Taki (te¿)
by³ nasz Papie¿
Odszed³ jeden z najwiêkszych Polaków w historii
œwiata. O tym wiedz¹ ju¿ wszyscy. Ale niewielu wie,
¿e odszed³ te¿ niezwyk³y mi³oœnik matematyki...
Wszyscy mamy przed oczami scenê w krakowskim oknie
przypominan¹ ostatnio wielokrotnie przez stacje telewizyjne:
W tym Rzymie to trudno byæ papie¿em, ale w Krakowie to by siê
ju¿ w ogóle nie da³o. Ca³y czas trzeba by staæ w oknie. A gdzie tu
coœ pomyœleæ, coœ napisaæ, a gdzie tu wszystko za³atwiæ... A tu ca³y
œwiat na g³owie...
A oto inny epizod z ¿ycia cz³owieka, który rzeczywiœcie „ca³y
œwiat mia³ na g³owie”.
W grudniu 1999 r. Krzysztof Ciesielski, wspó³autor
popularnonaukowej ksi¹¿ki „Diamenty matematyki”, uda³ siê
z rodzin¹ na pielgrzymkê do Rzymu, gdzie (z racji dawnych,
krakowskich kontaktów z biskupem Wojty³¹) mieli okazjê
uczestniczyæ w kilku spotkaniach z Papie¿em. Podczas pierwszego
wrêczyli mu œwi¹teczne upominki, m.in. w³aœnie „Diamenty
matematyki”. Gdy kilka dni póŸniej Ojciec Œwiêty zaprosi³ ich
na kolacjê, przy jego talerzu le¿a³a ta ksi¹¿ka z zak³adk¹ za³o¿on¹
za po³ow¹. Mimo nawa³u obowi¹zków w czasie Bo¿ego
Narodzenia mia³ czas na jej czytanie! Wyrazi³ uznanie autorom
za to, ¿e: Matematyk mo¿e okazaæ siê te¿ humanist¹, bo ³adnie
pisze o matematyce, bez wzorów i zacz¹³ dyskusjê o matematyce,
nie tylko na kanwie tej ksi¹¿ki. Okaza³ siê uwa¿nym czytelnikiem
i osob¹ kompetentn¹, jeœli chodzi o matematykê.
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W pewnym momencie zapyta³ o nazwisko ukraiñskiego
matematyka, o którym mowa w ksi¹¿ce. Autor ze zdziwieniem
stwierdzi³, ¿e o ¿adnym ukraiñskim matematyku w ksi¹¿ce
nie pisali. By³o przy tym obecnych jeszcze parê osób, które czyta³y
tê ksi¹¿kê, ale nikt takiej postaci nie pamiêta³ (zapytany o to
póŸniej drugi wspó³autor, Zdzis³aw Pogoda, te¿ stwierdzi³, ¿e
ukraiñskiego matematyka w ksi¹¿ce nie kojarzy). Ciesielski
powiedzia³, ¿e pisz¹ w ksi¹¿ce o Banachu, który by³ ze Lwowa,
ale Banach to przecie¿ Polak, na co Ojciec Œwiêty ¿achn¹³ siê
– On doskonale wiedzia³, kim by³ Banach. Po chwili
bezskutecznych prób wymyœlenia, o kogo mo¿e chodziæ, Papie¿
powiedzia³, ¿e to nieistotne i rozmowa zesz³a na inne tematy.
Potem by³o d³ugie kolêdowanie.
Nastêpnego ranka pielgrzymi wziêli udzia³ we Mszy Œwiêtej
w kaplicy papieskiej. Po jej zakoñczeniu do Ciesielskiego podesz³a
siostra zakonna, zapyta³a: Czy Pan Krzyœ? i wrêczy³a mu
karteczkê, na której rêk¹ Papie¿a by³o napisane jedno s³owo
– „Szarkowski”. Ciesielski uderzy³ siê w czo³o: Jak mog³em
zapomnieæ! To z emocji, a poza tym ja go traktowa³em jako
matematyka ze Zwi¹zku Radzieckiego (w ksi¹¿ce jednak autorzy
sami napisali, ¿e Szarkowski jest z Ukrainy).
Podczas kolejnego spotkania nawi¹zano do tego zdarzenia.
Wszyscy stwierdzili, ¿e Papie¿ nie tylko zawstydzi³ autora,
zaimponowa³ wnikliwoœci¹ i pokaza³, kto tu ma lepsz¹ pamiêæ,
ale i to, jak nale¿y solidnie czytaæ ksi¹¿ki. Przypomnijmy,
¿e dzia³o siê to na prze³omie lat 1999 i 2000, gdy niechêtni
Papie¿owi dziennikarze sugerowali koniecznoœæ jego abdykacji...
Ojciec Œwiêty, zapytany, czy mo¿na tê historiê opowiadaæ, zgodzi³
siê chêtnie, dlatego mo¿emy dziœ o tym napisaæ i niech stanowi
ona wraz z chwil¹ zadumy wyraz naszego ho³du dla tego
niezwyk³ego cz³owieka.

