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NOTÃ 

Corespondenþa dintre Pascal ºi Fermat este prezentatã
în italice pentru a fi identificatã cu uºurinþã ºi a înlesni urmã-
rirea firului conducãtor. (Scrisoarea principalã e dezvãluitã
treptat în fiecare capitol.) Alte scrisori din corespondenþa
Pascal–Fermat apar ºi ele în italice. Citatele din alþi autori
sunt culese cu corp de literã mai mic.



PREFAÞÃ

Atunci când editorul Bill Frucht de la Basic Books mi-a
propus sã scriu o carte despre un document matematic care
sã fi schimbat cursul istoriei, mi-a venit imediat în minte
scrisoarea pe care Pascal i-a trimis-o lui Fermat în secolul
al XVII-lea ºi care a întemeiat teoria modernã a probabi-
litãþilor. Oricine a urmat un curs de teoria probabilitã-
þilor va fi auzit povestea acestei scrisori. Dar puþini sunt
cei care au citit originalul sau au cercetat istoria care îl încon-
joarã, iar eu nu fãceam excepþie. Nerãbdãtor sã lucrez din
nou cu Bill (care-mi editase precedentele cãrþi The Math
Gene ºi The Millennium Problems), m-am simþit îndemnat
sã studiez mai îndeaproape faimoasa corespondenþã. Ceea
ce am descoperit m-a uimit. Povestea e mult mai pasio-
nantã decât ºtiam, iar scrisoarea în sine dezvãluie felul în
care douã dintre cele mai mari spirite matematice s-au lup-
tat cu o problemã, poticnindu-se, fãcând erori „elementare“
ºi fiind în cele din urmã rãsplãtiþi prin revelaþii fulgurante.
Când am citit literatura de specialitate dinainte ºi de dupã
aceastã scrisoare, mi-a devenit de asemenea limpede cât
de mare a fost revoluþia sãvârºitã asupra modului în care
oamenii privesc viitorul. Felul în care ne trãim astãzi vieþile
e în mare mãsurã influenþat de ideile matematice expri-
mate în acele câteva pagini.



În afarã de Bill, cu care a fost din nou o bucurie sã lucrez,
acest proiect a beneficiat de sprijinul editorial al lui Cortney
Miller de la Basic Books ºi de sfatul ºi îndrumarea agentului
meu, Ted Weinstein. Profesorul John Stillwell, care a citit prima
variantã a manuscrisului, m-a asigurat cã, deºi sunt mate-
matician, iar nu istoric al matematicii, n-am sãvârºit erori
grave în plan istoric.
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CAPITOLUL 1

Luni, 24 august 1654

Domnule,
1. În ultima scrisoare nu am fost în stare sã vã comunic în
întregime gândurile mele cu privire la problema punc-
telor ºi, în acelaºi timp, ezit s-o fac de teamã cã aceastã
armonie admirabilã la care am ajuns ºi care îmi este atât
de dragã sã nu fie ºtirbitã, fiindcã mi-e teamã cã avem
pãreri diferite despre acest subiect. Vreau sã vã înfãþiºez
întregul raþionament ºi sã vã rog sã-mi faceþi favoarea de
a mã corecta dacã greºesc sau de a mã susþine dacã am
dreptate. Vã cer aceasta cu deplinã bunã-credinþã ºi since-
ritate, cãci nici mãcar nu sunt sigur cã veþi fi de partea mea.1

Luni, 24 august 1654, celebrul matematician francez
Blaise Pascal s-a aºezat la biroul sãu ºi a compus o scrisoare

1. Originalul a fost scris în francezã. Traducerea [în englezã – n. t.]
prezentatã aici aparþine profesoarei Vera Sanford de la Universitatea
Western Reserve, Cleveland, ºi a fost publicatã în cartea editatã de
D.E. Smith, A Source Book in Mathematics (Mineola, NY: Dover,
1959). Volumul lui Smith este sursa tuturor extraselor din corespon-
denþa Pascal–Fermat, în paginile care urmeazã. Completãrile editoriale
îi aparþin lui Sanford. Pascal a numerotat secþiunile scrisorii sale
pentru trimiteri ulterioare. Scrisoarea e dezvãluitã capitol cu capitol,
pe mãsura desfãºurãrii povestirii. La sfârºitul cãrþii, scrisoarea e repro-
dusã în întregime. (N. a.)



cãtre nu mai puþin celebrul sãu compatriot Pierre de Fermat.
Când ºi-a încheiat scrisoarea, nu ajunsese la trei mii de
cuvinte, dar ea avea sã schimbe destinul omenirii. Era pre-
zentatã acolo, pentru prima datã, o metodã prin care oamenii
puteau prezice viitorul.

Ceea ce nu înseamnã cã putem spune ce anume se va
întâmpla; nimeni nu poate face asta, n-o putea face nici mãcar
Blaise Pascal, copilul-minune care la ºaisprezece ani a scris
primul sãu articol ºtiinþific ºi care, pe când era încã adolescent,
nãscocise, meºterise ºi vânduse o maºinã mecanicã de calcul
(Pascalina) care anticipa, în mare mãsurã, maºinile de calcul
comerciale ce aveau sã devinã un lucru obiºnuit trei secole
mai târziu. Scrisoarea lui Pascal arãta în schimb cum putem
prezice viitorul calculând, adesea cu extraordinarã precizie,
probabilitatea numericã de apariþie a unui anume eveniment.

La câþiva ani dupã ce Pascal ºi-a expediat scrisoarea, oame-
nii nu mai priveau viitorul ca pe ceva complet imprevizibil ºi
incontrolabil. Ei puteau calcula probabilitatea ca diverse lucruri
sã se întâmple, iar astfel îºi puteau face planuri. Pe scurt, Pascal
ne-a arãtat cum sã gestionãm riscurile. Scrisoarea sa a creat
prespectiva noastrã modernã asupra viitorului.

RISCUL

Astãzi suntem atât de obiºnuiþi cu ideea cã viitorul ne apare
în termeni de probabilitãþi – ºansele ca sã plouã mâine, ca
preþul caselor sã creascã în urmãtoarele luni, ca un om sã moarã
în urmãtorii cinci ani sau ca teroriºtii sã atace aeroportul inter-
naþional din Los Angeles – încât e greu de imaginat viaþa altfel.
Ne asigurãm vieþile, locuinþele, automobilele ºi vacanþele, ºi
nu ne surprinde cã o companie poate câºtiga bani vânzându-ne
asigurarea. Inginerii care proiecteazã ºi construiesc avioanele
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cu care zburãm ºtiu cã produsele lor au imperfecþiuni, dar,
pentru cã pot calcula cu mare precizie probabilitatea ca imper-
fecþiunea sã provoace o avarie majorã ºi pot determina cã
riscul este acceptabil de scãzut, sunt în stare sã ia hotãrârea
crucialã de a fabrica avionul ºi a-l pune în funcþiune. (NASA
a fãcut în esenþã acelaºi calcul în proiectarea navetei spaþiale,
ºi a ajuns la concluzia cã un dezastru are o probabilitate de
aproximativ unu la douã sute de zboruri, ceea ce a considerat
cã e un risc acceptabil. Calculul s-a dovedit tragic de precis.
Riscul prãbuºirii unui Boeing 777 este mult, mult mai scãzut,
dar companiile care asigurã avioane îl cunosc cu mare precizie.)

Odatã ce omenirea a dobândit un mod de a calcula proba-
bilitãþile evenimentelor viitoare, am putut sã ne planificãm
vieþile cu mult mai mare precizie decât înainte. Nu numai
oamenii de ºtiinþã ºi inginerii, dar ºi oamenii de rând au putut
dintr-odatã sã facã lucruri ºi sã se ducã în locuri care, pânã
atunci, fuseserã domeniul temerarilor, bogãtaºilor sau igno-
ranþilor. Afacerile, politica, apãrarea, rãzboiul, ºtiinþa, ingineria,
medicina, sportul, distracþiile, finanþele, locuinþele, transportul
ºi multe alte aspecte ale vieþii de zi cu zi sunt astãzi înþesate
cu calcule de probabilitãþi.

Chiar ºi cei care nu sunt ºcoliþi în matematica ºanselor
ºtiu cã viitorul nu þine de un destin orb. Putem adesea judeca
ce e probabil sã se întâmple ºi ne putem face planuri în con-
secinþã. Totuºi, înainte ca Pascal sã-i scrie lui Fermat aceastã
scrisoare, mulþi oameni învãþaþi (inclusiv matematicieni de
frunte) credeau cã prezicerea probabilitãþii evenimentelor
viitoare era pur ºi simplu imposibilã.

Capacitatea de a calcula probabilitãþi a transformat practica
statisticii dintr-o biatã culegere de date ºi alcãtuire de tabele
într-o utilizare a datelor pentru a face deducþii ºi a lua hotãrâri
în cunoºtinþã de cauzã. Fãrã capacitatea de a calcula riscul,
nu ar exista pieþe de capital, iar companii internaþionale ca
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Google, Yahoo!, Microsoft, DuPont, Alcoa, Merck, Boeing
ºi McDonald’s n-ar fi apãrut poate niciodatã. Experþii ºi son-
dajele care ne spun azi cine va câºtiga probabil viitoarele
alegeri folosesc în mod direct tehnicile matematice create
de Pascal ºi Fermat. În medicina modernã, metodele statistice
de prezicere a viitorului sunt folosite tot timpul pentru a
compara binefacerile diverselor medicamente ºi tratamente
cu riscurile acestora. În consecinþã, majoritatea oamenilor
din lumea dezvoltatã trãiesc acum mult mai mult ºi mult
mai sãnãtos decât în trecut.

La un secol de la scrisoarea lui Pascal, tabelele cu speranþa
de viaþã stãteau la baza vânzãrilor de rente viagere în Anglia,
iar Londra era centrul afacerilor înfloritoare cu asigurãri
navale, fãrã de care transportul pe mare ar fi rãmas o între-
prindere a celor care îºi puteau asuma riscuri enorme. O altã
moºtenire a acelei corespondenþe este industria cazinourilor.
Este cu adevãrat o industrie, ºi încã una foarte profitabilã,
deoarece cazinourile nu joacã jocuri de noroc – lasã asta
în seama clienþilor. Folosind capacitatea teoriei probabili-
tãþilor de a prezice rezultatele jocurilor de noroc, ele pot
calcula dinainte ºi cu precizie câþi bani vor câºtiga în fiecare
sãptãmânã. Sondajele politice se înºalã uneori; pentru ele,
prezicerea viitorului nu e sutã la sutã sigurã. Dar cazinourile
nu se înºalã niciodatã.

Lista ar putea continua. Gestionarea riscurilor este acum
fundamentalã pentru aproape fiecare aspect al vieþilor noastre.
Ea face parte din felul în care privim viaþa ºi reuºim sã ne
orientãm. Totuºi, când citim scrisoarea lui Pascal cãtre Fermat
ºi vedem cât de greu le-a fost acestor doi mari matematicieni
sã stãpâneascã însãºi ideea de a prezice probabilitatea eveni-
mentelor viitoare, ca sã nu mai vorbim de modul de a o face,
ne dãm seama cã ceea ce considerãm azi de la sine înþeles
a reprezentat un progres uriaº al gândirii umane, care a fost
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posibil numai graþie unui mare efort intelectual. Alþii încer-
caserã descopere acelaºi lucru, ºi eºuaserã.

O LUPTÃ ÎNDELUNGATÃ

Riscul a exercitat întotdeauna o fascinaþie, iar jocurile de
noroc sunt vechi de când lumea. Sãpãturi arheologice în jurul
piramidelor au scos la ivealã astralagi (zaruri fãcute din
arºicele animalelor) folosite de faraoni. Unele dintre aceste
zaruri erau mãsluite, dovedind cã dorinþa de a îmbunãtãþi ºan-
sele cuiva prin viclenie sau mijloace auxiliare a existat dintru
început, chiar dacã pe egipteni nu-i cãlãuzea matematica în
jocul lor. Pe vasele antice greceºti s-au gãsit desene înfã-
þiºând tineri care aruncau oase într-un cerc. Se spune cã
Pilat din Pont ar fi scos la licitaþie veºmântul lui Cristos în
timpul rãstignirii. Sandviciul, numit dupã contele de Sandwich,
a fost inventat pentru cã acesta voia sã mãnânce fãrã a fi nevoit
sã pãrãseascã masa de joc. Este bine cunoscut faptul cã
George Washington juca jocuri de noroc în cortul sãu, în timpul
Revoluþiei Americane.

Miturile ºi legendele sunt, la rândul lor, pãtrunse de fasci-
naþia aleatorului. Mitologia greacã îi prezintã pe zeii din
Olimp dând cu zarul pentru a hotãrî soarta oamenilor. Apoi,
trei fraþi au jucat universul la zaruri, Zeus câºtigând cerul,
Poseidon mãrile, iar Hades, învinsul, fiind condamnat sã stã-
pâneascã lumea subteranã.

Înainte de Evul Mediu însã, nimeni nu bãnuia cã era posi-
bil sã determini probabilitatea unui eveniment viitor cum
e rezultatul unei aruncãri a zarurilor. Se credea cã evenimen-
tele care nu erau predeterminate în vreun fel se aflau în afara
analizei raþionale. Oamenii simþeau cã viitorul e hotãrât de
Dumnezeu; ce trebuia sã se întâmple se va întâmpla negreºit,
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