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Markiz
de l’Hospital
Autor jednej z najsłynniejszych
reguł analizy matematycznej
oskarżony był o plagiat, choć nie
przypisywał sobie zasługi odkrycia
– po prostu ją kupił. Był też
autorem pierwszego podręcznika
rachunku różniczkowego (1696).

n LECH MALIGRANDA

Życie markiza. Guillaume François Anto-
ine de l’Hospital, markiz de Saint-Mesme,
urodził się w 1661 roku w Paryżu. Pocho-
dził ze starej arystokratycznej rodziny, słu-
żącej królom Francji od roku 1488.

Zamiłowanie do matematyki przeja-
wiał już w dzieciństwie; w wieku lat 15 roz-
wiązał, postawiony przez Pascala, problem
dotyczący cykloidy. Ojciec przeznaczył go
do kariery wojskowej, lecz na przeszko-
dzie temu stanął krótki wzrok młodzień-
ca. Zamiast zostać oficerem, mógł więc
poświęcić czas na studiowanie fundamen-
talnej pracy Leibniza z roku 1684 o ra-
chunku różniczkowym.

W 1688 roku de l’Hospital zawarł zwią-
zek małżeński z Marie Charlotte de Romil-
ley de la Chesnelaye, z którą miał czworo
dzieci, trzy córki i syna.

Od roku 1690 korespondował z Huy-
gensem, a od 1692 – z  Leibnizem. Dla
uzyskania lepszego wykształcenia mate-
matycznego zatrudnił prywatnego nauczy-
ciela, i to jednego z najlepszych matema-
tyków ówczesnych – Jana Bernoullego.
Nauka trwała od jesieni 1691 roku do lipca
1692, początkowo w Paryżu, a następnie
w wiejskiej posiadłości markiza, w wymia-
rze 4 lekcji tygodniowo. W zamian za swo-
je wykłady otrzymywał Bernoulli stałą,
dość pokaźną, pensję. Uczeń robił szyb-
kie postępy i niebawem stał się równopraw-
nym partnerem naukowych dyskusji. Po
zakończeniu wykładów przez 10 lat trwała
korespondencja naukowa obu matema-
tyków.

W roku 1693 de l’Hospital został człon-
kiem Paryskiej Akademii Nauk, a 1696
roku ukazała się jego książka Analiza nie-
skończenie małych dla badania linii krzy-
wych. Rok 1697 to rozwiązanie przez
de l’Hospitala problemu brachistochro-
ny1; w roku 1699, na sugestię Ludwika
XIV, został on pierwszym członkiem ho-
norowym Paryskiej Akademii Nauk, a w
latach 1702 i 1704 był jej wiceprezyden-
tem. 2 lutego 1704 roku de l’Hospital
zmarł w Paryżu na udar mózgu. W roku
1707 pośmiertnie ukazała się jego druga
książka, Traktat analityczny o stożkowych.

1 Szczegółową informację o tym problemie znajdzie Czytelnik w artykule Z. Pogody Klan Bernoullich
„Matematyka” 4/2006 s. 195.
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Wizyta Ludwika XIV w Królewskiej Akademii Nauk
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Pierwszy podręcznik. W 1671 roku Isaac
Newton napisał książkę o swojej „meto-
dzie fluksji”, ale opublikowana została
ona dopiero w 9 lat po jego śmierci, czyli
w roku 1736. Krótkie rozprawy Leibniza
o rachunku nieskończenie małych były
mało  zrozumiałe i nie mogły służyć jako
podręcznik. Jan Bernoulli, wyjeżdżając
z Paryża w lipcu 1692 zostawił swemu
uczniowi rękopis wykładów, które opra-
cował dla niego. Część druga tych wykła-
dów, poświęcona rachunkowi całkowemu,
została później opublikowana w dziełach
zebranych Bernoullego, w 1742 roku.
O części pierwszej sądzono, że zaginęła;
odnaleziono ją dopiero w 1921 roku wśród
rękopisów w bibliotece Uniwersytetu
w Bazylei. W tej sytuacji za pierwszy dru-
kowany podręcznik rachunku różniczko-
wego trzeba uznać książkę de l’Hospitala.

Strona tytułowa książki z 1696 roku bez nazwiska autora

Historię jej powstania opisał autor w liście
do Leibniza, prosząc go o zgodę na wyło-
żenie jego idei, której to zgody Leibniz
udzielił. We wstępie do swej książki de l’Ho-
spital napisał: Muszę wyznać, że jestem bar-
dzo wdzięczny pracy Panów Bernoulli,
szczególnie temu, co jest obecnie profeso-

rem w Groningen, gdyż używałem swobod-
nie ich odkryć, podobnie jak tych Pana Le-
ibniza: dlatego jeśli cokolwiek oni rekla-
mują jako swoje, ja szczerze im to zwracam.

W odpowiedzi na te słowa Bernoulli na-
pisał: Otrzymałem w końcu egzemplarz Pań-
skiej książki (...) Tłumaczy Pan rzeczy bardzo
czytelnie; znajduję też w niej ładny porządek
i dobrze poukładane twierdzenia. Wszystko
jest zrobione w sposób godny podziwu. Zo-
stało to zrobione tysiąc razy lepiej niż ja mógł-
bym to zrobić. Ostatecznie niczego innego nie
pragnę jak umieścić Pana nazwisko na kar-
cie tytułowej2. To by nadało więcej autorytetu
naszej metodzie. Co więcej, książka ta byłaby
jeszcze bardziej pożądana.

Na takim stanowisku stał Bernoulli do
czasu śmierci de l’Hospitala, potem jed-
nak zmienił pogląd.

Dziwny kontrakt. Fakt, że Jan Bernoulli
okazał tak znaczną pomoc de l’Hospita-
lowi w nauce i opracowaniu książki, tłu-
maczy się głównie materialnym zaintere-
sowaniem szwajcarskiego matematyka.
W 1691 roku Bernoulli miał 24 lata i był
bezrobotny, a de l’Hospital był markizem,
miał 27 lat i był uznanym uczonym. Po
wyjeździe Bernoullego w lipcu 1692 roku
do Bazylei lekcje analizy odbywały się
dalej listownie, a w liście z 17 marca tegoż
roku de l’Hospital zaproponował mu rocz-
na pensję 300 liwrów (podobno pół pen-
sji profesora) z obietnicą podwyżki. Wa-
runkiem było, że Bernoulli weźmie na
siebie opracowywanie interesujących mar-
kiza problemów, będzie zawiadamiał go,
i tylko jego, o swych nowych odkryciach,
a także nie pośle nikomu kopii swoich
wykładów, powierzonych swego czasu
de l’Hospitalowi. Akceptacja była szybka.

2 książka została wydana anonimowo
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Bernoulli potrzebował pieniędzy, tym bar-
dziej, że w styczniu 1694 roku zaręczył się,
a posadę profesorską w Groningen otrzy-
mał dopiero w 1695 roku.

Tego dziwnego kontraktu obie strony
przestrzegały aż do wydania Analizy nie-
skończenie małych. Bernoulli otrzymał od
de l’Hospitala w 1694 roku 300 liwrów,
w 1695 – 200 liwrów, w 1696 – 300 liwrów.

Problem autorstwa. Patrząc z zazdrością
na rosnący sukces książki Jan Bernoulli –
najpierw w listach do przyjaciół, a po
śmierci de l’Hospitala także w druku –
zaczął wysuwać swoje pretensje w sposób
coraz bardziej konkretny i wyraźny. W
1707 roku napisał w liście do Varignona:
de l’Hospital nie miał większego udziału niż
przetłumaczenie z łaciny na francuski ma-
teriału, który ja mu dałem.

Historycy matematyki byli podzieleni
odnośnie oceny tych wydarzeń, ale szcze-
gółowa analiza G. Enestroma, dokonana
w 1894 roku, przyniosła konkluzję, że pre-
tensje Bernoullego nie są całkiem uzasad-
nione. Drugie wydanie książki, tym razem
z podanym na okładce nazwiskiem de l’Ho-
spitala, ukazało się w 1715 roku (11 lat po
śmierci markiza).

Strona tytułowa drugiego wydania książki z 1715 roku z na-
zwiskiem autora

Następne trzy wydania tej książki po fran-
cusku mają daty: 1716, 1720, 1735. Uka-
zały się też liczne komentarze i uzupeł-
nienia dzieła oraz tłumaczenia na łacinę
i angielski.

Tak wielkie powodzenie książki spowo-
dowane zostało przez jej wybitne zalety
pedagogiczne: jasna i zajmująca treść, bo-
gaty wybór szczegółowo omówionych pro-
blemów, jasne tłumaczenie trudnych za-
gadnień, świetny styl – to wszystko jest
własnością de l’Hospitala, który włączył do
niej także wiele własnych opracowań pro-
blemów teoretycznych. Warto także odno-
tować, że de l’Hospital poprawił wiele błę-
dów Bernoullego, na przykład jego wiarę
w to, że całka niewłaściwa z x

1  jest skoń-
czona. Jego książka z 1696 roku, będąca
pierwszym podręcznikiem rachunku róż-
niczkowego, jest wielkim wkładem do ma-
tematyki i nie jest to zasługą Bernoullego.

Omówienie książki. Książka de l’Hospi-
tala Analiza nieskończenie małych dla ba-
dania linii krzywych składa się z krótkiego
wstępu i 10 rozdziałów. We wstępie autor
przedstawia historię powstania nowej ana-
lizy, opierając się na pracach Kartezjusza,
Huygensa i  Leibniza, a także wyraża swoją
wdzięczność wobec Leibniza i braci Ber-
noullich.

Przedstawimy teraz krótko zawartość
poszczególnych rozdziałów.

I. Reguły rachunku różnic (różniczek),
strony 1–10.

Ta część książki rozpoczyna się od po-
dania kilku definicji i aksjomatów. Oto
przykłady:
o Wielkość zmienna definiowana jest
jako taka, co rośnie lub maleje w sposób
ciągły, a wielkość stała to taka, która po-
zostaje niezmienna, pomimo że inne się
zmieniają.
o Różnica (różniczka) [difference, dif-
ferenciel] to nieskończenie mała część,
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o jaką w sposób ciągły zwiększa się lub
zmniejsza wielkość zmienna.

Jest oczywiste, że różnicą wielkości sta-
łej jest zero (stała wielkość nie ma różnicy).
 o Wielkości, różniące się tylko o nieskoń-
czenie małą mogą zastępować jedna
drugą, wielkość zmniejszona lub powięk-
szona o wielkość nieskończenie mniejszą
nie zmniejsza się ani nie zwiększa.
o Każda krzywa składa się z nieskończe-
nie wielu prostych, które same są nieskoń-
czenie małe.

Różniczkę funkcji y = f(x) pojmowano
i określano jako jej nieskończenie mały
przyrost, lecz obliczano jako część główną
tego przyrostu, liniową względem D x.
Przyjmowano więc, że jednocześnie

dy =  y¢D  x + eD  x i dy =  y¢D x.
Algorytm różniczkowania zajmuje

około 5% tekstu, podstawową zaś treść
stanowią zastosowania geometryczne, co
znalazło odbicie w tytule książki.

Zobaczmy na dwóch przykładach jak
obliczano różniczkę:
(1) Różniczką funkcji  yz jest

d(yz) =  ydz + zdy
Dowód. Mamy

d(yz) = (y + dy)(z + dz) -  yz =
= ydz + zdy + dydz =  ydz + zdy

bo dydz jest nieskończenie małe wzglę-
dem zdy i ydz.

(2) Różniczką funkcji y
z  jest

2y
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gdyż y2 + ydy = y2, a to wynika z faktu, że
ydy jest nieskończenie małe względem y2.

Dalej różniczkowanie jest stosowane
w kolejnych rozdziałach do problemów
geometrii:

II. Zastosowanie różniczek do wyznacza-
nia stycznej do krzywej w danym punkcie
(s. 11–40)

III. Problemy maksimum i minimum
(s. 41–54). Tu de l’Hospital zauważa, że
różniczka wielkości rosnącej jest dodatnia,
a malejącej – ujemna.

IV. Punkty przegięcia, ostrza i różniczki
wyższych rzędów (s. 55–70)

V. Krzywizna, ewoluta i ewolwenta (s. 71–
–103)

VI. Obwiednia (s. 104–119)

VII. Obwiednia – ciąg dalszy (s. 120–130)

VIII. Otoczenia systemu krzywych (s. 131–
–144)

IX. Rozwiązania pewnych problemów za-
leżnych od poprzednich metod (s. 145–163).
W tej części znajduje się słynna reguła
de l’Hospitala.

X. Stosowanie różniczek w badaniu krzy-
wych metodą Descartes’a i Hudde’a (s.
164–181). Tu pojawiają się pochodne
cząstkowe.

Pierwsza strona książki de l’Hospitala z 1696 roku
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Spis treści książki de l’Hospitala z 1696 roku

Reguła de l’Hospitala. Reguła ta pojawi-
ła się po raz pierwszy w rozdziale IX książ-
ki de l’Hospitala, na stronach 145–146
z rysunkiem 130. Oto jak opisał ją autor:
Niech linia krzywa AMD (AP = x, PM = y,
AB = a) będzie taka, że wartość współrzęd-
nej y wyraża się ułamkiem, którego licznik
i mianownik są zerami, gdy x = a, tzn. gdy
punkt P zbliża się do B. Wymaga się znale-
zienia wartości współrzędnej BD.

Rysunek ze strony 146 z de l’Hospitala z 1696 roku

Niech ANB i COB będą dwiema krzy-
wymi, mającymi linię AB jako wspólną oś,
takiej natury, że współrzędną PN wyraża
licznik, a współrzędną PO – mianownik

ogólnego ułamka reprezentującego dowol-
ne współrzędne PM; stąd

�

PO
PNABPM �

=

Jest jasne, że dwie krzywe przecinają się
w B; faktycznie PN i PO znikają, gdy P jest
w B. Stąd jeśli rozważamy bd nieskończe-
nie bliskie BD tak, że przetną krzywe ANB,
COB w punktach f, g, to możemy napisać

�

bg
bfAB

bd
�

=

czyli nie jest różne od BD. Zatem musimy
znaleźć iloraz bg i bf. Ale gdy AP będzie AB,
to PN i PO zerują się i ponadto, gdy AP
będzie Ab, to staną sie one bf i bg. Stąd bf
i bg same są różniczkami odpowiednich od-
cinków w B i w b na krzywych ANB i COB
tak, że jeśli rozważymy różniczkę licznika
dzieloną przez różniczkę mianownika bio-
rąc x = a = Ab lub AB, to powinniśmy otrzy-
mać zadane wartości bd lub BD.

De l’Hospital nie używał analityczne-
go języka, bo go jeszcze nie było, wiele
symboli matematycznych wprowadzono
znacznie później (patrz ramka).

Znak  =  wprowadził Robert Recorde
w 1557 roku;
Symbol  ¥  (nieskończoność) wprowa-
dził John Wallis w 1655 roku;
Notację  f(x)  wprowadził Leonhard
Euler w 1743 roku;
Oznaczenie  f ¢(x)  wprowadził Joseph
Louis Lagrange w roku 1797;
Notację  lim.  (z kropką) wprowadził
Simon Antoine Jean L’Huillier w roku
1786;
Oznaczenie  lim  (bez kropki) – Karl
Weierstrass w 1841 roku;
Notację dzisiejszą,  limx®a  wprowadził
Godfrey Harold Hardy dopiero w roku
1908.
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Dzisiaj myśl de l’Hospitala zapisaliby-
śmy następująco: Jeśli f(x) i g(x) są funk-
cjami różniczkowalnymi i f(a) = g(a) = 0,
to
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o ile granica po prawej stronie istnieje.
Dowód de l’Hospitala był sformułowa-

ny słownie bez funkcyjnej notacji i zawie-
rał po prostu stwierdzenie, że
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o ile  f(a) =  g(a) =  0.
Poprawniej to powinno być uzasadnia-

ne w następujący  sposób. Jeśli  f(a) = g(a)=
= 0,  f ¢(a)  i  g¢(a) istnieją oraz nie są zera-
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De l’Hospital nie wierzył w trywialne
przykłady. Pierwszym przykładem w książ-
ce było znalezienie granicy (przykład ten
był zakomunikowany mu przez Jana  Ber-
noullego w liście z 22 lipca 1694 roku)
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Pretensje do autorstwa twierdzenia
zgłosił Jan Bernoulli. Twierdził on, że
twierdzenie to było w jego wykładach z lat
1961–1692. Dodajmy jednak, że nie wszy-
scy wierzyli w pretensje Bernoullego do
twierdzenia, tym bardziej, że Jan Berno-
ulli miał dość trudny charakter i znane są
jego sprzeczki oraz nieporozumienia
z bratem Jakubem i synem Danielem oraz
Newtonem i całą szkołą angielską.

Wiadomo jednak, że w liście z 22 lipca
1694 roku Jan Bernoulli, w odpowiedzi na
pytanie postawione przez de l’Hospitala,
znalazł regułę na wyznaczanie wartości
wyrażeń nieoznaczonych postaci 0

0  (obec-
nie mówimy o wartości granicznej ułam-
ka, którego licznik i mianownik dążą do
0) za pomocą oddzielnego różniczkowa-
nia licznika i mianownika. Na regułę swą
Bernoulli podał prosty dowód geome-
tryczny.

Rezultat ten znalazł się w książce de
l’Hospitala z 1696 roku bez żadnej wzmian-
ki o autorstwie Bernoullego, oprócz po-
dziękowania we wstępie, dlatego reguła
nosi zwykle imię de l’Hospitala. Trudno
jest czasami zmieniać historycznie przy-
jętą nazwę, ale bardziej poprawne jest mó-
wienie o ,,regule Bernoullego-de l’Hospi-
tala”.
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Reguła Bernoullego-de l’Hospitala. Oto
reguła ta we współczesnej formie.

Twierdzenie 1.
Niech funkcje  f, g: (a, b) ® R będą róż-
niczkowalne i przypuśćmy, że
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(3) g¢(x) ¹ 0 dla a < x < b.
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Uwaga. Założenie (3) powoduje, że po-
chodna g¢ musi mieć stały znak na (a, b)
co wynika z faktu, że pochodna funkcji
różniczkowalnej na (a, b) ma tam własność
Darboux i gdyby zmieniała znak, to mu-
siałaby też przyjąć w pewnym punkcie
wartość zero.

W przypadku gdy dodatkowo f(a) =
= g(a) = 0,  f ¢, g¢  są ciągłe i  g¢(a) ¹ 0,  łatwo
jest zobaczyć dlaczego teza zachodzi. Mia-
nowicie
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Współczesny dowód prowadzi się z uży-
ciem twierdzenia Cauchy’ego o wartości
średniej. Ta metoda dowodu pochodzi od
Cauchy’ego (1823).

Kiedy zauważono, że reguła de l’Ho-
spitala zachodzi nie tylko dla wyrażeń
postaci 0

0  ale również dla 
¹

¹ ? Wykłady
Cauchy’ego z r. 1829 zawierają wynikanie
reguły de l’Hospitala dla sytuacji 

¹

¹

z przypadku 0
0 . Nie jest znane wcześniej-

sze rozważanie tego przypadku. Niestety
,,dowód” Cauchy’ego nie jest poprawny
i dlatego trudno jest ustalić pierwszeństwo
dla tego twierdzenia tzn. dokładnie nazwi-
sko autora i datę pierwszego poprawnego
dowodu. Wiadomo jednak, że ten przypa-
dek pojawił się w 1871 roku u du Bois-Rey-
monda oraz w 1893 roku w książce Otto
Stolza.

Twierdzenie 2.
Przy założeniach Twierdzenia 1, gdzie za-
miast (1) mamy
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jest również
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W literaturze można znaleźć wiele uogól-
nień i innych dowodów.

Reguła Bernoullego–de l’Hospitala: kontr-
przykłady. Wszystkie trzy założenia: to, że
granica ilorazu jest postaci 0

0  lub 
¹

¹ , ist-
nienie granicy
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��

OLP

xg
xf

ax ì

ì

�

oraz niezerowanie się pochodnej g¢(x) są
istotne w twierdzeniu de l’Hospitala.Opusz-
czenie jednego z założeń może spowodo-
wać nieprawdziwość tezy. Rozważmy więc
typowe błędy w stosowaniu reguły Berno-
ullego-de l’Hospitala z pytaniem: gdzie jest
błąd w użyciu reguły Bernoullego-de l’Ho-
spitala w poniższych przykładach?
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Przykład 1.
Niech

¯

®

Æ

=

º+

=

�

��

0gdy0
0gdy2

x
xx

xf

¯

®

Æ

=

º+

=

�

��

0gdy0
0gdy1

x
xx

xg
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Co się dzieje z prawdziwością reguły
Bernoullego-de l’Hospitala? Nie ma tu
sprzeczności,  bo granica ilorazu 

��

��

xg
xf  nie

jest postaci 0
0 .

Przykład 2.
Dla funkcji f(x) = x + sin x,  g(x) = x, x Î R
mamy
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sin limlim
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a z drugiej strony
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cos 1limlim +=
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nie istnieje. Równość nie jest prawdziwa,
bo granica ilorazu pochodnych nie istnieje.

Przykład 3.
Dowód (błędny) na ciągłość pochodnej
w dowolnym punkcie a
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czyli każda pochodna jest ciągła!
Pierwsza równość wynika z definicji,

a druga z zastosowania reguły Bernoulle-
go-de l’Hospitala. Druga równość nie za-
wsze jest prawdziwa, bo granica ilorazu

pochodnych nie musi istnieć, a zatem nie
można korzystać z reguły.

Przykład 4.
Rozważmy na R funkcje

f(x) = 2x + sin2x i g(x) = xsinx + cosx.

Wtedy

(i) f(x) > 2x - 1 i g(x) > x - 1 dla x ³ 1,
czyli
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(ii)
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(iii)
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nie istnieje, gdyż
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Nie ma sprzeczności z regułą Berno-
ullego-de l’Hospitala, bo g¢(x) = 0 dla
punktów, w których cosx = 0.

Ostrzeżenie. Czasami stosowanie reguły
Bernoullego-de l’Hospitala nie daje od-
powiedzi lub komplikuje obliczenie gra-
nicy, a można to zrobić prościej.

Przykład 5.
Znalezienie granicy
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było łatwe, natomiast stosowanie reguły
Bernoullego-de l’Hospitala prowadzi do
niepotrzebnych rachunków.



268 matematyka

matematyka dawniej i dziś

12 #

Inne publikacje de l’Hospitala. Oprócz
omawianego podręcznika analizy Guillau-
me François Antoine de l’Hospital opu-
blikował w czasie ponad 20-letniej karie-
ry naukowej około 20 prac matematycz-
nych.

Po jego śmierci w lutym 1704 roku po-
został  manuskrypt drugiej książki, która
została wydana pośmiertnie pod tytułem
Traktat analityczny o stożkowych i ich sto-
sowania do rozwiązywania równań w za-
gadnieniach zarówno określonych, jak nie-
określonych. Był to znakomity podręcznik
geometrii analitycznej, używany jako stan-
dardowy przez prawie 100 lat. W książce
tej de l’Hospital zajmował się przekrojami
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Laureat Nagrody Banacha z 1982 przyznanej
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stożka. Podstawowe własności stożkowych
otrzymał bądź za pomocą równań i alge-
bry, bądź za pomocą metod elementarnej
geometrii.

Dorobek naukowy de l’Hospitala zo-
stał dokładnie opisany w 1949 roku. Zna-
na jest też opinia, że w okolicach 1690 roku
prawdopodobnie najbardziej utalentowa-
nym matematykiem we Francji był de l’Ho-
spital. q

NIERÓWNOŚCI I PRZEDZIAŁY x 280

Spróbujmy odpowiedzieć na dwa następujące pytania.

Czy istnieje funkcja f : R ® R, taka że zbiór rozwiązań nierówności f (x) > 0 jest przedzia-
łem obustronnie domkniętym, a zbiór rozwiązań nierówności f (|x|) > 0 jest przedziałem
obustronnie otwartym (mamy na myśli przedziały niezdegenerowane, czyli postaci (a, b) lub
áa, bñ, gdzie a < b)?

Czy istnieje funkcja f : R ® R, taka że zbiór rozwiązań nierówności f (x) > 0 jest przedziałem
obustronnie domkniętym, a zbiór rozwiązań nierówności f (x) ³ 0 jest przedziałem obustronnie
otwartym?

nadesłał Michał Kremzer


