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Piękna dusza czy piękny umysł?
Kilka refleksji po lekturze książki br. W. M.

Waszkiewicza.

Streszczenie. Lektura książki „Piękna dusza: Matematyczka Pana
Boga”1 pozwala nam odrobinę poszerzyć wiedzę o jednej z mało zna-
nych matematyczek: Marii Geanty Agnesi. W historii matematyki znana
jest jako autorka jednego z pierwszych podręczników rachunku cał-
kowego pt. Zasady analizy matematycznej dla młodzieży włoskiej. Jej
imieniem nazwano krater na księżycu oraz kometę. Krzywa lok Agnesi
bierze nazwę od jej nazwiska. Po lekturze książki nasuwa się kilka re-
fleksji związanych nie tylko z jej życiem, ale także z relacją między
wiarą a nauką.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 00A30, 01A05.

Słowa kluczowe: Maria Gaetana Agnesi.

Kilka lat temu Koło Naukowe Matema-
tyki przy Politechnice Wrocławskiej wydało
serię kubków z różnymi napisami. Jeden
z nich zawierał definicję aksjomatu wy-
boru oraz podpis: ”Wierzę w aksjomat
wyboru”. Jest to co prawda ciekawostka,
ale z tego faktu można zauważyć, jak
funkcjonuje pojęcie wiary. Najczęściej wią-
żemy ją z koncepcją teistyczną: zakłada-
jąc, że istnieje pewien byt nadrzędny. Za-
dawanie pytań leży w naturze ludzkiej.

Oczywistym jest, że nie tylko osoby podzielające koncepcje te-
istyczne posługują się wyobraźnią i logiką. Na pewnym jed-
nak etapie badań nad istotą rzeczy i bytów pojawia się po-
trzeba przyjęcia pewnych założeń, bądź jak to częściej w ma-
tematyce jest nazywane aksjomatów. Przytoczony napis prowo-
kuje do zadawania ciekawych pytań dotyczących relacji nauki
1Waszkiewicz(2018)
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(w naszym przypadku matematyki) do ogólnie pojętej wiary.
Czy zatem matematycy są ludźmi wierzącymi? Co może ozna-
czać dość powszechne sformułowanie ”Istnieje struktura X”? Jak
bowiem można wytłumaczyć człowiekowi niezwiązanemu z nauką
na przykład istnienie przestrzeni probabilistycznej? Jest ona w
końcu pewnym wytworem wyobraźni naukowca. Mimo to dostrze-
gane są namacalne znaki tych niewidzialnych tworów, jak np.
rzuty kostką. Można by tu wymieniać bez końca. Relacja po-
między wytworami matematycznymi a rzeczywistością jest oczy-
wiście o wiele bardziej skomplikowana i nie sposób jej tu opi-
sać w kilku zdaniach. Błąd popełniają ci, którzy chcieliby od-
dzielenia tych dwóch rzeczywistości. Takie rozważania są prowa-
dzone współcześnie. A jak to bywało we wcześniejszych stule-
ciach?

Pytania te stawiamy sobie po lekturze książki ”Piękna dusza: Mate-
matyczka Pana Boga”. Pozwala ona nam zajrzeć na chwilę do przeszłości
i choć trochę przybliża nam relację nauki i wiary.

Zacznijmy od autora. Brat Wawrzyniec Maria (właś.: Piotr Tade-
usz) Waszkiewicz urodził się w 1985 roku we Wrocławiu, gdzie ukończył
studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach
wstąpił do zakonu Franciszkanów Niepokalanej we Włoszech. Warto do-
dać, że na tę decyzję miał niewątpliwie wpływ mało znany fakt z życia
autora. Był on bowiem ministrantem (także w czasach studenckich) w
kościele NMP na Piasku, gdzie posługiwał do liturgii w porządku przed-
soborowym, tzn. mszy odprawianej wg. Ksiąg liturgicznych zatwierdzo-
nych w 1962 r. Duszpasterstwo zresztą istnieje do dziś i wśród swoich
członków ma wielu przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki. Będąc
we Włoszech br. Wawrzyniec miał okazję zapoznać się bliżej z życiory-
sem Marii Gaetany Agnesi, o której jest książka. Obecnie autor należy
do zakonu Rodziny Niepokalanej Pośredniczki i św. Franciszka. Konty-
nuuje swoją działalność publicystyczną współpracując m.in. z portalem
Polonia Christiana.

Książka liczy niecałe 200 stron tekstu. Zawiera dość obszerną bi-
bliografię w większości włoskojęzyczną. Podzielona jest na 23 rozdziały.
Wstęp do niej napisał Grzegorz Kucharczyk. Pisana jest prostym i przy-
stępnym językiem, choć dość mocno nacechowanym elementami religij-
nymi. Z książki dowiadujemy się wielu faktów z życia Marii Gaetany.
Urodziła się 16 maja 1718 roku w Mediolanie. Jej ojciec Piotr Agnesi
Mariani pochodził z rodziny kupieckiej, podobnie zresztą jak jej matka
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Anna Brivio. Dość zawiłe losy rodziny są w książce jasno opisane. Była
niezwykle utalentowanym dzieckiem. Już w wieku kilku lat posługiwała
się kilkoma językami, zadawała wiele filozoficznych pytań i poszukiwała
odpowiedzi. Była „ozdobą salonu” w swoim rodzinnym domu, co pozwo-
liło jej ojcu starać się o tytuł szlachecki. Nie umniejszamy tym oczywi-
ście zasług jej rodzeństwa w tym względzie. Kolejne rozdziały opisują
mało znane koleje życia Marii: jej niezwykły talent do nauk ścisłych,
choroby i trudności życia. Dowiadujemy się też, jak bardzo popularnym
miejscem spotkań ludzi świata nauki był dom Agnesich. Wśród nich
byli przedstawiciele arystokracji polskiej, m.in. syn króla Augusta III
Wettyna Fryderyk. Zdobyła ona uznanie rządzących, arystokracji, na-
ukowców oraz papieża Benedykta XIV, który zasugerował powierzenie
jej katedry matematyki uniwersytetu w Mediolanie. Dobrze zostały opi-
sane czasy „matematyczki Pana Boga”. Żyła ona w tym samym wieku,
co wielu innych wybitnych, choć mało znanych naukowców.

Po lekturze całego tekstu w naszych odczuciach pojawił się pewien
niedosyt. Z jednej strony można stwierdzić, że jest to po prostu bio-
grafia matematyczki, autorki jednego z pierwszych podręczników ra-
chunku całkowego, poliglotki. Z drugiej strony odnosi się wrażenie, że
jest to opis życia duchowego i religijnego kobiety, mistyczki i chrześci-
janki. Oba aspekty oczywiście są prawdziwe, lecz warto się zastanowić,
czy nie są nieco powierzchowne. Bardziej uważna lektura pozwala nam
odkryć istotę utworu. Jest to kolejna pozycja zmagająca się z tema-
tem pogodzenia wiary chrześcijańskiej i nauki, tego co widzialne z tym
co niewidzialne, tego co namacalne z tym co nieosiągalne. Jest to próba
znalezienia elementów wspólnych łączących teologię z naukami ścisłymi.
Autor podjął próbę przedstawienia tych łączników nie za pomocą argu-
mentów i dowodów, ale poprzez przykład wybitnej jednostki. Co pewien
czas stawiane są śmiałe tezy filozoficzne, jak np. stwierdzenie „logika
wiary i logika świata jest ta sama, różnią się tylko przesłanki”.

Książka może stać się przyczynkiem do badań związanych z „filo-
zofią matematyki”. Pozwala ona rozszerzyć horyzont patrzenia na na-
ukę w ogóle. Powszechne jest przekonanie, że matematyk to nie tylko
osoba potrafiąca przeprowadzić skomplikowane rachunki matematyczne,
ale przede wszystkim potrafiąca z łatwością zgłębić każdy temat (poli-
tyczny, religijny, społeczny), potrafiąca dowodzić przeróżnych tez. Ma-
tematyk, to ktoś kto potrafi zgłębić tajniki każdej wiedzy i podjąć rze-
czową dyskusję. Nad słusznością tego przekonania również warto się
zastanowić. Część z matematyków z pewnością będzie odrzucać takie

3Ze zbiorów ETH-Bibliothek Zürich
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Rysunek 1: Joseph Franchi Seul – portret Agnesi zamieszczony w
książce Frisi [2].3

stwierdzenia, co jednak nie spowoduje natychmiastowej zmiany nasta-
wienia innych ludzi. Relacja między wiarą a rozumem już dawno zaczęła
się rozluźniać. Dziś powszechnie mniema się, iż są to niezależne trajek-
torie i jest to sytuacja stabilna. Próby przełamania takiego impasu są
jednak coraz częstsze. Podjęli je m.in. Jan Paweł II4, Benedykt XVI5

czy Michał Haller - fizyk, kosmolog i filozof przyrody. Dawniej (o czym
także można dowiedzieć się z książki) to często ludzie religijni godzili
wiarę z nauką, m.in. Cauchy, Gauss, Newton, Kopernik. Dziś sądzi się
inaczej. Można zatem stwierdzić, że autor książki podjął się ryzykow-
nego i trudnego przedsięwzięcia. Z jakim skutkiem? Czy można dzieło
br. Waszkiewicza zaklasyfikować zgodnie z klasyfikacją AMS pod nume-
rem 00A30?

4Był to papież otwarty na naukę. Podsumowaniem tej otwartości jest encyklika
Fides et ratio 1998
5Przemówienie na uniwersytecie w Ratyzbonie (Regensburg), 12.09.2006
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Rysunek 2: Rysunek 135 w książce przedstawiający „lok Agnesi” za-
mieszczony w jej książce [1].7

Co do samej Marii Gaetany Agnesi: zmarła w roku 1799. Pochowana
w zbiorowej mogile. Do dziś nie znaleziono jej szczątków i jest mało
znaną osobą. Od jej nazwiska pochodzi nazwa lok Agnesi. Aby wykre-
ślić krzywą należy wpierw narysować okrąg o promieniu r i środku w
punkcie (0, r) oraz prostą o równaniu y(1) = 2r. Następnie wybieramy
dowolny punkt P = (x1, y1) na okręgu. Wykreślamy funkcję liniową y(2)
przechodzącą przez punkt P oraz początek układu współrzędnych. W
ten sposób wyznaczamy punkt Q = (x2, y2) przecięcia prostych y(0) oraz
y(1). Zaznaczamy punkt R = (x2, y1) należący do loka Agnesi. Krzywą
można opisać równaniem

f(x) =
8r3

4r2 + x2
.

Całe życie la filosofa było jednym wielkim równaniem, nad którym
warto się zastanowić. Autor stawia tezę, że sama Agnesi rozwiązała rów-
nanie swojego życia poprawnie. Czy słusznie? Czy istotnie była piękną
duszą? A może pięknym umysłem (choć to stwierdzenie jest powszech-
nie zarezerwowane dla innego matematyka: Johna Nasha)?

7Ze zbiorów ETH-Bibliothek Zürich
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Rysunek 3: Wykres z procedury Wolfram Mathematica [5].

W życiu Agnesi piękno matematyki i jej odkrywanie było powodem
jej zainteresowania teologią i duchowością. To z kolei miało wpływ na
jej życie i zaangażowanie w prace społeczne. I znów można by zadać
(prowokacyjne) pytania. Czy matematyk wierzy w istnienie określonych
zbiorów czy on już wie o ich istnieniu? Czy prawa, które działają w
matematyce czy fizyce są odkrywane, czy naukowcy je stanowią i for-
mułują? Ufamy, że niniejszy esej zachęci nie tylko do lektury książki br.
Waszkiewicza, ale także sprowokuje do odważniejszych prób godzenia
nauki i wiary.
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A beautiful soul or a beautiful mind?
A review of the book by Br. W. M. Waszkiewicz

Marek Skarupski

Abstract. The book ”A Beautiful Soul: Mathematician of the God”
allows us to look at the past for a moment and, at least, brings us closer
to the relationship between science and faith. The book describes the
figure of Maria Gaetana Agnesi. She is commonly known as the author
of one of the first integral calculus textbooks. Analytical Institutions
for the Use of Italian Youth. Her name is called a crater on the moon
and a comet. The curve witch of Agnesi takes its name from her name.
We present a review of a book containing many facts from the math-
ematician’s life. We will answer the question whether she really was a
beautiful soul. Or maybe a beautiful mind? Or maybe she combined
those two?
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