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Streszczenie 

Spośród wielu filmów, w których matematyka obecna jest w różnej postaci, wybrałam dwa, 

reprezentujące różne gatunki: Pi D.Aronofsky’ego i Piękny umysł R.Howarda. Pierwszy należy do 

tzw. kina głównego nurtu- i jest głównie filmem psychologicznym; a drugi reprezentuje kino 

niszowe, awangardowe- a jego przynależność gatunkową trudno określić. Postaram się pokazać 

podobieństwa i różnice w treści i formie obu filmów oraz wskazać plusy i minusy wybranych przez 

autorów rozwiązań, w związku z ich przydatnością (atrakcyjnością) w przybliżaniu tematyki 
matematycznej widzowi. 

WPROWADZENIE 

 Matematyka, bycie matematykiem- czy to są atrakcyjne tematy filmowe? Wydaje się, że nie, ale 

chyba jest inaczej. Świadczy o tym np. specjalna strona Harvardu, prowadzona przez jednego z 
wykładowców- profesora Oliviera Knilla,( mathematics in moovies

1
),  

na której każdy może umieścić znaleziony przez siebie nowy fragment filmu z matematyką w roli 

głównej lub pobocznej, stale rozbudowywana. Takich stron, nie tylko anglojęzycznych, jest więcej. 

Okazuje się, że wątki matematyczne były i są popularne. Sceny z zagadkami logicznymi, 

zapisywanie obliczeń, rysowanie wykresów; lekcje matematyki, rozmowy o matematyce pojawiają 

się zarówno w filmach starych, jak i nowych- np. w Armacordzie F. Felliniego, Buntowniku z 

wyboru Gusa Van Santa, Wehikule czasu Simona Wellsa, 21 Roberta Luketica, Poważnym 
człowieku braci Cohen i Cube Vincenza Natali. 

OMÓWIENIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW 

 Spośród wielu propozycji wybrałam dwa skrajnie różne w formie, ale niezmiernie podobne w 

zasadniczej treści filmy, których bohaterami są matematyczni szaleńcy (prawie cały czas obecni na 
ekranie).  

 Piękny umysł Rona Howarda, klasyczny hollywoodzki film psychologiczno-obyczajowo- 

sensacyjny, oraz Pi Darrena Aronofsky’ego – debiutancki, niszowy i trudny do określenia 

gatunkowo (fantastyka, sensacja, horror). Pierwszy z nich chyba większość z państwa oglądała; 

drugi pokazywany jest rzadziej, ale matematycy raczej zainteresują się filmem o znaczącym tytule 

                                                   

1
 http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/ 
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Pi .Jeśli je państwo znają, to przypomnę najważniejsze ich aspekty; jeśli nie, opiszę i nazwę to, co 
zapewne odkrylibyście przy samodzielnym oglądaniu. 

 Filmy są inaczej skonstruowane pod względem obecności scen dotyczących matematyki. W filmie 

Howarda w ciągu pierwszych 40 minut i ostatnich 20 mniej więcej co trzy minuty jest scena 

bezpośrednio dotycząca matematyki. Natomiast cały środek to historia głównie psychologiczna, 

pokazująca powolne odkrywanie prawdy o chorobie psychicznej Nasha. W filmie Aronofsky’ego 

scen matematycznych jest o wiele więcej; mają one różną długość i charakter; są realistyczne (jak 

rozmowy z Salem, sąsiadką czy wykonywanie różnych obliczeń), jak i wizyjne, fantastyczne (np. 

wejście w cyfrę 1, dziwne znaleziska w metrze, geometryczne ślady na głowie). Niektóre sceny to 

ciąg kadrów pokazujących liczby, geometryczne kształty natury, ilustrowane rozważeniami o na 
przykład złotym podziale czy obecności spirali w wszechświecie. 

 Żeby jakoś uporządkować omówienie obu filmów, najpierw przedstawię podobieństwa treściowe i 

formalne, chociaż przy ich prezentacji czasem konieczne będzie wskazanie różnic. Bohaterami są 

matematycy marzący o byciu kimś wielkim, owładnięci matematyczną obsesją; środki filmowego 

wyrazu służą przede wszystkim pokazywaniu narastającego szaleństwa; świat, w którym żyją, 

oglądamy głównie z ich punktu widzenia; matematyka występuje w różnej postaci, dużo się o niej 

mówi, obaj patrzą na świat przez pryzmat matematyki; w jej kategoriach widzą piękno, przez nią 
odbierają przyrodę i matematycznie próbują określić sens działania ludzi i istnienia natury. 

 John Nash próbuje opracować algorytm ruchu gołębi, określić prawdopodobieństwo pożądanego 

zachowania dziewczyny w barze. Natomiast Max świetnie liczy w pamięci, wygłasza przemyślenia 

dotyczące wartości matematyki w świecie, analizuje kursy giełdowe, chcąc dostrzec w nich jakiś 

porządek. Obaj grają w tę samą grę logiczną – Go; zastanawiają się nad jej zasadami, dostrzegając 

jej prostotę i niemal nieskończone możliwości rozwiązań. Obsesje obu mają związek z matematyką. 

John próbuje odnaleźć zaszyfrowane w notatkach prasowych komunikaty szpiegowskie. Natomiast 

Max dąży do odkrycia tajemnicy liczby Pi-często o niej mówi, chce określić jakiś porządek w 

nieskończonym ciągu cyfr. Również obaj chcą dokonać czegoś wielkiego w matematyce- mają 

ogromną wiedzę, ale chcą czegoś więcej 

 Kreowaniu postaci towarzyszą podobne środki filmowego wyrazu: filmowanie bohaterów 

dokonujących obliczeń na tle liczb, wykresów, rysunków. Nash lubi pisać na szybach-przez 

zapisane obliczaniami szkło patrzy na świat i przez te liczby i działania jest też filmowany z 

zewnątrz- co może odzwierciedlać jego spojrzenie na świat, i to, jak sam jest przez innych 

odbierany. Kiedy analizuje dane liczbowe w ośrodku wywiadu, wydaje się, że liczby wydają różne 

odgłosy i świecą specjalnie dla niego- więc odbiera je inaczej niż inni. Natomiast Max filmowany 

jest często przy swoim komputerze, wykonuje różne obliczenia i rysunki; pojawiają się nawet kadry 
z wnętrza maszyny liczącej – tak jakby go obserwowała. 

W obu filmach częste są zbliżenia a nawet detale pokazujące ciągi liczb, wzory, wykresy; w obu 

przestrzeń jest coraz bardziej opanowana przez matematykę. Miejsca pracy Nasha są obwieszone 

wycinkami, obliczeniami, nićmi, taśmami i sznurkami, łączącymi zapisane kawałki papieru-

zawierające ważne wg niego dane , co trochę przypomina pajęczynę i labirynt. Podobnie wygląda 

mieszkanie Maxa – stale naprawiany i przerabiany komputer to coraz większa ilość kabli, 
przewodów i mikroprocesorów. 

Oba filmy mają budowę klamrową związaną z matematyką. W filmie Howarda powraca 

wykonywanie obliczeń na szybach i motyw marzenia o wielkości- dzięki dokonaniom w dziedzinie 

matematyki, a w filmie Aronofsky’ego sceny w parku i rozmowy głównego bohatera  z 
dziewczynką sprawdzającą jego szczególną wiedzę matematyczną. 
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 Ostatnie dostrzeżone przeze mnie podobieństwo dotyczy napisów końcowych – w obu 

przypadkach zawarte są informacje o konsultowaniu scenariusza ze specjalistami z dziedziny 

matematyki i psychiatrii, co uwiarygodnia przedstawione historie. 

 Finały obu historii można uznać za optymistyczne, ale w ich zasadniczej wymowie widać istotną 

różnicę. W przypadku Johna Nasha w pewnym sensie uzdolnienia matematyczne pomogły mu w 

walce z chorobą, pozwoliły porozumieć się z ludźmi i przyniosły nobilitację w postaci nagrody 

Nobla. Natomiast Max chyba otarł się o poznanie wielkiej tajemnicy matematyki, uwierzył, że jest 

w niej coś mistycznego, co może nawet zagrażać człowiekowi i zrezygnował w realizacji swoich 

dążeń- porzucił matematykę. W ostatniej scenie po raz pierwszy uśmiechnięty, rozluźniony patrzy 

na drzewa, ptaki, niebo; nie wykonuje błyskawicznie w pamięci skomplikowanych obliczeń- co go 
cieszy. 

 Co do istotnych różnic- jest ich sporo- zarówno formalnych, jak i treściowych. Film Howarda ma 

charakter biograficzny, opowiada historię autentycznej postaci- nieco zmienioną, ale zgodną z 

najważniejszymi faktami z życia Johna Nasha. Ten bohater jako jedyny ma obsesję matematyczną, 

a w filmie Aronofsky’ego, przedstawiającym historię fikcyjną, postaci zafascynowanych 

matematyką jest więcej. Należą do nich Lenny Mayer i towarzyszący mu Żydzi (kabaliści, 

numerolodzy szukający ostatecznej mistycznej liczby), sąsiad Maxa, stary matematyk Sal - 

wierzący, że zajmowanie się liczbami może nawet zabić człowieka, jeśli będzie wiedział za dużo; a 
także ludzie z związani z giełdą z Wall Street. 

 Żydzi wierzą, że w Torze ukryty jest ciąg cyfr zesłany przez Boga; hebrajskie pismo można czytać 

dwojako- jako zapis słów i liczb, a relacje liczbowe między najważniejszymi słowami kojarzą się z 

ciągiem Fibonacciego- liczba Fi. Traktują liczby jako coś mistycznego, metafizycznego (mówią, że 
liczbowo da się wyrazić imię Boga). 

Stary matematyk przez wiele lat próbował odkryć tajemnicę liczby Pi i ma swoistą teorię dotyczącą 

działania maszyn liczących. Twierdzi, że przy rozwiązywaniu szczególnie trudnych kwestii 

komputer może ulec awarii, ale tuż przed ostatecznym zawieszeniem zyskuje coś na kształt 

świadomości i pokazuje ciąg ponad dwustu cyfr, zawsze takich samych, a Żydzi szukają właśnie tej 

wielkości zapisu. 

Ludziom związanym z giełdą zależy głównie na zyskach, ale są zainteresowani zdolnościami 
matematycznymi Maxa, żeby to osiągnąć. 

Wydaje się, że kilka wątków w historii Maxa ma zasadnicze znaczenie: spalenie kartki z liczbami 

od Sala, opowieść o patrzeniu w słońce ( Maxowi wydaje się, że po takim spojrzeniu przez jakiś 

czas widział jaśniej, potem czasowo oślepł. Wie, że takie zachowanie jest niebezpieczne- tak samo 

może być z matematyką. Rozwiązanie trudnych problemów, zrozumienie tajemnic matematyki 

może przerosnąć człowieka, zachwiać jego równowagę psychiczną, swoiście go oślepić – o czym 

świadczą dwa zawały Sala, szaleństwo Maxa, nieracjonalne zachowania giełdowców i Żydów) oraz 

powtarzane przez niego tezy o matematycznej istocie świata, które wielokrotnie próbuje 
udowodnić: 

1. Matematyka jest językiem natury. 

2. Wszystko wokół może zostać opisane i zrozumiane poprzez liczby. 

3. Jeżeli zbierzesz liczby (dane) z dowolnego systemu, pojawi się wzór. 

4. A więc wszędzie wokół nas występują prawidłowości. 
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PODSUMOWANIE 

Pomimo niespodzianek dla widza, film Howarda ostatecznie pokazuje historię zrozumiałą i 

prawdopodobną; większość tajemnic zostaje wyjaśniona; sceny z matematyką są na tyle krótkie i 

wyraziste (atrakcyjne formalnie),że nawet laik będzie rozumiał, czego dotyczy film. John Nash, 

pomimo dziwactw powracającej obsesji (które przestał ukrywać, o których wiedzieli studenci i 

wykładowcy), został doceniony za umiejętność przekazywania wiedzy matematycznej (ciągle 
zaskakiwało jego niekonwencjonalne podejście do matematyki). 

Film Aronofsky’ego to historia mniej zrozumiała, chociaż jest pewną całością. Jest opowiedziana 

nierówno- czasem naturalistycznie, czasem poetycko lub naukowo, z nieprzyjemnymi wizualnie 

scenami (zbliżenia na mózg, śluz; za szybki montaż, migotanie ekranu, rozedrgane przenikające się 

obrazy). Jest ona niespójna z niedokończonymi wątkami; wiele fragmentów dotyczy konkretnych 

problemów matematycznych, które chyba nie wszystkich interesują. Nie wiemy, czy to świat jest 

dziwny czy choroba głównego bohatera wszystko przeinacza. Ten film jest chyba albo dla 

zainteresowanych matematyką, albo lubiących kino prowokacyjne, dziwne, nie zawsze zrozumiałe i 

niewyjaśniające wszystkiego do końca. Pi – jako historia fascynacji matematyką, która może 

doprowadzić do zagłady maszyn i ludzi; zaburza widzenie świata i rozumienie innych – od której 
bohater ostatecznie ucieka. 

WYBRANE KADRY : 

Pi- Reżyseria- Darren Aronofsky 
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Piękny umysł- REŻYSERIA – Ron Howard 
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SKOJARZENIA 

Piękny umysł – reżyseria – Ron Howard 

Kilka skojarzeń – o filmach z matematyką na pierwszym lub drugim planie: 

 Cube – nie wiadomo, dlaczego ktoś zaprojektował i wybudował dziwny budynek, w którym 
pomieszczenia się przemieszczają, są w określony (matematyczny) sposób oznakowane. 

Spotyka się w nim kilka osób, które znalazły się tam wbrew własnej woli, a zostały dobrane, co 

okazuje się w trakcie opowiadania historii, według pewnego klucza. Są wśród nich dziewczyna 

uzdolniona matematycznie z rozległą wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz autystyczny, 

matematyczny geniusz- dzięki tej dwójce możliwe jest opuszczenie sześcianu, w którym znajduje 
się wiele śmiercionośnych pułapek. 

21 – sensacyjna historia o zdobywaniu pieniędzy w grach hazardowych, dzięki zdolnościom 

matematycznym – szybkie liczenie i umiejętności zapamiętania wielu ustalonych znaków. Przy 
okazji historia o znaczeniu przyjaźni współpracy, dorastaniu, odpowiedzialności i uczciwości.  

Wehikuł czasu – napisy początkowe na tle głównego bohatera (matematyka), zapisującego na 

tablicy długie i skomplikowane obliczenia, który ma teorię dotyczącą istoty czasu - poza pierwszymi 

scenami, odnoszącymi się do matematyki, cały dalszy ciąg to opowieść o podróżach e czasie.  

Poważny człowiek – pierwsza scena z głównym współczesnym bohaterem, wykładowcą 

matematyki-a potem historia przeróżnych nieszczęść, podważających jego racjonalistyczne, niemal 
matematyczne podejście do świata. 

Serial Wzór – gdzie matematyka (a raczej głównie statystyka), wykorzystywana jest w 

kryminalistyce, dzięki matematycznemu geniuszowi jednego z bohaterów.  

Wydaje mi się, że na lekcjach matematyki można wykorzystać fragmenty filmów Pi i Cube, i 
porozmawiać z uczniami o scenach , w których zawarte są konkretne zagadnienia matematyczne. 

 


