
 
                     O poveste de Paște 
    Provocarea Brachistochron 
               de William Dunham 
 
   Frații Bernoulli au lăsat o amprentă 
semnificativă asupra matematicii din 
vremea lor. Trebuie spusă o poveste 
suplimentară despre acești frați irascibili, 
competitivi și dispuși la intrecere, o 
poveste care este cu siguranță una dintre 
cele mai fascinante din întreaga istorie a 
matematicii. 
 
Totul a început în iunie 1696, când 
Johann Bernoulli a publicat o problemă 
în revista Acta Eruditorum a lui Leibniz. 
Deși concursurile se desfășurau  în paginile 
docte ale revistelor academice, ele și-au 
păstrat puterea de a face sau de a distruge 
reputații, după cum a observat Johann 
însuși: 
 
     ...se știe cu certitudine că nu există 
aproape nimic care să stimuleze mai mult 
spiritele nobile și ingenioase la munci care 
să ducă la sporirea cunoștințelor decât   
propunerea de probleme dificile și în 
același timp utile, prin a căror rezolvare, 
ca prin nici un alt mijloc, pot ajunge la 
faimă și își pot construi monumente 
eterne în rândul posterității. 
 
Provocarea particulară a lui Johann a fost 
una bună. El și-a imaginat punctele A și B 
la înălțimi diferite față de sol. Există cu 
siguranță o infinitate de curbe diferite care 
leagă aceste două puncte, de la o linie 
dreaptă, la un arc de cerc, la orice alt 
număr de trasee ondulate. Acum 
imaginați-vă o bilă care se rostogolește din 
A în B de-a lungul unei astfel de curbe. 
Timpul necesar pentru a finaliza călătoria 
depinde, desigur, de forma curbei. 
Bernoulli a provocat lumea matematică să 
găsească acea curbă A-B de-a lungul căreia 
bila va rula în cel mai scurt timp. El a numit 
această curbă "brachistochrone", de la 
cuvintele grecești pentru "cel mai 
scurt" și "timp". 
 
O primă presupunere evidentă este aceea 

de a considera A-B drept linia dreaptă care 
unește A și B. Însă Johann a avertizat 
împotriva acestei abordări simpliste: 
 
... pentru a evita judecata pripită, deși 
linia dreaptă AB este într-adevăr cea mai 
scurtă între punctele A și B, ea nu este 
totuși drumul parcurs în cel mai scurt 
timp. Cu toate acestea, curba AMB, al 
cărei nume îl voi da dacă nimeni nu o va 
descoperi până la sfârșitul acestui an, este 
una bine cunoscută de geometri.  
 
Johann a cerut matematicienilor o soluție 
până la 1 ianuarie 1697. Cu toate acestea, 
când a sosit termenul limită, nu primise 
decât o singură scrisoare, de la "celebrul 
Leibniz", care m-a rugat să prelungesc 
termenul limită până la Paștele viitor, 
pentru ca între timp problema să fie 
făcută publică... pentru ca nimeni să nu 
aibă motive să se plângă de scurtimea 
timpului acordat. Nu numai că am fost de 
acord cu această lăudabilă rugăminte, 
dar am hotărât să anunț eu însumi 
prelungirea și voi vedea acum cine atacă 
această excelentă și dificilă problemă și, 
după atâta timp, o stăpânește în sfârșit. 
 
În acest moment, Johann s-a entuziasmat 
cu privire la răsplata pe care i-o va aduce 
rezolvarea problemei brahistochronului. 
Amintindu-ne că el însuși cunoștea soluția, 
remarcile sale despre gloria matematicii ni 
se par  interesate: 
 
“Cine poate să profite repede de premiul pe 
care l-am promis rezolvatorului. Este 
adevărat că acest premiu nu este nici de 
aur, nici de argint, căci acestea nu atrag 
decât sufletele josnice și venale... Mai 
degrabă, întrucât virtutea însăși este cea 
mai dezirabilă recompensă și faima este un 
stimulent puternic, oferim premiul, 
potrivit pentru omul de sânge nobil, 
compus din onoare, laudă și aprobare ...” 
 
În acest pasaj, se pare că Johann se 
pregătește pentru un nou triumf asupra 
celorlalți. Dar el avea o altă țintă mai 
precisă în vizor. Scrie Johann: 
 



... au apărut atât de puțini care să rezolve 
extraordinara noastră problemă, chiar și 
dintre cei care se laudă că prin metode 
speciale ... nu numai că au pătruns în cele  
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mai profunde secrete ale geometriei, dar 
 i-au și extins granițele într-un mod 
minunat; deși teoremele lor de aur, pe care 
își închipuie că nu le cunoaște nimeni, au 
fost publicate de alții cu mult timp înainte. 
Ar putea cineva să se îndoiască de faptul că 
"teoremele de aur" la care se referea el erau 
tehnicile de fluctuațiilor sau că obiectul 
disprețului său nu era nimeni altul decât 
Isaac Newton însuși, un om care 
pretindea că știa despre calcul mult înainte 
ca Leibniz să îl fi publicat în 1684? Apoi, 
pentru a nu lăsa niciun dubiu cu privire la 
natura explicită a provocării sale, Johann a 
pus o copie într-un plic și a trimis-o prin 
poștă în Anglia. 
 

Desigur, în 1697, Newton era profund 
implicat în chestiuni monetare și, după 
cum el însuși a recunoscut, nu mai simțea 
agilitatea minții care i-a caracterizat 
apogeul matematic. Newton locuia atunci 
la Londra cu nepoata sa, Catherine 
Conduitt, iar aceasta preia povestea: 
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Când problema din 1697 a fost trimisă de 
Bernoulli - Sir Isaac se afla în mijlocul 
marii reforme financiare  și nu s-a întors 
acasă decât la ora patru din Turn foarte 
obosit, dar nu a dormit până nu a 
rezolvat-o, adică până la patru 
dimineața.  
Chiar și târziu în viață și obosit după o zi 
agitată de muncă, Isaac Newton a triumfat 
acolo unde majoritatea Europei a eșuat! A 
fost o demonstrație remarcabilă a puterilor 
marelui geniu britanic. În mod clar, el a 
simțit că reputația și onoarea sa erau în joc; 
la urma urmei, atât Bernoulli, cât și 
Leibniz așteptau în culise pentru a-și 
publica propriile soluții. Așa că Newton s-a  
 



ridicat la înălțimea momentului și a 
rezolvat problema în câteva ore. Oarecum 
exasperat, se spune că la un moment dat a 
spus:  
"Nu-mi place ... să fiu ...hărțuit de străini 
în legătură cu lucruri matematice". 
 
Înapoi în Europa, în apropierea Paștelui, 
câteva soluții au ajuns în mâinile lui 
Johann Bernoulli. Curba pe care o căuta 
toată lumea - una care "este bine cunoscută 
de geometri" - nu era alta decât o cicloidă 
răsturnată. După cum am remarcat, 
această curbă importantă fusese studiată 
de Pascal și Huygens, dar niciunul 
dintre acești matematicieni nu își dăduse 
seama că ea va servi de traiectorie  celei 
mai rapide coborâri. Johann a scris cu 
hiperbola caracteristică: "...veți fi    
pietrificați de uimire când vă voi spune că 
tocmai această cicloidă ... a lui Huygens 
este brahistocrona noastră ". 
 
  De Paște, perioada de contestare a 
expirat. În total, Johann primise cinci 
soluții. Erau ale lui și cea a lui Leibniz. 
Fratele său, Jakob, a venit (poate spre 
consternarea lui Johann) cu o a treia, iar 
Marchizul de l'Hospital a adăugat o a 
patra. În cele din urmă, a existat o trimitere 
cu ștampila poștală engleză. Deschizând-o, 
Johann a găsit soluția corectă, deși 
anonimă. Era clar că își găsise perechea în 
persoana lui Isaac Newton. Deși 
nesemnată, soluția purta semnele 
inconfundabile ale unui geniu suprem.  
Există o legendă - probabil de o 
autenticitate îndoielnică, dar totuși de 
mare farmec - conform căreia Johann, 
parțial pedepsit, parțial înmărmurit, a pus 
jos documentul nesemnat și a remarcat cu 
bună știință: "Recunosc leul după laba lui". 
 
___________________ 
 Text: William Dunham, Journey Through 
Genius: The Great Theorems of Mathematics 
(Călătorie prin geniu: marile teoreme ale 
matematicii), Wiley, 1990, pag. 199-202. 
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