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TEORIA LICZB W PRACACH LEJEUNE DIRICHLETA

Piotr Gustaw Lejeune Dirichlet (poprawna wymowa: Dirikle) urodził się w 1805 roku
w rodzinie emigrantów francuskich w Düren, w Nadrenii. W latach 1822-1827 żył
w Paryżu jako nauczyciel domowy. W 1827 r. został z rekomendacji Humboldta do-
centem we Wrocławiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej [2]. W 1829 roku przeniósł
się na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Berlinie, gdzie w 1839 r. został pro-
fesorem zwyczajnym. W 1855 r. został zaproszony jako następca Gaussa do Getyngi,
gdzie zmarł w 1859 r.

Dirichlet był pierwszym czytelnikiem Disquisitiones Arithmeticae Gaussa, który w pełni
przyswoił sobie treść tego trudnego dzieła. Okazał to upraszczając w pracy [19] dowód
Gaussa twierdzenia Legendre’a o przedstawialności liczb naturalnych przez sumy trzech
kwadratów, w pracy [21] pierwszy dowód Gaussa prawa wzajemności dla reszt kwa-
dratowych, w pracy [22] teorię Gaussa kompozycji form kwadratowych dwójkowych,
w pracy [23] teorię Gaussa form kwadratowych dwójkowych nieokreślonych.

Również prace Gaussa (1828), (1832) o resztach bikwadratowych wywarły duży
wpływ na twórczość Dirichleta. Jego prace [3] i [6] poświęcone są charakteryzacji liczb
pierwszych, dla których dana liczba całkowita jest resztą bikwadratową, metodami ele-
mentarnymi stosowanymi przez Gaussa w 1828 r. Z kolei praca [4] zawiera dowód prawa
wzajemności dla reszt kwadratowych w pierścieniu Z [i] wprowadzonym przez Gaussa
do teorii liczb w 1832 r. Praca [14] stanowi zarys teorii form kwadratowych dwójko-
wych nad Z [i].

Pierwsza praca Dirichleta napisana w 1825 r. dotyczyła równania diofantycznego
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W wersji [1] opublikowanej w 1828 r. autor dołączył dowód, że dla m = 0, n > 0,
n ≠ 2, jeśli A nie dzieli się przez 2, 5 ani żadną liczbę pierwszą postaci 10k + 1, to
równanie (1) nie ma rozwiązań w liczbach naturalnych i względnie pierwszych x, y.
W szczególnym przypadku A = 1 otrzymujemy stąd wielkie twierdzenie Fermata dla wy-
kładnika 5. Praca [5] zawiera dowód wielkiego twierdzenia Fermata dla wykładnika 14.

Z kolei praca [7] zawiera kilka twierdzeń o równaniu diofantycznym x2 – Dy2 = –1.

W szczególności, jeżeli a i b są liczbami pierwszymi postaci 4n + 1 i ( ) 1−=b
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a  to równanie  x 2 – aby 2 = –1  jest rozwiązalne. Podane są również

kryteria rozwiązalności równania x 2 – abcy 2 = –1, gdzie  a, b, c są liczbami pierwszy-
mi postaci 4n + 1. Ogólna teoria rozwiązalności równania  x 2 – Dy 2 = –1  bez użycia ułam-
ków łańcuchowych została zbudowana przez Rédei w 1953 r.; jest jednak skompliko-
wana. Teorii równania Pella dotyczy również praca [9], w której Dirichlet wyraża pewne
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nietrywialne, ale niekoniecznie najmniejsze rozwiązanie równania x 2 – py 2 = 1 (p pierw-
sze) przy pomocy funkcji trygonometrycznych.

Pierwszym wielkim osiągnięciem Dirichleta było twierdzenie o postępie arytmetycznym
udowodnione w pracach [8] i [10] z lat 1837-39. Twierdzenie mówi, że każdy postęp
arytmetyczny ak + b, gdzie (a, b) = 1 zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych.
Dowód podany przez Legendre’a (1808) oparty był na fałszywym lemacie. Dla dowodu swego
twierdzenia Dirichlet zbudował cały aparat: teorię charakterów grupy multyplikatywnej
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 nazywamy dziś szeregami Dirichleta). Wykazał, że dla każdego charakteru

niegłównego χ  szereg  L (s, χ)  jest zbieżny dla  s > 0  i, co stanowiło główną trudność,

że L (s, χ) ≠ 0. Praca [8] zawiera dowód tej nierówności dla charakterów o module pierw-
szym, praca [10] w przypadku ogólnym. Różne metody dowodu wspomnianej nierów-
ności analizuje Hasse (1964). Praca Dirichleta [11] zawiera szkic dowodu, ograniczo-
ny do szczególnego przypadku, że każda pierwotna forma kwadratowa (wg terminolo-
gii Dirichleta właściwie pierwotna)

         f = ax 2 + 2bxy + cy 2         (a, b, c całkowite, (a, 2b, c) = 1)         (2)

nieokreślona lub określona dodatnio przedstawia nieskończenie wiele liczb pierwszych.
Pełny dowód tego twierdzenia podali Mertens (1874) i Weber (1882). Wcześniejszy
dowód Scheringa (1869) opublikowany już po jego śmierci, nie jest bez zarzutu. W liście do
Liouville’a z 1840 r. Dirichlet [12] wypowiada twierdzenie jeszcze ogólniejsze, mianowicie,
jeśli postęp arytmetyczny Ak + B, gdzie (A, B) = 1, zawiera pewne wartości formy
kwadratowej f określonej wzorem (2), to zawiera nieskończenie wiele jej wartości będących
liczbami pierwszymi. Pierwszy dowód tego twierdzenia został podany przez Meyera (1888).
Praca [13] zawiera dowód twierdzenia o potępie arytmetycznym dla pierścienia Z [i]
oparty na wynikach pracy [14]. Odpowiednie twierdzenie dla dowolnych ciał liczbowych
udowodnił dopiero Furtwängler [1907].

Drugie, po twierdzeniu o postępie arytmetycznym, wielkie osiągnięcie Dirichleta
stanowi wzór wyraźny dla liczby klas H(D ) form kwadratowych określanych wzorem (2)
o danym wyznaczniku D = b 2 – ac, klas równoważności ze względu na grupę przekształ-
ceń SL2 (Z). W pracy [10] Dirichlet wykazał, że dla bezkwadratowych D < –1
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gdzie T, U jest najmniejszym rozwiązaniem liczbach naturalnych równania Pella
t2 – Du2 = 1.

Obecnie rozpatruje się na ogół, idąc śladami Lagrange’a, formy kwadratowe dwój-
kowe, w których środkowy współczynnik może być również nieparzysty (patrz Landau
1950, Część IV).

Dowód Dirichleta był analityczny, dla przypadku  D < 0  dowody w sensie technicz-
nym elementarne, ale bardzo skomplikowane podali Wenkov (1931) przy dodatkowym
warunku D ≡/ 1 mod 8 i Orde (1978).

Z wzorów Dirichleta wynika w szczególności, że jeżeli  p ≡  3 (mod4) jest liczbą pierwszą,

to wśród liczb 1, …, 2
1−p  jest więcej reszt niż niereszt kwadratowych, nikomu jednak

do tej pory nie udało się bezpośrednio dowieść tego faktu.
W pracy [14] Dirichlet podał analog swoich wzorów dla form kwadratowych dwój-

kowych określonych na Z [i].
Zupełnie innej tematyki dotyczy praca [15]. Stosując zasadę pudełkową (znaną dziś

jako zasada pudełkowa Dirichleta) autor dowodzi, że dla dowolnych liczb rzeczywistych
α1, …, αm i dowolnej liczby naturalnej t istnieją liczby całkowite x0, …, xm, takie, że
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Pięknym uogólnieniem tego wyniku jest twierdzenie Minkowskiego o formach liniowych.
Z tematyką aproksymacji diofantycznych wiąże się też praca [17], o redukcji form

kwadratowych trójkowych dodatnio określonych i [20], o rozkładzie mod 1 ciągu
N/x, x = 1, …, N. Ważkie zastosowanie aproksymacji diofantycznych do algebraicznej
teorii liczb zawiera praca [16] z 1846 r. Dirichlet wyznacza tam strukturę grupy jedno-
stek pierścienia ][ϑZ , gdzie ϑ  jest liczbą algebraiczną całkowitą. Według tradycji (patrz
Fricke 1928, notka na str. 131) kluczowy pomysł przyszedł autorowi podczas słucha-
nia muzyki wielkanocnej w Kaplicy Sykstyńskiej. Strukturę grupy jednostek pierścienia
liczb całkowitych dowolnego ciała algebraicznego wyznaczył metodą Dirichleta dopie-
ro Bachmann (1864), (1867).

Z ważnych prac Dirichleta pozostała do omówienia praca [18] dotycząca średnich
wartości funkcji liczbowych. Najbardziej znany z udowodnionych tam wzorów, to
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gdzie τ jest liczbą dzielników n, a γ stałą Eulera. Problem, jaki jest kres dolny wykład-
ników ϑ , którymi w powyższej równości można zastąpić 1/2 znany jest jako problem
dzielników Dirichleta. Przypuszcza się, że ,4/1=ϑ  a najlepszy znany dziś wynik

…=≤ 3149.0
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należy do Huxleya (2003).
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Po śmierci Dirichleta Dedekind wydał jego wykłady z teorii liczb [24] wygłaszane na
uniwersytecie w Getyndze. Książka cieszyła się zasłużoną popularnością, o czym świadczą
cztery wydania niemieckie (ostatnie z 1894 r.) i przedruk z 1968 r. oraz przekłady na
włoski (1910), rosyjski (1936), bułgarski (1980) i angielski (1999). W latach 1889-1897
ukazały się dzieła zebrane Dirichleta [25] pod redakcją L. Kroneckera i L. Fuchsa.
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[9] Sur la maniè re de résoudre l’équation t2 – pn2  = 1 au moyen des fonctions circulaires, J. reine
angew. Math. 17 (1837), 286-290.

[10] Recherches sur diverses applications de l’analyse infinitésimale à la théorie des nombres, J. reine
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