M O K S L I N I N K A I.
J. M. Hoene-Wronskis — matematikas.
(1778 -1853).

Paskaita laikyta 1929 ra. gegužio 30 d. Did. Universiteto salėj autoriui
priėmus matematikos garbės daktaro diplomą.

Jūsų Magnificencija, aukštai gerbiamasis dekane, garbūs
profesoriai ir malonusis jaunime!
Suteiktas man Lietuvos Universiteto Matematikos-Gamtos
Fakulteto matematikos garbės daktaro laipnis uždeda man
malonios pareigos garbiems to fakulteto mokslo vyrams tarti
čia nuoširdžiausios padėkos žodį, juoba kad, tiesą sakant, ši
garbė tenka man daugiau, kaip vienam iš pirmųjų Lietuvoje
matematikos mėgėjų, teparašusių lietuviškai vos keliolika
trumpučių matematiškų tyrinėjimų, negu kaip matematikui
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tikra to žodžio prasme. Tarp m a t e m a t i k o s m ė g ė j o
i r t i k r o m a t e m a t i k o esama labai didelio skirtumo.
Tam skirtumui nušviesti aš ir pasirinkau vieną iš tikrųjų ma
tematikų, tik, deja, šiandiena dar tinkamai neįvertintą ir kaip
reikiant vis dar nesuprastą. Tas didelis ir garbus matema
tikas — tai J. M. W r o n s k i s.
Dėl ko iš daugybės garsiausių matematikų aš pasirinkau
šį, o ne kurį kitą, tam yra keletas priežasčių. Pirmiausia tai
ta, kad Wronskis mane jaunystėj yra sužavėjęs netik savo
matematiškų išradimų gausumu, bet ir jų pagrindimo bei
išvedimo filosofiškumu. Jis patraukė mane tuo, kad jis buvo ne
vien matematikas, bet ir matematikas-filosofas. Atskyrus
Dekartą ir Leibnicą, kiti garsūs matematikai tos svarbios
ypatybės, deja, nėra turėję.
Antra priežastis — chronologiška, nes pernai rugpiūčio 24 d.
yra sukakę lygiai 150 metų nuo Wronskio gimimo. Jo tau
tiečiai lenkai Varšuvoje tą jubiliejų yra pažymėję savo laik
raščiuose; vėliau buvo ketinę surengti didesnę iškilmę, pa
kviesti jon svečių iš užsienių. Ar ji įvyko ir kaip yra pasise
kus, aš, deja, žinių nesu gavęs, nors jon buvau irgi kviestas.
Trečia — tai nesenai atsiradus galimybė arčiau susipažinti
su matematiškais Wronskio veikalais. Tie jo veikalai, ypač
seniausieji, buvo tapę bibliografiška retenybe, negaunama už
jokius pinigus. Žinodama tai, garsi Hermanno firma Paryžiuj
1925 m. manuldruku yra išleidus visus seniausius Wronskio
matematiškus veikalus keturiuose storokuose tomuose. Dėl pi
gumo tas leidinys nepigus, nes mokama 600 frankų, bet kiek
vienas, vidutiniškai pasiturįs matematikas vis dėltogalės jį įsigyti
ir su Wronskio matematiškais tyrinėjimais iš jo apsipažinti.
Pagalios ketvirta — tai Wronskio universališkumas. Ne
perdedant, Wronskis galima pavadinti XIX amžiaus Leibnicu.
Nes jis kiaurai žinojo netik tyrąją ir pritaikomąją matema
tiką, bet ir kitus mokslus, k. š. istoriją, teologiją, socialę eko
nomiją, politiką, o už vis filosofiją. Ir tas Wronskio enci
klopedizmas nebuvo paviršutiniškas, nes jis kiekvieną mokslą
mokėjo iš pamatų. Tuo atžvilgiu Wronskis XIX a. moksli
ninkų tarpe neturi sau lygių, nes jis buvo netik didis mate
matikas, bet ir lygiai didis astronomas ir fizikas ir mechani
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kas ir išradėjas, nekalbant jau apie jį, kaip viską apimančios
absoliučios filosofijos sistemos autorių.
Iš šios pastarosios aplinkybės sveiki, tikiuos, suprasit,
jog pilnos Wronskio charakteristikos aš čia Tamstoms nega
lėsiu patiekti, nes tam tektų parašyti ištisa knyga. Dėliai to
aš tekalbėsiu šiandieną apie Wronskį vien tik, kaip matema
tiką, pridėjęs vos keletą trumpų žinių apie jo gyvenimą.
I.
Hoene Wronskis yra gimęs Poznanės apylinkėse rugpiūčio
24 d. 1778 m. Jo tėvas cechas, iš profesijos architektas, buvo
grapo Račynskio pakviestas Lenkijon, kur ir apsigyveno, ve
dęs lenkę Gertrūdą Gruberiūtę. Tos moterystės pirmagimis
ir buvo mūsų matematikas, gavęs prie krikšto dvejopą Juo
zapo-Marijos vardą.
Paties tėvo gerokai pramokytas, dešimties metų buvo ati
duotas į Varšuvos kadetų korpusą, kuris anais laikais buvo
laikomas pavyzdinga mokykla. Baigęs čia 1794 m. mokslą,
šešiolikos metų jaunikaitis Wronskis stojo puskarininkiu į
lenkų artilerijos eiles. Galima spėti, kad Wronskis jau ir
tuomet buvo gerokai apsipažinęs su balistika, nes jo seniau
siuose užrašuose yra užsilikę nemaža pastabų, liečiančių tą
svarbią pritaikomosios matematikos sritį Tą pat patvirtina
ir faktas, kad pirmutinis Wronskio paskelbtas, tik, deja, ne
užsilikęs, veikalas yra buvęs „Le bombardier polonais“.
Tą artilerijos mokslą jis nevien teoretiškai mokėjo, bet ir
praktikoj sugebėdavo pritaikinti. Tai parodo kad ir šis atsi
tikimas. Kai 1794 m. prūsų kariuomenė buvo apgulus Var
šuvą, Wronskis gerai nutaikintu šūviu uždegė Wolios prie
miesty daržinę, nuo kurios smarkiai išsiplėtęs gaisras privertė
prūsus trauktis iš ten šalin. Už tai iš vyriausio karo vado
Wronskis yra gavęs aukso laikrodėlį dovanų.
Atmintiname mūšy ties Maciejovicomis Wronskis buvo
prie Kosciuškos, su kurio drauge ir pateko rusų nelaisvėn.
Sekančiais 1795 m. 17-os metų W-kį randame jau rusų ar
mijos eilėse majoro laipsny, priskirtą prie Suvorovo štabo.
Garsusis feldmaršalas labai mėgo jauną karininką ir dažnai
kalbėdavos su juo apie karo dalykus. Biografų liudijimu
W-is būdavęs beveik kasdienis Suvorovo svečias.
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Patarnavęs rusų armijoje porą metų, W-is vyksta Petra
pilin ir bando įstoti laivynan. Tolimos kelionės, lankymas
ikšiol nematytų kraštų masino, matyt, jauną žmogų. Bet pa
sirodė, kad dar nesutvirtėjęs W-io organizmas negali pakelti
vargų, sujungtų su ilgu plaukiojimu jūroje. Taigi su mintimi
tarnauti laivyne teko W-iui persiskirti.
Be to netrukus įvykusi carienės mirtis ir Suvorovo atsista
tymas yra pakreipę W-io likimą kiton pusėn. Jis gavo įsa
kymą grįžti pulkan, kurin buvo priskirtas. Dėliai to teko jam
atsisveikinti su Petrapiliu ir vykti Gardinan, o vėliau Vilniun.
Bet čia W-is neilgai gyveno. Sklindančios iš užsienių po
litiškos žinios paragino jį išeiti iš rusų armijos. Jo atsista
tydinimas priimtas, o caras Povilas I, reikšdamas W-iui
ypatingos malonės, suteikė jam teisę dėvėti rusų kariškąją
uniformą, kuo W-is vėliau nemaža didžiavos.
1797 m. W-is vyksta į užsienius. Čia jis iš pradžių sva
joja apie diplomatiškąją karierą, bet Vokietijoje, arčiau susi
pažinęs su anų laikų vokiečių filosofija, pasiryžta visai atsi
duoti mokslui, įsitikinęs, kad tuo keliu galėsiąs daug daugiau
naudos padaryti netik savo tėvynei, bet ir visai žmonijai.
Nuodugniai išstudijavęs Kanto, Fichtes, Hegelio, Schellingo
ir kitas vokiečių filosofiškas sistemas, 1801 m. W-is vyksta
Prancūzijon. Čia jis bando supažindinti prancūzus su nau
jąja vokiečių filosofija, patsai gi studijuoja astronomiją ir
įstoja į organizuotus tuomet Prancūzijoj lenkų legijonus.
Bet 1803 m. ūmai iš jų išeina, nustebindamas tuo savo
draugus. Prie to žingsnio yr pastūmėjęs W-į netikėtai kilęs
jame dvasios krizis. Įvyko šis krizis rugpiūčio 15 d. tų pa
čių 1803 m. surengtame prancūzų tautos šventėje linksmam
vakarėly. W-is čia susyk pasijuto priėjęs didžiausį išradimą.
Palikęs tat besilinksminančius draugus, jis, lyg apsvaigęs, bėgo
su paskubiu namo, stumdydamas gatvėj praeivius, nes jo
galvoj suspindo nepaprastai drąsi mintis — iš v i e n o r a 
cionalinio
principo
bei
absoliuto
išvesti
visas mokslas, pasiekti absoliuti tiesa vi
s o s e ž i n i j o s s r i t y s e . Kelią į tą absoliuciją tiesą turi
nurodyti absoliučioji filosofija, o josios tiesų tikrumą—ga
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rantuoti matematika, kaip žemesnis ir labiau apčiuopiamas
mokslas.
Bet anų laikų matematika W-io nepatenkina. Jis imasi
ją reformuoti, stengdamasis jos pagrindines tiesas ir ben
druosius metodus išvesti iš savo atrasto absoliuto ir tuo iš
pręsti visas jos dar neišspręstas problemas. Darbas buvo
nelengvas. Iš vienos šalies reikėjo sukritikuoti netobulos anų
laikų matematikos klaidingi metodai, o iš kitos — nurodyti
kelią, vedantį matematiką į galutiną jos pagrindimą ir išto
bulinimą.
W-is nepabūgo to sunkaus darbo. Apsigyvenęs nuo 1801 m.
Prancūzijoj ir nuo 1810 m. persikėlęs Paryžiun, jis per 50
metų su nuostabia ištverme darbuojas, galima sakyti, visose
mokslo srityse, neduodamas ramybės garsiausiems anų laikų
prancūzų matematikams savo giliomis kritikomis, kuo užsi
traukia ir sau nemaža nemalonumų ir vargo, netekdamas
kartais net duonos kąsnio. Bet ir tose sunkiose aplinkybėse
jis nepaliauja dirbęs mokslo darbo.
Jo nuo 1801 iki 1853 padaryti moksliški išradimai, jo gin
čai su anų laikų mokslininkais ir mokslo akademijomis, jo
visoki politinių, socialių, religinių ir moksliškų, reformų pro
jektai — užpildo žymiausią jo biografijos dalį1). Deja, visur
jį lydi nepasisekimas. Jo matematiški veikalai lieka nesu
prasti ir tinkamai neįvertinti, jo išrastos ir apipatentuotos
mašinos neranda pripažinimo. Vienatinio šviesesnio momento
jis tesusilaukė vedęs p-lę Montferrieriūtę. Per ją jis susiartino
su jos broliu matematiku A. K. de Montferrier’u, kuris, pa
žinęs W-io matematiškų išradimų svarbą, ėmės uoliai juos
platinti ir populiarinti — iš pradžių savo dvitomiame mate
matikos žodyne (Dictionnaire des sciences pures et appliquées.
Paris 1835), o vėliau savo keturtomėj Matematikos Enciklo
pedijoj (Encyclopédie mathématique ou exposition complète
de toutes les branches des Mathématiques d’après le prin1) Vienatinė W-io biografija, parašyta varšuviečio matematsko S.
Dicksteino „Hoene Wronski, jego žycie i prace, Krakôw 1886, kad ir išleista
Krokuvos Mokslų Akademijos, lenkų publikai nepadarė jokio įspūdžio,
tik Varšuvos antisemitams davė progos be jokio rimto pagrindo pulti
tos biografijos autorių.
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cipes de la philosophie des Mathématiques de Hoene Wronski, Paris, Amyot). W-io pažiūros į matematiką išdėtos čia
aiškiai ir gana populiariai. Taigi ši enciklopedija yra geriau
sias įvadas į matematiškus W-io veikalus.
Be jų W-is yra parašęs daugybę filosofiško turinio raštų.
Štai žymesni iš jų:
Philosophie critique découverte par Kant, fondée sur le
dernier principe du savoir humain. 1803.
Prodrome du Mesianisme 1831.
Prolégomènes du Messianisme 1842,
Metapolitique Messianique, 1839.
Philosophie absolue de l’histoire, 1852.
Apodictique Messianique ou Traité du savoir suprème,
1870.
Nomothétique Messianique ou lois suprèmes, du monde,
1881.
Caméralistique. Economie politique et finanses, 1887.
Adresse aux nations slaves, sur les destinées du monde,
1847.
Adresse aux nations civilisées sur le sinistre désordre,
revolutionnaire, 184S.
Les cent pages décisives pour S. M. Empereur le Russie,
1850.
Epitre à S. M. Empereur de Russie.
Epitre du Souverain Pontife Leon XII sur l’urgence ac
tuelle de l’accomplissement de la religion, 1827 ir k.
W-io biografo Dicksteino apskaitymu, spausdintų W-io
veikalų skaičius siekia 107. Jo užsilikusių atskirų rankraščių,
paminėtų Dicksteino knygoj, aš esu suskaitęs 337, jų tarpe
pasitaiko ir didžiatomių moksliškų tyrinėjimų.
Jausdamas beartėjant savo mirties valandą, W-skis, pa
gautas gailesio, išsitarė: „Visagalis Viešpatie! Man taip daug
kas dar liko pasakyti!..“ Žodžiai visai suprantami lūpose to
žmogaus, kurs savo galingu protu buvo apglėbęs beveik visą
žmonijos mokslą.
Mirė W-is rugpiūčio 9 d. 1853 m. Jo paminkle garsusis
kompozitorius Gounod’as, didelis W-io gerbėjas, yra iškaldi
nęs šiuos Izajo pranašo žodžius:
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Et erit sepulchrum eius gloriosum. Isaiae
XI.10.
Ch. Gounod.
II.
Apsipažinę su W-io gyvenimu, eikim nūn prie jo mate
matiškų veikalų. Kaip esu minėjęs, matematika nebuvo jam
tikslas, tik priemonė aukštesniems tikslams pasiekti. Šiuos
pastaruosius jam buvo nurodžius filosofija. Déliai to jis ir
matematikon yra ėjęs filosofijos keliu.
Filosofiškai žiūrėdamas į fiziškąjį pasaulį, jis visų pirma
skyrė jame f o r m ą bei jo buvimo būdą (la manière d’être
de la nature) ir jo t u r i n į bei e s m ę (son contenue on son
essence même). Pasaulio turiniu užsiima f i z i k a , jojo for
ma — m a t e m a t i k a .
Pasaulio formą sudaro l a i k a s , apimąs bendrai visas fi
ziškas realybes, ir e r d v ė , apimanti vien išorinius daiktus.
Tuo būdu bendriausia prasme matematika galima pavadinti
l a i k o i r e r d v ė s d ė s n i ų m o k s l u (sience des lois
du temps et de l’espace).
Bet kadangi lygindami bei matuodami laiką ir erdvę pri
einame dydžio bei k i e k i o (quantité) sąvokas, tatai griež
tesne prasme matematiką galime pavadinti k i e k i ų m o ks 1 u (science des quantités).
Pritaikintas laikui kiekis abstrakcijos keliu veda į s k a i 
č i a u s sąvoką; pritaikintas erdvei — gamina t y s o s (éten
due) sąvoką. Tuo remdamasis W-is prieina fundamentalinį
matematikos paskirstymą — į e r d v ė s m o k s l ą b e i g e o 
m e t r i j ą i r į s k a i č i ų m o k s l ą , kurį jis pavadino a 1
g o r i t m i j a . Šiai pastarajai jis yra paaukojęs daugiausia
savo jėgų ir laiko.
Algoritmijos turinin jis priskaitė įvairius matematikos veik
smus (k. š. dėstymą, imstymą, dauginimą, dalymą ir k.) ir
tam tikrus matematiškus padarinius, (k. š. logaritmus, nesi
baigiamus padaugus, netrūkstamas trupmenas, eilutes ir k. p.)
Šiuos pastaruosius jis trumpai vadina a l g o r i t m a i s .
Kiekvienam algoritme jis skirdavo jo prigimtį (nature) ir
jo skaitmeninį dydį bei išmatavimą (mesure). Šis pastarasis
26
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tepraeinamas vien tam tikru to algoritmo išrutūlojimu. Fav.
iš formulos
(1) lg (x . y . z ...) = lg x + lg y + lg z + ...
gaunam pažinti vien to algoritmo prigimtį. Atskiro lg.r dy
dis iš (1) yra mums neprieinamas. Kas kita jei paimsim
formulą:
(2) lg x = x —1—½(x-1)2+1/3(x -l)3 —... ±1/n(x-l)n±...

Davę x-ui tam tikrą reikšmę, iš antros dalies (2) form, galim
susekti ir x-o logaritmui atsakomą dydį.
Giliau galvodamas apie šį dalyką, W-is pastebėjo, kad kiti
yra algoritmų prigimties dėsniai ir kiti algoritmų išrūtulo
jimo bei apskaitymo dėsniai. Déliai to jis visą algoritmijos
mokslą ir suskirstė į dvi dali: į algoritmų prigimties mok
slą, kurį jis pavadino a l g o r i t m i š k ą j a t e o r i j a , ir į
algoritmų išrūtulojimo bei apskaitymo mokslą, kurį jis pa
vadino a l g o r i t m i š k ą j a t e c h n i j a .
Pirmuoju savo matematikos tyrimo tikslu W-is laikė už
davinį p a g a m i n t i v i s o s a l g o r i t m i j o s , o y p a č
t e c h n i j o s , f i l o s o f i j ą . Tai jis ir įvykdė išleisdamas sa
vo „Introduction à la philosophie des Mathématiques et Tech
nie de l’Algorithmie“ 1811 ir „Philosophie de la Technie algo
ritmique“. Pastarasis veikalas turėjo dvi dali: pirmoji išėjo
1815; o antroji 1816—1817.
Teisingu Montferriero pasakymu, tuose veikaluose išdėta
pirmutinė tikra ir giliai siekianti matematikos filosofija. Jei
mes ją sulyginsime su šiandienėmis matematikos filosofijo
mis, pav. B e r t r a n d o R u s s e l ’ i o „Einführung in die
mathematische Philosophie“, 1923 ar H. W e y l ’ i o „Philoso
phie der Mathematik“, 1926, tai nustebę išvysime, kad šie nauji
matematikos filosofai tiesiog neturi aiškaus supratimo apie
tai, kas po teisybei sudaro tikrą matematikos filosofijos ob
jektą. Nes pav. Russelis tą objektą identifikuoja su matema
tiškos logikos pagrindais (die Anfangsgründe der matemati
schen Logik“), o Weyl’is — su Kai kuriais svarbiais iš mate
matikos darbo savaime aikštėn išėjusiais filosofiškais rezul
tatais bei žvilgsniais (einige wichtige philosophische Resultate
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und Gesichtspunkte, welche sich hauptsächlich aus der Ar
beit der Mathematik... selbst ergeben haben).
W-is eina visai kitokiu keliu. Jis visų pirma duoda filo
sofišką pagrindinių matematiškų sąvokų pamatavimą bei de
dukciją, toliau nustato organišką matematikos architektoniką,
suvesdamas visą matematikos turinį į tam tikrą sistemą, ku
rioje kiekvienas matematiškas veiksmas ir kiekvienas algo
ritmas randa sau atatinkamą natūralinę vietą, ir pagalios užbai
gia giliausiu ir plačiausiu algoritmiškos technijos pagrindimu,
nurodydamas aukščiausius jos dėsnius ir bendriausias meto
das. Šiuose savo tyrinėjimuose W-is tarp kitko yra priėjęs
ir savo aukščiausį algoritmiškos technijos dėsnį (loi su
prême):
(3) Fx = A0Ω0+A1Ω1+A2Ω2+A3Ω3+ ...
kur Fx veikia bet kokią x’o funkciją, Ω0, Ω1, Ω2... yra pa
galbinės x'o funkcijos, tam tikru dėsniu tarpusavy surištos
arba ir nesurištos, o A0, A1, A2, ... yra reiškiniai nuo x ne
pareinantieji.
Šis W-io aukščiausis dėsnis duoda galimumo kiekvieną
išvestines turinčią funkciją išrūtuloti eilute ir tuo kiekvienai
x’o vertei surasti tos funkcijos dydį.
W-is gerai suprato šio savo aukščiausio dėsnio didelę
svarbą ir teisingai jį brangino. Taigi ir nenuostabu, jog prieš
paskelbdamas savo veikalus, liečiančius matematikos filoso
fiją panorėjo savo aukščiausiam dėsniui gauti Paryžiaus
Mokslų Akademijos pripažinimą. Tam tikslui trumpai jį iš
dėjęs ir nurodęs, kad iš jo galima gauti netik visos anais
laikais žinomos funkcijoms rūtuloti eilutės (k. š. Tayloro,
Maclaurino, Burmano, Paolio, Krampo, Arbogasto...), bet ir
daugybę kitų ikšiol nežinomų, W-is 1810 m. pasiuntė tą savo
memuarą Paryžiaus mokslų Akademijai.
Ši W-io memuarą įteikė dviem geriausiem anų laikų
matematikam Lagrange’ui ir Lacroix įvertinti ir apie jį jai
referuoti. Referentai buvo labai nustebinti neapsakomu W-io
dėsnio bendrumu, bet nespręsdami jo iš esmės, pasitenkino
vien patarimu, kad W-is savo naujas idėjas labiau išplėstų
ir, pritaikinęs jas kuriam konkrečiam fizikos klausimui, įro
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dytų jo mokslišką vaisingumą. Galop pareiškė, kad W-io
memuaro įvertinimas esąs nelengvas uždavinys.
Tokiu savo darbo atestavimu W-is liko nepatenkintas.
Jis pasiuntė Akademijos sekretoriui savo pastabų. Bet kai į
jas gavo oficialinį lygiai sau nepalankų atsakymą, jis tiesiog
užsigavo ir nuo to laiko ėmė negerbti netik savo referentų,
bet ir apskritai visų oficialinių mokslo atstovų, vadindamas
juos su pašaipa „ces.messieurs de l’Académie“, ir laikyda
mas — matematikos filosofijoj, o per tai ir pačioj matemati
koj visiškais nemokšais.
Šį savo patentuotų mokslininkų nebranginimą W-is ėmė
reikšti ne vien žodžiais, bet ir savo giliomis jų matematišku
veikalų kritikomis. Iš čia 1812 m. atsiranda jo „Lagrange’o
analitiškų funkcijų teorijos sumušimas“ (Réfutation de la thé
orie des fonctions analytiques de Lagrange); 1814 m. išeina
jo „kontr-pastabos“ prieš nevykusias Cournot’o pastabas apie
diferencialinio skaičiavimo metafiziką (Philosophie del’Infini
contenant des conlreréflexicns et des réflexions sur la mé
taphysique du calcul infinitésimal); 1818—„Laplace’o ženeratrisių funkcijų teorijos kritika“ (Critique de la théorie des
fonctions génératrices de Laplace). Šiuose savo veikaluose
W-is nurodo netik minėtųjų mokslininkų matematiškus ne
tobulumus bei negriežtumus, bet ir nevieną svarbesnę jų
padarytą klaidą, neužmiršdamas prie šios progos prikišti
jiems jų nemoksliškumą. Panašių pasišaipymų netrūksta ir
vėlesniuose W-io raštuose. Skaitant tai, tiesiog daros ne
malonu.
Susidarius šitokiems santykiams su Paryžiaus matemati
kais, W-is nuo 1810 m. visai į juos neatsižvelgia ir eina sa
vais keliais. Norėdamas pirštu prikišamai parodyti savo nau
jų metodų galingumą, jis savo tyrimui renkas pačias sun
kiausias matematikos problemas ir jas išsprendęs, triumfuo
damas nurodo oficialinio mokslo bejėgiškumą.
Savo darbą pradeda jis nuo m-jo laipsnio lyginių (lygčių)
tipo:
(4) 0 = A0+ A1x + A2x2 + A3x3 +... + Amxm

išsprendimo. Savo pirmutinį tuo klausimu veikalą (Resolu
tion générale des équations de tous les degrés) jis išleidžia

-
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1812 m. ir dedikuoja Lenkijai. Tačiau paties lyginių iš spren
dimo čia nėra, o yra tik trumpai nurodyta W-io fundamen
talinė metoda, vedanti į tą išsprendimą, ir patiekta bendri
m šaknų reiškiniai, kurie galima sutraukti į vieną formulą1)
kame ξ1, ξ2, ... ξm-1 yra konstitutyvios lyginio (4) šaknų
dalys, o qm m-ji vieneto šaknis, nustatytoji formuła:

Duodant reiškiniuose xm ir Qm skaičiui m reikšmes 1, 2
3... m, lengvai gaunama iš (4) m šaknims m įvairių reik
šmių.
Portugalų matematikas Torriani 1818 m. yra paskelbęs
memuarą, kuriame tarėsi įrodęs W-io (4)' formulos klaidingu
mą. Vėliau 1826 garsusis Abelis yr paskelbęs savo įrodymą, kad
aukštesnės, kaip 4-jo laipsnio lygtys, algebriškai yra neišspren
džiamos 2), iš ko taipgi tektų manyti, kad ir W-io (4)' formula
negali būti tikra. Tačiau vėlesniame savo veikale „Reforme
du savoir humain“ 3) W-is netiktai yra davęs savo (4)'form.
matematiškąją dedukciją, bet ir jos pasigaudamas išsprendęs
5-jo laipsnio anglų matematikų jam pakištą lyginį:
(5) x5 — x3 + x2— 32 = 0,
apskaitydamas visas penkias jo šaknis. Be to jis yr įrodęs
(4)' form. pritaikomybę 2-jo, 3-jo, 4-jo ir aukštesnių laipsnių
lyginių išsprendimui, pažymėdamas tiktai, kad konstitutyvios
šaknų dalys ξ1, ξ2, ξ3... u ž b a i g t o j f o r m o j t e e s t i
vien lyginiuose neaukštesnio laipsnio už
3 - j į ; pradedant gi nuo 4-jo laipsnio lyginių, tos konstituty
vios šaknų dalys tegaunamos vien iš tam tikrų nesibaigia
mų eilučių, kurias W-io nurodytu dėsniu sudaro lyginio ko
eficientai.
1) Tiesą sakant, ši formuła yra ne W-io naujai išrasta, bet paimta
iš B e z o u t ' o ir E u l e r i o raštų, kaip apie tai pats W-is liudija, l’lg.
taipgi L. E u l e r . Drei Abhandlungen iiber die Auflosung der Gleiehungen. Oswald's Klasiker. 1928. \V-io tik duota matematiškoji tos for
mules dedukcija.
2) N . H . A b e l . Oeuvres 1.1, 28 et seq.
3) W r o n s k i Reforme du savoir humain t. II, LXVI — LXVIII,
CXLIX, CLV - CLVIII p.
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Iš čia matom, jog Torrianio ir Abelio įrodymai, kad 5-jo
ir aukštesnių laipsnių lyginiai algebriškai yra neišsprendžia
mi, yra teisingi ne absoliučiai, bet tik ta prasme, kad šaknų
konstitutyvios dalys 4-jo ir aukštesnių laipsnių lyginiuose
u ž b a i g t o j f o r m o j n ė r a g a l i m o s . Pasakius abso
liučiai, kad aukštesnių kaip 4-jo laipsnio lyginių išsprendi
mas esąs negalimas, būtų netiesa, nes W-is, išdėdamas savo
fundamentalinę metodą, yra nurodęs lyginių koeficientų nesi
baigiamas eilutes, iš kurių visuomet galime apytikriai ap
skaityti konstitutyvias šaknų dalis ir traukiaut iš jų m-ją
šaknį, gauti kiekvienai lyginio šakniai atsakantį apytikrį dydį.
Tiesa, tose eilutėse šalia konvergencijos gali pasilaikyt ir di
vergencijos ir tuomet galutini apskaitymo rezultatai gali iš
eit netikri. W-is tai pramatė ir nurodė kelius, kaip tos ne
geistinos divergencijos išvengti1). Tad (4)' W-io formula ten
ka laikyti tikra. Be to W-is yra išradęs ir kitą — t e 1 e o l o
g i š k ą j ą m e t o d ą , vedančią į m laipsnio lyginio suskai
dymą m daugikliais, to dėl ir į išprendimą m-jo laipsnio ly
ginio. Kad ši antroji metoda aukštesnių laipsnių lyginių sprendi
me duoda tikrų rezultatų, įrodė tai įvairūs matematikai, k.
š. W-io mokinys Bukaty2), Montferrieras3), Krauze4), Dickstein5) ir k.
Ši antroji W-io metodą yra pagrįsta naujomis W-io iš
rastomis simetriškomis funkcijomis a l e f , taip pavadintomis
dėl to, kad W-is yra jas žymėjęs hebraiška raide a l e p h. Joms
apskaityti užtenka keturių pirmųjų aritmetikos veiksmų. Dė 
liai to W-is ir laikė šią savo metodą tikslingiausia ir visų
lengviausia.
Suradęs kelią aukštesnių laipsnių lyginiams spręsti, W-is
imasi kitos nemažiau sunkios problemos — m-jo laipsnio
kongruencijų išsprendimo. Pasigaudamas tų pat funkcijų
aleph, jis netiktai teoretiškai ją išsprendžia, bet ir konkre
1)

W r o n s k i Op. c. t. II, CL et seq.
W r o n s k i Op. c. t. II, 150—15 ; p.
M o n t f e r r i e r Encyclopédie math. t. III, 441 —443 p.
K r a u z e Metoda teleologiczna H. Wronskiego. Wiad. matem. t
III, 110-125 str.
5) D i c k s t e i n Uwagi o metodzie teleologicznei. Wiad. mat. 12'î—
129 str.
2)
3)
4)
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čiais skaitmeniškais kongruencijų pavyzdžiais savo išspren
dimo tikrumą patvirtina1), tuo papildydamas ir praplėsdamas
garsaus toj srity Gausso tyrimus.
Kadangi iki XIX a. neapibrėžti lyginiai temokėta spręsti
vien tik 1-jo ir 2-jo laipsnio, tatai W-is patiekia metodą bet
kurio laipsnio ir su bet kokiu nežinomųjų skaičium neapi
brėžtiems lyginiams išspręsti 2). Tarp kitko jis išsprendžia
lyginį:
(6) zn — Nyn = Mun
iš čia išveda negalimumą Fermato lyginio:
(7) xn + yn = zn
prie x, y, z sveikų skaičių ir n >2.
W-io laikais, kaip ir šiandieną, diferencialiniams lyginiams
integruoti vartota įvairiausios metodos. Būdamas tuo
nepatenkintas, W-is išranda bendras metodas bet ku
riems diferencialiniams lyginiams integruoti. Daugelis mate
matikų dar ir šiandien laikosi tos nuomonės, kad tokios
bendros integravimo metodos nėra galimos, o jei ir būtų te
oretiškai galimos, tai turėtų būti taip painios, kad praktikoj
būtų visai nepritaikomos.
Norėdamas tuo įsitikinti, prancūzų matematikas E. West’as
pritaikė W-io bendrąsias integravimo metodas konkrečiams
klausimams ir be didelio vargo gavo visai gerų rezultatų, ką
ir pažymėjo savo 1886 m. išleistame veikale „Exposé des
methodes générales en Mathématiques d’après H. Wronski“.
Apie šias bendras W-io metodas E. Westas rašo: „Le lecteur
qui aura intérèt a aprofondir ces procédés nouveaux se con
vaincra qu’ils n’offrent rien d’illusoire et ąu’ils peuvent en
trer immédiatement et facilement dans la pratique“. Op. c.
VII p.).
Savo veikale „Introducton a la philosophie des Mathema
tiques“ W-is, dėstydamas savo neapsakomai įdomią logarit
mų teoriją, tarp kitko yra priėjęs formulą3):

1)
2)
3)

Cfr. reforme du s. h. t. I, 76 p. et seq.
Cfr. Op. c. t. I. 214—216 et alibi passim.
Op. c. p. 26

- 408 -

kurią jis laikė galutinu ratilo kvadratūros išsprendimu. Ir iš
tikrųjų, jei jau kūbiškos šaknies geometriškas nubrėžimas
skriestuvu ir tiesikle yra negalimas, tai apie nubrėžimą (8)
formulon įeinančių begalenybiškų radikalų nėr kas nei kal
bėti. Savo senoviškoj išvaizdoj form. (8) atrodo keistoka,
bet josios teisingumas lengva patikrinti, išrūtulojus ka
bėse stovinčius reiškinius Newtono binomo dėsniu. Tai pa
darius, ženklai ∞ ir √—1 išnyksta ir dešinioji (8) form.
pusė virsta žinomąja Leibnico eilute:

Savo (8) form. W-is labai brangino dėl to, kad ji išreiškia π
užbaigtoj formoj ir vienais elementariais algoritmais.
Šalia logaritmų teorijos W-is yra bandęs ir logaritmų
praktiką bei vartojimą sureformuoti. Tam tikslui paskirstęs
logaritmuoliną skaičių trimis dalimis, jis parodė, kaip kiek
vienos jų logaritmas apskaitomas skyrium ir kaip iš dalių
logaritmų galima gauti viso skaičiaus logaritmas. Šituo keliu
eidamas, W-is gavo galimumo visą skaičių logaritmų knygą
sutraukti į vieną nedidelį puslapėlį. Tiesa, skaičiaus logarit
mui iš tos W-io lentelės gauti reikia truputį daugiau laiko,
bet ji tuo gera, kad ji visur su savim lengva pasiimti ir pada
ro storų logaritmų knygų vartymą nebereikalingą.
Be to apskaitymams palengvinti W-is buvo išradęs įvai
rių prietaisų, k. š. aritmetiškąjį žiedą, pastovų ir judamąjį
aritmoskopą, visuotinąjį kalkuliatorių ir k.
Negalima nutylėti ir to, kad jis mažybinį skaičiavimą yra
praplėtęs, įvesdamas naują to skaičiavimo rūšį. Šiam nau
jam skaičiavime kintamasai dydis ir funkcija didėja, ne tam
tikrus priedus Δx ir Δy įgaudami, bet savo laipsnį tam
tikru priedu padidindami. Pav. iš
(9) y = φ(x)
tuo nauju keliu gaunama
(10) y1 +┏y = φ(x1 +┏x
iš kur (10) reiškinį dalant (9)-ju randama

--

Jei laipsnio priedai
mint juos raide g, gaunama
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yra begaliniai maži, tuomet žy

Gautus dydžius ┏x,┏y W-is vadina l a i p s n i a i s (grades),
o begaliniai mažus laipsnių priedus gy, gx l a i p s n e 1 i a i s
(gradules) 1 ). Deja, mokslininkai maž tekreipė dėmesio į tą
laipsnelių skaičiavimą, nors jis duodas visokioms funkcijoms
lygiai gerai pritaikomas, kaip ir paprastas diferencialinis skai
čiavimas.
Praplėtęs yr W-is taipgi matematiką ir naujų funkcijų
jon įvedimu. Jo išrastos funkcijos aleph jau esam aukščiau
minėję, kalbėdami apie aukštesnių lyginių išsprendimą. Ki
tas W-io įvestas funkcijas šin mokslas yr pagerbęs duoda
mas joms w r o n s k i a n ų vardą. Yra tai tam tikrų funkcijų
determinantas 2 ).
Nemažiau įdomios ir svarbios yra naujos funkcijos W-io
pavadintos a u k š t e s n i ų l a i p s n i ų s i n a i s b e i k o 
s i n a is (sinus et cosinus des ordres supérieurs). Jos yra
taip pat periodiškos kaip ir paprasti sinai bei kosinai, tuo
tik skirtumu, kad paprasti sinai bei kosinai, perėję savo ki1)

Sk. lntroduction à la philosophie des Mathématiques 48—61 p.
Lietuvos univ. profesorius d-ras O. Yolk'as wrronskianų esmę ir
svarbą apibrėžia šiais žodžiais:
„Die Wronski’sche Determinanto, ist diejenige Determinante, die aus
den Funktionen Y1(x), Y2(x)... Yn(x) und ihren n—1 Ableitungen gebildet ist:
2)

Ihre Bedeutung liegt darin, das ihr Verschwinden die notwendige und
hinreichende Bedingung dafür darstellt, dass die n Funktionen Y1, Y2,
... Yn von einander linear abhängen, also eine Beziehung von der Form
besleht:
a1Y1+a2Y2+...+anYn≡0,
wo a1, a2,...an Konstante bedeuten. Von besonderem Werte ist ihre
Anwendung in der Theorie der linearen Differentialgleichungen; das
Nichtverscnwinden von Wist die notwendige und hinreichende Bedin
gung dafür, dass n partikuläre Lösungen ein Fundamentalsystem bilden
und somit die allgemeine Lösung bestimmen“.
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timo periodą, grįžta prie tų pat dydžių, o aukštesnių laip
snių sinai ir kosinai su kiekvienu kitimo periodu įgauna vis
didėjančių dydžių. W-is laikė tas funkcijas ypatingai tinka
momis dangaus kūnų judėjimams matematiškai išreikšti. Sa
vo veikaluose jis po keletą kartų prie tų funkcijų grįžta, pa
pildydamas jų teoriją naujais daviniais1).
Bet atskiros funkcijos buvo W-iui vien atskiri matemati
kos faktai. Jais jis domėjos, bet žiūrėdamas į matematiką
filosofiškai, jis užvis ieškojo aukščiausių ir bendriausių jos
dėsnių. Jų jis yr suradęs tris. Pirmas tai jau aukščiau minė
tasis a u k š č i a u s i s d ė s n i s :
Fx = A0Ω0 +A1Ω1 +A2Ω2 +A3Ω3 +...
apimąs visus dydžių darymosi (génération) būdus. W-is iš
jo yr išvedęs įvairiausias funkcijoms išrūtuloti eilutes, bei
visą, anot jo žodžių, matematiką.
Antras — tai u n i v e r s a l i n ė p r o b 1 e m a . Jai W-is yr
davęs šią išraišką:
(12) 0 = fx + x1f1x +x2f2x +x3f3x+ . . . .
kur fx, f1x, f2x. . . reiškia bet kokias x’o funkcijas, o x yra
dydžių x1, x2, x3 . . . funkcija. Kadangi matematikos uždavi
niai duodas suvedami į tuos ar kitus lyginius, tatai W-is ir
tvirtino, kad jo universalinė problema apima visus atskirus
matematiškus uždavinius, išskyrus tik klausimus liečiančius
skaičių teoriją. Šios užbaigimu jis laikė trečią dėsnį, išreik
štą m laipsnio kongruencijos formoj:
(13) xm ≡ a (mod. M)
Iš aukščiau patiektų faktų sveiki, tariuos, būsit jau įgiję
bent apytikrį supratimą apie milžiniškus W-io darbus, nu
veiktus tyrosios matematikos srity. Bet jais jo moksliškas
veikimas toli gražu nėr išsibaigęs. Didis tyroje matematikoje,
W-is nemažiau buvo didis ir pritaikomoje.

1) Jų teorija geriausiai yra išdėta veikale „Reforme du s. h.“ t. I
CIII-CXII p.
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III.
Pritaikomosios matematikos uždaviniu W-is laikė išaiški
nimą šių trijų klausimų:
1) kaip pasaulis yra susidaręs iš dangaus kūnų;
2) kaip dangaus kūnai yra susidarę iš materijos, ir
3) kaip materija yra susidarius iš elementarių, primity
vių jėgų?
Pradėkim tat ir mes nuo pirmojo klausimo, t. y. nuo as
tronomiškų W-io veikalų.
Laplace’o bendralaikis W-is buvo vienatinis matematikas,
kuris gerai suprato Laplace’o dangaus mechanikos netobulu
mus ir net klaidas. Tuo remdamasis W-is ir imasi jau nebe
reformuoti senąją, bet tiesiog kurti naują tobulą dangaus
mechaniką. Jos pamatan jis deda savo à priori išvestą dėsnį:
(14) Gdx = — ώdφ.
Šį dėsnį jis išveda iš tarpusavio dangaus kūnų jungimosi
(jonction) jėgos G ir jų skyrimosi (séparation) jėgos H vei
kimo. Tos jėgos lygios ir sau priešingos, taip kad G = —H.
Pirmos veiksmą laiku dx W-is išreiškia padaugų Gdx, o an
trosios padaugu ώdφ, kur ώ reiškia teleologinį ryšį bei greitį,
o dφ — kūnus jungiančio vektoriaus r kampinį pasisukimą
laiku dx l).
Iš to savo pamatinio dangaus mechanikos dėsnio W-is
išveda visus Keplerio ir Newtono dėsnius ir tuo remdama
sis didžiuojas, dangaus mechaniką iš e m p i r i š k o m o k 
s 1 o padaręs t i k r u r a c i o n a l i n i u , o pakeisdamas jame
Laplace’o trikdančias jėgas(forces perturbatrices) savo trimis
organiškomis jėgomis, astronomiją iš n e t v a r k o s m o k 
s l o (science de désordre) pavertęs t v a r k o s m o k s l u .
Jis duoda nurodymų ir garsiai astronomijoj trijų kūnų
problemai išspręsti2) ir formulą Urano judėjimams apskai
tyti, prikaišiodamas Leverrierui, kad šis savo apskaitymams
pasinaudojęs jo formulomis, nieko apie tai neprisimindamas3).
1) Epître à S. M. l'Empereur de Russie, p. 30 et seq.
Reforme du s. h; t. I, DLII et seq., form. (181).
3) Op. c. t. I, CLXXXÏII — CXCVI1I p.
2)
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Tikrai tenka stebėtis W-io darbštumu šioje srity. Jo ran
kraščiuose yra užsilikę penki stori tomai, skirti dangaus me
chanikai. Ištraukos iš tų veikalų buvo dalimi paskelbtos
spaudintuose W-io raštuose, k. š. Prolégomènes du Messia
nisme, Reforme du savoir humain t. I, Epître a S. M. l’Empereur de Russie ir k. Bet tos ištraukos toli gražu neduoda
pilno supratimo apie W-io nuopelnus ir išradimus dangaus
mechanikos moksle.
Šalia dangaus mechanikos W-iui rūpėjo ir paprastoji že
mės mechanika, ypač hidrodinamika bei skysčių teorija.
Bendroj skysčių teorijoj iki W-io tebuvo žinomi tik du
dėsniu:

kame x, y, z—skysčiaus punkto koordinatos, o P, Q, R tam
tikri veikimai 5 tą punktą koordinalų kryptimi. Tuodu dės
niu tinka skysčiams tiek judėjimo, tiek rimties stovy.
Šalia šių dviejų W-is išrado s k y s č i ų p u s i a u s v y r ą
n u s t a t a n č i u s tris naujus dėsnius, būtent:
(17) 0 = P Z - RX
(18) 0 = QZ — RY
(19) 0 = PY - QX
kame

ir du s k y s č i ų p a s t o v u m ą t v a r k a n č i u d ė s n i u :
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kame A ir B yra konstantos, gautos integruojant punkto tra
jektorijos lyginius
0 = Qdx — Pdy
0 = Rdx — Pdz
o U, V ir W yra nustatytos lyginiais:

kur
S = (P2 + Q2 + R2)Δ
ir Δ reiškia pastovų bei kintamą skysčio tirštumą.
Remdamasis šiais savo naujais dėsniais W-is nurodė, kad
visos trys iktol buvusios Newtono, Huygenso ir Clairaut’o
žemės elipsoido teorijos yra klaidingos, nes prieštaraujan
čios skysčių pusiausvyros dėsniams. Jų vieton jis stato savo
žemės elipsoido teoriją, duodančią jam galimumo nustatyti
bet kuriame žemės vidurio punkte jos masės tirštumą 1).
Su geofiziškais W-io tyrinėjimais glaudžiai rišas jo la
bai smulkmeningai išdirbta ir, rodos, galutinai užbaigta jo
antplūdžių ir atoslūgių teorija, išdėta veikaluose: „Véritable
science nautique des marées. Paris, Amyot, 1853“, „Applica
tion nautique de la nouvelle théorie des marées. Paris, Gau
thiers Villars, 1886“ ir kitur. W-is čia yr nurodęs nevieną
Laplace’o klaidą šiuo klausimu.
Kadangi garas yra tam tikras skysčių padaras, tatai šalia
tyrinėjimo skysčių dėsnių W-is nemaž yra pasidarbavęs ir
garo teorijai. Mat, jis gyveno pačioj garo mašinų plėtimosi ir
gelžkelių Prancūzijoj tiesimo pradžioj. Suprantamas dalykas,
jog tiek pirmosios garo mašinos, tiek gelžkelių ir lokomoty
vų konstrukcija, būdamos labai netobulos, negalėjo W-io pa
tenkinti. Jis visa tai tiesiog vadino b a r b a r y b e ir savo
papročiu ryžosi tą dalyką saviškai sureformuoti. Tam tik
slui 1834—1835 m. išleidžia platoką veikalą „Nouveaux sy
stèmes de Machines à vapeur fondés sur la découverte des
vrais lois des forces mécaniques“, kur jis duoda naujus garo
ir apskritai dujų dėsnius, nurodo jų pritaikomybę lokomo
tyvų ir šiaip jau garinių vežimų judėjimui, nustato maksi1)

Sk. Prolégomènes du Mess. form. LXXI ir LXXII.
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malinį jų greitį (462,4 metrų į sekundą gelžkeliuose ir 101,7
metrų į sekundą paprastuose vieškeliuose), kalba pagalios ir
apie galimumą pritaikinti tuos garo dėsnius ir beplaukiojan
tiems jūroj laivams.
Nesitenkindamas teorija, W-is imas ir pats konstruuoti
įvairių naujų garo mašinų modelius, išradinėja įvairiausias
ratų sistemas (roue vive, roue accomplie, roue dynamogène,
roue a rails mobiles...) Iš jų ypač įdomūs r a t a i j u d o 
m a i s r e i s a i s . Matydamas, kiek pinigų tenka sukišti į bet
kurį ilgesnį gelžkelį, W-is buvo sumanęs tą keblumą paša
linti tokia garvežimių konstrukcija, kad jie dėl važiavimo
važiuotų geležiniais reisais, tik ne pastoviai kely padėtais
bet sujungtais su besisukančiais ratais, taip kad garvežimis
vieną savo reisą pravažiavęs automatiškai pasidėtų kitą, tą
pravažiavęs pasitiestų pirmąjį ir t. t. Šiaja savo ratų judo
mais keliais sistema W-is norėjo visus Prancūzijos vieške
lius paversti gelžkeliais1).
Antras jo išradimas — tai originalis garo generatorius bei
p n e u m a t o g e n a s. Milžiniški ir gramozdiški lokomotyvų
pečiai garui gaminti W-iui negalėjo patikti. Svarbiausių jų
netobulumu W-is laikė tai, kad jie garui gaminti vartoja
vien pašalinę šilimą. W-is įrodė, kad sunaudojant vidujinę
garo šilimą galima generatoriaus talpumas sumažinti iki mi
nimumui ir tuo padaryti jis lengvai pritaikomas paprastiems
vežimams. Tuo savo išradimu W-is yr padėjęs pamatą lais
vam važinėjimui paprastais vieškeliais ir to dėl jis galima
pavadinti šiandieninio automobilizmo pranokėju. Tik, deja,
jo išradimai liko tinkamai neįvertinti. Prancūzijos valdžia,
kuriai W-is siūlė savo gelžkelių reformos projektus, laukė ką
pasakys apie tai Paryžiaus akademikai, o kadangi šie W-iui
buvo nepalankūs dėl jo aštrių kritikų jų matematiškų vei
kalų, tatai jie savo nuomonės apie W-io išradimus lokomo
cijos srity neskubėjo reikšti, o jei kur ir reiškė, tai neigiama
prasme. Tuo būdu W-io siūlomos valdžiai gelžkelių refor
mos liko nepriimtos.
1) Kadangi šiandienių t a n k ų konstrukcija remias ratų judomais rei
sais principo pritaikymu, tatai W-skis galima laikyti ir tankų iniciato
rium. Sk. apie tai prof. P. C h o m i c z o brošiūrėlę: „ H o e n e W r o n s k i j a k o w o j s k o w y . W a r s z a w a , 1928, 12 psl.
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Aukščiau mes pavadinom W-į šiandienio automobilizmo
pranokėju. Nėkiek neperdėsime ir pavadinę jį šiandienės avia
cijos iniciatorium. Nes tame pat savo veikale „Nouveax sy
stėmes de machines a vapeur“ jis sakosi turįs savo išrastą
ir apipatentuotą v a l d o m o a e r o s t a t o m o d e l į . Kalbė
damas apie tai, W-is pažymi, kad jo laikais valdomojo aero
stato klausimas laikyta neišsprendžiamu. W-is matematiš
kai sugriauja tą nuomonę, įrodydamas, kad valdomas skrai
dymas ore yra taip pat galimai, kaip ir valdomas plaukio
jimas vandeny. Jis patiekia net valdomojo aerostato ribiniam
greičiui formułą:

kur p yra aerostato skersinis, o g žemės traukimo konstanta.
Iš tos formulos (22) jis randa, jog apskritai aerostato grei
tis yra proporcionalinis kubinei šakniai iš aerostato skersinio
ir kad maksimalinis tokio aerostato greitis bus 203 metrai į
sekundę 1), bei 730,8 kil. į valandą.
Toliau tam pačiam veikale susiduriam su dar nuostabes
niais dalykais: W-is kalba apie aerostatus m e t a l i n i a i s
p a v i r š i a i s , varomus garo jėga. Iš metalų jis renkas ge
ležį bei varį. Jo apskaitymu metalinės skardos vieno mili
metro storio tam tikslui visai užtektų. Toks metalinis 40
metrų skersiniu aerostatas, pripildytas vandenilio galėtų pa
kelti 4000 kilogramų.
Iš šių apskaitymų sveiki matot, kad visas cepelinų klau
simas jau 1835 m. W-io buvo beveik visai išspręstas. Šian
dienė technika tepridėjo prie jų vien tik naujoviškus, patobu
lintus motorus.
Laisvą susisiekimą žeme, vandeniu ir oru W-is teisingai
laikė neapsakomos svarbos dalyku. Jis vadino jį vienu žo
džiu l o k o m o c i j a . Tos lokomocijos dėsniams nustatyti, jos
netobulumams pašalinti, jos reformai įvykinti W-is yra para
šęs net 37 didesnius bei trumpesnius mokslo veikalus.
1)

Op. c. 24--25 p.

— 416 —

Kadangi šoviniai sudaro irgi tam tikrą judančių kūnų
rūšį, tatai W-is nemaž yra pasidarbavęs ir balistikos srity,
kaip tai liudija jo užsilikę rankraščiuose veikalai, k š. „Nou
velle Ballistique ou téorie générale des projectiles“, „Cal
culs pour l’action de la poudre à canon“ ir k.
Kaip žinom, iš savotiškų judėjimų susideda ir muzikos
fenomenai. Savo esme jie priklauso akustikai. Besidarbuo
damas joje, jis netik filosofiškai yr nušvietęs balsų ir tonų
esmę, bet ir muzikalę gamą buvo padaręs savo matematiš
kų tyrinėjimu objektu. Pažymėtinas čia jo surastas e s t e 
t i š k o t o n a 1 i š k u m o dėsnis

kur m ir n reiškia dviejų tonų virpėjimo skaičius, o A lo
garitmą, kurio pamatu yra skaičius 2 1).
Nesvetimas buvo jam ir kitos fizikos šakos, kaip tai ma
tyt iš jo rankraščių apie jo išrastus naujus areometrus, pan
termometrus, teleometrus, mikrometrus, pirometrus ir kito
kius fizikos prietaisus. Rengės jis išleisti dar ir atskirą fizi
kos filosofiją, bet, deja, nesuskubo jos užbaigti.
Netrūksta pas W-į matematikos pritaikymų net ir tokiom,
iš pažiūros, nuo matematikos nutolusioms sritims, kaip so
cialinė ekonomija. Išreiškęs matematiškais simboliais gaminan
čias ir reproduktyvias ekonomines jėgas, ekonomiškąjį pro
duktyvumą, ekonomiškąjį priauglį ir kitas ekonomiškas są
vokas, W-is yra gavęs ištisą eilę matematiškų formulų pa
matiniams socialinės ekonomijos dėsniams nustatyti, iš kurių
jis yra ištraukęs labai įdomių išvadų apie šalies turtų augi
mą bei mažėjimą, apie jų dalinimosi sistemas, apie iš to da
linimosi plaukiančias socialines pasėkas ir t.t.2).
Pagalios W-is yr pritaikęs matematiką net ir politiškų
partijų kovoms apibrėžti. Jis iš savo gautų matematiškų for
mulų yr parodęs, kaip tos kovos prie vienų sąlygų gali nu
vesti šalį į anarchiją, prie kitų — į despotizmą3). W-io iš1)
H e n r y C h . Wronski et l'Esthétique musicale. Paris. Hermann,
1887. p.
2) Sk. Adresse aut nations civilisées. Paris, 1P47, p. 19—58.
3) Sk. Epitre secrète a S. A. le prince Louis Napoleon" Metz.. 1851,
p. 5 9.
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manymu, nėra tokio mokslo, kuris nesiduotų sumatemati
zuojamas. Ir juo kuriam moksle matematikos daugiau, juo
jis, W-io išmanymu, yr pasiekęs aukštesnio laipsnio ir to
bulumo1).
Taip žiūrėdamas į matematiką ir aukštai brangindamas
jos pritaikymų universalumą, W-is ir pats buvo matemati
kas universalistas. Nebuvo tos matematikos šakos, kurioj jis
nebūtų dirbęs ir net žymių išradimų joje nepadaręs. Bet ka
dangi tiriamojo dalyko kiaurai nepažinus, išradimai daryti
negalima, tatai, tuo remiantis, yra pagrindo manyti, W-į ži
nojus visą anų laikų matematiką.
Turėdamas gi ją visą savo galvoje, jis buvo sumanęs pa
rašyti ir f i l o s o f i š k ą j ą m a t e m a t i k o s i s t o r i j ą ,
bet, deja, to sumanymo nesuskubo įvykinti. Paliko tik ne
maža medžiagos tam darbui savo istoriškame manifeste 2)
ir angliškai parašytame „įvade į matematikos dėstymą“. Šiame
pastarame jis visą matematikos istoriją skirsto penkiais lai
kotarpiais.
Pirmame (kur daugiausia pasireiškia Rytai ir Egiptas) ma
tematikos tiesos tirta k o n k r e č i a i , nes pačių tų tiesų ab
strakčiai suprasti neįstengta. Jos jungta su tam tikrais
gamtos bei žmogaus padarais. Pav. žinota, kad, išmatavus
trikampio kampus ir matavimo rezultatus sudėjus krūvon,
visuomet gaunama du stačiuoju kampu. Bet dėl ko taip yra
ir net turi būti, to nežinota.
Antrame (Graikijoj) susekta daug gilių abstrakčių matema
tiškų tiesų, bet jos dar tebuvo atskiri mokslo faktai ir netu
rėjo b e n d r ų d ė s n i ų reikšmės. Pav. į kūgio piūvių (ra
tilo, elipsės, parabolės, hiperbolės) ypatybes žiūrėta, kaip į
atskiras nuo kita kitos nepriklausomas tiesas, bet tos ypa
tybės neapimta vienu bendra dėsniu.
Trečiame (Vakarų Europoj) matematika Cardano, Dekarto,
Fermato, Keplerio veikaluose yra jau pasiekus aukštų bendrų
dėsnių, ištobulindama algebros mokslą. Bet gautieji šiame
1) Sk. Wstęp do wykładu matematyki przez H. Wronskiego. Wydawca L. Niedzwiecki. Paryž, 1886, p. 1 et seq.
2) Sk. Reforme du s. h. .II t. „Manifeste historique concernant cette
reforme du savoir humain, p. I—CCXX.III.

27

- 418 -

laikotarpy matematiški rezultatai, kad ir labai bendri, visgi
tam tikru atžvilgiu turėjo savų i n d i v i d u a l u m o žymių.
Pav. buvo rasta 3-jo ir 4-jo laipsnio lyginių šaknims bendri
reiškiniai, bet neturėta jokio supratimo apie universalinį tų
šaknų d a r y m o s i d ė s n į ir net apie tai, ką mes šiandien
vadinam išrūtulojimu eilutėmis.
Ketvirtame (naujosios matematikos) laikotarpy tas uni
versalinis dydžių darymosi dėsnis apsireiškė pagalios Newtono
ir Leibnico sukurtame diferencialiniame skaičiavime. Čia tai
matematikai, tapę mažybinių kiekio elementų viešpačiai, ga
lėjo jau žengti į naudingą savo mokslo pritaikymą įvairiau
siems gamtos apsireiškimams tirti. Nesuskaitomi to pritai
kymo rezultatai, ypač dangaus mechanikoj, nustebino pa
saulį. Bet nežiūrint tų pritaikymų vaisingumo, vienatinis
galingas tos naujos matematikos įrankis — eilučių vartoji
mas, nustatytas Tayloro teorema, ilgą laiką lieka vienintelis.
Ir tik vėliau Wallis, įvesdamas savo nesibaigiamus padaugus,
Euleras savo netrūkstamas trupmenas, Lagrange’as savo ne
visai vykusias analitiškas funkcijas, pastumia matematiką
pirmyn, labiau jos ribas praplėsdami.
Tačiau, kad ir priėjus tuo keliu aukšto tobulumo ir bendrų
kiekio darymosi dėsnių, matematika vis dar tebelieka są
lyginumo (reliatyvumo) stadijoj. Tai parodo kad ir pati
aukščiau paminėtoji kiekio darymosi priemonių daugybė.
Dar didesnė yra matematiškų, iš vienos kitų išvesti nesiduo
dančių teoremų daugybė. Visa tai, W-io išmanymu, parodo,
kad matematikai dar trūksta absoliučių principų. Juos jai
pagaminti W-is ir laikė savo uždaviniu.
Nuo tų absoliučių matematikos principų paskelbimo ir
yra prasidėjęs penktasis ir paskutinysis matematikos istorijos
laikotarpis.
Tuo būdu pereidama iš pirmojo laikotarpio antrajin,
matematika yra pasistūmus nuo k o n k r e t u m o į a b s 
t r a k t u m ą ; pereidama iš antrojo trečiajin, ji yra pašokus
nuo a t s k i r u m o į b e n d r u m ą ; pereidama iš trečiojo
ketvirtajin, ji yra pakilus nuo i n d i v i d u a l u m o į u n i 
v e r s a l u m ą ir pagalios kad ji galėtų pereiti iš ketvirtojo
penktajin, ji turi pakilti nuo s ą l y g i n u m o b e i r e l i a 
tyvumo į absoliutumą.
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IV.
Absoliutas, absoliutumas, kaip žinom, buvo W-io idealas.
Šiaip jau tiesa jo nepatenkindavo: jis visur ieškojo galuti
nos, absoliučios tiesos, išvestos iš absoliučių principų. Tas
absoliutumo siekimas buvo W-io ir stiprioji ir drauge silp
noji pusė. Laikydamasis savo absoliutu pagrįsto k ū r i m o
d ė s n i o (loi de crėation), jis matematikoj lengvai yr priėjęs
daugybę naujų svarbių tiesų, kurių šiaipjau matematikas
arba visai nebūtų suradęs, arba tepriėjęs jas vos po ilgų
studijų ir įtempto galvojimo. W-is, remdamasis tuo kūrimo
dėsniu, netik be vargo yr sutvarkęs visą algoritmiją ir abi
jos dali teoriją ir techniją, bet ir geometriją ir mechaniką
ir astronomiją ir fiziką ir filosofiją ir teologiją ir apskritai
visas žymiausias pasaulio realybes1).
Bet iš kitos šalies tas absoliutumo siekimas yra nuvedęs
kartais W-į į perdrąsius apibendrinimus, kurie, tikrumo są
lygų griežtai nenustačius, vėlesnių matematikų tarpe yra su
kėlę rimtų abejojimų. Pavyzdžiu čia gali būti, kad ir W-io
universalinė problema, aukščiau nurodytas pamatinis astro
nomijos dėsnis (14) ir kai kurie kiti dalykai. Suradus naujesniais
laikais funkcijų, neturinčių išvestinių, kilo rimto abejojimo,
ar bepritaikomas toms funkcijoms net aukščiausis W-io dės
nis. Žinoma, atmesti tuos dėsnius a priori nebūtų moksliška.
Jų klaidingumui nustatyti reiktų įrodyti, kad tam tikrais
konkrečiais atvejais jie veda į klaidingus rezultatus. Bet jau
pats faktas, kad tokių abejojimų naujesnių matematikų tarpe
yra kilę, yra labai reikšmingas. Net ir didžiausiam W-io ger
bėjui šiandieną jau nevalia jo matematiškų teigimų imti be
kritikos. Pats kritikavęs žymiausių matematikų raštus, W-is
savo pavyzdžiu ragina ir savo raštų skaitytojus imtis griež
tos moksliškos jų kritikos. Jei ta kritika ir konstatuotų pas
W-į tų ar kitų klaidų buvimą, ji betgi negali paneigti mil
žiniškų W-io nuopelnų matematikos mokslui. Klaidų yra
darę ir Euleris ir Laplace’as ir kiti. Nebuvo neklaidingas ir
1) Sk. jo: Apodictique messianique fondant péremptoirement la
vérité sur la terre ou développement génétique de toutes realités par
la loi de création. Paris, 1876, 384 p. in-4.

- 420 —

W-is. Kai kurias savo klaidas jis pats yra nurodęs. Bet iš
kitos šalies teisybė verčia raus pasakyti, kad vargiai bau
rasis pasauly kitas matematikas, kurs tiek originalinių ir
svarbių idėjų matematikon būt įnešęs, kiek yr įnešęs W-is.
Jei lenkai apie Mickevičių sako, kad jis yr kentėjęs už
milijonus, tai apie W-į drąsiai galima pasakyti, kad jis
g a l v o j o u ž t ū k s t a n č i u s ir už tai yra vertas didžiau
sios pagarbos. Deja, tie jo galvojimų rezultatai, ypač lie
čiantieji matematiką ir fiziką, daugumoje tebėra nepaskelbti.
Jie guli sukrauti Krokuvos Mokslų Akademijos knygyne. Tos
Akademijos pareiga — kuogreičiausiai išleisti visus dar neiš
spaustus W-io matematiškus veikalus, o jei tai susyk pada
ryti nebūtų galima, tai pradėti leisti dalimis bent pačius
žymesniuosius. Įvykęs pernai W-io 150 metų gimimo jubi
liejus duoda kaip tik geros progos tam darbui pradėti. Ar
Krokuvos Mokslų Akademija tą savo pareigą supras, negaliu
pasakyti. Aš žinau tik tiek, kad visų matematiškų W-io vei
kalų išleidimas turi šiandien mokslui pirmaeilės svarbos.
Suprato tai garsi Hermanno firma Paryžiuj, išleisdama visus
seniausius matematiskus W-io veikalus. Bus tikra gėda, jei
Krokuvos Mokslų Akademija, kaip Puškino „Šykstusis Raitelis“,
pasitenkins vien W-io veikalų saugojimu.
Iš to, kas aukščiau buvo pasakyta, tariuos Tamstos, jei
nepilnai, tai bent dalimi būsit pažinę W-į, kaip pirmaeilį
matematiką. Nūn tenka dar bent trumpai nušviesti klausi
mas, dėl ko W-is pas bendralaikius nėra radęs pripažinimo.
Tam buvo keletas priežasčių.
Pirmiausia — tai W-io moksle užimtoji nauja pozicija.
Savo svarbiausius matematiškus išradimus jis rėmė netiek
matematiškais, kiek aukštesniais filosofiškais pagrindais, im
tais daugiausia iš kritiškos Kanto filosofijos. Prancūzai gi, ypač
anų laikų Paryžiaus matematikai, tos filosofijos nežinojo ir
nesuprato. Iš čia jie ir prikaišiojo W-iui, kad jis savo mate
matiškas tiesas darąs galvosūkiais, nes patiekiąs be mate
matiškų įrodymų. Priekaištas neteisingas, nes kas yr kiek
dirbęs matematikoj, tas žino, jog įrodinėti kiekvieną mate
matiškąjį išvadžiojimą nėra galima. Čia užtenka nurodyti tik
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kelias, kuriuo nauji rezultatai prieita ir kuriuo eidamas
kiekvienas matematikas tų rezultatų gali prieiti. Pas W-į jo
filosofiški keliai visuomet esti nurodomi.
Antra W-io nepasisekimo priežastis — tai jo kietas, per
griežtas būdas. Užsigavęs sykį tuo, kad prancūzai matema
tikai tinkamai neįvertino jo aukščiausiojo matematikos dės
nio, jis per visą savo gyvenimą juos niekino, laikydamas
nemokšais, smarkiai kritikuodamas jų moksliškus veikalus.
Tiesa, tose savo kritikose nuo objektyvios tiesos jis nenu
krypdavo, tačiau nurodinėdamas jų klaidas, juos nuo savęs
galutinai atstūmė.
Trečia—tai dažnai pas W-į pasitaikąs painiojimas mokslo
klausimų su filosofijos ir net politikos dalykais. Pav. savo
svarbiausius išradimus astronomijoj jis yra išdėjęs ne moks
liškame traktate, bet atvirame laiške rusų carui Mikalojui i
ir kunigaikščiui Čartoryskiui. Savaime aišku, jog tikri moks
lininkai nė vieno tų laiškų nėra skaitę. Vadinas, kelias
naujoms tiesoms skelbti W-io buvo pasirinktas nevykęs.
Kitur, kaip šit savo derybose su Londono matematikais,
W-is tyčia pakišo jiems klaidingą formulą, norėdamas ištirti,
ar jie tą klaidą suras. Šiems klaidą suradus, W-is netik
neatsiprašė, bet dar labiau išniekino juos, išvadindamas
„žąsiukais“ (oisons). Einant šitokiu keliu W-iui, žinoma,
sunku buvo rasti simpatijų ir pasitikėjimo mokslo pasauly.
Tačiau tos ir panašios W-io žmogiškos silpnybės negali
nustelbti tikrų W-io nuopelnų matematikos srityje.
Jis visuomet pasiliks didis, nes pirmutinis buvo tikras
matematikas filosofas.
Jis pasiliks didis, nes visas tyros ir pritaikomos mate
matikos šakas buvo kiaurai iš pamatų ištyręs.
Jis pasiliks didis, nes daugybę svarbiausių matematikos
klausimų savo naujais metodais yra išsprendęs ir daugybė
matematiškų išradimų matematikos mokslą praturtinęs.
Jis pasiliks didis, nes šalia giliausio mokslo, jis turėjo ir
giliausį tikėjimą, kaip tai matyt iš to, kad jo rankraščiai
dažnai yra užbaigti krikščioniška keturių raidžių A M. D. G.
emblema, kas reiškia ad m a j o r e m D e i g l o r i a m .
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Jis didis tuo, kad visą savo gyvenimą mokslui buvo pa
aukojęs, dirbdamas nesykį labai sunkiose materialinėse sąly
gose.
Jis didis dar ir tuo, kad mokslą yra aukščiau pastatęs už
tautybę, nes kad ir buvo karštas lenkas patriotas, tačiau savo
veikalus rašė svetima prancūzų kalba, lenkiškai nė vienos
mokslo studijos nepaskelbdamas.
Tuo aš ir baigiu savo pranešimą apie W-į, kaip matema
tiką. Jis, žinoma, toli gražu nepilnas ir netobulas. Trumpoj
paskaitoj vispusiškiau sucharakterizuoti W-io matematiški
nuopelnai buvo beveik negalima.
Aš būčiau tikrai laimingas, jei jūsų tarpe, jauni klausy
tojai, atsirastų bent vienas, kurs W-io pavyzdžiu pasiryžtų
visą savo gyvenimą paaukoti mokslui ir tuo patarnauti ne
tik Lietuvos garbei, bet ir visos žmonijos naudai.
W-is, kaip jau žinom, buvo karininkų profesijos. Bet
jis suprato, kad anais laikais kardu Lenkijos nepakeis ir jai
laisvės prarastos neatgaus. Tatai remdamasis evangelijos
žodžiais: „pažinkite tiesą, ir ji jus atvaduos“, W-is ir pasi
ryžo visą savo gyvenimą paaukoti — pilnai, absoliučiai
tiesai pažinti. Šis W-io pavyzdys įsidėmėtinas ir mums
lietuviams. Kardu, ginklais mes Lietuvą garsią nepadarysim,
bet giliu galvojimu, aukštu mokslu, kilnia kūryba mes ga
lim tarti pasauliui savo žodį. Tik čia visiems, o ypač jums,
mieli jaunuoliai, reikia giliai atmintin įsidėti, kad tas žodis,
dėl to, kad n a u j a s , negali būti skolintas iš senų Markso
ar Lenino raštų. Jis tur eiti iš jūsų jaunos dvasios, iš karšto
noro daryti gera savo broliams, žadinti juose gerų jausmų,
pamilti absoliučią tiesą ir, W-skio pavyzdžiu, visiškai jai
pasiaukoti.

