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Specjalności naukowe

Chcę poruszyć i ustosunkować się pewnych, niesamowicie ważnych, wątków
wystąpienia Pana Przewodniczącego Komisji ZM PAN prof. dr hab. Maksy-
miliana Dryji.

W wystąpieniu tym padło bardzo dużo przemyślanych, racjonalnych pro-
pozycji, mających na celu właściwy rozwoju matematyki stosowanej w Polsce.
Szczególnie bliski jest mi pomysł Pana Profesora Maksymiliana Dryji, pilnego
wprowadzenia nowej dyscypliny naukowej o nazwie „matematyka stosowana
i modelowanie matematyczne”. Jest to koncepcja nowoczesnej matematyki
stosowanej, silnie powiązanej z modelami mechaniki, fizyki, etc. Uważam
także, że w pełni uzasadnione byłoby wprowadzenie nowej dyscypliny, którą
byłaby „fizyka matematyczna”. Taka grupa zagadnień jest dobrze znana w
kraju. Za granicą (Polski) są odpowiednie ośrodki naukowo-badawcze i kate-
dry na uniwersytetach. których zakres badań można tak określić.

Takie działanie stanowiłoby zachętę dla bardzo dużej rzeszy młodych na-
ukowców, dobrze przygotowanych w zakresie matematyki, również w zakresie
zagadnień matematyki czystej, na wielu wydziałach matematyki stosowanej
na polskich uczelniach, ale kochających nowoczesne zastosowania matema-
tyki i mających naturalną skłonność do prowadzenia badań i wnioskowań na
wysokim poziomie matematycznym.

Jest to bardzo ważne dla przyszłego rozwoju całej matematyki, również
matematyki teoretycznej (czystej), ponieważ problematyka badań podstawo-
wych w naukach matematycznych staje się mocno wyspecjalizowana, a to
utrudni utrzymanie badań na tym poziomie ogólności w szerokim zakresie
na wysokim poziomie w Polsce. Będzie to, a nawet już jest NIEmożliwym,
czego NIE można powiedzieć o matematyce stosowanej, której wysoki po-
ziom gwarantuje dziś społeczności matematyków prowadzących taką działal-
ność naukową i co więcej, można bez wielkiego wysiłku tę społeczność utrzy-
mać, a w przyszłości wzmocnić. Otrzymana wkrótce korzyść z takiej polityki
przeprowadzenia na wysokim poziomie prac naukowobadawczych z zakresu
zastosowań matematyki będzie owocować rozwojem innych dziedzin nauki:
przyrodniczych i technicznych w Polsce. To zaś jest niewymiernie ważne dla
utrzymania pozycji Polski jako kraju będącego w czołówce wysoko rozwinię-
tych technologicznie państw w Europie i na Świecie.

Chcę tutaj wymienić jeszcze jeden niesamowicie bardzo ważny aspekt
samej filozofii matematyki stosowanej w odniesieniu do matematyki teore-



lii Specjalności naukowe

tycznej, tj. czystej, właśnie ten aspekt matematyki stosowanej jako nauki
osobliwej, odgrywającej w pewnym sensie w dzisiejszych czasach czołową rolę
w nowoczesnym rozwoju, postępie naukowo-technologicznym na świecie.

Mianowicie, jest dobrze znanym fakt jeszcze z czasów wielkich klasyków
XIX–XX wieku, Niemca D. Hilberta, Francuza A. Poincarégo i naszego ro-
daka, Polaka, S. Banacha, którzy w swoich pracach i wystąpieniach semina-
ryjnych (szczególnie dobrze jest to widoczne u A. Poincarégo w jego książce
„O nauce”) wielokrotnie podkreślali, iż matematyka czysta (teoretyczna),
jako nauka ma jedną, bardzo niezwykłą, zaletę — każdy jej wynik, każde
jej twierdzenie, opublikowane w prace naukowej, pozostaje długo TYLKO
na papierze, i ma znaczenie TYLKO dla wąskiego grona fachowców, którzy
są zainteresowani właśnie tym szczególnym tematem. Często zdarzające się
w tych pracach błędy lub usterki obliczeniowe NIE mają zbyt znaczącego
wpływu na dalszy rozwój tej tematyki, ponieważ KAŻDY taki teoretyczny
wynik jest sprawdzany przez innych matematyków-teoretyków i stosunkowo
szybko zostanie poprawiony, gdy jest na tyle ważny, aby prowadzić badania
w tym zakresie, i problem błędu na tym zakończy się.

Jako przykład można tutaj przytoczona dobrze znaną z historii matema-
tyki wpadkę Poincarégo. Opublikował w czasopiśmie naukowym całkowicie
błędne rozwiązanie tak zwanego Problemu Trzech Ciał w mechanice teore-
tycznej, postawionego przez Króla Szwecji Karola, za które to rozwiązanie A.
Poincaré dostał Główną Nagrodę. Cała nagroda pieniężna, wypłacona Poin-
carému, została przez niego przeznaczona na wykupienie nakładu czasopisma,
które ten błędny wyniki opublikowało, i ponownego opublikowania już popra-
wionego przez niego zasadniczego twierdzenia rozwiązującego ten problem. Co
więcej, jak dobrze wiadomo współczesnym specjalistom z równań różniczko-
wych oraz topologii różniczkowej i algebraicznej, właśnie w tym, już popra-
wionym dowodzie ówcześnie błędnego twierdzenia, Poincaré położył podwaliny
pod wówczas nowy dział topologii znany pod nazwą “Analise situs” oraz pod-
stawy nowego działu matematyki „topologii kombinatorycznej”. . .

W przeciwieństwie do badań i wyników w matematyce teoretycznej (czy-
stej), rezultaty MATEMATYKI STOSOWANEJ w rzeczywistości JUŻ nie
mają praktycznie szansy na taką opóźnioną „poprawkę” wcześniej otrzyma-
nych i odpowiednio opublikowanych (ogłoszonych) wyników. Szczególnie w
tych przypadkach, gdy te wyniki są połączone w pośredni lub bezpośredni
sposób z zamówieniami od odpowiednich instytucji, wykonujących ważne
prace dla gospodarki narodowej, dla medycyny lub dla innej tego typu dzia-
łalności. Te błędnie wykonane lub nie na wystarczająco wysokim poziomie
wyniki matematyki stosowanej mogą u wielu przypadkach skutkować różnego
rodzaju nieszczęściami, tak technologicznymi (zawalenie się mostu przerzuco-
nego przez rzekę, wybuch zbiornika z wysokoprężnym środkiem napełniają-
cym, awaria samolotu, etc.) jak i społecznymi, także katastrofami ekologicz-
nymi (eksplozja zbiorników przechowujących paliwa, pęknięcie tamy, etc.)
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A to znaczy, że odpowiedzialność społeczna fachowców od matematyki
stosowanej jest i musi być o kilka poziomów zaufania wyższa niż „zwykłych”,
tj. „czystych specjalistów” z matematyki teoretycznej, którzy zawsze mają
jako szansę zapasową możliwość usprawiedliwienia czy poprawy w później-
szym okresie otrzymanych wyniki.

Takiej szansy specjaliści od matematyki stosowanej czy fizyki matema-
tycznej w wielu przypadkach w rzeczywistości nie mają. To znaczy, że odpo-
wiedni stosunek do ich nauczania i przygotowania do działalności naukowej
przez studia uniwersyteckie i doktoranckie dla szczególnie utalentowanych
młodych osób, musi być wielokrotnie bardziej precyzyjny, dobrze uwarun-
kowany podstawowymi przedmiotami teoretycznymi, a same studia powinni
być prowadzone przez wysokiej klasy matematycznie wykształconych specja-
listów. Wykładowców, mających pewne doświadczenie w badaniach nauko-
wych z zakresu matematyki stosowanych.

Anatol Prykarpatski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: prikarpa@wma.mat.agh.edu.pl
URL: http://skos.agh.edu.pl/osoba/anatolij-prykarpatski-4678.html

(Zgłoszona: 5 października 2012; Wersja końcowa: 3 września 2014)


