
Pierre de Fermat (1601-1665) 

Geniální amatér 
 

"Krychle nikdy součtem dvou krychlí není, ani čtvrtá mocnina součtem jiných dvou 

mocnin čtvrtých, a obecně žádná mocnina vyšší než dvě součtem dvou mocnin se stejným 

mocnitelem. Nalezl jsem vynikající důkaz tohoto tvrzení, na tento okraj knihy však jej 

zapsati nemohu, an jest příliš dlouhý." 

 

 

Nesnesitelný pan Fermat aneb spokojený úředník 
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n
 nemá žádné řešení, kterým by byla trojice přirozených čísel, je-li n 

vyšší než 2 (pro n = 2 jde o slavnou Pythagorovu větu, která vyjadřuje přeponu 

pravoúhlého trojúhelníka v závislosti na jejích odvěsnách) - to je nádherně jednoduchý, 

ale obávaný teorém, který si Pierre de Fermat poznamenal na okraj učebnice řeckého 

matematika Diophanta. Po více než 300 let bude odolávat úsilí nejnadanějších 

matematiků a bude je dohánět k zoufalství. Dlouho zůstane nejstarším nevyřešeným 

problémem moderní matematiky: pokoří jej až v roce 1995 skotský matematik Andrew 

Wiles. 

 

Geniální a nesnesitelný Pierre de Fermat se narodil v Beaumont-de-Lomagne v kraji Tarn 

v roce 1601 nebo 1590, pokud to ovšem nebylo v roce 1598. Zemřel 12. ledna 1665 (na 

tom se všichni shodují) v Toulouse nebo v Paříži nebo v Castres (nejpravděpodobnější je, 

že zemřel v Castres a byl pochován v Toulouse). Záhadný požár, který v roce 1880 zničil 

veškeré záznamy rodiny Fermatovy téže noci, kdy zemřel její poslední potomek, úkol 

životopisců nijak neusnadňuje. Jeho otec byl bohatý obchodník s kůžemi a Pierre Fermat 

i jeho bratr Clément si zvolili tehdy typickou cestu společenského vzestupu: pronikli 

mezi úřednickou šlechtu tím, že si koupili úřady. Pierre Fermat, který získal titul bakaláře 

občanského práva na univerzitě v Orléansu a poté v roce 1631 právnický diplom na 

univerzitě v Toulouse, si ve stejném roce zakoupil funkci soudního rady u soudu v 

Toulouse a stal se z něj Pierre de Fermat. O čtyři měsíce později se oženil se vzdálenou 

sestřenicí, dcerou jednoho ze svých kolegů u soudu. Měli dva syny (starší Samuel se stal 

posmrtným vydavatelem svého otce) a tři dcery a žili poklidným životem bohatých 

provinciálních měšťáků - pokud je známo. 

 

Soud v Toulouse se skládal z pěti senátů: dvou vyšetřovacích po 28 členech, 

jedenáctičlenného kasačního senátu, třináctičlenného trestního senátu a velkého senátu o 

devatenácti členech. Pierre de Fermat prošel bez zvláštního lesku a slávy obvyklým 

služebním postupem: nejprve sedm let v občanskoprávním senátu, poté 14 let ve 

vyšetřovacím senátu, a nakonec trestní senát. Mor, který Toulouse zasáhl v roce 1653 a 

na který zemřela řada jeho kolegů, mu zajistil rychlejší povýšení do velkého senátu. 

Fermat sám na mor málem zemřel a předčasně byla oznámena jeho smrt. Rovněž byl 

jmenován členem tzv. ediktového senátu v Castres, jedné z dvoustranných institucí 

zavedených Ediktem nantským k řešení sporů náboženského charakteru mezi katolíky a 

protestanty; jeho členy bylo deset katolických soudců jmenovaných soudem v Toulouse a 



deset protestantských soudců jmenovaných soudem v Castres. Právě v Castres vynesl tři 

dny před smrtí svůj poslední rozsudek. Fermat nikdy nezapomněl na své rodné město 

Beaumont, jehož zvykové právo uspořádal a zastupoval je v různých soudních sporech. 

Na vrcholu své soudní kariéry byl mluvčím toulouského soudu ve vztazích s kancléřem 

Séguierem. Obhajoval mimo jiné rozhodnutí svého soudu zastavit exekuční vymáhání 

daně svobodných rolníků v Akvitánsku, tedy rozhodnutí dosti sympatické. Navrhl 

nahradit tuto mimořádně nepopulární daň půjčkou.  

 

Názory na Fermatovu soudní činnost se různí: podle některých byl jedním z velkých 

právníků své doby, podle jiných žil poklidným životem úředníka a vyznačoval se velkou 

pečlivostí při plnění úkolů, podle dalších pak byl nevalným soudcem, který za služební 

postup vděčil jen odslouženým letům. Máme o něm prazvláštní hodnocení pocházející z 

tajné zprávy zaslané Colbertovi
1
 pravděpodobně při příležitosti Fermatovy žádosti o 

povýšení, která byla zamítnuta: "Fermat, muž převelice učený, na všech stranách s učenci 

obchody má, dosti však svědomitý, v psaní raportů nevalný a zmatený, k přátelům 

prvního předsedy nepatří." Jistě důležité kritérium… Skutečnost, že se Fermat v klidu a 

pokoji udržel v instituci, kterou centrální moc nenáviděla, a přitom si udržel dobré vztahy 

s lidmi kolem sebe i s vládou, byla vykládána dvěma různými způsoby. Máme na 

vybranou mezi obratným a uvážlivým Fermatem a mezi Fermatem příliš nevýrazným a 

politický neobratným, než aby dělal starosti ministrům, jako byl kancléř Séguier, horlivý 

tvůrce nastolení královského absolutismu. 

 

Co nás však může potěšit: Fermatovi současníci i životopisci se shodují na tom, že to byl 

člověk neobyčejně laskavý, který se pro nic za nic neurážel, byl vyrovnané povahy a 

nesmírně vzdělaný, hovořil italsky, španělsky, latinsky a řecky a rád v těchto jazycích 

skládal verše. 

 

Patálie s Fermatovým vědeckým dílem 

 

Dát dohromady Fermatovo vědecké dílo nebylo o nic jednodušší než získat údaje o jeho 

životě. Své objevy publikoval jen zřídka, napsal jen několik krátkých pojednání o místech 

rovinných (křivkách v rovině) a metodě a maximis et minimis. Většina Fermatových prací 

je rozptýlena v dopisech, které psal svým kolegům - matematikům (Wallis, Descartes, 

Hérigone, Frenicle, Huygens, Carcavi, a zejména skupina kolem Mersenna - Roberval, 

Beaugrand a Étienne, později pak Blaise Pascal). A také na okrajích knih, které četl. 

 

Vynikající historik vědy E. T. Bell dal Fermatovi přezdívku "kníže amatérů". Pro 

Fermata byla matematika zábavou. Tvrdil: "Jsem ochoten s těmi, kdo budou si toho přáti, 

o své výsledky se poděliti, a učiním tak bez ctižádosti, jíž více jsem prost a k níž dále 

mám nežli kdo jiný." Ve skutečnosti, když mu v roce 1635 Roberval a Étienne Pascal 

navrhují, že upraví a vydají jeho práce o "místech rovinných a tělesových" 

(dvourozměrných a trojrozměrných útvarech), Fermat přijímá, vyžaduje však, aby nebylo 

uvedeno jeho jméno. O rok později žádá Descartes okamžité zveřejnění dopisů, které si 

                                                 
1
 Jean-Baptiste-Colbert (1619-1683), francouzský státník. Zastával postupně různé funkce a výrazně přispěl 

k rozvoji tehdejší Francie. Pozn.př. 



vyměnil s Fermatem o Dioptrice; Fermat odmítá, protože by si nemohl zachovat 

anonymitu. Na tomto požadavku bude trvat po celý život. 

 

Ve skutečnosti nebyl Fermat vždy ochoten se podrobit nezbytné kázni, veškerým 

požadavkům a veškeré práci navíc s vysvětlováním a formulováním, kterou by vydání 

jeho děl vyžadovalo. V dopisech psal o tématech, na nichž pracoval, soukromě 

konkrétním lidem, přesto si však adresáti často stěžovali na jeho příliš náznakové důkazy, 

problematické body příliš snadno odsouvané stranou, příliš rychlé úvahy, přeskakované 

etapy. Fermat sliboval, že sdělí podrobnosti a nedostatky v důkazech odstraní, jakmile 

bude mít čas… a přecházel k něčemu jinému. Koneckonců psal jen pro ty, kdo mu mohli 

porozumět, a amatér, laik Fermat nebyl ochoten obětovat radost ze hry a z objevování 

úsilí potřebnému k tomu, aby si vybudoval renomé. V roce 1656 však požádal Carcaviho 

a Blaise Pascala, aby jeho práce vydali, pod podmínkou, že neuvedou jeho jméno a že 

sami sestaví konečný text: "Vy oba mohli byste onoho dojmu dodati, v němž uznávám 

vás za mistry, objasnit či rozšířit byste mohli, co příliš stručným zdá se, a zprostiti mě té 

starosti, již mi povinnosti mé na bedra vzíti brání… Přeji si, by toto dílo beze jména 

mého vydáno bylo." I když byli chvíli v pokušení, Blaise Pascal a Carcavi nabídku 

nakonec odmítli. 

 

Starší syn a vykonavatel Fermatovy závěti Samuel se pokusil shrnout matematické práce 

svého otce do knihy Varia Opera Mathematica vydané v roce 1676. Avšak Carcavi, 

adresát značného počtu Fermatových dopisů, je odmítl zapůjčit, a nebyl sám. Roberval 

udělal něco ještě horšího: změnil dopisy, které měl u sebe, tak, aby přikrášlil vlastní 

úlohu. Ať už měla kniha jakékoli nedostatky, zůstala Varia Opera Samuela Fermata až 

do konce 19. století jedinými publikovanými Fermatovými texty. 

 

V roce 1843 rozhodl ministr veřejného vzdělávání na popud Araga a jeho kolegů 

akademiků, že budou vykoupeny všechny Fermatovy rukopisy, které bude možno najít, a 

konečně vydán úplný soubor jeho díla. Projekt byl svěřen Librimu, díky podpoře 

antiklerikálních kruhů šťastnějšímu soupeři Cauchyho ve výběru do Akademie věd. V 

roce 1848 Libri dosud nezačal nic vydávat, zato si však přisvojil Fermatovy dopisy 

nalezené v odkaze matematika a bibliofila Louise Arbogasta (1759-1808) a odmítal je 

komukoli ukázat. Libri byl nakonec usvědčen z krádeže cenných rukopisů z veřejných 

knihoven a využil událostí roku 1848 k tomu, aby i s výtěžkem svých loupeživých 

nájezdů zmizel v Itálii. Bohatě z něj žil a Fermatovy rukopisy byly následně vydány 

napřeskáčku v italských věstnících díky matematikům, jako byl kníže Boncompagni, 

který je odkoupil. V roce 1881 se Charles Henry a Paul Tannery vydali po stopách 

rukopisů, které Libri rozptýlil po celé Evropě, a nakonec se jim podařilo vydat kompletní 

Fermatovo dílo. 

 

Nebo téměř kompletní. Kde je například Pappova Sbírka, kterou Fermat četl, kniha s 

širokými okraji, možná zaplněnými ztracenými teorémy, které by docela dobře dokázaly 

trápit ještě několik generací matematiků? Henry a Tannery otiskli ve své knize stránku 

psanou Fermatovou rukou v naději, že některý čtenář zapomenutá díla identifikuje. 

 

Vynález analytické geometrie (Fermatova verze) 



 

Není známo, kdy a za jakých okolností se zrodila Fermatova vášeň pro matematiku. Jisté 

je, že jeho právnická studia trvala neobvykle dlouho (získal diplom ve třiceti letech, 

Descartes ve dvaceti) a že je přerušil pobytem v Bordeaux, kde žila velmi aktivní 

komunita matematiků - následovníků Vièta. Fermat se s řadou z nich přátelil: Pierre 

Prades, François Philon, Étienne d'Espagnet, Jean Beaugrand, který zůstal jeho přítelem 

po celý život. A Fermat se už od svých prvních prací projevil jako pokračovatel Vièta. 

Fermatův vynikající a zasloužilý životopisec Mahoney napsal: "Fermatovi byly dva roky, 

když Viète zemřel. Přesto Viète usměrnil Fermatovu matematickou práci stejně, jako by 

byl Fermat jeho přímým žákem… Právě Viète říkal Fermatovi, co má číst a jak to číst." 

 

Fermat nejprve pokračoval v práci na rekonstrukci spisů velkých klasiků, s níž začal 

Viète, a pustil se do znovusestavení dvou Apollóniových knih o "rovinných místech", t. j. 

o útvarech v rovině, na základě údajů, které zanechal Pappus ve své Sbírce. Poté se 

zajímal o Euklidovy "porismy", což jej vedlo ke zkoumání kruhu dotýkajícího se dvou 

jiných kruhů a ke zobecnění této úlohy na koule. 

 

Fermat zjistil důvod, proč se úlohy o geometrických místech zdají obtížné: Řekům se 

nepodařilo je formulovat v obecném tvaru a řešili je jaksi "případ od případu". Fermata 

inspirovalo, co se naučil od Vièta, i jeho vynález algebry. Na rozdíl od svých předchůdců 

se Viète v algebře nespokojoval s tím, že převedl úlohu na rovnici a poté více či méně 

šťastným způsobem našel její řešení. Přesunul zájem matematiků od hledání konkrétních 

řešení k vytváření obecných metod, což vyžadovalo zkoumání struktury rovnic. 

Obzvláště rozvinul výzkum rovnic o jedné neznámé; co však dělat, když určitý problém - 

geometrický či jiný - vedl k rovnici o dvou nebo více neznámých? Pro Vièta to 

znamenalo, že existuje nekonečný počet řešení, a tím skončil. Fermat zachází přímo v 

duchu Viètova postupu dále a zajímá se o strukturu tohoto nekonečného počtu řešení. 

Jednou větou, která podle historika Carla Boyera představuje "jeden z nejvýznamnějších 

výroků v historii matematiky", stanovuje Fermat základní princip analytické geometrie: 

"Obsahuje-li rovnice dvě neznámé veličiny, existuje odpovídající místo (útvar v rovině) a 

extrémní bod těchto veličin opisuje čáru přímou či křivou." Poté tuto poučku zobecní na 

rovnice o třech neznámých, které popisují "místa tělesová" (trojrozměrné útvary). 

 

Na druhé straně to znamená, že geometrický útvar (čáru, plochu nebo těleso) lze obvykle 

popsat algebraickou rovnicí, která kóduje všechny jeho vlastnosti. Fermat popisuje sedm 

typů rovnic definujících přímky (ax = by), hyperboly (xy = b nebo x
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) nebo paraboly (x

2
 = ay). Jeho úspěch je ohromný: 

podaří se mu soustředit 147 teorémů z Apollóniova díla Plane loci do jediného! Fermat 

žongluje mezi algebrou a geometrií a dokazuje, že každou rovnici čtvrtého stupně lze 

vyřešit geometricky jako průsečík paraboly a kruhu nebo hyperboly. Stejně tak nachází 

velmi snadno řešení úlohy zdvojení krychle jako průsečík paraboly a hyperboly nebo 

dvou parabol. 

 

Na počátku roku 1637 zasílá Fermat svůj Úvod do rovinných a tělesových míst (Ad locos 

planos et solidos isagoge) pařížským matematikům, které zná, ve formě rukopisu. Ve 

stejné době dostává Pierre Mersenne obtahy Descartovy Rozpravy o metodě a zejména 



části věnované geometrii. Fermat a Descartes jeden o druhém nevědí; oba vyčerpali 

půvaby řecké geometrie a pocítili potřebu vynalézt obecnou metodu popisu 

geometrických útvarů - a oba došli zároveň ke stejnému řešení: k vynálezu analytické 

geometrie, "královské cesty" geometrie. 

 

Karteziánská, nebo fermatovská geometrie? 

 

Descartes mistrovsky vysvětluje principy analytické geometrie a poté dokazuje sílu svých 

metod vyřešením několika problémů, včetně slavného Pappova problému čtyř přímek. 

Fermatův výklad je systematičtější, úplnější, je skutečným pojednáním o analytické 

geometrii, prvním svého druhu, a jeho výsledkem je vyčerpávající klasifikace 

kuželoseček. Proč tedy Descartes zatlačil Fermata do stínu a je často považován za 

jediného vynálezce analytické geometrie? 

 

Zatímco Fermat píše dopisy přátelům, Descartes píše provokativní knihu, která má 

přinést revoluci ve filosofii. Fermat zůstává věrný nepohodlnému a již překonanému 

zápisu Viètovu, Descartes používá moderního zápisu (zejména exponentů k označení 

mocnin), který algebraické výpočty velmi usnadňuje. Zajímáme-li se o první kroky 

analytické geometrie, je snazší studovat Descartovu verzi než Fermatovu! Fermatův 

výklad je zatížen Viètovým požadavkem stejnorodosti rovnic, kdežto Descartes je od něj 

oproštěn a definuje matematiku jako vědu o bezrozměrných číslech. 

 

Především pak Fermat (pouze!) řeší staré problémy novým a velmi účelným způsobem, 

zatímco Descartes považuje analytickou geometrii za zvláštní případ všeobecné a 

hluboké vědecké revoluce. Fermat chce být a považuje se za pokračovatele starých Řeků 

a Vièta, Descartes - s posláním, které mu bylo zjeveno při mystické noci v Ulmu - 

prorokuje nástup nové vědy, která nás učiní "pány a vládci přírody". 

 

Je-li Descartes považován za vynálezce analytické geometrie, je to proto, že jím chtěl být 

mnohem více než Fermat. A především pak proto, že mnohem lépe vycítil, předpověděl a 

vysvětlil její obrovské možnosti při popisu fyzikálního světa. Rozprava o metodě je 

válečný stroj, který má všechno, co bylo před ním, pohřbít do temnot předkarteziánské 

minulosti; to se jí dokonale podařilo. 

 

Metoda stanovení minima a maxima a podivuhodný trik 

 

Jakmile Fermat objevil analytickou geometrii, pochopil, že rovnice křivky kóduje 

všechny její vlastnosti. Snaží se ji proto "dekódovat" a zajímá se o stanovení maxima a 

minima algebraických výrazů a o hledání tangent ke klasickým křivkám. Kolem roku 

1636 bombarduje Fermat pařížské matematiky sdružené kolem Mersenna a Robervala 

výzvami k soutěži v řešení úloh, jako je stanovení tangent k Nikomédově konchoidě, 

výpočet těžiště konoidů atd. Roberval a jeho přátelé, tehdy uznávaní jako nejlepší 

matematici své doby, shledávají Fermatovy problémy mimořádně obtížnými a často 

nejsou schopni najít řešení. Když se tempo zasílání Fermatových úloh ještě stupňuje, 

žádají Roberval a Mersenne o slitování a snažně jej prosí, aby jim laskavě sdělil metodu, 

kterou dosahuje tolika vynikajících výsledků. V roce 1637 Fermat na jejich žádosti 



odpovídá - jedna vlaštovka jaro nedělá - a posílá do Paříže krátké pojednání nazvané 

Metoda stanovení maxima a minima a tangent křivek (La méthode pour déterminer les 

maxima et les minima et les tangentes aux lignes courbes). 

 

Fermat se zde zabývá výhradně jednoduchým problémem nastoleným Euklidem - 

stanovením maxima výrazu x  (n  x). Jeho metoda se opírá o následující princip: kolem 

minima nebo maxima algebraického výrazu existují dvojice hodnot neznámé, pro které 

nabývá tento výraz stejné hodnoty (kolem maxima příslušná funkce "stoupá" a pak opět 

"klesá"). Existují tedy dvě vzájemně blízká čísla x a x+e, pro která platí f(x) = f(x + e), 

přičemž f je funkce, jejíž maximum nebo minimum hledáme. V případě Fermatem 

zkoumaného Euklidova problému to vede k rovnici en  2x e   e
2
 = 0. Fermat rovnici 

dělí parametrem e (výsledek je n  2x   e = 0) a vysvětluje, že v přesném maximu 

funkce si musí být oba kořeny x a (x + e) rovny (existuje jen jedno maximum, alespoň 

lokálně): e se tedy musí rovnat nule, maxima výrazu je dosaženo při x = n/2 a jeho 

hodnota je n
2
/4. 

 

Dnes dobře chápeme, proč Fermatova metoda funguje: odpovídá výpočtu derivace 

funkce, jejíž extrém hledáme (lim e  0 (f(a+e)  f(a))/e), a hledání hodnot, při nichž se 

derivace rovná nule. Ani Fermat, ani žádný z jeho současníků však nemá jasnou 

představu o pojmu "nekonečně malého", tím méně pak o limitě nebo derivaci. Fermat ve 

svých výpočtech prostě dělil hodnotou, kterou následně stanovuje jako rovnou nule - 

operace, z níž se udělá špatně kterémukoli matematikovi a za kterou by dnes žák základní 

nebo střední školy, který by se toho odvážil, okamžitě dostal pětku! Neměl žádné 

skutečné teoretické odůvodnění správnosti svého postupu. 

 

Fermatův trik nemohl oklamat tak bystré duchy, jako byli Mersenne a Roberval. Přitom 

však byli nuceni připustit, že Fermat svou neortodoxní metodou dosahuje skutečně 

překvapivých výsledků, které se neomezují pouze na polynomické funkce. Fermat řeší 

Archimédův problém (maximum výrazu x
2
(a  x)), Apollóniův problém (minimum 

výrazu (a + x) (b - x)/x  (c - x)), stanovuje maxima funkcí )( 2xxbx   a 

)( 2xbxx  . Převedením na algebraické výpočty se mu podaří vyřešit i následující 

geometrické úlohy: 

- jsou-li dány tři body, najít čtvrtý bod tak, aby součet vzdáleností od daných tří bodů byl 

minimální; 

- najít kužel o maximálním povrchu vepsaný do dané koule; 

- najít kužel o maximálním povrchu vepsaný do daného válce. 

 

Aby své "metodě" dodal zdání podloženosti a přetřel své matematické zrůdnosti nátěrem 

ortodoxního přístupu, předstírá Fermat, že našel precedens v jedné Diofantově knize, a 

vynalézá pojem "adekvality", dočasné rovnosti nebo nerovnosti. Veličina e, kterou do 

svých výpočtů zavádí, je "adekvální" nule, t. j. rovná nule, kromě případů, kdy je nutné, 

aby nule rovná nebyla. Mahoney shrnuje: "Diofantova adekvalita, aneb jak zakrýt 

metodu." Na skutečné odůvodnění si budeme muset počkat více než dvě stě let - na 

Cauchyho propracované definice. 

 



Tangenty 

 

Fermat rovněž vysvětluje, jak použít metodu maxima pro stanovení tangenty v určitém 

bodě dané křivky. Protože jsme zvyklí na pojem derivované funkce, zdá se nám 

přirozené, že tyto dva problémy spolu souvisejí. Pro Fermata to však bylo mnohem 

složitější. Zvídaví duchové se mohou podívat na následující obrázek, který dává 

představu o tom, jak převedl úlohu stanovení tangenty k parabole na výpočet minima. 

Jeho složitá metoda funguje. 

 

Obr. 

Fermatova metoda převodu stanovení tangenty na výpočet minima. 

Bod B, v němž je přímka vedená bodem E tangentou k parabole DB, je takový, že BC
2
 = 

CD (protože je na parabole). Bod I před B je takový, že OI
2
 je větší než OD (tangenta je 

nad parabolou). Stejně tak bod I', který se na přímce EB nachází za bodem B, je takový, 

že OI
2
 je větší než O'D. Stanovení bodu B tedy odpovídá nalezení minima poměru 

OI
2
/OD, když se O a I mění. 

 

Fermat tuto metodu aplikuje i na Nikomédovu konchoidu ((x - a)
2 
(x

2 
+ y

2
) = b

2
x

2
) a 

tvrdí, že dokáže stanovit tangenty k jakékoli algebraické křivce. Triumfálně prohlašuje: 

"Metoda tato nikdy neselhává. Ba dokonce ji na množství přepěkných otázek rozšířiti lze, 

neboť s její pomocí stanovili jsme těžiště ploch a těles křivkami omezených, a mnoho 

dalších věcí, o nichž možná jinde pohovoříme, nalezneme-li k tomu času." 

 

Metoda téměř nikdy neselhává a Fermat to dokazuje každému, kdo pochybuje. Například 

Descartovi, který jej vyzývá, aby našel tangenty ke křivce, která nese jeho jméno 

(Descartův list, x
3
 + y

3
 = cxy). Robervalovi, který se jej ptá, jak najít hroty určité křivky. 

Fermatovo řešení spočívá v hledání bodu, v němž je spád tangenty minimální. Fermat 

dokáže určit dokonce i tangenty nealgebraických křivek, např. logaritmických spirál nebo 

cykloidy. K tomu stanovuje princip, že svislou složku křivek je možno místně nahradit 

tangentou: to je počátek diferenciálního počtu. 

 

Když psal Fermat pojednání o maximu a minimu, činil tak na žádost Robervala a 

Mersenna. Protože vždy dbal na stručnost, shrnul takové množství udivujících výsledků 

do šesti set slov. Descartes se s tím nespokojil. 

 

Fermat, Descartova noční můra 

 

Když vydal Descartes v roce 1637 Rozpravu o metodě, měl v úmyslu dát celé Evropě na 

vědomí, že nalezl "matku všeho vědění", a ohlásit příchod dokonalé, totální vědy, která 

umožní nadvládu nad světem. Jeho Geometrie vysvětlovala novou matematiku, Dioptrika 

dokazovala, že s touto matematikou lze pochopit fyzikální svět, a založila fyziku, jak ji 

dnes známe. Odhalení jeho mystické noci se mělo splnit. 

 

Již na konci roku 1637 Fermat dokázal, že - aniž by potřeboval Descarta - je schopen 

vymyslet obdobné matematické metody, originální a účinné; dosáhl výsledků, které 



neměly v Descartových pracích obdoby, zpochybnil správnost Descartovy úvahy o lomu 

světla a vyjádřil skepsi pokud jde o úlohu matematiky ve fyzikálním světě.  

 

Fermat představoval nečekanou a mimořádně vážnou hrozbu pro poslání, které si prorok 

Descartes přivlastnil, a velmi mírně řečeno - nikdo k němu neměl tak málo přívětivý 

postoj a nebyl tak málo ochoten promíjet mu nepřesnosti a nedostatky jako Descartes. 

Vztahy mezi Fermatem a Descartem se rychle staly tragikomedií o pěti dějstvích. 

 

Dějství první: Pohrdání 

 

Descartes si je jist svým géniem a nevidí nebezpečí. Dostává dopis od Mersenna, v němž 

je vyložena část Fermatových prací o analytické geometrii, a vidí ve Fermatovi, kterého 

hluboce podceňuje, nikoli rivala, ale potenciálního dosti nadaného žáka a následovníka. 

Odpovídá Mersennovi: "Zaslal jste mi list od jistého rady toulouského, list to přepěkný, v 

němž zalíbení veliké jsem našel… Onen soudce, pakliže je mužem počestným a 

upřímným, bude z těch, kdo nejlepšího prospěchu z mé práce vyzískají, a z těch, kdo 

nejlépe budou s to ji pochopiti. Neb zcela upřímně vám pravím, že velmi málo bude těch, 

kdo porozumí." 

 

O něco později dostává Descartes dopis od Fermata, který mu sděluje své dojmy z četby 

Dioptriky. Fermat s velkými pochybnostmi vysvětluje, že "hledání pravdy vždy chvály 

jest hodno, a to, co hledáme, často poslepu tápajíce a v hloubi stínů nacházíme". Fermat, 

který Descarta nezná, nemá ponětí o tom, že zpochybnění systematičnosti jeho postupu je 

ten nejlepší způsob, jak dohnat popudlivého filosofa k zuřivosti. Navíc Fermat soudí, že 

Descartes nic nedokázal, že "přizpůsobil hypotézy fyzikální, jež byl zvolil, výsledku, 

ježto dokázati míní". A Fermat na závěr navrhuje: "Hledejme pravdu společně." 

 

Mersenne, který zná Descarta dobře, několik měsíců váhá mu Fermatův dopis předat. 

Odhodlá se k tomu až na Descartovu žádost, aby mu zaslal všechny kritiky na Dioptriku. 

 

Fermatova kritika však ještě skutečný Descartův hněv nevyvolá. Fermat nepochybně 

špatně pochopil principy karteziánského systému, Descartes mu je tedy zopakuje. A 

začne tím, že jej naučí své spisy číst. Fermat citoval jisté Descartovo tvrzení s tím, že 

nahradil slova "jest velmi snadno uvěřiti" slovem "pravděpodobně". Descartes mu to 

podrobně vykreslí: "Pravím-li, že jest něčemu snadno uvěřiti, nemíním tím, že to toliko 

pravděpodobné jest, ale natolik jasné a samozřejmé, že necítím nižádné potřeby se 

zastaviti a dokazovati." 

 

Dějství druhé: Descartes trpí stihomamem 

 

Jak k němu postupně docházejí výsledky dosažené Fermatem, uvědomuje si Descartes 

skutečné schopnosti soudce z Toulouse a začíná si dělat starosti. Bude-li si chtít vynález 

analytické geometrie přivlastnit někdo jiný než on, co se stane s revolučním a téměř 

mesiášským projektem z Rozpravy o metodě? Jak je možné, že člověk, od nějž znal pouze 

nepochybně záslužné, ale nepříliš originální práce týkající se rekonstrukce Apollóniova 

díla, tímto způsobem konkuruje prorokovi Moderní doby? 



 

Jak víme, Descartes soustavně pochybuje, a bude tedy pochybovat i o samotné Fermatově 

existenci. Nejde o nějaký výmysl Beaugranda, Robervala a jejich přátel? Anebo Fermat 

skutečně existuje a je součástí spiknutí proti Descartovi: "Co se pana Fermata týče, 

postup jeho zcela mě v mínění mém utvrzuje, ježto od samého počátku jsem měl, že on a 

Pařížané dohromady se spikli, by se pokusili mé spisy pošpiniti a znectíti, kolik jen bude 

jim možno; snad z obavy, že kdyby má Geometrie se prosadila, to málo, co z Viètovy 

analýzy znají, vystaveno pohrdání by bylo." A což Mersennovi Beaugrand neukradl 

obtahy Dioptriky ještě před vytištěním? Byl snad stejně neopatrný v případě Geometrie, a 

není snad Fermat jen hanebný plagiátor? 

 

Vrcholem je, když Fermat vysloví podiv nad tím, že Geometrie neobsahuje nic, co by 

odpovídalo jeho metodě stanovení maxima a minima, a nabízí Descartovi, že jej naučí, 

jak takové úlohy s tangentami řešit. 

 

Dějství třetí: Maximum zlé vůle 

 

Descartes stále trpící stihomamem obviňuje Fermata, že o něm šíří pohrdlivé řeči, 

zatímco opak je pravdou: dle svého zvyku Fermat trvá na zachování vlastní anonymity a 

uvádí, že s Descartem diskutuje "ani ze závisti, ani k napodobení, leč toliko by pravdy se 

dobral", a nabízí, že zachová své metody v tajnosti, pokud by jejich odhalení mělo být 

Descartovi opravdu tolik na obtíž. 

 

Descartes připomíná, že v jeho Geometrii lze nalézt metodu stanovení tangent, i když 

složitou, a zdůrazňuje, že jeho cílem je propagovat nový vědecký postup, a ne řešit 

drobné konkrétní úlohy, jako jsou maxima a minima, kterými se s takovým zaujetím 

zabývá Fermat. Když však Fermat tvrdí, že nalezl metodu lepší, než je Descartova - tak ji 

tedy Descartes použije. Doslova a do písmene. V případě paraboly Fermat přesně 

neuvedl, pro jakou veličinu chce nalézt minimum. Descartes volí vzdálenost od paty 

paraboly k bodu, jímž je vedena tangenta, a dochází k absurdnímu výsledku. Descartes 

dělá hlupáka a uplatňuje Fermatovu metodu doslova na elipsu, aniž by ji přizpůsobil 

zakřivení elipsy. A ironicky poznamenává: "Fermatova metoda je metoda, která vždy 

selže," a označuje Fermata za "radu ex maximis et minimis". Využívá toho i k ťafce proti 

Robervalovi a jeho přátelům: "Obdivuji, že [Fermatova] metoda obhájců nalezla." 

 

Roberval a Pascal mu s gustem odpovídají: "Až pan Descartes metodu správně pochopí, 

pak obdivovati přestane, že metoda obhájců nalezla, a metodu samu obdivovati bude." Na 

Fermatovu odpověď totiž nebylo třeba dlouho čekat. Protože mu Descartes nerozumí, 

Fermat pro něj sepsal spisek Metoda maxima a minima vysvětlená a zaslaná panu 

Descartovi (La Méthode des maxima et minima expliquée et envoyée à M. Descartes), v 

kontextu jeho obvyklé produkce neobvykle jasné a podrobné pojednání. Vychází z 

příkladu paraboly a ukazuje, že Descartes, i když metodu použil neprávně, ve skutečnosti 

našel nikoli tangentu, ale normálu, a že na základě jeho výsledku lze tangentu snadno 

najít. Descartes je nakonec nucen připustit, že metoda funguje, a bručí: "Kdybyste to od 

samého začátku byl takto vysvětlil, nikdáž bych vám nebyl oponoval." 

 



Dějství čtvrté a páté: Záchvat opovržení a následné zklidnění 

 

Descartes se poté rozhodne útočit na Fermatův styl v matematice. Obviňuje jej, že vytváří 

metody, které nemají obecnou platnost a lze je použít pouze na konkrétní problémy. 

Podle něj Fermat umí řešit úlohy, není však skutečným matematikem. Fermatovi podle 

něj chybí metoda, systém, smysl pro zobecnění a teorii. V dopise Huygensovi Descartes o 

Fermatovi píše: "Soudím, že matematiku zná [to je přece jen od Descarta nějaká 

poklona], ve filosofii však vždy jsem shledával, že nevalně uvažuje." A Descartes, který 

Fermatovi stále neodpustil výraz "tápajíce a v hloubi stínů" z jeho prvního dopisu, mu to 

vrací i s úroky: Fermat "svou metodu pokusy a omyly nalezl, či alespoň její principy 

jasně nepochopil". Fermat opáčil: "Já tvrdím, že metody mé stejně jsou jisté, jako 

konstrukce první věty z Euklidových Základů." A aby Descarta přesvědčil, píše třetí 

pojednání, Analytické bádání (L'Investigation analytique), v němž vysvětluje objev a 

základy své metody stanovení minima. 

 

Když pak Descartes konečně pochopil, že Fermat touží pouze dělat matematiku a nemá v 

úmyslu upírat mu postavení proroka nové éry, uklidnil se. Fermat "mnoho věcí 

přepěkných a zvláštních nalezl, jest to muž velkého ducha." Fermat ze své strany 

přiznává, že "ve větší úctě drží Descarta, jenžto se mýlí, než mnoho pedantů, již pravdu 

mají." V diskusích s Fermatem se Descartes často mýlí, ale alespoň jej přinutil své 

myšlenky a metody vysvětlit, jako to nedokázal nikdo před ním a nikdo po něm. 

 

Fermat a diferenciální počet 

 

Fermat se v rámci svého vynálezu analytické geometrie začal zabývat problémy 

napřimování křivek (měření jejich délky) a kvadratury (integrace: měření plochy pod 

křivkou). V letech 1643-1654 mu politické nepokoje označované jako fronda a rozšíření 

revolty na venkovské soudy, poté španělské nájezdy a konečně mor zabránily věnovat se 

oblíbenému koníčku. Od roku 1657 si opět dopisuje s kolegy matematiky a oznamuje 

jim, že našel metodu umožňující kvadraturu a integraci křivek typu y
n
 = ax

r
.  

 

Fermatova metoda se opírá o znalost součtů a nerovností typu: 

1
m
 + 2

m
 +… + n

m
 > (n

m
 + 1)/m + 1 > 1

m
 + 2

m
 + … (n  1)

m
. 

 

Následně spočívá v převodu hledaných integrálů na tento typ sum. Například k výpočtu 

plochy pod kubickou parabolou y = px
3
 ji Fermat dělí na pravoúhelníky o šířce a,  

a(1 - e), a(1 - e
2
) atd.; součet těchto pravoúhelníků lze vyjádřit jako p

1/3
a

5/3
(e/(1 - (1-

e)))
1/3

, a když se e stává velmi malým, skutečně dává hledaný exponent. Vzhledem k 

tomu, že nezná pojem limity, používá Fermat opět "adekvalitu" a své početní postupy, 

které fungují, aniž by dokázal uspokojivě vysvětlit proč (v tomto ohledu se Descartes 

nemýlil). Stejným typem výpočtu Fermat "napřímí" i Archimédovu spirálu a cykloidu.  

 

Když vezmeme v úvahu metodu tangent, která odpovídá derivaci, metodu výpočtu 

integrálů a používání veličin "adekválních" nule, které se blíží "nekonečně malým", 

vynalezl Pierre de Fermat diferenciální počet? Podle francouzských matematiků 

Lagrange a Laplace o tom není pochyb: "Fermat, skutečný vynálezce diferenciálního 



počtu" (Laplace); "Ve Fermatovi můžeme vidět prvního vynálezce nových počtů" 

(Lagrange).  

 

Hlavní Fermatův životopisec Mahoney však tento názor nesdílí. Vysvětluje, že Fermat se 

v rámci "kvadratury" snažil pouze získat obdélník odpovídající ploše obsažené pod 

křivkou, a svou metodou minima se snažil pouze vytyčit tangentu. Fermat nikdy nechápal 

integraci a derivaci jako vzájemně opačné matematické operace. Je zábavné pozorovat, 

jak Mahoney v podstatě přejímá Descartovy kritiky: Fermat je podle něj jen "řešitel" 

úloh, vynikající, ale nepříliš schopný vytvářet matematické teorie. Přitom Fermat 

pochopil, že směrnice tangenty v každém bodě křivky tuto křivku definuje, a dokonce 

Descartovi nabízí diskusi na toto téma. Dále však na pojmu derivované funkce pracovat 

nebude.  

 

Možná tedy můžeme konstatovat s E. T. Bellem: "Fermat přišel na myšlenku 

diferenciálního počtu třináct let před Newtonovým narozením a sedmnáct let před 

Leibnitzovým." 

 

Nejkratší dráha 

 

Descartova doktrína o úloze matematiky v přírodě a vynález matematické fyziky Fermata 

nikdy nepřesvědčily. Descartovi opatrně napsal: "Věci fyzické vždy v nás mohou pochyb 

vyvolati." Mersennovi se svěřil, že pochybuje o tom, že je oktáva definována poměrem 

kmitočtu 1:2; spíše se domnívá, že lidské ucho neodkáže rozlišit mezi touto ideální 

hodnotou a hypotetickou skutečnou hodnotou, která je jí blízká. Ve skutečnosti Fermat 

silně pochyboval o tom, že by se přírodním jevům uráčilo řídit se matematickými zákony. 

A ještě silněji pochyboval o podloženosti Descartových důkazů zákonů odrazu a lomu 

světelných paprsků. 

 

Tehdy se rozhodl na problém lomu světla uplatnit svou metodu stanovení minima. 

Vyhnul se všem více či méně šťastným Descartovým úvahám o povaze světla a navrhl 

jediný princip, velmi jednoduchý a obecný: "Příroda dle cesty nejkratší činí." Jak jej 

uplatnil? Světelný paprsek se šíří z bodu A ve vzduchu do bodu B v méně průhledném 

prostředí.  Rychlost světla je v obou prostředích stejná. Co Fermat minimalizoval je doba, 

kterou světlu trvá, než urazí vzdálenost AB. Ke svému velkému překvapení se na konci 

výpočtu dostal k pravidlu sinu, zákonu dokázanému Descartem. Fermat, "čistý" 

matematik, který nevěřil na matematickou fyziku, vymyslel jeden ze svých nejhezčích 

principů a dal zákonu lomu světla pevnější fyzikální základ než Descartes. Fermatův 

princip se ukázal velmi plodným v optice, zejména v její vlnové verzi. Věda málokdy 

postupuje po přímce. 

 

Nové světy: pravděpodobnost a teorie čísel 

 

V roce 1654 se ptá Blaise Pascal Fermata na názor na problém, který mu předložil jeden 

z jeho přátel, rytíř z Méré, nenapravitelný hazardní hráč. Předpokládejme, že hráč v 

kostky vsadí na to, že ve čtyřech hodech hodí jednu šestku, a po dvou hodech rozhodne, 

že hry zanechá: jak se mají rozdělit vsazené peníze s ohledem na to, jakou má ještě šanci 



vyhrát? Existují i složitější problémy stejného typu se třemi hráči: předpokládejme, že 

hráč ve hře "hlava-orel" vyhraje, pokud jako první v sérii hodů hodí čtyřikrát hlavu, a 

všichni tři hráči se rozhodnou hru ukončit po čtvrtém hodu, když jeden z nich hodil hlavu 

třikrát, druhý dvakrát a třetí jednou. Jak si mají rozdělit původní bank s ohledem na šanci 

každého z nich na vítězství? Pascal a Fermat přistupují k těmto problémům rozdílně, 

postupují však společně a vzájemně se podporují. Právě vynalézají nové odvětví 

matematiky, počet pravděpodobnosti.  

 

Fermat však má v hlavě něco jiného, do čeho chce Pascala zapojit, jakousi "speciální 

analýzu k odhalení nejskrytějších tajemství čísel". Fermat znovu objevuje fascinaci 

antickou aritmetikou, kterou přemění na "teorii čísel", nejčistší, nejabstraktnější odvětví 

matematiky, podle Gausse královskou disciplínu. A Pascal odmítá se na toto území vydat 

za ním. Poté, co Fermatovi poděkoval za pomoc při výpočtech pravděpodobnosti, 

odpovídá mu: "Jinde hledejte, kdo by vás ve vašich vynálezech číselných následoval; co 

mě se týče, přiznám vám, že zdaleka mě to obchází; dokáži je toliko obdivovati." Fermat 

se poté pokouší o štěstí u Huygense, rovněž na základě výměny dopisů věnovaných počtu 

pravděpodobnosti. Nadarmo. Holandský vědec nechápe, proč se Fermat tak dře nad 

tématy z čisté matematiky, když je ještě třeba tolik udělat v matematické fyzice: 

rozpracovat Descartovy objevy, uplatnit jeho metody na všechny známé fyzikální jevy, 

ovládnout přírodu. 

 

Tehdy se Fermat snaží vzbudit v matematických kruzích zájem o své nové výzkumy tím, 

že vyhlásí výzvu pro všechny vědce ve Francii, Anglii i Holandsku: najít všechna řešení 

rovnice Nx
2
 + 1 = y

2
 v oboru celých čísel (N je libovolné číslo, ale nikoli druhá mocnina 

celého čísla). Korespondence Angličana Wallise jasně ukazuje, jak byl Fermat přijat: 

"Nemyslím, že by věc tato takového významu byla, by si podrobného zkoumání 

zasloužila, tím méně pak by se celá Anglie, Francie a Holandsko… do tohoto zkoumání 

ponořily." A v jiném dopise: "Neznepokojuji se nadmíru tím, zda jsou Fermatova tvrzení 

správná či nesprávná, neb není mi zřejmé, jaké velké důsledky mohly by od té věci 

odviseti." Fermatovy úlohy se jeho kolegům zdají bezvýznamné - ale také mimořádně 

obtížné. 

 

Teorémy nebývalé krásy 

 

Fermat bude tedy tajemný svět celých čísel, kdysi základ pythagorejské mystiky, 

zkoumat sám. Zjistí nebývalý počet překvapivých vlastností. Mezi jeho hlavní výsledky 

patří: 

- Fermatův teorém: je-li p prvočíslo (je dělitelné pouze 1 a samo sebou) a a je rovněž 

prvočíslo, pak a
p-1 

- 1 je násobkem čísla p. (Okamžitě tak zjistíme, že 59 048 je dělitelné 

11: 59 048 = 3
10

 - 1 !) 

- Liché prvočíslo je vždy rovno rozdílu dvou druhých mocnin, a to právě jedním 

způsobem (ve skutečnosti je rozdílem dvou po době následujících druhých mocnin). 

- Prvočíslo ve tvaru 4n + 1 lze vyjádřit jako součet dvou druhých mocnin právě jedním 

způsobem. 



- Existuje jen jediná dvojice celých čísel, která jsou řešením rovnice x
2
 + 2 = y

3
 (x = 5, y 

= 3), a pouze dvě dvojice, které jsou řešením rovnice x
2
 + 4 = y

3
 (x = 2, y = 2) a (x = 11, y 

= 5). Obtížnost spočívá v tom dokázat, že neexistují žádná jiná řešení). 

- Je-li p prvočíslo, pak a
p-a 

je násobkem p. 

- 17 296 a 18 416 jsou spřátelená čísla (spřátelená čísla jsou taková, že se součet dělitelů 

jednoho rovná druhému a naopak: Řekové našli dvojici spřátelených čísel 220 a 284 a 

žádná jiná dvojice nebyla známa). Fermat našel vzorec, s jehož pomocí lze vytvářet 

dvojice spřátelených čísel za určitých podmínek prvočíselnosti. 

- Každé prvočíslo ve tvaru 3k + 1 je součtem druhé mocniny a trojnásobku druhé 

mocniny. 

- Číslo 1 803 601 80 lze zapsat ve formě rozdílů dvou druhých mocnin 243 různými 

způsoby (výsledek obecného teorému o dělení na prvočíselné násobitele). 

- Každé číslo je součtem tří čísel trojúhelníkových, čtyř čísel čtvercových, pěti čísel 

pětiúhelníkových atd. (trojúhelníkové číslo lze zobrazit pomocí žetonů rozložených do 

trojúhelníků atd.). 

 

Aby většinu těchto teorémů dokázal, vynalézá Fermat novou formu důkazu, kterou 

nazývá "nekonečná sestupná řada", kombinaci obrácené rekurence a uvažování pomocí 

absurdna. Předpokládejme, že má určité číslo určitou vlastnost a lze dokázat, že z toho 

vyplývá, že jiné, nižší číslo má tuto vlastnost také; iterací se dostaneme k nízkým číslům, 

která zjevně danou vlastnost nemají; znamená to, že vlastnost není pravdivá. 

 

Velká domněnka 

 

Zbývá ještě Fermatův "velký teorém", nebo spíše "velká domněnka": pro n větší než dvě 

nelze najít tři přirozená čísla x, y a z taková, aby platilo x
n
 + y

n
 = z

n
. Domněnka, neboť 

dnes určitě neexistuje žádný matematik, který by věřil, že Fermat skutečně našel "báječně 

jednoduchý" důkaz tohoto tvrzení. 

 

Fermat svou větu nepochybně dokázal pro n = 4 a možná pro n = 3 metodou nekonečné 

sestupné řady. Pro vyšší mocniny tato metoda důkaz neumožňuje. 

 

Pak už stačí (!) jen dokázat tuto vlastnost pro všechna celá prvočísla n. Teprve v roce 

1770 však velký Leonhard Euler podal uznávaný důkaz pro n = 3. Zavedl pojem 

"cyklotomických" čísel, komplexních čísel tvořených celým číslem a n-tou odmocninou 

jedné. Řešení Fermatova problému tedy posloužilo jako podnět k vytvoření nových 

matematických pojmů. Další etapa (n = 5) byla dílem Němce Petera Gustava Lejeune-

Dirichleta, žáka Gaussova a Fourierova, v roce 1825. V roce 1847 dokázal Francouz 

Lamé Fermatův teorém pro n = 7. V návalu přehnaného optimismu Lamé krátce nato 

oznámil Akademii věd, že vyřešil problém definitivně. Bohužel Francouz Liouville a 

Němci Dirichlet a Kummer brzy prokázali chybnost jeho důkazu, který se opíral o 

skutečnost, že rozklad na ekvivalent prvočísel u cyklotomických čísel lze provést jen 

jedním způsobem (šťastlivec Euler to tvrdil poněkud opovážlivě, náhodou to však  pro n 

= 3 platilo). Kummerovy práce o cyklotomických číslech mu umožnily tvrdit, že 

Fermatův teorém platí pro všechna celá čísla nižší než 100, s výjimkou 37, 59 a 67, u 

kterých to nedokázal určit. Kummer rovněž dokázal Fermatův teorém pro celou třídu 



prvočísel, tzv. "regulárních". V roce 1908 Němec Wolfskehl nabídl odměnu 100.000 

marek za úplný důkaz. Nejvýraznějším důsledkem bylo, že se Fermatův teorém stal 

matematickou úlohou, pro kterou bylo předloženo zdaleka nejvíce falešných důkazů. V 

nedávné době byly zapojeny počítače. Umožnily určit, že Fermatův teorém platí pro 

každý exponent n menší než 125.000. Případné mocniny čísel x, y a z, která by jej 

vyvrátila, by v tom případě musela obsahovat více než milión číslic! Počítače a jejich 

operátoři odmítli zajít dále. 

 

Nakonec byl úplný důkaz Fermatova teorému zřejmě ohlášen v Oxfordu ve dnech 21.až 

23. června 1995, na třech přednáškách skotského matematika Andrewa Wilese. Žádný z 

jeho konkurentů jeho důkaz nezpochybnil. Aritmetické problémy "amatéra" Fermata, 

které jeho současníky nezajímaly, tedy budou pro matematiky představovat výzvu a držet 

je v šachu po více než tři století, stanou se podnětem k vytvoření nových matematických 

pojmů a ke vzniku nové disciplíny - teorie čísel. 

 

Při slavnostním otevření gymnázia Pierre de Fermata v Toulouse v roce 1957 prohlásil 

jistý Paintanche: "Nikdy nikdo neviděl tak líného matematika, tak výstředního vědce." 

Descartes se snížil k uznání" "Soudím, že matematiku zná." Mersenne jej nazýval 

"učeným radou z Toulouse" a Wallis "tím zatraceným Francouzem". Pro T. E. Bella byl 

Fermat "knížetem amatérů" nebo "králem diletantů", tvrdí však že v čisté matematice byl 

Fermat nepochybně největším matematikem 17. století. A konkurence byla tvrdá! 

 

Diletantismus přišel Fermata draho pokud jde o proslulost. Analytická geometrie se 

jmenuje karteziánská, a nikoli fermatovská. Beaugrand se pokusil přivlastnit si Metodu 

tangent, algoritmus metody stanovení minima je znám pod názvem De Sluzeovo 

pravidlo, rovnice px
2
 - y

2
 =  1, kterou Fermat jako první vyřešil, nese jméno de Pellova 

rovnice. Fermatovi zůstaly pouze výsledky v oblasti teorie čísel, protože jeho současníci 

se o ně nezajímali. V podstatě nejlepší zhodnocení Fermatova díla pochází od Fermata 

samého: "Nalezl jsem množství teorémů nebývalé krásy." 


