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FRANQOIS VrETE (1540 - 1603)
Ob štiristoletnici sm rt i
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(Viet ove formu le)
Srednješolci t ega sveta po znajo Vietovo im e pr edv sem po for mulah , ki
povez ujejo rešitve kvadratne en ačbe
z nje nimi koeficienti. Vendar te zveze
še zdaleč niso ed ini Vietov prisp evek mat em at iki, če p rav mat em atika
ni bila njegov poklic. Za svoje ga
življe nj a je bil pr edvsem po znan kot
učit e lj in zaup nik visokega francoskega plem stva t er svet ovalec hugenotskega kralja Henr ika IV., res pa je t ud i, da mu je bila matematika glavno
razvedrilo in zabava .
Francois Viete se je rodi l let a 1540 v Font en ay-Ie-Comte v Fr anciji
materi Marguerite Dupont in očetu Etiennu Vietu, ki je bil odvet nik v
Fontenayu in notar v Le Busseauju. Francois je bil dvakrat poročen .
Naj prej z Barb e Cot he rea u , po njeni sm rti pa z J uliet te Leclerc.
Ker je Fr ancois Viet e izh aj al iz ugledne družin e, je bil deležen najboljše mo žne vzgoj e. P o začet ne m šolanju v Fonten ayu se je vp isal na
študij prava na univer zi v Poit ierju in diplomiral leta 1560.
Kot pravnik je deloval št iri let a , nato pa je odložil svoj ur adni poklic
in spreje l službo zasebnega u čitelj a Cat herine de P ar then ay iz pomembne
francoske plemiške družine de Soubise. Njeni družini je sledil najprej v La
R o che le in nato v P ariz , kj e r ga j e o p azil kralj K arel IX. in ga let a 15 73

im enoval za svet nika višjega s o d išča v Re nnesu , glavne m mestu province
Bretanj e.
V Re nnes u je ostal dobrih šes t let , od let a 1580 deloval na vr hov nem
so d išču v Parizu in bil hkrat i t ajni svetovalec kr alja Henrika III . Zar adi
politi čni h intrig je bil let a 1584 izgnan z dvora , kamor ga je let a 1589
Henrik III. pon ovno poklical, da bi mu za up al mesto svet nika vrhovnega
so d iš ča , ki je bilo medtem pr eseljeno v Tour s.

No vice
Kasn eje ist ega let a je med šp an sko-fr an cosko vojno t ud i novi kralj
Henrik IV . Navarski povabil Viet a k sode lovanju . Toda ne kot državnega
birokrat a , am pak kot matem atika, da bi dešifrir al pr est reženo pismo španskega kr alj a Filipa II . Šifra je bila tako zapletena, da so se Španc i počutili
povsem varne. Pretreseni , da je bila od krita, so se celo pri to žili pri papežu,
češ da Fr ancij a v vojni uporablja črno magijo.
Iz Toursa se je Viet e leta 1594 vrnil v Pariz in let a 1597 v Fontenay.
P onovno je bil poklican v P ari z 1599. let a , toda konec leta 1602 ga je
Henrik IV . odpustil. Franco is Viete je umrl v Parizu 23. februarja 1603.
V Vietovem življ enju st a bili dve obdobji, ko ni deloval kot pravnik
(1564 - 1568 in 1584 - 1589) pa bil toliko plodovitejši drugje. V prvem
obdobju je p oučeval Catherine de P arthen ay. Svoj e učitelj ske dol žno sti je
vzel z vso resn ostjo in pripravlj al za svojo varovanko lekcije z r azličnih
področij , t udi matem atike in nar avoslovj a.
Njegovo najstarejše oh ranjeno znanst veno delo je lekcija za Catherine s področj a, s katerim se
je Viete ukvarj al pravzaprav vse življe nje, namreč povezava matem atike
z as t rono mijo in kozm ologijo. Pomembno delo s tega področja je Cano n
mathem aticus, seu ad t riang ula cum appe ndicibus (Matematični zb orn ik
z dod atkom iz t rigono metrije) , ki ga je začel izdaj ati let a 1571. Slu žil naj
bi kot matemati čni uvod v veliko študijo Ptolem ejevega ast ron omskega
modela. Viete je namreč vztraj al pri Ptolemej evem geo centri čnem modelu O son čja (v središču O sončj a je Zemlj a), čeprav je že let a 1543 izšla
knji ga De revolu ti oni bus or bium coelestium, v kater i je Kop ernik pr ed st avil helio centri čni mod el (središče Oson čj a je Son ce). Viete je spregledal
geometrijs ko veljavnost Kopernikovega mod ela.
S sa mo matematiko se je Viete veliko ukvarj al predvsem po štiridesete m letu star osti. Svoja dela je z velikimi usp ehi izdaj al v samozalo žbi.
Veliko so ga ponati skovali , vendar veljajo mnoga njegova del a danes za
izgubljen a , če prav je znano , d a so obstajala . Viet e ima velike zas luge za
razvoj algebre . Izid njegovega najpom embnejšega algebraičnega dela "Isagoge" (In artem analyticem isagoge) leta 1591 lahko št ejemo za sp očetje
moderne algebre. V algebri je prvi, še pred Descartesom, uvedel pr eprosto
in uporabno simboliko in s te m odprl matematikom pot v alg ebro. Med
prvimi je s črkami pr edstavil t ud i števila . Znaka + in - je uporablj al
tako, kot ju up orablj amo d an es, A 2 pa je pisal "A qu ad ratum" . J e pa še
vedno vztraj al na grškem principu homogeno sti, po katerem produkt dveh
d aljic nujno pom eni ploščino, zat o lahko sešt evamo daljice le z daljicami,
ploš čine samo s ploščin ami in prostornine s prostorninami.
Viet e se je ukvarj al tudi z ravninsko in sferno t rigono me t rijo in tabe liranje m trigonometričnih funkcij. Veljal je za izjemnega mojstra v
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računanj u s trigonometri čnimi funk cijami in je prvi - mod erno poved an o
- pred st avil trigonometrične funk cije z neskončni mi vrstami. V povezavi
algebre s t rigono me t rijo je prevedel Cardanove formule za rešit ev kubi čne
ena č be v t rigo no met rično obliko, zato je izginil strah pr ed "ire ducib ilnim
prim er om " .
I zr ačun al je vred nost števila "Tr na devet decim alk n at an čn o , pri če mer
si je pom agal z dvem a 1296-kotnikom a , ki ju je včrtal in oč rtal krožnici.
Na dalje je pr edst avil število "Tr z n eskon čnim produkt om in zverižnim
ulomkom.
Še bi lahko naš t evali , a se ust avim o le ob Viet ovem zadnje m delu. To
je zveze k "Apollonius Gallus" , ki je izšel let a 1600. V njem je rešil vse h
deset kon strukcijskih pro blemo v, ki nastopajo v Ap olonij evi nalo gi. To je
naloga s šest ilom in ravnilom kon struirati vse kro žnice, ki se dotikaj o t reh
danih krožnic . Pri tem je vsaka od d anih kro žni c lahko izr oj en a v premi co
ali reducirana v točko . To nalogo je zas tavil in rešil že ant ič n i matem atik
Ap olonij iz P erge okoli let a 200 pr. n . št . v izgublj enem delu , o kater ega
obstoju in vsebini vemo nekaj le iz del po zno ant ičnega matematika Papposa. Viet e je kot prvi to domnevno delo obnovil (zn an o je, da je vodilni
matem atik 15. st olet ja Regiomontanus dvomil v možnost zahtevanih
kon strukcij le z uporab o ravn ila in šest ila). Ker je bil Apolonij iz P er ge
ede n naj slavnejših ant ič n i h matem atikov, si je je Viet e z izbiro nasl ova ,
pod katerim je rešit ev objavil, pri slu žil vzdevek "Galski Apo lonij" .

Ko t za nim ivost ome nimo še, da je bil Viete ud eležen t ud i pri popravlj anju julijan skega koled arj a . Pri vsakolet nem d oloč anju gibljivih
pr aznikov! je dolgo veljala velika zme da. Hit er razvoj astrono mije je
opozoril na t a problem , predl agani so bili številni novi koled arji. P ap ež
Gregor XIII. je sklica l veliko število mat em atikov, astronomov in visokih
cerkvenih dostoj an st venikov, ki so se o d loči li sprejeti koled ar , kakršn ega
je predl agal Clavius . Da bi odpravili napako, ki je nas t ala z julijanskim
koled arj em , so sp reje li sklep, da 4. okt obru 1582 takoj sled i 15. oktober
1582 , za naprej pa je bil sprejet popravek glede prest opnih let. Gregorij an ski koled ar je pri nekat erih znanstvenikih, med kat erimi je bil t ud i
Viet e, nal et el na veliko nasprotovanj e. Viete je sicer cen il delo, vloženo v
reformo koledarj a , kljub t emu pa si je dovolil, da ga je pro ti kon cu življe nja
za neslo v neupr avič eno polemiko s Claviusom. Ko je Clav ius odklonil, da
bi v koledar vn esel popravke, ki jih je predložil Viete, se mu je ta 1602 .
oddolžil z objavo pamfl et a , ki je bil enako nasil en kot nep ošten.
Marija Vencelj
1 Velik a noč je na p rvo ned eljo po prvi spo mladans ki polni luni. Datume ost alih
gib lj ivi h pr aznikov , kot so p ust, bin košt i, . . . določijo glede na datu m velike noči .

