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Sammanfattning

Maria Gaetana Agnesi var en av 1700-talets mest framg̊angsrika matematiker. Hon växte upp
i en förmögen familj i Milano där hennes spr̊akliga beg̊avning upptäcktes tidigt. Hennes far fi-
nansierade bästa möjliga privata undervisning i form av Milanos mest framst̊aende intellektuella
präster och professorer och anordnade akademiska kvällar i hemmet där den unga Maria Gaetana
underhöll prestigefulla gäster med disputationer i en rad vetenskapliga ämnen. Hennes utbildning
inom filosofi avslutades med publikationen Philosophical Propositions 1738 som genom sina 191
propositioner presenterade Agnesis omfattande utbildning samt den matematikfilosofi som kom att
p̊averka hennes kommande arbete. Senare ägnade sig Agnesi helt åt matematik och kom att fördjupa
sig i infinitesimalkalkylen, där hon var en av de första att förespr̊aka undervisning i denna. Hon var
en del av en reformrörelse under upplysningen i Lombardiet som syftade att introducera moderna
analystekniker inom fältet, men som samtidigt värdesatte disciplinens traditionella gränser. 1748
publicerade Agnesi det första matematiska verket skrivet av en kvinna: Analytical Institutions, en
tidig systematisering av differential- och integralkalkylen som blev välkänd och hyllad för dess tyd-
lighet och grundlighet. Innan publikationen hade Agnesi valts in i Academia delle Scienze i Bologna
och verket välkomnades även med värdefulla g̊avor fr̊an kejsarinnan Maria Theresa av Österrike,
samt av Benedict XIV med en stol som hedersprofessor vid Universitetet i Bologna. Analytical Insti-
tutions presenterar en kurva som fortfarande idag kopplas samman med Agnesis namn i form av en
felöversättning; Agnesis häxa. Kurvan återfinns även idag som en omskalad version i tillämpningar
s̊asom Cauchyfördelningens täthetsfunktion och Runges fenomen. Efter publikationen av Analytical
Institutions drog sig Agnesi tillbaka fr̊an sin förmögenhet och publika tillvaro för att ägna resten av
sitt liv åt teologistudier och volontärarbete i syfte att hjälpa Milanos sjuka, fattiga och behövande.
Genom Agnesis liv och arbete reflekteras en tydlig bild av 1700-talets upplysning i Lombardiet, en
bild föreställande de begränsningar och möjligheter Agnesi mötte, samt de förändringar och reformer
hon var en del av. Hennes arbete resulterade i ett uppmärksammande av kvinnors rätt till utbild-
ning, en bredare tillgänglighet till läromedel i matematik, en formulering av ett matematiskt spr̊ak
p̊a italienska samt bättre förutsättningar för Milanos mest utsatta.

Nyckelord

Maria Gaetana Agnesi, 1700-tal, Analytical Institutions, Witch of Agnesi, Cauchyfördelningens
täthetsfunktion, Runges fenomen
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1 Inledning

Under århundradena efter romarrikets fall syntes en generell nedg̊ang i lärande och civilisation, men
n̊agra mindre centrum av kultur utvecklades först i en del av Europa, sedan i en annan. Italien var
ett av dessa intellektuella centrum. Kring överg̊angen fr̊an antiken till medeltiden var kristendomen
i Europa starkt p̊averkad av misogyna strömningar, som inte minskade förrän renässansen började.
De flesta samhällen nekade kvinnor även den mest grundläggande utbildning, som att läsa och skriva,
och ocks̊a i de mest upplysta centrum fanns en stark opposition till all form av högre utbildning
för kvinnor. Lärande var främst begränsat till kloster, där distrikten bevakade matematikens ’he-
liga mysterier’, där endast de som följde prästernas religiösa tro gavs tillträde. Dessa skolor var
generellt den enda möjligheten till utbildning för flickor under medeltiden, och vid ett f̊atal av dessa
kunde kvinnor betraktas som forskare. Med boktryckarkonstens framväxt under slutet av 1400-talet
öppnades nya möjligheter för utbildning genom dess spridning av tryckt kunskap till den bredare
massa som inte hade tillg̊ang till formell utbildning. I Italien bestod traditionen om den relativt fria
romerska husmodern, men i övriga delar av Europa ändrades kvinnans status väldigt l̊angsamt även
efter renässansen. Tillfälligtvis lyftes en kvinnas beg̊avning eller genialitet, men dessa kvinnor stod i
kontrast mot den stora massan som inte hade n̊agon tillg̊ang till ens den fundamentalaste formen av
utbildning. I Italien, där renässansen har sitt ursprung, hade vissa kvinnor trätt in i den akademiska
världen, även innan slutet av medeltiden. Vissa hade doktorerat och blivit föreläsare och profes-
sorer p̊a universiteten i Bologna och Pavia. Renässansens start har pekats ut som en tid när m̊anga
italienska kvinnor återvände till en aktiv roll inom utbildningens utveckling. Som följd av denna
upplysta attityd florerade stor beg̊avning och genialitet; kvinnor blev berömda inom konst, medicin,
litteratur, filosofi, vetenskap och spr̊ak, och även inom matematik fanns viktiga kvinnor under 1600-
och 1700-talet. Bland dessa fanns Maria Gaetana Agnesi, en av de mest extraordinära kvinnliga
forskarna genom tiderna. (Osen, 1974, s. 33-39) Under en tid där f̊a formella möjligheter till ut-
bildning fanns, kan framg̊ang och utveckling för Maria Gaetana Agnesi och andra tidiga kvinnliga
matematiker, s̊asom Hypatia, Châtelet, Germain, Somerville och Lovelace, betraktas som starkt
knutet till ett sammanflöde av särskilda omständigheter. I förordet till Women of mathematics, a
Biobiblibographic Sourcebook uttrycker Laduke att de kan betraktas som kvinnliga matematiker i
undantag; de bar b̊ade ovanlig beg̊avning och ovanliga möjligheter att utveckla denna beg̊avning.
(LaDuke, 1987, s. xvii-xviii)

Findlen diskuterar kvinnors växande betydelse under den italienska upplysningen, och lyfter fram att
kvinnor fick kunskap att cirkulera: de förmedlade kunskap genom att formulera och översätta vik-
tiga vetenskapliga verk och undervisade i ny vetenskap vid akademier och universitet. Denna rörelse
var starkast i Italien. Landet utbildade flest kvinnor i Europa och nära p̊a varje italiensk stad med
kulturellt anspr̊ak hade en vetenskapligt utbildad kvinna. Bland dessa fanns Maria Gaetana Agnesi,
men även Laura Bassi, professor i newtoniansk fysik och matematik i Bologna, och Cristina Rocatti,
som undervisade patricier i fysik. Under slutet av 1600-talet och vidare in i 1700-talet blev en
begränsad grupp kvinnor antagna till akademier, de studerade och tog universitetsexamen, och gick
vidare till att undervisa i vetenskapliga ämnen vid dessa inrättningar. Dessa kvinnor, som var bland
de bästa fysikerna och matematikerna i Italien, utgjorde undantagen till den generella uppfattningen
om att kvinnor inte var kapabla till att inta abstrakt kunskap. (Findlen, 1995)

1700-talet var en period d̊a matematiken präglades av anpassning till de stora genombrotten
som gjorts under århundradet dessförinnan. En ökad kunskap inom analytiska geometrin och dif-
ferentialkalkylen lämnade svallv̊agor i form av ett behov av en metodologisk systematisering och
sammanställning av upptäckterna. Ett flertal discipliner, s̊asom analys, algebra, mekanik och san-
nolikhetsteori, behövde formuleras precist för att sedan kunna spridas till världen. I denna tid
utmärker sig Maria Gaetana Agnesi för sin insats. Hon var bland de första kvinnorna att erh̊alla en
professorstitel inom matematik, vilket förblev en hederstitel och inte en faktisk lärostol hon tog i be-
sittning. (Betti & De Tullio, 2018, s. 93) Hon var även den första kvinnan att publicera en bok inom
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matematik, en tidig avhandling inom infinitesimalkalkylen, publicerad 1748 i Milano, d̊a huvudstad
i en liten stat under österrikiskt styre. När verket, Analytical Institutions, publicerades var det den
mest omfattande och tydligt skrivna texten om vad som fortfarande var en sv̊artillgänglig del av den
matematiska vetenskapen. Verket gjorde Agnesi till n̊agot av en celebritet, eller, som Mazzotti ut-
trycker det i The world of Maria Gaetana Agnesi, Mathematician of God, en ”curiosity”1 (Mazzotti,
2007, xi). I kommande böcker inom matematikhistoria ägnades ett f̊atal rader till Agnesi, ofta en
kortfattad och abstrakt biografi som i olika publikationer varierade n̊agot, vanligen tillsammans med
ett mystiskt porträtt. Det är inte förrän nyligen som ytterligare information publicerats om hennes
liv. Agnesis verk kan sägas ha en liten betydelse inom matematikens anor, vilket demonstreras av det
faktum att ingen specifik sats eller konceptuella framsteg associeras med hennes arbete, utan bara,
i Mazzottis ord; en ”ganska oanvändbar kurva”2(Mazzotti, 2007, s. xi). Agnesis namn var dock
betydande i andra kontexter och av andra anledningar, en förbindelse som ovan nämnda Mazzotti
undersökt i sin studie av den katolska upplysningen, det vill säga den m̊angfacetterade kulturella
och religiösa rörelse som ägde rum under början och mitten av 1700-talet, och dess p̊averkan p̊a
modern vetenskap (Mazzotti, 2001; 2007). I den fornkristna basilikan San Nazaro i omr̊adet Porta
Romana i Milano, kan besökaren köpa heliga bilder och hagiografiska broschyrer om lokala helgons
liv och mirakler. Bland dessa finns Agnesis biografi. Agnesi bodde i närheten av basilikan, och
hängav sitt liv och sin förmögenhet till att hjälpa och stödja de fattiga och sjuka inv̊anarna i Milano.
Vid 1700-talets slut hade dessa tv̊a delar av Agnesis liv gjort henne till b̊ade en symbol för katolsk
konservatism och en hyllad huvudperson inom den milanesiska upplysningen. (Mazzotti, 2007, s.
xi-xii)

Findlen belyser matematikhistorikers skilda syn p̊a Agnesi; en del utnämner henne till den enda
kvinna som skrev en vetenskaplig avhandling under tidsperioden, medan andra kritiserar henne för
bristande originaliet. Findlen lyfter fram att Agnesis arbete m̊aste ses i ljuset av de roller kvinnor
spelade i upplysningstidens samhälle. Kvinnors lärande under 1700-talet i Italien blev alltmer ac-
cepterat av den anledning att det gjorde dem till bättre lärare för deras söner och bröder. Detta syns
b̊ade i Agnesis verk, tillägnade hennes bröder, samt i Châtelets Institutions of Physics, publicerad
1740, som var dedikerad till hennes son. Kvinnor översatte viktiga vetenskapliga texter för att
göra dem tillgängliga för en bredare grupp läsare, och genom detta tillhandahöll Agnesis Analytical
Institutions en ny matematisk vokabulär p̊a det vardagliga spr̊aket; italienska. Hon utvecklade en
noggrant uformad terminologi fr̊an latin, som standardiserades i Vocabolari degli Accademici della
Crusca, den italienska ordboken under 1800-talet, och s̊aledes utgjorde en mall för vetenskaplig
italienska under det kommande århundradet. (Findlen, 1995)

Det har argumenterats att Agnesis nyckel till framg̊ang har sin grund i ovanliga omständigheter
och ovanlig beg̊avning, men ocks̊a i ett speciellt kulturellt klimat som tillät dessa omständigheter och
beg̊avning att ta plats (LaDuke, 1987, s. xviii; Whaley, 2016, s. 193). Denna uppsats undersöker
Agnesis liv, b̊ade hennes framst̊aende roll inom milanesiska upplysningens matematik samt hennes
roll som hjältinna inom den katolska konservatismen, i förh̊allande till den omvärld som formade
henne till dessa roller. Uppsatsens första del beskriver Agnesis unga år: hennes ursprung, uppväxt
och utbildning. Sedan diskuteras Agnesis vetenskapliga arbete i uppsatsens andra del, där hennes
publicerade verk presenteras. Här förs även en diskussion om Agnesis roll i de kulturella och veten-
skapliga reformer som ägde rum under hennes samtid. Den tredje delen visar Agnesis häxa, den
kurva hon än idag kopplas samman med, samt tv̊a tillämpningar av denna funktion. Uppsatsen
avslutas med en redogörelse av Agnesis liv efter att hon lämnat vetenskapens värld, som slutligen
följs av ett par avslutande rader.

1Engelska för kuriositet
2Egen översättning
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2 Biografi: uppväxt och utbildning

2.1 Tidig uppväxt

2.1.1 Ursprung

Maria Gaetana Agnesi föddes 16 maj 1718 i Milano i en rik och bildad familj. Hennes mor, Anna
Fortunata Brivia Agnesi, avled 1732 efter att ha fött sitt åttonde barn. Hennes far, Don Pietro
Agnesi Mariani gifte sedan om sig och blev far till totalt 21 barn i tre olika gifterm̊al. Agnesis b̊ada
föräldrars familjer var välbärgade släkter inom Milanos affärs- och handelsvärld, och tillhörde s̊aledes
den rika milanesiska medelklassen. Pietro Agnesis far, Giacomo, och farbror, Antonio, var välkända
silkeshandlare, som 1717 ärvde ett framträdande arv av sin farbror där stora mängder magasinerade
tyger, bostadshus och åkermark i olika städer i staten Milano ingick. Detta gjorde familjen till en
av de rikaste familjerna bland Milanos handlare. Under de följande 20 åren investerade bröderna
i fastigheter och land, och när Giacomo dog 1736 ärvde Pietro hela familjearvet. I Giacomos och
Antonios testamenten överläts förmögenheten till Pietro, men bröderna hade h̊allit Pietro utanför
familjeföretaget eftersom de planerat ett annat slags liv för honom. Under denna tid var det vanligt
att framg̊angsrika handlare la affärerna åt sidan, investerade i mark och i stället bli rentier, och vissa
n̊adde även en aristokratisk ställning i samhället. Detta var vad Pietro förväntades göra. Pietro
själv hade en enorm ambition att n̊a en hög social status; han ville distansera sig ifr̊an sin fars och
farbrors involvering inom handeln, och i stället träda in i aristokratin som patricier, en resa som
vanligtvis tog tre generationer. Milanesiska patriciers prestige grundades i en l̊angvarig medverkan
i stadens affärer, det vill säga, århundranden av engagemang inom senaten och offentliga ämbeten.
Prestige och tillg̊ang till makt baserades i stort p̊a att man tillhörde aristokratin, och reglerna för
tillträde var strikta. Ättlingar till rika handelsfamiljer kunde ha en chans att n̊a niv̊an för patricier,
men Pietro hade inte en s̊adan möjlighet. I stället försökte han förbig̊a de sociala reglerna och klättra
i den sociala hierarkin genom alla möjliga medel. Exempelvis gick Pietro direkt till kejsaren och
förhandlade om förärvning av en kejserlig förläning som gav honom titeln kejserlig vasall, och alla
de rättigheter som följde med titeln, vilket inkluderade att använda ”Don” i sitt förnamn. Stadens
patricier observerade knappt Pietros nya sociala status, och det var inte förrän 30 år senare som
familjen Agnesi erkändes som vasaller av staten Milano, men Pietros situation och strävan mot
socialt avancemang skulle ha inverkan p̊a dottern Maria Gateanas liv. (Mazzotti, 2007, s. 9-15)

2.1.2 Familjen Agnesis akademiska kvällar

Familjen Agnesis hem var en samlingsplats för en utvald krets av de mest framst̊aende intellektuella
personerna fr̊an hela Europa, varav m̊anga var forskare inom en rad olika fält. Fadern Pietro anord-
nade ”akademiska kvällar”, eller ”conversazione”3, som var en essentiell del i Pietros klättrande i
den sociala hierarkin. Milano, som l̊ag under det habsburgska riket under denna tid, verkade som
en centraleuropeisk stad, vilket skapade det kulturella klimat som gjorde Agnesis salong till hem
för de viktigaste italienska och europeiska intellektuella personerna, samt kom att representera den
katolska upplysningen i Lombardiet. Agnesis akademiska kvällar bar en koppling till reformrörelsen
med Antonio Ludovico Muratori i spetsen, och gavs stöd av kardinal Prospero Lambertini, som
1740 valdes till p̊ave Benedict XIV, och kom att betraktas som en av de mest upplysta p̊avarna
under 1700-talet. Dessa katolska klerker och lekmän engagerade sig i en kampanj riktad mot moral
stränghet och ett aktivt deltagande av religiösa i det civila samhället. Utan att förändra den religösa
ordningen ville de harmonisera förnuft och tro genom att introducera nya vetenskapliga teorier inom
utbildning, en reformrörelse som Agnesi skulle bli en del av. (Betti & De Tullio, 2018, s. 93)

Pietro styrde de akademiska kvällarna med l̊ag profil i bakgrunden, medan greve Carlo Bel-
loni, som med sitt ursprung i en familj av patricisk rang sedan generationer tillbaka bidrog med
oöverträffligt uppförande och omfattande kulturell kännedom, agerade värd. Agnesis akademiska

3Italienska för konversation
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kvällar hade som centralt syfte att visa upp Maria Gaetanas exceptionella kunskapsbredd, samt
systern Maria Theresas musikaliska talang. Enligt en anonym dikt började Maria Gaetana un-
derh̊alla sin fars gäster innan hon fyllt fem år, och troligtvis användes kvällarna som en möjlighet
till att undervisa Agnesi ytterligare. 1723 publicerade en anonym poet en hyllning till fem̊ariga
Agnesis fantastiska färdigheter i det franska spr̊aket, och Agnesi blev snart välkänd för sina lingvis-
tiska färdigheter och häpnadsväckande minne. Till en början bestod gästerna av den lokala eliten,
men senare användes kvällarna för att tilldra sig prestigefulla gäster fr̊an andra länder. Agnesis
utbildning, och den oupphörliga uppvisningen av hennes kunskaper vid kvällstillställningarna, var
troligtvis ett av Pietros verktyg för att n̊a till samhällets toppskikt. (Findlen, 2005, s. 117; Findlen,
2011, s. 249; Mazzotti, 2007, s. 6-8, 18)

Agnesi medverkade i seminarierna genom att presentera teser om de filosofiska fr̊agor som
diskuterades, och sedan försvara dem i disputationer. Hennes far uppmuntrade henne till att en-
gagera sig i diskussionerna med de omgivande forskarna. Ämnen som täcktes var logik, filosofi,
mekanik, kemi, botanik, zoologi och mineralogi. Systern Maria Teresa utvecklades som kompositör
och cembalist, och underhöll de akademiska kvällarnas gäster genom att spela cembalo, medan
Agnesi debatterade de olika ämnena med gästerna, där hennes spr̊akkunskaper möjliggjorde ett
genomförande av dessa diskussioner p̊a gästernas modersm̊al. Dessa akademiska kvällar blev kända
över Milano. Vid ett seminarium beskriver deltagaren Charles De Brosses, president av parlamentet
i Burgundy, Agnesis omfattande kunskaper inom ett flertal komplicerade ämnen, där hans största
förundran l̊ag i hennes intresse för Newtons filosofi samt hennes klara, lättsamma och träffsäkra
latin. (Kennedy, 1987, s. 1; Maor, 1998, s. 108; Osen, 1974, s. 40-41)

Sommaren 1727 höll nio̊ariga Agnesi ett l̊angt föredrag p̊a latin där hon försvarade kvinnors rättighet
till högre utbildning inom konst och vetenskap. Agnesis främsta biograf, Luisa Anzoletti, har
föreslagit att Gemelli, Agnesis d̊avarande lärare inom latin, skrev föredraget p̊a italienska och att
Agnesi, som en del av sina studier, översatte texten till latin och framförde den. Det är även möjligt
att Gemelli och andra inom Pietros krets arbetade fram konturerna till föredraget, och gav förslag p̊a
texter och teman som Agnesi kunde referera till, men att Agnesi formade den slutgiltiga versionen
av föredraget själv. Det tolkas som osannolikt att Agnesi komponerat inneh̊allet i föredragets p̊a
egen hand, men spr̊aket bär b̊ade en grammatisk osäkerhet och vid tillfällen en otydlighet i vad som
önskas uttryckas. Detta talar för att Agnesi tolkade vuxnas koncept, men formulerade om dem till
latin. Gruppen patricier som var åhörare vid denna akademiska kväll blev s̊a entusiastiska av det
häpnadsväckande framträdandet att de publicerade en folder inneh̊allande föredraget samt dikter
om Agnesi och det kvinnliga intellektet. (Findlen, 2005, s. 118-121)

Kvinnors rättighet till utbildning förblev ett centralt ämne genom hela Agnesis liv. Det är möjligt
att detta engagemang var inspirerat av en rad betydande händelser under åren 1722 och 1723. Ex-
empelvis fanns Guiseppa Eleonora Barbapiccolas översättning av Descartes Principles of Philosophy
i familjen Agnesis bibliotek. Denna italienska upplaga, publicerad 1722, inneh̊aller ett kapitel där
Barbapiccola ger ett omfattande rättfärdigande av kvinnors rättighet till utbildning. Detta kan ha
inspirerat den n̊agot ogenomskinliga cartesianska filosofi som genomsyrar Agnesis föredrag, där hon
diskuterar rollen av kön när det handlar om att först̊a relationen mellan sinne och kropp. Vidare,
följande år hölls en debatt under den viktiga tillställningen Accademia dei Ricovrati, där ämnet
gällde huruvida kvinnor borde utbildas inom konst och vetenskap. Naturalisten och president över
akademin, Antonio Vallisneri, sponsrade och modererade debatten. Genom aristokratiska Celia del
Grillo Borromeo, gäst till Vallisneri och idealbilden av Pietro bild av en utbildad dotter, möttes
Pietro och Vallisneri i deras engagemang för lärda kvinnor. Agnesis föredrag fyra år senare tog upp
m̊anga av de teman som presenterats p̊a Vallisneris Accademia dei Ricovrati. (Findlen, 2005, s.
118-121)
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2.2 Utbildning

1700-talets Italien var det ovanligt för rika familjer, även aristokratiska, att investera i utbildning
för flera av sina barn, än mindre när det gällde deras döttrar. Men i takt med att familjen Agnesis
levnadsstandard ökade finansierade Pietro barnens utbildning generöst. Sedan sm̊abarns̊aren under-
visades barnen av privata lärare och även de professorer och forskare som besökte de akademiska
kvällarna engagerade sig i barnens utbildning. Vid ton̊aren började pojkarna i religiösa kollegium,
medan flickorna undervisades hemmavid av de bästa möjliga lärarna. Under sin utbildning var Ag-
nesi omgiven av ett flertal olika privatlärare, varav de flesta var av olika religiösa ordnar. Abbé
Niccolò Gemelli upptäckte Agnesis talang för latin när han undervisade hennes yngre bror Giacomo,
varp̊a Pietro bad Gemelli undervisa Agnesi tills han kunde hitta en annan kvalificerad privatlärare.
Agnesis intellektuella niv̊a upptäckes s̊aledes tidigt, vid fem års ålder talade hon flytande franska,
och under de följande åren undervisades hon i latin, grekiska och hebreisk grammatik. När hon fyllt
nio hade hon lärt sig latin, grekiska, hebreiska, tyska och spanska. Agnesis lingvistiska färdigheter
genom dessa spr̊akkunskaper kom väl till användning i den genomg̊aende humanistiska och religiösa
utbildning hon mötte, och senare till en mer avancerad niv̊a i form av filosofi och disciplinerna som
förenades med denna; fysik och matematik. Pietro organiserade och finansierade ett privat utbild-
ningsprogram för Agnesi som var en variant p̊a den traditionella jesuitiska läroplanen. Programmet
kunde nära nog räknas som en legitim utbildning, men skilde sig i vissa essentiella aspekter. (Findlen,
2011, s. 251; Mazzotti, 2007, s. 23-25; Osen, 1974, s. 40)

Pietro anställde den välkände professorn, pedagogen och prästen Girolamo Tagliazucchi för
att undervisa Agnesi i grekiska, latin och retorik. Tagliazucchis pedagogik grundades i vissa de-
lar av cartesiansk filosofi och p̊a grundstenarna i kristen antropologi. Tagliazucchi uttryckte ett
ställningstagande som rimmade väl med Pietros åsikter, d̊a han talade om den ’äkta aristokratin’,
som d̊a inte nödvändigtvis krävde generationer av adlighet, s̊asom patricierna och samhället s̊ag
det. Tagliazucchi föraktade de didaktiska metoder som de jesuitiska kollegierna använde sig av och
föredrog ett mer rationellt och effektivt studieprogram till sina elever. Hans undervisning fokuserade
p̊a att träna elevens förm̊aga att resonera, i den mening att kunna jämföra, kombinera och demontera
idéer. Han fokuserade även p̊a att utveckla elevens analysförm̊aga, närmare bestämt förm̊agan att
abstrahera, där läraren hjälper eleven fr̊an vad som är generellt och abstrakt till det som är enskilt
och konkret. Detta menade han exemplifieras gynnsammast genom geometri och algebra, d̊a dessa
omr̊aden kräver en s̊adan gedigen resonemangsförm̊aga. Tagliazucchi skrev att även unga elever
kunde utvecklas raskt, och att Agnesi vid 15 års ålder gjorde fantastiska framsteg inom geometri
och algebra, när hon i hög fart avancerade i sina matematikstudier. Med hjälp av Tagliazucchi
förfinade Agnesi sin retorik och ciceronianska stil, tv̊a högt rankade kompetenser som normalt var
förbjudna för kvinnor. Dessa kompetenser gav Agnesi hennes v̊agade attityd, som i diskussionerna
under de akademiska kvällarna chockerade Pietros gäster av den anledning att det var en kvinna
som stod för dem. (Mazzotti, 2007, s. 28-31)

Mot slutet av 1730 mottog Agnesi en rad brev fr̊an sin lärare Lodovico Voigt där det kan utläsas
att hon led av en mystisk och ihärdig sjukdom. Under denna tid hade Tagliazucchi slutat som
Agnesis privatlärare för att arbeta som professor i vältalighet och retorik vid Universitetet i Turin,
och de offentliga framträdanden under hennes fars akademiska kvällar var utmattande för Agnesi.
När hennes mor avled i barnsäng i mars 1732 förvärrades Agnesis tillst̊and. Vid denna tid hyllades
Laura Bassi för sin framg̊ang inom samma fält som Agnesi avancerade inom, och som kulminerade i
Bassis universitetsexamen och professorstitel inom fysik år 1732, en framg̊ang som ofta jämförs med
de förväntningar och den besvikelse som lades p̊a Agnesis motg̊ang under tidigt 1730-tal. Efter r̊ad av
läkare skickade Pietro dottern till deras villa p̊a landsbygden i Masciago, d̊a sjukdomen detekterades
till hennes intensiva studier och stillasittande livsstil. Trots att Agnesi spenderade mycket tid p̊a
ridning och dans förbättrades inte hennes sjukdom. Hon drabbades frekvent av v̊aldsamma nervösa
attacker; krampanfall som varken diagnostiserades eller behandlades. I efterhand misstänker man,
utifr̊an de symptom som beskrivits, att Agnesi led av danssjuka, en tidig benämning p̊a den grupp
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av sjukdomar som karaktäriseras av snabba okontrollerade rörelser, men som idag skulle tolkas som
Huntingtons sjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Fram till 1733, d̊a Agnesi tillfrisknat och återupptagit
sina studier, återfinns inte ytterligare information om hennes liv. (Findlen, 2011, s. 251; Mazzotti,
2007, s. 32)

Agnesis litterära och filosofiska studier kompletterades av andlig vägledning, vilket gick bortom
den vanligt förekommande kateketiska läran samt de sedvanliga böckerna om gudfruktighet för ung-
domar. Trots att familjen Agnesi sedan länge tillhört församlingen i den ur̊aldriga basilikan San
Nazaro, valde inte Pietro San Nazaros kanik som Agnesis andliga vägledare. I stället valdes en präst
vid Teatinorden, Giuseppe Maria Reinga, som förblev Agnesis vägledare fram till hans död 1750.
Troligtvis riktades familjens religiösa engagemang till Teatinorden fram till Pietros bortg̊ang. Enligt
Agnesis biograf resulterade hennes anammande av de religiösa praktiker som tillhörde Teatinorden i
att hon tillfrisknade fr̊an den, av ansedda läkarna obotliga, sjukdom som drabbat henne. (Mazzotti,
2007, s. 33-34)

Agnesi blev tidigt van vid att studera självständigt, eftersom hennes privatlärare hade andra
undervisningsuppdrag och prästerliga ansvar. När de möttes diskuterades fr̊agor som Agnesi fann
sv̊ara, och s̊a sm̊aningom hade undervisningsmetoden utvecklats till en inneh̊allsrik vetenskaplig kor-
respondens. Vid vissa tillfällen uppmuntrades Agnesi att kontakta olika specialister för att diskutera
hennes fr̊agor, främst när hon började studera fysik och matematik. Vid mitten av 1740-talet hade
Agnesi byggt upp ett nätverk av korrespondenter best̊aende av sina tidigare lärare, men ocks̊a ett
flertal lärda personer, filosofer och matematiker över hela Italien. (Mazzotti, 2007, s. 44)

2.3 Fördjupning i matematiken

Vid denna tidpunkt hade Agnesis uppträdanden vid hennes fars akademiska kvällar upphört, d̊a
fadern och de nära vännerna som ofta besökte deras hem var eniga om att Agnesis tid och en-
gagemang skulle f̊a upptas helt av studierna i filosofi och matematik. Därmed skiftade studiernas
inriktning fr̊an vältalighet och spr̊ak till filosofi. Som tidigare nämnts investerade Pietro stort i
hennes utbildning, och strävade efter att den skulle vara inneh̊allsrik, djupg̊aende och motsvara
utbildningen vid de bästa kollegiumen, och han valde därmed privatlärare som skulle kunna uppn̊a
detta. Greve Belloni, som agerat värd vid familjens akademiska kvällar, undervisade Agnesi i dispu-
tationstekniker samt i vett och etikett. Vidare s̊ag han till att Angesi studerade geometri och algebra
upp till Guillaume François de L’Hôpitals föredrag av kurvor, samt introducerade henne för Isaac
Newtons Opticks och Principa mathematica. Belloni var en nära vän till familjen, han spenderade
somrarna i familjens hus p̊a landet, och Agnesi kom att tillskriva sin första publikation till honom.
Andra viktiga privatlärare var den somaschanska prästen Fransesco Manara, den celestinska munken
Serafino Brancone och den teatinska prästen Michele Casati. Agnesi undervisades av Belloni och
Manara i ren och mixad4 matematik och av Michele Casati i metafysik och moralfilosofi, och blev in-
troducerad för Euklides Elementa av Manara. Samtliga av hennes privatlärare avancerade sedan till
prestigefyllda uppdrag, s̊asom biskopstitlar och professorskap vid universitet. Uppenbarligen valde
Pietro lärare som var framst̊aende personer inom den samtida filosofiska scenen. Med undantag fr̊an
Belloni var samtliga präster till yrket. Det var förvisso vanligt för rika familjer att anlita sekulära
präster som privatlärare till sina barn, men Pietro valde de mest inflytelserika predikanterna och
teologerna som samtliga skulle n̊a toppen av sina kongregationer, och som var aktiva i debatten
kring samtida religiösa reformer och utbildningsreformer. (Mazzotti, 2007, s. 32-33)

De flesta personer runt Agnesi i hennes ungdom var en del av den katolska upplysningen, där
augustinsk spiritualitet och thomistisk filosofi var de främsta källorna till inspiration. Pietro Verri,
en patricier som blev en huvudperson i den milanesiska upplysningen, kallade den filosofiska kulturen
runt Agnesi som ett h̊an av aristoteliska åsikter och cartesisk fantasi. Även om inget hindrade Agnesis
lärare att inkludera material fr̊an Descartes och Malebranche i undervisningen, gavs Agnesi tillg̊ang
till att läsa och diskutera moderna författare p̊a ett betydligt friare sätt än vad undervisningen i

4I moderna termer tillämpad
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kollegiumen tillhandahöll. S̊aledes gavs Agnesi en utbildning som var väl förankrad i den samtida
milanesiska upplysningen. (Mazzotti, 2007, s. 44-47)

I Agnesis anteckningar fr̊an s̊a tidigt som 1733 syns hur hon detaljerat beskriver egenskaper
hos krut, funktionen hos vapen samt en rad ballistiska experiment. Detta visar p̊a en pedagogik
som var vanlig under denna tid, och speciellt i omr̊aden som ofta drabbades av militära konflikter;
nämligen att introducera mixad matematik med denna militäriska infallsvinkel. Bara under 1730-
talet var Milano belägrat och militärt ockuperat tv̊a g̊anger. För m̊anga unga var en karriär inom
militären det enda alternativet vid sidan av ett liv i kyrkan, och eftersom militära akademier inte
fanns förs̊ag religiösa kollegium och privatlärare sina elever med nödvändig teknisk kunskap. Därför
s̊ag Agnesis privatlärare det fördelaktigt att introducera den nya disciplinen, mixad matematik,
med detta välkända ämnesomr̊ade. Anteckningarna visar sedan ämnen inom flera grenar av mixad
matematik; främst mekanik och hydraulik. Sedan följer de enda anteckningarna fr̊an denna del av
hennes studietid som är ägnade helt åt ren matematik. Detta utgörs av en inledande avhandling
av geometrins natur och proportionsteori. Geometriska enheter introduceras som abstraktioner av
hjärnan; de är riktiga men de existerar inte utanför fysiska kroppar. Som tidigare nämnt fördjupade
Agnesi sina studier i ren och mixad matematik med assistans av lärarna Manara och Belloni. Belloni
hjälpte henne även med en fördjupning inom algebra och geometri, de discipliner som krävde en
omfattande resonemangsförm̊aga, vilket riktade hennes studier mot ett fokus centrerat kring att
bevisa faktum. I hennes manuskript fr̊an denna tid återfinns sp̊ar av denna utbildning, där de flesta
material relateras till L’Hôpitals avhandling inom analytisk geometri fr̊an 1707, Analytical Treatise
on Conic Sections, som Agnesi studerade redan 1735. En brevväxling med Belloni indikerar att
Agnesi planerade att skriva en introduktion till L’Hôpitals arbete i syfte att göra avhandlingen mer
tillgänglig för unga studenter. De kommande fem åren verkar Agnesi ha spenderat majoriteten av
sin tid till detta. Förutom Bellonis hjälp sökte Agnesi r̊ad fr̊an andra professorer som besökt Agnesis
akademiska kvällar, vilka även kunde sammankalla andra lärda personer att svara p̊a hennes fr̊agor.
De kontakter hon knutit till Europas vetenskapliga värld främjade hennes studier, d̊a det alltid fanns
n̊agon som kunde hjälpa henne vidare i hennes utveckling. (Betti & De Tullio, 2018, s. 94; Mazzotti,
2007, s. 53-55)

Trots att element fr̊an naturlig teologi och apologetisk newtonianism återfinns i Agnesis anteck-
ningar, skiftade snart hennes intresse fr̊an naturfilosofi till ren matematik. Mazzotti menar att denna
överg̊ang är symbolisk för matematiseringen och det tekniska förh̊allningssätt som kännetecknade
den katolska upplysningen i norra Italien. Upplysningens huvudpersoner i Milano, till skillnad fr̊an
i Toscana, Venedig eller Bologna, bestod främst av präster. Under denna period var fortfarande
jesuitiskt styrd undervisning dominerande för högre utbildning i Lombardiet, vilket betydde att den
enda matematiken som de matematiska institutionerna vid universiteten i Pavia och Brera, samt
även klosterskolorna, undervisade var Euklides och proportionsteorin. De tidiga förespr̊akarna av
Newtons experimentella filosofi återfanns inte i jesuitiska kollegium eller p̊a universiteten, utan i
akademiska tillställningar, s̊asom familjen Agnesis akademiska kvällar, i privata lärosäten och i vissa
religiösa skolor. Manara och Belloni utmärker sig bland de lärda i det lombardiska kulturella land-
skapet som de mest hängivna förespr̊akarna av experimentella metoder inom fysik. åledes skulle
Agnesi bli den första att bemästra differential- och integraltekniker och som förespr̊akade att de
skulle läras ut; innan Agnesis studie av kalkylen hade ingen i hela Lombardiet visat intresse för att
behärska differential- och integralkalkylen. (Mazzotti, 2007, s. 60-61)

Agnesi, tillsammans med de f̊a andra kvinnor som syntes inom vetenskapen vid denna tid, bidrog
till att samhället s̊ag det som en möjlighet för kvinnor att utbildas inom, och ägna sig åt, naturfilosofi.
Fäder kunde föreställa sig en utbildning för deras döttrar. Findlen lyfter fram att den lilla grupp
kvinnor som under 1700-talet var högt utbildade inom naturfilosfi utgjorde en fraktion av talangfulla
kvinnor som rörde sig i marginalerna av akademiska kretsar, som vissa gavs hedersdoktorat och
professorstitlar, och vid tillfällen läts föreläsa i cartesiansk och newtoniansk fysik. Findlen menar
att dessa kvinnor signalerade det faktum att den aristoteliga akademiska universitetskulturen var
p̊a väg att ersättas av en ny. P̊a s̊a vis var denna förändring en essentiell del i den italienska
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upplysningen. (Findlen, 1995)

3 Arbete i vetenskapens värld

3.1 Philosophical Propositions

Vid 20 års ålder färdigställde Agnesi sina filosofistudier p̊a ett liknade sätt som gjordes i den je-
suitiska utbildningsmodellen, där studenterna skulle sammanställa de viktigaste filosofiska teserna
för kursens ämne, vilka skulle publiceras och försvaras i en publik ceremoni. 1738 publicerades hennes
teser under titeln Propositiones philosophicae, eller Philosophical Propositions. Verket tillägnades
hennes privatlärare Belloni med en hyllning till hans vägledning i hennes filosofi- och matematik-
studier, samt en eloge till hans livsl̊anga hedrande av Lombardiets skolning, kyrka och civilt liv.
Philosophical Propositions åsk̊adliggjorde Agnesis läroplan väl, där vissa av teserna baserades p̊a
diskussionerna hon fört under faderns akademiska kvällar. Verkets 191 propositioner presenteras
koncist och kortfattat p̊a latin, men tillhandah̊aller en mindre nyanserad bild än Agnesis personliga
anteckningar. Trots detta, lyfter Mazzotti fram, är verket, till skillnad fr̊an Agnesis privata brev
och anteckningar, ett publikt främjande av den vetenskapliga kulturen som utgör den katolska up-
plysningen i Milano, och därför av värde. Vidare lyfter Betti och De Tullio fram att Philosophical
Propositions representerar den vetenskapliga filosofi som var dominant i Europa under 1700-talet;
ett erkännande av idéer som härstammar fr̊an Descartes, men omgranskade i ljuset av Newtons
teorier. (Betti & De Tullio, 2018, s. 98; Mazzotti, 2007, s. 64-65)

I inledningen upprepar Agnesi förespr̊akandet av kvinnors rättighet till, och lämplighet för,
studier inom vetenskap och konst. Sedan presenteras hennes teser inom logik, ontologi, pneuma-
tologi, samt generell och specifik fysik. Genom verket uttrycks Agnesis uppskattning av Male-
branches apologetiska version av cartesiansk epistemologi, vilket format hennes uppfattning av
kunskap samt hennes syn p̊a förh̊allandet mellan själ och kropp. Hon refererar även till Newtons
naturfilosofi, hon hyllar Newtons rörelselagar och illustrerar en rad tillämpningar inom ballistik,
hydrostatik och geostatik. Mazzotti belyser tv̊a punkter som framkom i Agnesis filosofiska teser
som skulle bli centrala i hennes senare arbete inom matematik. För det första, likt Malebranche
kombinerar Agnesi vetenskaplig undersökning med ett grundläggande apologetiskt syfte. Detta in-
nebär inte bara att ett vetenskapligt projekts design avslöjar forskarens st̊andpunkt, utan även att
egenskaperna och praktiken som involveras i ett vetenskapligt projekt anses relevanta för forskares
spirituella liv. För det andra tillskrev hon en priviligierad ställning till matematik, hon använde
termen scientia5 exklusivt för geometri och aritmetik. Trots att hon uttryckte att all empirisk kun-
skap var i huvudsak bristfällig och öppen för debatt, insisterade hon p̊a att det inom matematik
finns sanningar som bevisas med absolut säkerhet. Med andra ord uttrycker sig Agnesi här som
en matematikfilosof, där hon anser att matematiken är den vetenskap som utgör den mest sanna
formen av kunskap. (Findlen, 2011, s. 253; Mazzotti, 2007, s. 64-65; Mazzotti, 2001, s.669 )

I verkets del om pneumatologi, det vill säga i diskussionen om relationen mellan själ och kropp,
förespr̊akar Agnesi Malebranches ockasionalism som den rimligaste läran, d̊a hon hävdar att den bäst
förenar förnuft med tro. Hennes uppfattning om kunskapsinhämtning följer även den Malebranches
tes, där hon uttrycker att människans lärande är en passiv process, där hjärnan inte agerar, utan
snarare förnimmer. (Mazzotti, 2001, s. 669)

S̊aledes tillhandah̊aller Philosophical Propositions ett klargörande av Agnesis matematikfilosofi,
samt ytterligare ett förespr̊akande av kvinnors rättighet till utbildning. Dessutom kan verket betrak-
tas som ett tydligt exempel p̊a Agnesis begränsande omständigheter och ovanliga förutsättningar.
Detta eftersom verket liknar den examinationsform som ägde rum vid de bästa kollegiumen, kol-
legium som inte var tillgängliga för Agnesi av den anledningen att hon var kvinna. Men trots denna
begränsande faktor hade Agnesi tillg̊ang till ett personligt utbildningssystem i form av hennes pri-

5Latin för kunskap
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vatlärare och familjens akademiska kvällar, som möjliggjorde att hon kunde publicera denna sam-
manställning av filosofiska och naturvetenskapliga teser. Betti och De Tullio lyfter fram att verket
dessutom gjorde Agnesi än mer välkänd utanför Milanos gränser, samt bidrog till ett ökat intresse
för den katolska upplysningens kultur. (Betti & De Tullio, 2018, s. 94)

3.2 En del av upplysningens reformer

Agnesi och hennes privatlärare Rampinelli var tv̊a av de första att förespr̊aka undervisning i in-
finitesimalkalkylen. I och med detta tillhörde de b̊ada en reformrörelse vars syfte var att introducera
moderna koncept och analystekniker utan att förändra fältets grundstenar och för att samtidigt
bevara integriteten i den traditionella disciplinens gränser. Under denna tid fanns inte den mod-
erna distinktionen mellan ren och tillämpad matematik, utan distinktionen mellan matematik och
filosofi baserades p̊a en tydlig avgränsning; matematiskt resonemang uppkom av metoder som var
kvantitativa och demonstrativa, medan filosofiskt resonemang härleddes av metoder som var logiska
och disputativa6. Rampinelli var en av de mest framträdande matematikerna under 1750-talet i
Lombartiet, och med en hängivelse till spridningen av de analytiska metoderna samt av infinites-
imalkalkylen genom sin undervisning visar hans arbete p̊a en noggrann separation av de tekniska
aspekterna av matematikpraktik fr̊an de potentiella filosofiska ideologierna som kunde associeras
med denna. Rampinelli, som var professor vid Universitetet i Pavia, handledde Agnesi i hennes
studier fr̊an 1940, n̊agot som kommer återkommas till i nästa sektion.

Mazzotti lyfter fram att dessa religiösa naturfilosofers och matematikers arbete behöver först̊as
i kontexten av den bredare rörelsen runt dem, nämligen den institutionella och kulturella katolska
reform som ägde rum. En av de mest framst̊aende ledarna av denna reform var den belästa his-
torikern Antonio Ludovico Muratori, som var inflytelserik under det tidiga 1700-talets Milano. Hans
historiografiska metod, kampanjer mot Vatikanens kulturella normer, och religiösa reformism blev
tongivande inte bara i Italien, utan även i Spanien, Portugal och de tyskspr̊akiga länderna. Tack vare
stöd fr̊an p̊ave Benedict XIV n̊adde Muratoris inflytande sin höjdpunkt under 1740-1750. Muratori
ägnade sig främst åt fr̊agan om gränsen mellan tankefrihet och religiös tro, och försvarade en katoli-
cism som var antibarock och ’resonabel’, vilket ofta stod i kontrast mot den jesuitiska st̊andpunkten.
Muratoris reformism cirkulerade i Agnesis kretsar, och hans böcker återfanns i familjens bibliotek.
Den upplysta katolicismen fick ett betydande upplyft i Bologna d̊a Benedict XIV hade visat sitt stöd
för en modernisering av universitetsundervisningen sedan tidigt 1730-tal. Denna reformrörelse var
p̊a m̊anga vis annorlunda än den traditionella jesuitiska läran, fr̊an dess liturgi till dess didaktiska
metodologi, däribland förespr̊akade reformrörelsen att italienska skulle ersätta latin i undervisning
och litteratur, en skiftning som vi kan se Agnesi vara en del av i nästa sektion. I Milano var
ärkebiskop Guiseppe Pozzobonelli, vid posten fr̊an 1743 till 1783, den främsta representanten för
reformiströrelsen. Pozzobonelli var kyrklig anhängare till Benedict XIV, och en av Agnesis skyddspa-
troner. Han förespr̊akade en mer ’resonlig’ spiritualitet grundad i föreningen av hängivenhet och
generositet, där kvinnors förändrade roll var central - och i och med detta förespr̊akades utbildning
av kvinnor. (Mazzotti, 2001, s. 661-664)

Det är tydligt att katolska kyrkan reagerade mot den ökade sekulariseringen av kulturellt och
socialt liv genom att initiera en reform av dess liturgi, andaktsutövning och allmänna sociala
funktion. Den förnyade missionärsandan och öppnandet av dörrar som tidigare varit stängda för
marginaliserade grupper, s̊asom kvinnor, kan ses som ett försök av kyrkan att motverka att religiös
likgiltighet ökade bland m̊anga urbana patricier som tidigare varit en aktiv del av kyrkan. Försöket
att säkerställa överlevnad av den traditionella katolska kulturen var speciellt framg̊angsrikt i Mi-
lano. Vid början av 1700-talet var det lombardiska samhället mindre mottagligt för innovation än
dess angränsande regioner; dess aristokrati, med medlemmar som utbildats vid jesuitiska och barnd-
abitiska institutioner vars läroplan var utformad för att bevara och överföra traditionella värderingar,

6I traditionella termer skulle detta uttryckas som mixad matematik
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hade betydlig politisk och ekonomisk makt. Som följd av detta var akademiska institutioner i Lom-
bardiet mindre öppna för kulturell innovation än dess grannregioner, dess institutioner för vetenskap
var instabila och undervisning i fysik och matematik förblev i religiösa ordens händer fram till mitten
av 1700-talet. Som följd av detta introducerades den moderna vetenskapen i Lombardiet som en
kreativ anrättning av experimentella metoder och matematiska tekniker av män och kvinnor inom
traditionella institutioner, s̊asom universitet och kollegium, och ämnade att försvara en i grunden
traditionell kunskapsstruktur. (Mazzotti, 2001, s. 664)

Fr̊an 1734 var Lombardiet involverat i det polska tronföljdskriget och senare involverades re-
gionen även i det österrikiska tronföljdskriget. Detta resulterade i att Milanos salongskultur, som
till stor del drevs av ett f̊atal familjer och en del sm̊a och kortlivade privata akademier, förblev
stillast̊aende under nästan tv̊a decennier. Den politiska kamp som fördes mellan lokala fraktioner
inom aristokration bidrog även det till att den milanesiska katolska upplysningen inträdde en period
av kris. Familjen Agnesis salong förblev dock centrum för Milanos sociala liv, tack vare Agnesis
framträdanden. S̊aledes genomgick Agnesi under 1739 ytterligare en period med återkommande
publika framträdanden, vilket resulterade i att hon uttryckte missnöje med det liv hennes far skapat
för henne. Agnesi förmedlade att hon ville ing̊a i ett nunnekloster för att uppn̊a en livsönskan om
att isolerat kunna studera och arbeta mot fattigdom, en önskan som starkt förnekades av hennes
far eftersom den publika synligheten av dottern var en fundamental del i hans strävan efter so-
cial avancering. Agnesi lydde faderns ord, men förhandlade fram tre önskem̊al; att hon fick klä
sig enkelt och anspr̊akslöst, att hon fick besöka San Nazaros kyrka när hon önskade, samt att hon
inte behövde besöka baler, teatrar och liknande. Agnesi gick med p̊a att tillfälligtvis besöka de
akademiska kvällarna i fortsättningen, men det finns inte n̊agon bevisning p̊a att hon genomförde
ytterliga formella disputationer vid sin fars tillställningar. I och med detta hade Agnesi tagit beslutet
att dra sig tillbaka fr̊an social synlighet, vilket hon s̊ag som ett första steg mot det liv hon strävade
efter; hon var övertygad om att det var Guds syfte att hon skulle hjälpa den lidande mänskligheten.
Vid denna tidpunkt önskade hon även avsluta sina studier inom naturfilosofi och fördjupa sina kun-
skaper inom matematik, och när 1740 kom var Agnesis publika liv över. (Kennedy, 1987, s. 1;
Mazzotti, 2007, s. 67-68; Mazzotti, 2001, s. 670; Osen, 1974, s. 41)

S̊aledes var Agnesi en protagonist för den kulturella rörelse som utgjorde den katolska upplysnin-
gen i Milano. Hon var en del av den grupp representanter som främjade modern vetenskaplig
kultur inom det traditionella katolska systemet för kunskap, som förespr̊akade en modernisering av
matematiken och införandet av experimentella metoder l̊angt innan upplysningen i Italien n̊adde sin
höjdpunkt under den andra halvan av 1700-talet. Agnesi s̊ag matematisk analys som en intellektuell
praktik som spelade en viktig roll i den troendes spirituella liv. Vidare belyser Mazzorri att omtanken
om att styrka och modernisera utbildning var centralt för Agnesi, b̊ade inom hennes skrivande och
hennes spirituella engagemang. Hon, bland Muratori, Pozzobonelli, Benedict XIV och m̊anga andra
inom den katolska upplysningen, strävade efter att förbättra utbildning för unga och fattiga, och
hon argumenterade för en mer effektiv integration av modern vetenskap i den katolska pedagogiken,
samt för inkluderandet av kvinnor i utbildningssystemet. Genom sin pedagogik kombinerade Agnesi
religion och vetenskap: b̊ade i undervisningen för sina syskon och under sina lektioner i katekesen
samt i publicerade verk. (Mazzotti, 2001, s. 672-673, s. 683)

Efter 1740 fördjupade Agnesi sig i teologistudier, ett val som möttes av ett välkomnande av
den milanesiska kyrkan till en s̊adan grad att hon gavs tillg̊ang till en rad värdefulla och förbjudna
skrifter. Detta tyder p̊a att Agnesi snart befann sig i det högsta skiktet av den prästerliga hierarkin
b̊ade i Milano och i Rom. Alla aspekter av socialt liv i 1700-talets katolska städer präglades av
och strukturerades runt religiösa praktiker och objekt. Milanos väsentliga religiösa infrastruktur
gjorde staden till den näst mest betydande katolska staden efter Rom. Agnesis religiösa medveten-
het hade ökat med hennes studier, och som presenterat i hennes filosofiska teser, är en av hennes
grundläggande tankar att förnuft spelar en essentiell roll i det spirituella livet, vilket möjligtvis for-
mats eller inspirerats av läraren Tagliazucchis förespr̊akande av reson. Hon ans̊ag att de idéer som
präglade motreformationen grundades i fantasi framför intellekt, vilket hindrade en klar först̊aelse av
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människans religiösa plikter, och därmed riskerade att förstöra den troendes spirituella upplevelse.
Med först̊aelse för de samtida förutsättningarna valde hon att använda de verktyg hon hade för att
förespr̊aka nya modeller för en upplyst katolsk religiositet. (Mazzotti, 2007, s. 70-74)

I sitt arbete med att styrka marginaliserade gruppers utbildning började Agnesi undervisa vid
The Schools of Cristian Doctrine i Porta Romana, där barn fr̊an de lägre sociala skikten gavs religiös
utbildning. Det var ovanligt – och till och med ans̊ags olämpligt – att personer fr̊an aristokratin
stöttade och engagerade sig i skolorna, men Agnesi undervisade unga flickor i läsning n̊agra timmar
varje söndag och helgdag, d̊a skolorna var öppna. S̊a sm̊aningom blev Agnesi ”Priora della Dottrina
Cristiana” (”Prior of the Cristian Doctrine”), det vill säga skoldirektör vid skolorna, med ansvar
över undervisningen av grundläggande katekesförhör och utvärderingen av varje barns utveckling,
samt att avgöra om de var beredda att motta sakramenten. (Mazzotti, 2007, s. 76-77)

3.3 Analytical Institutions

Även om Agnesi dragit sig tillbaka fr̊an det socialt aktiva livet under tidigt 1740-tal hade hon inte
lämnat vetenskapens värld. Agnesi fortsatte en filosofisk korrespondens, främst gentemot Crivelli
och Bianchi, gällande de mest intressanta passagerna i hennes Philosophical Propositions, innan hon
började arbeta med vad som skulle bli den första läroboken i matematik. Som tidigare nämnts
handledde Ramiro Rampinelli Agnesi i hennes studier vid denna tidpunkt. Rampinelli var en av de
första som förespr̊akade undervisning av den moderna infinitesimalkalkylen, vilken han uppmuntrade
Agnesi att fördjupa sig i, och vägledde hennes arbete mot vad som skulle bli hennes största verk.
Under denna tid studerade Agnesi Charles René Reyneaus Analyse démontré (1708) systematiskt.
Detta utgjorde ett försök att samla de nya matematiska upptäckterna under 1600-talet. Studierna
resulterade i publikationen Instituzioni Analitiche ad uso della gioventu italiana (Analytiska institu-
tioner för användning av unga italienare), som här kommer refereras till som Analytical Institutions,
publicerad år 1748. (Kennedy, 1987, s. 1-2; Maor, 1998, s. 108-109) Rampinelli introducerade Ag-
nesi till en större gemenskap forskare inom matematik och naturfilosofi, som specialiserade sig p̊a de
omr̊aden som Agnesi arbetade med. Bland dessa fanns greve Riccati, adelsman, filosof och matem-
atiker, som Agnesi introducerades för 1745, en tidpunkt där stora delar av Analytical Institutions
var färdigställd. Vidare presenterade greve Riccati Agnesi för hans söner Giardano och Vincenzo,
som var en ung jesuitisk matematikprofessor. Vincenzo och Giordano hjälpte Agnesi med att ko-
rrekturläsa Analytical Institutions, medan Riccati tillhandahöll en kritisk blick till Agnesis val av
exempel. Än en g̊ang hade Agnesis sociala nätverk verkat till hennes favör. (Findlen, 2011, s.
247-258; Mazzotti, 2001, s. 661)

Det är möjligt att se Agnesis tidigare arbete kring L’Hôpitals Analytical Treatise on Conic Sec-
tions som början p̊a arbetet med Analytical Institutions. Findlen p̊apekar att även ett annat verk
p̊averkade Agnesis arbete, nämligen den venetianska upplagan av Émilie du Châtelets Institutions
of Physics fr̊an 1743, som var ett resultat av Châtelets önskan att undervisa hennes son, och som
återfanns i Agnesis familjebibliotek. Agnesi, som var inspirerad av tidigare nämnda italienska re-
formatörer s̊asom Muratori, beskrev sitt verk som en lärobok för Italiens unga, men hänvisade
även arbetet till hennes plikt att undervisa hennes yngre bröder. Liknande belyser Châtelets in-
ledande ord att kvinnors vetenskapliga kunskap fyller en pedagogisk funktion i deras undervisande
av pojkar. Findlen menar att, p̊a samma sätt som Philosophical Propositions demonstrerade hennes
överlägsenhet mot Bassi, var Analytical Institutions formad för att överträffa Châtelets framg̊angar.
Findlen lyfter även fram att det, förutom den intellektuella betydelsen av verkets framställande av
analys som en metod – vilket skulle generera ytterligare utveckling inom omr̊adet - fanns politiska,
religiösa och kulturella anledningar till att producera en inhemsk matematiklärobok p̊a italienska.
(Findlen, 2011, s. 256-257)

Analytical Institutions säkerställde Agnesis berömmelse som en av de främsta matematikerna
under 1700-talet, men utgjorde även en överd̊adig presentation av den kunskap hon samlat och dess
betydelse för hennes familjs sociala stigning. Verket var en tidig systematisering av infinitesimal-
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kalkylens tekniker, och p̊a grund av dess tydlighet användes den i m̊anga år även om den snart
överträffades konceptuellt av mer avancerade texter. Verket förblev populärt i Italien under 1700-
talets andra halva, och gavs även hyllningar i andra delar av Europa. Verket n̊adde en bredd
av läsare, fr̊an vetenskapliga kretsar och akademier, till ledande naturfilosofer i Europa, och även
medlemmar av den sociala eliten läste verket. Bassi hyllade hennes bidrag till lärande och hedrande
av det kvinnliga könet, professor Giovanni Poleni berömde Agnesis försvarande av kvinnors rättighet
till utbildning och uttryckte att hon ärat sitt land. Mazzotti hävdar att verkets historiska relevans
inte utgörs av dess betydelse för den västerländska matematikens utveckling, d̊a Agnesi inte tillskrivs
n̊agra avgörande matematiska upptäckter, utan för att författaren var en kvinna, under en tid när
nästan inga kvinnor fick utbildning inom matematik p̊a en avancerad niv̊a. (Findlen, 1995; Findlen,
2011, s. 258; Mazzotti, 2007, s. xiii)

Redan innan Analytical Institutions publicerades hade det valts in som en del av Accademia
delle Scienze i Bologna7, efter Rampinellis rekommendationer, vilket gjorde Agnesi välkänd över
landet. Som tidigare nämnts uttryckte Agnesi att verket publicerades i syfte att undervisa hennes
bröder och andra italienska unga, men hon uttryckte ytterligare en anledning till att verket skulle
publiceras. Nämligen det faktum att verket var producerat under en kvinnlig monark: kejsarinnan
Maria Theresa av Österrike, som d̊a styrde över Lombardiet. Med närvaron av en kvinnlig monark,
och med intentionen att detta skulle främja publikationen av ett matematiskt verk skrivet av en
kvinna, dedikerade Agnesi boken till kejsarinnan Maria Theresa. Som resultat skickade kejsarinnan
en g̊ava i form av en kristallbox med diamanter och en diamantring till Agnesi. P̊ave Benedict XIV
hyllade Agnesi och hennes verk genom att skänka Agnesi guldsmycken och en guldmedalj, samt
genom att titulerade henne hedersprofessor vid Universitetet i Bologna den 5 oktober 1750. Under
denna tid av upplysning var b̊ade Maria Theresa och Benedict XIV relativt upplysta monarker, och
som tidigare nämnt l̊ag Italien i framkant i att ha haft en l̊ang tradition av kvinnliga professorer.
Trots professorstiteln, och att hon var innehavare av stolen för matematik, naturfilosofi och fysik
vid Bolognas universitet undervisade Agnesi aldrig där, även om hon möttes av p̊atryckningar fr̊an
m̊anga h̊all. Bassi, som var den första kvinna att tituleras professor vid universitet och som aktivt
undervisade, uttryckte kritik mot Agnesis fr̊anvaro. I stället s̊ag Agnesi positionen främst som en
hederstitel; hon tackade p̊aven med aktning men stannade i Milano för att hänge sig åt volontärarbete
och teologistudier, vilket kommer återkommas till i sektionen om Agnesis liv efter matematiken.
(Betti & De Tullio, 2018, Findlen, 1995; s. 95; Kennedy, 1987, s. 2, Maor, 1998, s.109)

Under mitten av 1700-talet var infinitesimalkalkylen fortfarande i utvecklingsstadiet, där nya
procedurer och satser konstant adderades till dess grund. Analytical Institutions blev den första
omfattande textboken om differential- och integralkalkylen sedan L’Hôpitals tidiga bok. Verket var
en tydlig representation av cartesiansk analytisk geometri och innehöll även idéer inom differential-
och integralkalkylen av matematiker som Newton, Leibniz, Euler och Bernoulli. Agnesi uttrycker att
hon först åsyftat att översätta verket till latin, vetenskapens spr̊ak vid tidpunkten, men bestämde sig
för att inte genomföra översättningen utan behöll verket p̊a italienska med argumentet att det p̊a s̊a
sätt skulle n̊a högsta möjliga tydlighet, samt att det skulle göra verket tillgängligt för s̊a m̊anga unga
italienare som möjligt. Denna tydlighet är vad som främst hyllats av senare kommentatorer. Verkets
fortsatta betydelse och användbarhet bekräftas av dess senare översättning till franska och engelska.
John Colson, som var lucasiansk professor vid Universitetet i Cambridge, och som 1736 publicerade
den första kompletta expositionen av Newtons Method of Fluxions and Infinite Series, översatte
Agnesis verk till engelska. Colson lärde sig italienska för ändam̊alet och trots att översättningen
var färdigställd under 1750 publicerades den inte förrän 1801 i London, d̊a även den brittiska ung-
domen gavs samma möjlighet som den italienska ungdomen hade givits. Även dess översättning
till franska år 1775 av Piere Thomas d’Antelmy visar p̊a dess fortsatta användbarhet som lärobok i
differential- och integralkalkylen mot slutet av 1700-talet. Analytical Institutions användes utbrett
i Italien, och Joseph Louis Lagrange uttryckte att boken var ett av de verk han närmast studer-

7Bolognas vetenskapsakademi
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ade, efter Euklides Elementa och Alexis Claude Clairauts Algèbre, men innan han studerade Euler
och Bernoulli. Analytical Institutions förblev en av de första och mest kompletta verken om finit-
och infinitesimalkalkylen och ersattes inte för den rollen tills Eulers serie av systematiska texter om
kalkylen publicerades senare under århundrandet, med start av Introductio in Analysin Infinitorum
som publicerades 1948, samma år som Analytical Institutions. Betti och De Tullio lyfter fram att det
trots detta inte fanns en motsägelse eller konkurrens mellan verken, d̊a Analytical Institutions inte
var riktad till professionella matematiker, utan dess populäritet och pedagogiska inriktning resul-
terade i att verket betraktades som den perfekta introduktionen till Eulers mer komplicerade verk.
(Betti & De Tullio, 2018, s. 95; Findlen, 1995; Findlen, 2011. s. 266; Kennedy, 1987, s. 3-4; Maor,
1998, s. 109; Osen, 1974, s.42-43)

Agnesi granskade tryckningen av Analytical Institutions, som färdigställdes mot slutet av 1748
p̊a tryckhuset Richinis pressar, som, finansierat av fadern Pietro hade installerats i Agnesis hem.
Analytical Institutions är en systematisk representation i tv̊a volymer, av algebra, analytisk ge-
ometri, infinitesimalkalkyl och differentialekvationer. Boken best̊ar av 1020 sidor, i tv̊a volymer i
kvartsformat, med ett tillägg av 59 sidor best̊aende av figurer ingraverade av Marc’ Antonio Dal
Rè, vilka kunde vikas ut för att kunna granskas medan boken lästes. Sidorna är av handgjort pap-
per och tryckta med en större teckensnittsstorlek och med breda marginaler. De tv̊a volymerna
inneh̊aller en analys av finita och infinitesimala kvantiteter. Den första berör algebra och den andra
berör analysen om infinita processer. Agnesi hävdade inte sig som upphovsman till de matema-
tiska upptäckterna, utan ämnade att granska materialet djupg̊aende för att försöka forma materialet
utefter dess naturliga ordning. Målet var allts̊a att presentera vad som hittills var känt inom ämnet
p̊a ett komplett och integrerat sätt. Det var här framg̊angen i verket l̊ag; att Agnesi sammanställde
olika matematikers arbete, däribland Newtons fluxionsmetod och Leibnizs differentialmetod. Dessa,
samt andra verk, var åtskilda i olika verk skrivna av olika författare, och vissa även p̊a okända
spr̊ak. Agnesis kunskap inom fältet samt hennes spr̊akkunskaper möjliggjorde hennes arbete, där
hon underlättade för m̊anga framtida aspiranter. (Mazzotti, 2001, s. 680; Osen, 1974, s. 42-43)

Den första volymen av Analytical Institutions, titulerad About the analysis of finite quantities
eller Carteisan algebra, behandlar analysen av finita mängder och diskuterar konstruktionen av
loci8, där koniska sektioner inkluderas. Här berörs även grundläggande problem s̊asom maximum
och minimum, tangenter och inflexionspunkter. Den andra volymen ägnas åt analysen av oändligt
sm̊a mängder, mängder som definieras som s̊a sm̊a att när de jämförs med den oberoende variabeln
är proportionen mindre än n̊agon angiven mängd. Den tredje sektionen behandlar integralkalkylen
och ger en generell bild av den kunskap som n̊atts vid tidpunkten. Agnesi ger en rad specifika regler
för integration och diskuterar funktioner som uttrycks som potensserier. Hon utvecklar tekniker
som är nödvändiga för att hitta kurvors längd, arean av ytor i rummet och volymer av kroppar.
Konvergens berörs inte i verket, vilket gick i linje med samtidens matematik. i den sista delen av
volymen diskuteras invers metod av tangenter och grundläggande differentialekvationer. (Gray &
Malakyan, 1999, s. 264; Osen, 1974, s. 43-44)

4 The Witch of Agnesi, d̊a och nu

4.1 The Witch of Agnesi

Namnet Agnesi kopplas idag ofta samman med Agnesis kurva, mer känd som Agnesis häxa, eller
’the Witch of Agnesi’ i engelska texter. Namnet ’witch’ kommer fr̊an John Colsons felöversättning
av versiera, den italienska formen av det latinska namnet versoria, som b̊ada används för denna
kurva av Guido Grandi redan 1718. Kurvan hade även beskrivits av Isaac Newton, samt av Pierre
de Fermat runt 1630. Grandi gav kurvan namnet scala9 år 1703 i Quafratura circuli et hyperbolae,

8Geometrisk ort
9Italienska för v̊ag
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ett namn som syftar till kurvans användbarhet för att mäta gradation i intensitet för ljuskällor,
och beskrev kurvan i termer av den trigonometriska funktionen ”versine” (”versed sine”). 1718
benämnde Grandi kurvan vid namnet ”versiera”, fr̊an det latinska ordet vertere, som refererar till
det rep som inom sjöfart används för att rotera seglen vid en kursändring. Namnet betyder ”att
vrida”, vilket är en tydlig referens till dess konstruktion, men kan ocks̊a hänvisas till kurvans v̊aglika
form (Mazzotti, 2007, s. 116). John Colson tolkade ”versiera” som en förkortning av ”avversiera”,
som betyder häxa, varp̊a han gav kurvan namnet ”the Witch of Agnesi”. (Betti &De Tullio, 2018,
s. 100)

I Agnesis redogörelse för kalkylen utvecklade hon material och stilar fr̊an norra Italiens leibniziska
tradition, men la stor vikt vid teman som var ovidkommande för denna tradition. Hon anammade
differentialnotationen men hävdade att ’differentialen’ var detsamma som Newtons ’fluxion’. Vidare,
i linje med sin tes insisterade hon p̊a prioritering av geometriska bevis, och förbis̊ag de mekaniska
och hydrauliska tillämpningar som bland andra praktiker s̊ags som centrala. Detta gjorde att Ag-
nesis Analytical Institutions tog en säregen position i Europas matematik, vilket Mazzotti menar
framhävs av omständigheterna runt dess engelska översättning 1801. Detta var i kontexten av den
brittiska debatten om algebrans karaktär och infinitesimalkalkylens grunder. Agnesis lärobok s̊ags
som en värdefull introduktion till algebra och infinitesimalkalkylen inom newtoniansk, det vill säga
geometrisk, tradition till den grad att Agnesis notation för differentialer översattes till fluxioner i
den engelska översättningen. Detta stod som kontrast till de m̊anga brittiska författare som under
slutet av 1700-talet kritiserade Newtons fluxionsmetod. (Mazzotti, 2001, s. 679) I samband med
att Agnesi presenterar tekniker inom cartesiansk analys, studerar Agnesi ekvationen till versiera
samt andra kurvor, i syfte att fastställa den enklaste härledning till att generera kurvorna. Mazzotti
beskriver att kurvan som skulle bli känd som Agnesis häxa hade givits limiterad uppmärksamhet i
tidigare avhandlingar av den anledning att den inte kunde sammankopplas med relevanta mekaniska
eller fysiska tillämpningar, utan att intresset för kurvan l̊ag i dess uppseendeväckande metriska egen-
skaper. Även om de metriska egenskaperna hos Agnesis häxa fortsatte intressera matematiker har
fysiska tillämpningar av kurvan funnits p̊a senare tid.(Betti &De Tullio, 2018, s. 100; Mazzotti,
2001, s. 676)

I Analytical Institutions första volym presenteras algebraiska ekvationer, grafiska lösningskonstruktioner,
geometriska problem och grafer till algebraiska kurvor av olika grader. Agnesi tillhandah̊aller en
grafisk, eller vad hon kallar ”synthetic” konstruktion till varje formel. Agnesi uttrycker att studien
av kurvorna aldrig kan bli fullständig:

“It is possible in two different ways to contruct loci, that is, to describe curves expressed
by equations that exceed the second degree, if however either one or the other can be said to
describe rather than just adumbrate, and give some ideas of these curves”
(Betti & De Tullio, 2018, s. 98)

Därmed menar Agnesi att kurvorna uttryckta i ekvationer inte fulltaligt beskriver kurvan, utan
snarare ger en antydan till hur kurvan ser ut. Agnesi fastställer ekvationen utifr̊an grunden för
det givna problemet, där hon söker särskilda punkter eller egenskaper, exempelvis asymptoter,
skärningspunkter med axlarna eller andra linjer. Hon studerar sedan kurvan genom att använda
flera geometriska konstruktioner, s̊asom linjer och kägelsnitt, eller kända kurvor av högre grad. Ag-
nesi demonstrerar metoderna med lämpliga exempel, där hennes kända versiera utgör en av dessa. I
kapitel V10 i Analytical Institutions presenterar Agnesi denna rationella kubiska kurva som en övning
i geometri , där problemet best̊ar av att hitta en ekvation av en kurva som beskrivs geometriskt. I
Analytical Institutions presenteras problemet som följande:

“Given a semicircle ADC of diameter AC, find a point M external to it, such that, having drawn

10s. 380-382 i Analytical Institutions
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[a line segment] MB normal to the diameter AC that cuts the circle in D, we have
[AB:BD = AC:BM], and since there are infinitely many points M that satisfy the problem, find
their locus.” 11

(Betti & De Tullio, 2018, s. 100)

’The locus’ är kurvan känd som versiera, senare Agnesis häxa. Agnesi formulerar ekvationen, med
hänsyn till lämpliga koordinater som:

y =
a
√
a− x√
x

där parametern a är radien av cirkeln som används för konstruktionen. Idag formuleras funktionen
som inversen till funktionen given av Agnesi, men dess grafer är likadana eftersom hon betraktar
x-axeln som den vertikala axeln och y-axeln som den horistontella axeln. Dess invers är s̊aledes

y =
a3

x2 + a2

Ekvationen ges vanligtvis idag som:

y =
8a3

4a2 + x2

för n̊agon konstant a. Varför ekvationen ges i denna formatering istället för inversen till Agnesis
ursprungliga ekvation förblir otydligt i de texter som studerats. Agnesi presenterade senare en al-
gebraisk metod för att hitta kurvans inflektionspunkt, där hon återgick till kurvan för att illustrera
metoden av derivata för att hitta inflektionspunkter. (Kennedy, 1987, s. 4)

Härmed följer en härledning av ekvationen till Agnesis häxa.

A

C H

M
D

B

a

a

y = 2a

K

x
Figur 1

Betrakta en cirkel med radie a, där punkten A är i origo. Punkten M utgör ortlinjen vi söker, med
koordinater x = |AK| och y = |AB|. Fr̊an problemets villkor har vi att |AB| : |BD| = |AC| : |BM |,
vilket ger xy = |AC| × |BD|. Fr̊an likformighet av de rätvinkliga trianglarna ABD och DBC, samt
triangeln ACD f̊ar vi att |BD| =

√
y(2a− y). Vi kan även lösa ut x fr̊an xy = |AC| × |BD| och f̊a

x =
2a
√
y(2a− y)

y
(1)

11Citerad i moderna notationer
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Genom Pythagoras sats f̊as följande

i 4ABD, |AD|2 = |AD|2 + y2 (2)

i 4DBC, |CD|2 = (2a− y)2 + |BD|2 (3)

i 4QOB, 4a2 = |OB|2 + |BQ|2. (4)

Genom att substituera (2) och (3) till (4) f̊as

4a2 = (|AD|2 + y2) + (2a− y)2 + |BD|2

Eftersom |BD| =
√
y(2a− y) f̊ar vi

4a2 = y(2a− y) + y2 + (2a− y)2 + y(2a− y)

som med hjälp av (1) kan förenklas till Agnesis häxa:

y =
8a3

x2 + 4a2

Vi ska nu betrakta en vanlig beskrivning av konstruktionen av Agnesis häxa.

A

C H

MD2a

y = 2a

Figur 2

För att konstruera kurvan som utgör Agnesis häxa har vi tv̊a punkter, A i origo, och C, där en
cirkel konstrueras med diametern |AC|. Cirkeln har radien a, och mittpunkt i (0, a). Cirkeln har en
dragen tangent i punkten A, det vill säga längst med x-axeln samt en dragen tangent i punkten C,
som är parallell med x-axeln och löper längst linjen y = 2a. För n̊agon punkt D p̊a cirkeln, l̊at H
vara skärningspunkten när en förlängning av sekanten AD skär tangenten som g̊ar genom punkten
C. Linjen AH skär cirkeln i punkten D, där en rätvinklig triangel ritas, med dess kateter parallella
med axlarna och dess hypotenusa utgörs av DH. Punkten M är motst̊aende hörn till hypotenusan.
För att generera kurvan l̊ater vi H röra sig längst tangenten. Agnesis häxa best̊ar s̊aledes av alla
de punkter M som är möjliga att konstruera genom samma val av punkterna A och C, det vill
säga ortlinjen som skapas av alla de hörn som bildas av de räta trianglarna som visas i Figur 3. Vi
kan även konstruera kurvan genom att l̊ata betrakta punkten H som skärningspunkten mellan den
förlängda sekanten AD och linjen y = 2a. Vi kan sedan dra en vertikal linje fr̊an H som skär en
horisontell linje genom D, där dessa linjers skärningspunkt är punkten M , och ligger p̊a Agnesis
häxa. (Gray & Malakyan, 1999, s. 259)
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Figur 3

I Figur 4 nedan har Agnesis häxa ritats ut, där vi kan se att alla möjliga punkter M ligger p̊a häxan.

M

Figur 4

Liknande de flesta verk fr̊an den första halvan av 1700-talet, inneh̊aller Analytical Institutions knappt
n̊agon trigonometri, och inte heller används parametriska ekvationer. Agnesis häxa kan dock f̊as p̊a
parametrisk form fr̊an Figur 5. Vi betraktar vinkeln θ mellan AD och y-axeln. L̊at koordinaterna
till M vara (x, y). Fr̊an Figur 4 ser vi att ∠ADC = 90◦, där AC utgör diametern till cirkeln. I
4ADCs räta hörn har vi AH = AC cos θ = 2a cos θ. Vi l̊ater linjen HM förlängas till punkten K
p̊a x-axeln, samt ritar linjen DR, som d̊a är vinkelrät till DM och parallell med HK. Vi f̊ar d̊a
den rätvinkliga triangeln AHK, där vi har AK = x = HK tan θ = 2a tan θ samt den rätvinkliga
triangeln ADR, där DR = y = AD cos θ = 2a cos2 θ. Vi f̊ar d̊a Agnesis häxa p̊a parametrisk form:

x = 2a tan θ, y = 2a cos2 θ (5)
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A

C H

M : (x, y)
D : (u, v)B

a

a

y = 2a

R K

θ

θ

θ

x
Figur 5

Vi kan d̊a härleda Agnesis häxa uttryck i kartesiska koordinater, utifr̊an dess paramtriska form. Vi
behöver d̊a eliminera θ ur (5). Genom trigonometriska identiteten

1 + tan2 θ =
1

cos2 θ

kan vi uttrycka y i termer av x, genom följande härledning

1 + tan2 θ =
1

cos2 θ
1

1 + tan2 θ
= cos2 θ

y =
2a

1 + tan2 θ

Eftersom
x = 2a tan θ

f̊as

tan θ =
2a

x
,

som insatt i uttrycket för y blir

y =
2a

1 + x2

4a2

.

Som förenklat blir den rektangulära ekvationen för Agnesis häxa

y =
8a3

4a2 + x2
(6)

Fr̊an ekvation (6) kan vi dra en rad slutsatser. Först, gränsvärdet av funktionen d̊a x g̊ar mot
±∞ är lika med 0, vilket visar att x-axeln är en horistontell asymptot till häxan. Vi kan ocks̊a
visa, genom infinitesimalkalkyl, att arean mellan häxan och asymptoten är 4πa2, vilket är cirkelns
area multiplicerat med 4. Detta visas enligt följande. Eftersom häxan är symmetrisk runt y-axeln

21



använder vi denna symmetri i beräkningen:

2

∫ ∞
0

y dx =

2

∫ ∞
0

8a3

x2+4a2
dx =

16a3
∫ ∞
0

1

x2+4a2
dx =

16a3
∫ ∞
0

1

4a2( x
2

4a2 + 1)
dx =

4a

∫ ∞
0

1
x2

4a2 + 1
dx

För integranden 1
x2

4a2 +1
substituerar vi u = x

2a samt du = 1
2adx vilket ger

8a2
∫ ∞
0

1

u2 + 1
du =

8a2
[

arctan(u)
]∞
0

=

8a2
((

lim
t→∞

arctan(t)
)
− arctan(0)

)
=

8a2 × π

2
= 4πa2

Vi har härmed visat att arean mellan häxan och asymptoten är 4πa2. Vidare har häxan tv̊a inflek-
tionspunkter, lokaliserade vid θ = ±π/6. Agnesis häxa utgör s̊aledes ett tydligt och pedagogiskt,
exempel av en kurva som har b̊ade ett maximum och en asymptot. (Gray & Malakyan, 1999, s.
263)

4.2 Tillämpningar

Som tidigare nämnt hade Agnesis häxa diskuterats av andra matematiker före henne - kurvan har
varit ett studieobjekt under århundraden. Fermat nämnde kurvan i sin diskussion om cirkelns
kvadratur och andra kurvor 1630. Senare diskuterade Newton dess konstruktion, och även Gregory
och Leibniz studerade den. 1703 gav Guido Grandi kurvan en definition och beskrivning, men med
Agnesis arbete och Colsons översättning fick den det namn som än idag ofta återfinns i ordböcker
och encyklopedier. Intresset för kurvan fortsatte dock även efter 1700-talet.

4.2.1 Cauchyfördelningens täthetsfunktion

Cauchyfördelningen, inom fysik kallad Lorentzfördelningen, är en sannolikhetsfördelning inom statis-
tik vars täthetsfunktion är en omskalad version av Agnesis häxa. Cauchyfördelningen har varken
första eller andra ordningens moment, det vill säga varken ett väntevärde eller en varians, och följer
varken de stora talens lag eller den centrala gränsvärdessatsen, men är likväl central inom optik,
finans och andra fält. Cauchyfördelningens täthetsfunktion beskrevs 1824 som en del i utvecklin-
gen mot en mer rigorös matematik under 1800-talet, och d̊a i den roll den ofta har idag; som ett
motexempel mot i övrigt generella satser. Täthetsfunktionen upptäcktes tv̊a g̊anger, där Simeon
D. Poisson förefaller vara den första att uppmärksamma att sannolikhetsfördelningen med tätheten
π(1 + x2)

−1 hade intressanta egenskaper, och att den kunde generera motexempel till en rad generellt
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accepterade statistiska resultat. I sitt verk, publicerat 1824, om Laplaces arbete kring minstakvadrat-
metoden beskrev Poisson denna sannolikhetsfördelning och visade med hjälp av karakteristiska funk-
tioner att dess stickprovsmedelvärde har samma sannolikhetsfördelning. Nästan 30 år senare, i en
matematisk dispyt mellan Cauchy och Bienaymé, formulerade Cauchy denna sannolikhetsfördelning,
som kom att kallas Cauchyfördelningen, för att visa p̊a brister inom minstakvadratmetoden. Som
nämnt är Cauchyfördelningen en sannolikhetsfördelning som varken har första eller andra ordnin-
gens moment, vilket beror p̊a att väntevärdets integral blir odefinierad för Cauchyfördelningen, d̊a
täthetsfunktionen inte avtar snabbt nog l̊angt ifr̊an origo. Detta gör Cauchyfördelningen till ett
exempel p̊a en sannolikhetsfördelning med tunga marginaler, vilket i engelskan kallas ”heavy-tailed”
(Stigler, 1974, s. 376; Cohen, 2012, s. 240)

Cauchyfördelningens täthetsfunktion utgör en omskalad version av Agnesis häxa:

f(x;x0, γ) =
1

πγ
[
1 +

(
x−x0

γ

)] =
1

π

[
γ

(x− x0)2 + γ2

]

där x0 ä medianvärdet och γ är en skalningsparameter. I det specialfall d̊a x0 = 0 och γ = 1 f̊as
Cauchyfördelningen i dess standardform:

f(x; 0, 1) =
1

π(1 + x2)

Det har tidigare visats att ∫ ∞
−∞

8a3

x2+4a2
dx = 4πa2

vilket motsvarar Cauchyfördelningens täthetsfunktion

f(x) =
1

π

γ

(x− x0)2 + γ2

där γ = 2a och x0 = 0. (Yankova, 2017, s. 1206)

4.2.2 Runges fenomen

1901 utforskade den tyska matematikern Carl David Tolmé Runge fel som uppst̊ar och dess beteenden
när interpolation med polynom används för att approximera vissa funktioner. När Runge studerade
funktionen f(x) = 1

1+25x2 p̊a intervallet x ∈ [−1, 1] upptäckte han vad som kom att kallas Runges
fenomen. Denna funktion är en omskalad version av Agnesis häxa, som även denna visar ett exempel
p̊a Runges fenomen.

Interpolation används som metod inom matematik för att beräkna funktionsvärden som ligger
mellan redan kända värden. Att approximera en glatt funktion genom att använda interpolation
med polynom med jämnt spridda interpolationspunkter misslyckas ofta p̊a grund av divergens nära
intervallets slutpunkter. Vid försök att anpassa ett polynom till ett antal mätpunkter i planet, kan
allts̊a problem uppst̊a i formen av att kurvan kommer att svänga kraftigt i intervallets slut. Detta
innebär att vid approximering av vissa funktioner kan ett större antal mätpunkter resultera i sämre
approximering, d̊a interpolationen kan divergera fr̊an funktionen som den försöks approximieras till,
snarare än att konvergera till den. Detta problem är vad som kallas Runges fenomen.

Vid Runges interpolation av funktionen

f(x) =
1

1 + 25x2
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p̊a jämnt spridda interpolationspunkter xi p̊a intervallet x ∈ [−1, 1] s̊a att

xi =
2i

n
− 1 , i ∈ {0, 1, ..., n}

med ett polynom Pn(x) av grad ≤ n uppstod ett oscillationsproblem vid intervallets kanter. Det
g̊ar även att bevisa att interpolationsproblemet ökar när polynomets grad ökar, d̊a följande f̊as

lim
n→∞

(
max
−1≤x≤1

|f(x)− Pn(x)|
)

=∞

Detta innebär allts̊a att kurvan kommer att svänga mellan interpolationspunkterna, och ju högre
grad polynomet har, desto kraftigare blir svängningarna. Med denna upptäckt visades att en funk-
tion f(x) kan divergera p̊a delar av intervallet även om f(x) är analytisk p̊a alla andra platser i
intervallet. Upptäckten visade att exaktheten ökar inte nödvändigtvis vid analys av högre grad.
(Boyd, & Ong, 2011, s. 460; Boyd & Xu, 2009, s. 158; Jung & Stefan, 2011, s. 226-229) Samma
fenomen uppst̊ar för Agnesis häxa p̊a formen f(x) = 1

1+x2 p̊a intervallet x ∈ [−5, 5]. Trots att Ag-
nesis häxa är oändligt deriverbar har det visat sig omöjligt att interpolera funktionen med polynom
som använder jämnt fördelade punkter i ett lämpligt intervall. Cupillari och DeThomas visar ett
bevis för anledningarna bakom problemet. De visar att när antalet mätpunkter som används för att
konstruera interpolationen med polynomet ökar, kommer funktionen och polynomet att sammanfalla
vid ett större antal punkter. Men, trots att funktionen f är kontinuerlig, eller oändligt deriverbar
som i fallet med Agnesis häxa, och antalet interpolationspunkter som används är m̊anga, g̊ar det inte
att anta att approximeringens fel som ges av |f(x)−p(x)| kommer att vara litet p̊a det intervall som
undersöks. Denna motsägelse illustreras med Agnesis häxa, och är ett tydligt exempel p̊a Runges
fenomen. Beviset visar att för polynomsekvensen Pn som interpolerar funktionen f(x) = 1

1+x2 p̊a
n+ 1 jämnt fördelade interpolationspunkter p̊a intervallet x ∈ [−5, 5] gäller:

lim
n→∞

(
max
−5≤x≤5

|f(x)− Pn(x)|
)

=∞

allts̊a närmer sig felet mellan interpolationerande polynomet och funktionen oändligheten när antalet
interpolationspar närmar sig oändligheten. Därmed konvergerar inte sekvensen av interpolerande
polynom likformigt till Agnesis häxa trots det faktum att funktionen i sig är oänligt deriverbar och
intervallet är ett slutet intervall. (Cupillari & DeThomas, 2007, 143-152)

5 Biografi: efter matematiken

Under åren efter publiceringen av Analytical Institutions minskade Agnesis engagemang inom veten-
skapen. Till följd av sitt kändisskap gavs hon flera möjligheter till uppdrag s̊asom att ge vetenskapliga
tal, diskutera matematiska problem och granska artiklar och uppsatser, men hon tackade nej upp-
repade g̊anger. De sista dokumenten som visar att Agnesi arbetade inom vetenskap finns i brev fr̊an
1750. Betti och De Tullio lyfter fram att hon främst tyngdes av förväntningarna att uppeh̊alla en kon-
tinuerlig korrespondens, eftersom hon inte ville återg̊a till sitt tidigare publika liv. Agnesi fr̊ansade
sig sin roll som forskare och övergav sitt arbete inom vetenskapen, ett steg som kan förklaras dels
av det faktum att hon färdigställt sin bildning inom filosofi och matematik, samt att hon uppfyllt
de ambitioner hennes far haft för henne. Men kanske främst kan hennes tillbakadragande förklaras
med hjälp av hennes förändrade först̊aelse för förh̊allandet mellan kunskap och tro, samt av att hon
sökte sig mot det som hon uttryckt varit hennes kall - att hjälpa människor i nöd. (Betti & De
Tulliom 2018, s. 96-97; Mazzotti, 2001, s. 681)

Under andra halvan av 1700-talet karakteriseras Lombardiet och den italienska upplysningen av
livliga debatter, men dessa ställde sig Agnesi utanför. När Agnesis far dog i mars 1752, blev hennes
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livsstilsförändring än mer p̊ataglig. Hon avsade sig rättigheterna till familjegendomen i utbyte mot en
livränta som gav henne möjlighet att försörja fler kvinnor i behov. Hon drog sig tillbaka helt fr̊an det
publika livet, begränsade sina studier till enbart teologi och heliga texter, och spenderade sin tid p̊a
spirituell meditation och andaktsfullt volontärarbete. Hon använde sin del av familjens förmögenhet
till att finansiera volontärarbetet, och förvandlade sitt hus i Via Pantano till ett skyddshem för
kvinnor i nöd. Till följd av detta utvecklades en ekonomisk konflikt mellan henne och hennes bröder,
varp̊a hon tvingades lämna familjens hem. 1759 lämnade därför Agnesi familjens palats för att flytta
till en enklare lägehet i närheten, där hon fortsatte med volontärarbete och katekesundervisning för
arbetarklassen, och snart s̊alde hon de g̊avor kejsarinnan Maria Therese givit henne för att finansiera
ett hospice för personer med mentala handikapp. Hon arbetade med kvinnor tillhörade de lägre
samhällsklasserna i stadsomr̊adet, där hon tillhandahöll hjälp och utbildning till föräldralösa barn,
prostituerade, äldre samt fysiskt och mentalt sjuka. Hennes arbetade resulterade i att hon 1768
utnämdes till priorinna av den kristna läran av Milanos ärkebiskop kardinal Giuseppe Pozzobonelli.
När prins Antonio Tolemeo Trivulzio 1771 gav sitt palats till att bli hem till Milanos behövande, blev
palatset Pio Albergo Trivulzio en ny välgörenhetsinstitution för stadens äldre och fattiga. Kardinal
Pozzobonelli förordade att Agnesi skulle anta rollen som direktör för kvinnor vid hemmet. Snart
var Pio Albergo Trivulzio hem för 450 personer i nöd, och Agnesi flyttade in permanent 1783 för
att hänge resten av sitt liv åt institutionen. Vid denna tidpunkt hade Agnesi avsvurit sig all sin
rikedom och tillg̊angar, och levde i fattigdom. Hon arbetade även med att skriva religiösa texter om
förh̊allandet mellan intellektuell forskning och mystiska begrudanden. Hon fortsatte neka samtliga
tillfr̊agningar om vetenskapligt arbete, och avböjde Akademin i Turin när de ombad henne att
examinera Lagranges arbete inom variationskalkylen, med argumentet att det administativa arbetet
och de katekesiska sysslorna vid institutionen upptog all hennes tid. (Mazzotti, 2001, s. 682)

Trots sin sköra hälsa och sina självvalda sv̊ara livsförh̊allanden, fortsatte Agnesi vara fysiskt
aktiv medan ålderdomen smög sig p̊a. Under sina sista år förlorade hon succesivt hörseln och
synen, och drabbades sedan av fall av medvetslöshet och vätska i brösth̊alan, och hon dog slutligen i
lunginflammation 9 januari 1799. Myndigheterna i Milano uppmärksammade nätt och jämnt hennes
bortg̊ang, d̊a krig sargade norra Italien vid tidpunkten. Agnesi begravdes i en gemensam grav för
fattiga personer utanför Porta Romana, i södra delen av Milano. Agnesi tilldelades omedelbart
benämningen Researcher of Christ och hennes gravsten var ingraverad med orden ”noted for piety,
learning and good works”. Ett århundrade efter hennes död, 1899, uppkallades gator i Milano,
Monza och Masciago efter henne, och en graverad sten placerades p̊a torget Piazza de via della
Signora i Florens med en hyllning till Agnesis liv och bedrifter. (Betti & De Tulliom 2018, s. 96-97;
Gray & Malakyan, 1999, s. 267; Kennedy, 1969, s. 480; Kennedy,1987, s. 2-3; Mazzotti, 2001, s.
682)

6 Slutord

Maria Gaetana Agnesi växte upp under en tid när flickors möjligheter var extremt begränsade, men
hon omgavs av omständigheter som p̊a m̊anga olika vis verkade för hennes framg̊ang. Hennes fars
strävan efter ett avancemang i social status pressade den unga Agnesi till ett liv i offentligheten,
men gav henne samtidigt möjlighet till en utbildning som var extremt sällsynt för världens flickor
födda under 1700-talets första hälft. Hon växte upp inte bara omgiven av sina 20 syskon, utan
även omgiven av Europas intellektuella elit. Under familjens akademiska kvällar gavs Agnesi tillfälle
att utveckla sina färdigheter inom en bredd av ämnen samtidigt som hon undervisades privat av
de bästa möjliga lärarna. Dessa lärare, varav de flesta var präster, gav henne ytterligare verktyg
till framg̊ang inom vetenskapen, men bidrog likas̊a till den spiritualitet som skulle dominera större
delen av hennes vuxna liv. Hennes arbete inom matematiken gjorde henne till en protagonist för
den kulturella rörelse som starkt influerade upplysningen i Milano, detta främst p̊a grund av hennes
förespr̊akande av moderna och experimentella metoder inom infinitesimalkalkylen samt p̊a grund av
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hennes förespr̊akande av utbildning för kvinnor. Hennes Analytical Institutions gjorde b̊ade lärande
inom matematik tillgängligt för fler samt utformade ett matematiskt spr̊ak p̊a italienska. Ytterli-
gare gav hennes framg̊ang omvärlden en förebild, d̊a verket var det första matematiska verk som
publicerats av en kvinna. Dessutom, efter alla dessa bedrifter inom vetenskapens värld, spenderade
hon åratal till att hjälpa Milanos behövande, s̊a till den grad att hon än idag stoltserar som ett
helgonporträtt i San Nazaro basilikan. Med detta sagt är det tydligt att Agnesis förutsättningar var
ovanliga och gynnsamma för hennes framg̊ang, men n̊agot som imponerar än mer - och som säkerligen
ocks̊a var avgörande - är hennes spr̊akliga och vetenskapliga beg̊avning samt först̊as hennes h̊arda
arbete och driv.
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