si z
Harvardem ostatecznie wybrał ofert Uniwersytetu z Princeton, który
zaproponował lepsze stypendium i cieszył si w tym czasie wi kszym uznaniem
matematyków. W wieku 21 lat John Nash b d c doktorantem na Uniwersytecie
Princeton napisał rozpraw doktorsk .
Po uko czeniu studiów John bardzo si jednak rozczarował, gdy nie
zatrudniono go na uniwersytecie. Wybrał wi c ofert MIT, gdzie bardzo
szybko został profesorem.
Wiosn 1959 roku Johna zacz ła dopada choroba, schizofremia. Z czasem
stał si niezdolny do prowadzenia wykładów i musiał wróci do Princeton. W
domu opiekowała si nim ona Alicia. Jego zachowanie stało si
irracjonalne. Nash, który uchodzi za jednego z najwybitniejszych uczonych
swego pokolenia, b d c matematykiem zajmuj cym si teori gier na podstawie
której mo na podejmowa racjonalne decyzje, przez blisko połow swojego
ycia nie mógł racjonalnie my le .
Od 1994 roku profesor John Nash nie zdradzał objawów choroby. Komitet
Noblowski uznał wi c, e uczony jest wystarczaj co wyleczony, by w pełni
doceni zaszczyt otrzymania Nagrody Nobla. W grudniu tego samego roku
została mu ona wr czona w Sztokholmie. Profesor John Nash, coraz wi cej
zacz ł zajmowa si swoim synem, Johnem Charlesem, który równie cierpi na
schizofremi .
Schizofremia przyczyniła si do zwi kszenia moich twórczych osi gni i
pozwoliła wznie si ponad normalne rozumowanie. Ludzi dotkni tych
twórczym szale stwem nie nale y leczy stwierdził podczas wiatowego
Kongresu Psychiatrii w Madrycie w roku 1996 noblista. Choroby psychiczne
dotkn ły wielu wybitnych naukowców.
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