
Maria Gaetana AgnesiSanne HansenI sidste nummer af Famøs var deren artikel om So�a Kovalevskaya. Detvar historien om en kvinde, der måttekæmpe hårdt for at få lov til at stu-dere matematik. Hun �k ikke megetstøtte fra familien og hun blev nødt tilat indgå et arrangeret ægteskab for atfå mulighed for at følge undervisningenved et universitet. Men selv da mødtehun modstand, da universiteterne nø-digt ville lade en kvinde studere mate-matik og endnu mindre få en grad. Menheldigvis opgav So�a Kovalevskaya ik-ke så let og det lykkedes hende faktiskat opnå både en grad og en stilling vedet universitet, dog med store personligeomkostninger.Helt anderledes er historien omMa-ria Gaetana Agnesi. Hun behøvede ik-ke at kæmpe mod familien for at få lovtil at studere matematik, hun blev op-fordret til det af sin far. Hun behøve-de heller ikke at søge fortvivlet efter enstilling, hun �k en, men tog aldrig rigtigimod den. Maria Gaetana Agnesi var såheldig at blive født ind i en velhaven-de familie, der anså det for at være enhelt almindelig ting, at kvinder kunnestudere naturvidenskab og tale om detpå lige fod med mænd. Hun var ogsåså heldig, at hun blev født på en tid,hvor der, især i Italien, var begyndt atske en ændring mod det at aeptereat kvinder kunne begå sig i den akade-

miske verden, og hvor mænd begyndteat beundre intellektuelle kvinder. Detvar dog stadig så langt fra normalt aten kvinde kunne og gjorde sig bemær-ket indenfor matematikken, Maria Ga-etana Agnesi var undtagelsen, der be-kræftede reglen. For selvom der var vedat ske en ændring i holdningen, så vardet normale stadigvæk at kvinder ikkeskulle lære andet end hvad der skulletil for at føre en husholdning.Barndom og ungdomMaria Gaetana Agnesi blev født d. 16maj 1718 i Italien. Hun var det æld-ste barn af Pietro Agnesi, der havde 21børn og tre koner. Pietro Agnesi var envelhavende købmand fra Milano. MariaGaetana Agnesi blev af faderen opmun-tret til at studere forskellige videnska-ber, han gav hende allerede som me-get ung en masse forskellige og ganskefortrinlige tutorer, der kunne undervisehende i mangt og meget. Derfor hav-de hun ingen problemer med at få lovtil at studere, hun blev tværtimod op-muntret til det. Hun udviste ret tidligtstort talent og kunne allerede som 11-årig tale syv sprog �ydende, heriblandtlatin, græsk og hebræisk. Som teenagervar hun i stand til at diskutere emner,såsom mekanik, logik, zoologi og mine-ralogi på et meget højt niveau.10



I 1738 publierede hun Propositio-nes Philosophiae, som var en rækkeessays om �loso� og naturvidenskab.Herefter blev der i hendes hjem på hen-des fars forslag arrangeret en række af-tener, hvor der kom forskellige gæster,som Maria Gaetana Agnesi skulle de-battere med om sine essays. Reelt seten form for disputatsforsvar. Om detvar for at prale med sin datter at Pie-tro Agnesi lod disse aftener �nde stedeller om det var for sin datters skyld erikke til at vide med sikkerhed. Til gen-gæld er det ret sikkert at Maria Gaeta-na Agnesi ikke brød sig særligt megetom det. Ikke så meget fordi det var enform for udstilling af hende, men me-re fordi hun mente at for hver person,der fandt en lille del af samtalen inter-essant ville langt størstedelen af restenaf selskabet �nde den umådelig kede-lig, da det var et meget spei�kt emne,der ville blive debatteret. Det bør nokbemærkes, at selvom det virker ret us-mageligt at udstille sin datter på denmåde, var det dengang relativt almin-deligt i de bedre kredse. At Maria Ga-etana Agnesi gik med til disse aftener,selvom hun egentlig var lidt imod dem,er blot et udtryk for at hun til hver entid ville føje sin fader i hans ønsker.ReligionenMaria Gaetana Agnesi kom fra en ka-tolsk familie, og var selv meget religiøs.Hun overvejede at blive nonne, da hunvar omkring de 20 år. Men da hun badom sin faders tilladelse til at gå i klo-ster, lykkedes det ham at overtale hen-de til at lade være. Hun stillede dog denbetingelse, at hun �k lov at gå i kirke,når hun ville, og at hun �k lov at leve

simpelt. Herefter konentrerede hun sigprimært om sine studier af religiøse bø-ger og om at lære matematik. Det varogså omkring dette tidspunkt at hunskrev en kommentar til de L'H�pitalsTraité analytique des setion oniques,men den blev aldrig publieret.Maria Gaetana Agnesi �k fremoverikke længere undervisning af tutorer,hun var nået til et niveau, hvor kunfå ville kunne lære hende noget nyt ogde få der var havde professorater vedde forskellige universiteter og var derforikke interesseret i at undervise en ita-liensk købmandsdatter i hendes hjem.At hun kunne rejse ud for at modta-ge undervisning ved et universitet, lodikke til at være en mulighed hverkenhende eller hendes far overvejede. SåMaria Gaetana Agnesi var i høj gradoverladt til sig selv, når det kom til atudvide sit kendskab til matematikken.Der var dog en munk ved navn RamiroRampinelli, der kom i Maria GaetanaAgnesi's hjem ved adskillige anlednin-ger. Han havde tidligere være professorbåde i Rom og Bologna, og han hjalpMaria Gaetana Agnesi med bl.a. at stu-dere Reyneau's Analyse démontrée. Såselvom hun ikke modtog nogen univer-sitetsundervisning var hun ikke over-ladt helt til sig selv, hun �k råd og vej-ledning om matematikken fra RamiroRampinelli.BogenMaria Gaetana Agnesi vigtigste bidragtil matematikken var hendes meget be-rømte bog Instituzioni analitihe ad u-so della gioventù italiana (Fundamen-tal analyse til brug for den italienskeungdom). En lærebog om blandt andet11



algebra og di�erential- og integralreg-ning. Det var Maria Gaetana Agnesi'sønske at bogen skulle komme den ita-lienske ungdom til gode, så de �k enlærebog fyldt med eksempler på deresmodersmål. Der er sikkert �ere grun-de til at Maria Gaetana Agnesi valgteat skrive denne bog, men hun er noki høj grad blevet opmuntret til det afRamiro Rampinelli. Hun omtalte hammed stor anerkendelse i sit forord tilbogen og gav ham en del af æren forat hun havde været i stand til at til-egne sig matematikken, der gjorde detmuligt for hende at skrive en så pæ-dagogisk velskrevet bog. Bogen i sigselv indeholdt ikke nogle nye teorier,men til gengæld en masse virkelig go-de og gennemarbejdede eksempler. Detvar Maria Gaetana Agnesi's formål, atden skulle være skrevet så det overord-nede fremstod klart og simpelt udendog at miste dybden, og det lykkedesfor hende. Bogen var skrevet i et megetletlæseligt sprog, endda var den skrevetså godt at en komité i Det franske aka-demi �k den oversat til fransk i 1749,med den begrundelse at der ikke varnogen anden bog, der så hurtigt villesætte læseren i stand til at trænge sådybt ned i de fundamentale begreberaf analysen. Lærebogen blev også sene-re oversat til engelsk.At det var muligt for en kvinde somMaria Gaetana Agnesi at få udgivet enbog, er i sig selv ret usædvanligt. Mendet var nok heller ikke gået, hvis detikke havde været for hendes far. Hunhavde nemlig pga. hans penge mulig-hed for at arrangere en privat udgivel-se af bogen. Før hun gik i gang med atfå trykt bogen, ville hun dog gerne hø-re andre matematikeres mening om sin

bog, og hun blev af Ramiro Rampinelliforeslået at skrive til Riati, der hav-de været en af hans egne lærere. Detgjorde hun, og Riati svarede hurtigttilbage på hendes brev og lovede, sam-men med sine to sønner, at læse hen-des udkast til bogen igennem. Da MariaGaetana Agnesi modtog kommentarertil den første del af bogen lod hun den,efter de nødvendige forbedringer, gå itrykken og det første bind af hendesstore værk Instituzioni analitihe ad u-so della gioventù italiana blev udgiveti 1748. Samtidig hermed korresponde-rede hun stadig med Riati om andendel af bogen og den blev udgivet detefterfølgende år. Bogen blev meget rostfor den orden, klarhed og præision deri høj grad prægede den.StillingenSelv Pave Benedit XIV skrev til Ma-ria Gaetana Agnesi og roste hende forarbejdet med bogen. Det var også ham,der kort efter udpegede hende til etprofessorat ved Universitetet i Bolog-na. Maria Gaetana Agnesi modtog dogaldrig positionen. Hun hverken afslogeller aepterede stillingen og hendesnavn stod i universitetets optegnelseri 45 år, men hun tog aldrig til Bolog-na. Hun hengav sig kort efter udgivel-sen af bogen til et tilbagetrukket og re-ligiøst liv. Hun talte dog stadig om vi-denskabelige emner, når hendes far badhende om at deltage i samtalerne, menhun søgte ikke længere at lære eller for-midle mere matematik. Da hendes fardødede i 1752, opgav hun også dissesamtaler helt og hun konentrerede sigom omfattende godgørende og huma-nitært arbejde, samt religiøse studier.12



Hun brugte alle sine penge til at star-te et fattighjem, Pio Instituto Trivulzo,primært for gamle og syge kvinder, somhun blev bestyrer af. Det var også herhun selv dødede d. 9. januar 1799, i to-tal fattigdom, da hun havde brugt allesine penge på at forbedre livet for defattige.With of AgnesiMaria Gaetana Agnesi's bog indeholdtsom nævnt en lang række eksempler,der blev brugt til at illustrere teorierne.Blandt andet indeholdt bogen en dis-kussion af kurven der nu bliver beteg-

net som With of Agnesi, kurven kanmed artesiske koordinater skrives som
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2 og blev originalt beskrevet afFermat. Grunden til at den blev døbtWith of Agnesi skal nok �ndes i at denblev kaldt ved det italienske ord versie-ra, der kom fra det latinske ord vertere,der betyder at dreje. Men ordet versieravar også en forkortelse af det italienskeord avversiera, der kan oversættes meddjævlens kone. Så da den blev oversattil engelsk gik det galt for oversætte-ren og versiera blev til det engelske ordwith og kurven kom til at blive kendtunder navnet With of Agnesi.
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