
Pierre	de	Fermat		
to niezwykle barwna ciekawa postać tworząca naukę 
siedemnastowiecznej Francji. Ze szkoły pamiętamy go 
jako genialnego matematyka.  

Kim więc był Pierre Fermat? Urodził się 
w Beaumont de Lomagne niedaleko Tuluzy. 
Z wykształcenia był prawnikiem i lingwistą, Przez ponad 
20 lat był radcą parlamentu (urząd miasta i sąd miasta) 
w Tuluzie. W budynku rady miasta Tuluzy znajduje 
się mniej znany pomnik (zdjęcie obok). A jednak mało 
kto pamięta o jego działalności politycznej i prawniczej. 
Fermat przeszedł do historii z powodu pasji i miłości do 
matematyki. Był genialnym samoukiem o doskonałej 
intuicji, Sformułował wiele twierdzeń, które potem 
okazywały się prawdziwe i były dowodzone przez innych matematyków.  

 
Pierre Fermat należy do panteonu 

matematyków, którzy weszli do kultury masowej. 
Stało tak się dzięki „Wielkiemu twierdzeniu Fermata”. 
To legendarne twierdzenie zapisał na marginesie 
łacińskiego tłumaczenia książki Arithmetica 
Diofantosa i opatrzył następującą uwagą: „znalazłem 
zaiste zadziwiający dowód tego twierdzenia. Niestety, 
margines jest zbyt mały, by go pomieścić.”. Wszystko 
wskazuje, że Fermat go nie udowodnił. 

Jest niemożliwe rozłożyć sześcian na dwa 
sześciany, czwartą potęgę na dwie czwarte 
potęgi i ogólnie potęgę wyższą niż druga na 
dwie takie potęgi; znalazłem naprawdę 
zadziwiający dowód tego, jednak margines 
jest za mały, by go pomieścić[. 

Inaczej:  
dla liczby naturalnej n > 2  
nie istnieją takie liczby naturalne  
x, y, z,  takie że 𝑥! + 𝑦! = 𝑧! 

 
Jedną z największych sensacji naukowych końca XX wieku było udowodnienie po 358 

latach Wielkiego Twierdzenia Fermata. Dowód ten ogłosił w 1994 roku Adrew John Wiles 
opierając się w dowodzie na hipotezie Shimury – Taniyamy z 1955 roku dotyczącym krzywych 
eliptycznych. W latach 80-tych kolejne prace matematyczne pokazały zależność między tą 
hipotezą, a Wielkim Twierdzeniem Fermata.  

Inną ciekawą i niestety mało znaną historią jest spór Fermata z Kartezjuszem 
o pierwszeństwo w odkryciu prostokątnego układu współrzędnych. W 1636 roku Pierre Fermat 
użył prostokątny układ współrzędnych wykazując, że równaniom pierwszego stopnia 
odpowiadają proste, a równaniom drugiego stopnia linie odpowiadające przecięciu stożka 
płaszczyzną (np. elipsy, hiperbole, parabole). Spór między Fermatem a Kartezjuszem zakończył 
się ostatecznie pogodzeniem obu uczonych i wzajemnym uznaniem zasług.  

Pierre Fermat dokonał wielu odkryć w teorii liczb, z Kartezjuszem był ojcem geometrii 
analitycznej, z Pascalem stworzył podstawy rachunku prawdopodobieństwa,  

Wielkie Twierdzenie Fermata pojawia się często w kulturze masowej i sztuce. Możemy 
go odszukać w „Szatanie z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, w serialu „Star Trek – 
Następne Pokolenie”, w trzecie części „Millenium” Stiega Larsona i wielu innych. 


