
Vyskupas A. Baranauskas, 
kaip matematikas1).

(1835-1902).

Vienas mūsų dainius, norėdamas išgirti Lietuvą, pavadino 
ją „didvyrių žeme“. Žinoma, tai ne kas kita, tik menkos ver
tės poetiškoji hiperbolė. Joje tiek tik tėra tiesos, jog kilne
snieji mūsų tautos vyrai, k. š.: vysk. Valančius, d-ras Pieta
ris, d-ras Kudirka ir k., buvo tikrai žmonės nepaprasti, nes 
turėjo ne po vieną kokį talentą, bet dažniausiai po keletą. 
Tą patį turime pasakyti ir apie A. Baranauską. Nes, kaip iš

1) Šis straipsnis buvo skirtas „Rinktinei“ Baranausko knygai, kurią 
žadėjo išleisti p. Herbačiauskas. Jai savo laiku neišėjus, seiniškiai bu
vo sumanę išspausti jį atskira brošiūrėle. Bet ir toji „žadelė“ neišsipil
dė. To dėl autorius buvo priverstas įdėti jį „Draugijon“ (ž. I t. 332— 
342 p.).
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jo biografijos žinome, jis buvo netik dainius, bet draug ir 
teologas ir pamokslininkas ir muzikas ir filologas ir galų 
gale net matematikas.

Tiesa, jis pats žiūrėjo į savo užsiėmimą matematikos da
lykais, kaip į silpnybę, kuria negalėjo nusikratyti; tačiau ka
dangi per keletą metų beveik visą savo atliekamą laiką ir 
visas proto jėgas buvo matematikai pašventęs, tatai pigu at
spėti, kad jo veiklumas net ir toje mokslo šakoje nepasiliko 
be pasėkų. To dėl, palikdamas kitiems svarstyti A. Baranau
sko nuopelnus poezijoje ir filologijoje, aš čia stengsiuos 
trumpai pakalbėti apie jo matematiškus tyrinėjimus ir vei
kalus, Visa, ką žemiau paduodu, yra paimta iš paties Bara
nausko į mane rašytųjų laiškų.

Palinkimas prie matematikos apsireiškė pas A. Baranau
ską nuo pat mažens. Štai jo paties žodžiai:

„Dar vaikiščių bebūdamas nugirdau apie uždavinį: kiek galima nu
pirkti jaučių, karvių ir veršiukų, mokant už jautį po 10 rub., už karvę 
po 5 rub., o už veršiuką po pusrublį, kad už 100 rublių būtų nupirkta 
100 galvų. Porą savaičių kamavausi, kol išgalvojau, jog išeis 1 jautis.
9 karvės ir 90 veršiukų“1).

Jau tasai vienas faktas parodo gana aiškiai, netik Bara
nausko gabumą ir patraukimą prie matematiškų skaičiavimų, 
bet draug ir jo energišką būdą, nemokantį pradėtąjį sykį 
darbą mesti nebaigtą.

Pirmutinį moksliškąjį savo susipažinimą su matematika 
B-skas aprašo šiais žodžiais:

„1845 metais mane išmokino numeracijos lig bilijono, dėstymo, im- 
stymo ir dauginimo. Pradedant nuo dalymo patsai iš knygos išmokau 
aritmetikos. Būdamas klieriku akademijoj, patyriau iš draugų apie al
gebrą ir ženklus a, b, c,..., + ir — ir t.t., o taip pat ir apie tai, jog: 
dauginant p l i u s ą  p l i u s u ir m i n u s ą  m i n u s u gaunama pliusas ir 
tiktai nevienoki ženklai padarą m i n u s ą. Ši taisyklė labai prikamavo 
mano protą, nes man atrodė tai esant negalimas dalykas. Nemažiau

1) Iš laiško 20. IV. 1890. Visi A. Baranausko laiškai į mane lenkiškai 
rašyti. To dėl prierašuose paduodu ir autentiškąjį tekstą: „Lat 40 z gó
rą temu, będąc jeszcze pacholęciem, styszałem zadanie, ile možna ku
pič wołow, krów i cieląt, placąc za wołu 10 rub., za krowę 5 rub. za 
cielęcia połrubla, aby było 100 sztuk za 100 rubli? Parę tygodni pra
cowałem, nim wymiarkowałem, že wypada 1 wół, 9 krów i 90 cie
ląt...“
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privargino mane ir begalinė numeracija iki šv. Tomas Akvinietis išaiš
kino man šį klausimą savo Teologiškoje Sumoje (p. I q. 7 a. 4). Kai li
kau vyskupu, o Weber’is 1) gimnazijos direktorium, mudviejų lietuviš
kos kalbos tyrinėjimai pasiliovė. Tuomet ir pradėjau knebinėti mate
matiką. Paėmęs Burenin’o ir Davidov’o vadovėlius, skaičiau ir spren
džiau uždavinius, pradėdamas nuo pirmo lakšto iki nelaipsniuotų lygi
nių. Be to, — apie pirmiausias geometrijos tiesas perskaičiau iš kažko
kio labai trumpo vadovėlio, paskirto realinėms mokykloms, o gal net 
ir žemesnėms. Kai priėjau laipsniavimus ir supratau, kas yra kvadra
tas, kubas ir l.l., algebra visai nustojo mane traukusi savęsp, nes laip
sniavimas pavergė visas mano pajėgas. Čia padariau labai daug išra
dimų, naujų man, bet matematikoje jau žinomųjų nuo amžių“ 2).

Tie išradimai, kuriuos B-skas savo laiške plačiai aprašo, 
bet kuriuos aš čia praleidžiu, privedė jį prie atskiros mate
matiškųjų mokslų šakos, vadinamos skaičių teorija. No
rėdamas ją plačiau pažinti, mūsų matematikas kreipėsi į sa
vo korespondentą H. Weber’į, prašydamas nurodyti šaltinius. 
Šis paklausė apie tai tam tikrą specialistą d-rą Hossfeld’ą, 
kursai ir patarė Baranauskui nusipirkti naujausiąjį tuomet 
d-ro Wertheim’o veikalą: „Elemente der Zahlentheorie“, 
Leipzig, Teubner 1887. •

Toliau rašo Baranauskas:
„Tame veikale buvo mane užėmęs perskyrimas apie funkciją 

vartojamąją iš duotojo numeracijos ploto bendriems dalikliams, paša

1) Hugo Weber'is „Anykščių Šilelio“ leidėjas. Žiūr. „Ostlitauische 
Texte“ Weimar 1882.

2) Iš laiško 6.1.1891. „Zaczynam ab ovo. W roku 1845 nauczono 
mię numeracyi do bilijoną, odejmowania i množenia. Zacząvvszy zaš 
od dzielenia, sam z ksiąžki wyuczylem się arytmetyki. Jako alumn Aka
demii dowiedziałem się od kolegôw o algebrže, znàkach a, b, c,..., +, 
—, i t. p. i že w množeniu plus przez p l u s  i m i n u s  przez m i n u s 
otrzvmuje się p l u s, a tylko odmienne znaki dają m i n u s. To prawid-
lo mocno moj umyst udręczyio, bo mi się wydawalo w zasadzie nie
dorzecznem. Nie mniej tež mnie dręczylo nieskoiiczonošč numeracyj, 
poki mi šw. Tomasz nie wyjaśnił tej kwestvi w Summie Teologicznej 
pars 1. qu. 7 art. 4. — Gdym został biskupem, a Weber dyrektorem 
gimnazyum, nastąpiła kilkoletnia przerwa w naszych studyach nad ję
zykietn litewskim. Wówczas to zacząłem bawic sie w matematykę. 
Wziąwszy podręczniki Burenina, Dawidowa, czytałem i przerabiałem po 
kolei, zacząwszy od 1-szej karty až do równan niepotęgowanych włą- 
cznie. Przytem glówne zasady geometryi przeczytałem z jakiegoš bar
dro krótkiego podręcznika dla szkoł realnych, czy jeszcze jakich niž
szych. Gdym przyszedł do nauki o potęgowaniu, o pojęciu kwadratu, 
sześcianu i t. p., algebra straciła dla mnie urok, a potęgownie po
chlonęło wszystkie moje siły. Tu porobiłem bardzo wiele odkryć, no- 
wych dla siebie, a od wieków znanych światu matematycznemu“.
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linti, o d-ro Meissel’io pritaikintąją apskaitymui, kiek duotame plote n 
randas pirminių skaičių (Primzahlen). D-ras Hossfeld'as padėjo man 
funkciją φ(m) suprasti. To dėl apskaičiau, kiek yra pirminių skaičių 
šimte tūkstančių, paskui milione. Buvau pradėjęs daryti apskaitymą, 
kiek yra dešimtyje milionų, bet apskaitymo procesas pasirodė taip 
painus, jog per pusę metų vos tik dešimtąją darbo dalį teatlikau.. .
Įsitikinau, kad juo didesnė ψ3√n arba ψ(n, m), juo daugiau darbo ir
laiko užima apskaitymas. Apskaitymas ψ(10.000) užėmė dvi dieni. Ap
skaitymą ψ(100.000), dėliai įgytojo įgudimo ir tam tikrų palengvinimų, 
baigiau per dvi savaiti, dirbdamas kasdien po 13 valandų. Apskaitymą 
ψ(1.000.000) atlikau per du mėnesiu*1).

Eidamas toliau B-skas suprato, jog apskaitymui ψ(108) 
reikėsią kelerių metų, ψ(109) — kelių dešimčių metų, ψ(1010) 
— kelių šimtų metų, ψ(1011) — kelių tūkstančių metų ir t. t. 
Klausė tat d-ro Hossfeld’o, ar nėra kokių kitų formulų, ku
rios galėtų darbą palengvinti ir laiką sutrumpinti. Šis atsa
kė tokių formulų net ir aukštoji matematika da neišradusi, 
nors nemaž tame dalyke triūsta nuo amžių.

Tasai faktas duoda B-skui progos išreikšti keletą gražių 
ir kilnių minčių apie žmogaus proto silpnumą ir apie mok
slo ribų siaurumą 2).

Neradęs visoj matematikoj savo klausimo išsprendimo, 
ėmė patsai ieškoti naujo kelio. Tam tikslui pastebėjęs, jog 
visi pirminiai skaičiai, išėmus tik tris pirmuosius 1, 2, 3, 
eina ne pagrečiui, bet esti perskirti mažesniais ar didesniais 
tarpais, pradėjo su dideliu karštumu tyrinėti tuos tarpus.

1) Iš laiško 6.1.1891: ,.W dziele tem zainteresował mię najbardziej 

paragraf o funkcja φ(m), posługującej do usuwania z danego zakresu 
numeracyi wspólnych dzielników a przez D-ra Meissel’a zastosowanej 
do obliczenia, ile w danym zakresie n znaiduje się liczb niepodziel
nych prostych (Primzahlen). D-r Hossfeld ułatwił mi zrozumienie fun

kcyi ψ(m). Przeto obliczyłem liczby proste w 100.000, potem w 1.000.000. 
Zacząłem obliczać w 10.000.000, ale proces obliczenia tak skomplikowa
ny, že przez pół roku zaledwie wykonałem 1/10 całej roboty... Przeko

nałem się že im większe ψ3√n czyli ψ (n, m), tem większej pracy i

dłuższego czasu obliczenie wymaga. Obliczenie ψ(10.000) zajęło dwa 
dni. Obliczenie ψ(100.000) z powodu nabytej wprawy i niektórych 
uproszczeń, wykonałem w ciągu dwych tygodni po 13 godzin dziennie. 
Obliczenie ψ(1.000.000) wykonałem w ciągu dwóch miesięcy na kilku 
librach papieru ścisłemi szeregami drobnych liczb wypełnionych.

2) Žiūr. laišk. 6.1.1891.
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Savo išradimus tame dalyke pranešė d-rui Hossfeld’ui. Šis 
juos pripažino tikrais, pridurdamas, jog viena B-sko išrastųjų 
formulų esanti jau pirma išrasta d-ro Meissel’io ir pagarsin
ta 1870 m. laikraštyje „Mathematische Annalen“ Bd. II, III; 
o kita — apie tarpų simetriją — moksle iki šiol dar neži
noma, todėl ir paskelbė ją, kaip B-sko išradimą laikraštyje 
„Zeitschrift fūr Mathematik und Physik“ 1890 S. 382—384 1). 
Iš tolesnės korespondencijos gana aiškiai matos, jog B-skas 
„tarpų teoriją"-kur kas geriau numanė, nekaip Hossfeld’as; 
mūsų matematikas nurodė net porą kartų tam savo moky
tojui vokiečiui jo paklydimus...2).

Per kurį laiką B-skas buvo užsiėmęs kongruencijų teorija. 
Pagaliau išrado formulą: ψ (m) = φ (m, n)+ n — 1, kuri prak
tikoje pasirodė daug patogesnė, nekaip Meissel’io seniau įves
toji. Apie šį savo išradimą B-skas parašė Krokuvos Mokslų 
Akademijai gan platų pranešimą, kurs, patariant prof. Mer
tens’ui, ir atspausta Akademijos veikaluose vardu: O wzo
rach służących do obliczania liczby liczb pierw
szych, nie przekraczających danej granicy" 3).

Toksai karštas „pirminių" skaičių ieškojimas, man, tiesą 
pasakius, atrodė gana keistas ir nesuprantamas. Išreiškiau 
B-skui tai atvirai viename savo laiške. Į tai gavau iš jo ši
tokį atsakymą:

„Užsiimu, kad netinginiuočiau, bet lavinčiau protą. Matematikos 
dirva yra laisva nuo politiško kurstymo insinuacijos. Taisyklės ir su
tvarkymai skaičiuose traukte mane traukia savęsp, matau juose amži
nų nesulaužomų tiesų spindulėlius. Skaičių aibės yra laipsniai, pakelią 
protą prie begalės supratimo. Daugybė tikrų, bet nežinomų dalykų, ža
dina pagarbą Dangaus gyventojų protui ir nuostabą dėl Dievo išmin
ties. Matematiški tyrinėjimai padeda suprasti, jog už matematiškasias 
tiesas daug aukštesnės yra doros tiesos ir tikėjimo paslaptys. Jose lyg 
veidrodyje aš matau ir nujaučiu savo proto menkumą, dorišką iškry
pimą, nuolatinės pagalbos ir rimto apie viską mąstymo reikalingumą.

1) Žiūr. laišk. 26. IV. 1891.
2) Žiūr. laišk. 16. VI. 1891.
3) Cfr. Rozpr. Wydz. mat.-przyr. Akademii Umiejęt. w Krakowie 

t. XXVIII, s. 192—210. — To veikalo recenziją žiūr.: „Prace matematycz
no-fizyczne t. VIII str. 193—194.
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Tose pastabose rasi atsakymą, ko dėl aš buvau užsiėmęs apskaitymu 
ψ(108)!...“ 1).

Tačiau praslinkus kuriam laikui, B-skas buvo nuo skai
čių teorijos šiek tiek pasitraukęs. Atsitiko tai tuomet, kai jis 
buvo atsidėjęs geometrijai. Čia jį labiausiai buvo užėmęs 
garsusis ratilo kvadratūros klausimas. Remdamasis painiais 
ir net visai klaidingais protavimais, išrado B-skas formulą: 
π = 3+0,1.√2 nežinodamas, jog ji jau XIV amž. buvo iš
rasta garsaus italų dainiaus Dante’s2). Ši formula duoda 
tikrai rezultatą gana artimą: 3,141421..., kurį imant vietoj 
tikrojo: 3,141592... pasidaro klaida visai nedidelė, mažesnė 
ne: 0,0002. Bet visgi tai klaida, kurią ir nurodžiau B-skui 
keliuose laiškuose. Jis betgi nenorėjo prisipažinti suklydęs, 
nes jam vis atrodė, kad jo išrastoji formuła duodanti pilną 
ir tikrą ratilo kvadratūros išsprendimą, o ne vien tik apy
tikrį. Jis tuo dalyku taip buvo įsitikinęs, kad net rengėsi lo
tyniškai parašyti tam tikrą disertaciją, kurią atspausdinęs 
ketino nusiųsti popiežiui Leonui XIII, jo vyskupiško jubilie
jaus metu, kaip dovaną vatikaniškei observatorijai3) Bet ne
trukus pats savo paklydimą pamatė, apie ką ir pranešė man, 
pridurdamas, jog su džiaugsmu atkalbėjęs „Te D e u m lau
damus" už tai, kad Dievas jį iš paklydimo išvedęs 4).

Tuo laiku Amerikos lietuviai buvo pradėję rūpintis iš
leidimu įvairių vadovėlių. Kreipiausi tat į B-ską prašyda
mas, ar neapsiimtų jis išdirbti lietuviškąją geometrijos ter
minologiją. Į tai B-skas atsakė man, jog jis korespondenci
joje su H. Weber’iu vartojąs šiuos vardus: obwód koła —

1) Iš laiško 20. IV. lf-91: „Zajmuję się, aby nie próżnować i aby gim
nastykować umysł. Dziedzina matematyki wolną jest od insynuacyi 
agitatorstwa politycznego. Łady i porządki w liczbach mają dla mnie 
urok, widzę w nich promyki prawd wiecznych, niezłomnych. Obszary 
liczb są szczeblami, podnoszącemi umysł do pojęcia nieskończoności. 
Obfitość rzeczy pewnych a nieznanych budzi cześć dla umysłu niebian
i uwielbienie dla Bożej Mądrości. Studya matematyczne ułatwiają po
jęcie wyższości nad nie praw moralnych i tajemnic objawienia. W nich
jak w zwierciedle widzę i poczuwam swą nieudolność umysłową,
koszlawość moralną, konieczność ustawicznej pomocy Bożej, myślenia
o wszystkiem na seryo. W tych uwagach znajdziesz i odpowiedź dla
czego obliczałem ψ(108)...“

2) Cfr. Intermédiaire des mathématiciens, 1903 nr. 12 p. 326.
3) Iš laiško 25. X. 1891.
4) Iš laiško 27. V. 1892.

11
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r a t l a n k y s ,  ś r e d n i c a — r a t o  s k e r s i n y s ,  promień —  
s t i p i n a s ,  przekątnia —  s k e r s k a m p ė ,  wielokąt —  d a u -  
g i a k a m p y s ,  czworobok —  k e t u r š o n y s ,  trójkąt —  
t r i k a m p y s ,  płaszczyzna —  p l o t a s ,  przestrzeń — e r d v ė, 
kąt ostry —  k a m p a s  s m a i l a s ,  k ą t  rozwarty —  k a m 
p a s  k ė s t a s  i r  t . t . ,  kitus gi vardus paliekąs nelietuviškus, 
k. a. p u n k t a s ,  l i n i j a ,  k v a d r a t a s ,  k u b a s ,  t r a p e 
z  a  s  i r  t .  t.1).

Iš kitų smulkesnių dalykų B-sko korespondencijoje ran
das dar jo ratilan įbrėžtųjų keturšonių teorija, kritiškos pa
stabos apie ratilo padalinimą į 360 laipsnių ir t. t.

Kaip aukščiau matėme, B-skas taip mėgo matematiką 
jog pašvęsdavo jai kasdien net po 13 valandų. Kadangi prie 
to nėmaž neapleisdavo savo dvasiškų pareigų, k. š. kasdie
nių meditacijų, mišių, brevioriaus, rožančiaus ir kitų maldų, 
tat pigu įspėti, kokios turėjo būti pasėkos to „nesigailėjimo 
gyvybės dėl mokslo". Ir ištikrųjų po kurio laiko pradėjo 
jausti proto nuovargį, gal-vos skaudėjimą ir apskritai sveika
tos nusilpimą. Vysk. Paliulionis, H. Weber’is ir kiti B-sko 
draugai ėmė jį prikalbinėti, kad bent kurį laiką mestų savo 
moksliškus darbus. Paklausė tos patarties, nes ir pats supra
to nelaikęs čia prideramo saiko. Štai jo paties žodžiai:

„Tariausi, labiau išlavinęs protą, sunaudosiąs jį Dievo tarnavime 
pagal savo pašaukimą. Tuo tarpu išėjo kitaip: palinkimas prie mate
matikos virto pageidimu ir atitraukė mane nuo pareigos dalykų. Da
bar ir pats matau, turįs tramdyti savo matematiškus palinkimus, nes 
aplink galvą jau liga ima suktis" 2).

Nuo to laiko B-skas pradėjo mažiau skirti valandų savo 
mokslo darbui, ėmė skaityti lengvesnius dalykus, populiarias 
knygas, dienraščius, o vakarais prie arbatos — net ir dailio
sios literatūros veikalus, k. š. Mickevičiaus „Pan’ą Tadeusz’ą".

1) Iš laiško 6. VI. 1892.
2) Iš laiško 20.1.1893: „Łudziłem się nadzieją większego rozwinię

cia umysłu, aby go potem zużutkować w służbie Bożej na polu dla sie
bie właściwszem, zgodnie ze swojem powołaniem. Tymczasem wyszło 
inaczej. Skłonność do matematyki spotęgowała się w namiętność, oder
wała mię od rzeczy obowiązkowych; umysł zaś jak był tak i pozostał 
tępym, niedołężnym, ograniczonym. Teraz zaś widzę się zmuszonym 
do hamowania popędów matematycznych, bo głowa została zagrożona 
cierpieniem fizycznem“.
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Ghodžko’s pasakojimus, Senkevičiaus „Quo Vadis“ ir k. Visa 
tai skaitydavo pats, nes kitam pradėjus skaityti, tuojau už
snūsdavo. Tačiau matematikos negalėjo visai užmiršti. Kad 
ir mažiau, bet visgi jąja užsiimdavo. Tų užsiėmimų vaisiu
mi buvo naujas veikalas, išleistas Varšuvoj paties autoriaus 
pinigais vardu: „O  progres j i  t r ansceden ta lne j  o raz  o  
ska l i  i  s i ł ach  umys łu  l udzk iego .  S tud ium matema- 
tyczno-f i l oso f i czne  Warszawa 1897“ in 8° str. IV +95.

Transcedentaline progresija autorius vadina milžiniškais 
šuoliais pagal tam tikrą taisyklę neapsakomai greit augan
čiųjų skaičių eilę. Pažymėjus tam tikromis raidėmis tos pro
gresijos narius, galima kiekvieną algebriškai išreikšti pirmuo
ju dydžiu. Bet išreikšti juos paprastais skaičių ženklais ne
pigu, o dažniausiai net ir visai negalima. Taip, padėjus trans- 
cedentalinės progresijos pamatan 2, apskaityti tegalima vos 
tik trys pirmieji šios progresijos nariai; prie 3 — tik du; 
pradedant nuo 5, vos tik vieną pirmutinį, o prie žymiai di
desnių skaičių nebegalima jau apskaityti net ir pirmojo 
progresijos nario. Žmogaus protas mato, jog visi progresijos 
nariai yra skaičiai, kad ir labai dideli, bet visgi apibrėžti — 
ne begaliniai, mato taip pat, jog kelias, vedąs į juos, yra aiš
kus — paprastojo elementario dauginimo. Tačiau pasiekti 
vieną kokį šiek-tiek tolesnį progresijos narį žmogus jokiu 
būdu negali, nes tam tikslui turėtų dauginimo procesu už
siimti milionus ir net milionų milionus metų. 0 jei ir galė
tų pasiekti galutinį rezultatą, tai visgi negalėtų jo išreikšti 
jokiu būdu, nes viso pasaulio popieriaus neužtektų tam re
zultatui užrašyti. Tuo būdu atskyrus keletą apskaitomųjų 
atsitikimų, kiti visi progresijos nariai esti visados nuo mūsų 

paslėpti ir yra mums visai neprieinami.
Remdamasis tąja savo transcedentaline progresija ir fi

losofiškuoju tiesos apibrėžimu: a d a e q u a t i o  r e i  e t  i n t e l e c -  

t u s , B-skas išveda šią pasėką:
„Yra tiesų prašokstančių žmogaus protą, yra tatai ir protų auk

štesnių negu žmogaus. Yra begalinė tiesų aibė, yra tatai ir protas, tu
rįs begalinę supratimo galią. Begalinis supratimo objektas nurodo, jog 
tur būti ir begalinis suprantąs subjektas“ 1).

1) Žiūr. „O progresyi transe... p. II.
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Kaip mato skaitytojas, Baranausko norėta, pasigaunant 
transcedentalinės progresijos, atnaujinti ir atgaivinti senąjį 
ontologiškąjį Dievo esimo įrodymą 1).

Šalia transcedentalinės progresijos B-skas darbavosi taipogi 
po senovei savo mylimoje skaičių teorijoje. Turėjo parašęs 
net naują gana netrumpą disertaciją, kurią per du kartu 
perdirbinėjo. Nusivežė ją su savim į Seinus ir, kiek žinau, 
niekur jos nepagarsino. Bet nei turinio, nei paties to veikalo 
vardo aš nebeatsimenu ir todėl jokių platesnių žinių apie jį 
negaliu čia paduoti. Jeigu B-skas to veikalo nesunaikino, tai 
jis turėjo rastis nabašninko rankraščiuose.

Ieškojimas pirminių skaičių kaskart didesniuose nume
racijos plotuose, o taip pat transcedentalinės progresijos tyri
nėjimai privedė Baranauską prie klausimo, kas yra begalė 
(nieskończoność), ar ji numeracijoj galima, ar ne ir t.t. Ba
ranausko laiškuosė radau gana daug žinotinų, nors nevi
sada teisingų apie tą dalyką pastabų. Matematiškosios bega
lės tyrinėjimai savo žaru privedė Baranauską prie dviejų 
begalės rūšių: begalės aktualinęs ir potencialinės ir paga
liau prie senos scholastiškos teorijos apie aktą ir poten
ciją. B-sko pažiūros tame dalyke buvo šios:

„Jeigu aktą pažymėsime raide a, nieką simboliu 0, begalę ženklu 
∽, tai tie trys ženklai reikš tris sritis, netik atskiras, nieko bendro 
tarpusavy neturinčias, bet net ir visai viena su kita nesusiduriančias. 
Tarp akto ir nieko guli begalinės potencijos p = ∽ sritis. Taip pat ir 
tarp akto ir begalės yra begalinės potencijos tarpas. Iš čia eina, jog 
aktas nesusiduria nei su begale =∽, nei su nuliu, reiškiančiu nieką. 
Kiekvienas aktas, atskyrus Dievą, iš visų pusių ir kiekvienu atžvilgiu 
yra apibrėžtas neapibrėžta potencija..." Tuo būdu „tarpusavy susidu
riančių sričių eilė bus:

1) Tą įrodymą pirmiausiai suformavo šv. Anzelmas. Scholastikai ne
pripažino tam įrodymui svarbios logiškos konkliūduojančios vertės. 
Šių dienų teologiškasis mokslas tam įrodymui tepripažįsta vien isto
rišką svarbą. (Kun. Būčio prierašas).

2) Iš laiško 29 (16). VI. 1900 „Jeźli akt oznaczymy wyrazem a, nicość 
zerem czyli 0, nieskończoność zaś ∽, to te trzy pojęcia wyrażać będą 
nie tylko trzy odrębne dziedziny nie mające między sobą nic wspólne
go, ale nawet nie graniczące z sobą. Między aktem i nicością leży dzie-

Sukūrimas iš nieko, tikrai sakant, yra tai sukūrimas iš potencijos 
iš nieko potencija, iš potencijos aktas“ 2).
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Galima su tomis pažiūromis nesutikti, galima sakyti, 
potencija kylanti ne iš nieko, tik iš Dievo, bet visgi aukščiau 
privestieji žodžiai parodo, jog B-skas net ir begaliniai sunkų 
sukūrimo klausimą suprato kur kas giliau, ne daugumas 
specialistų teologų.

Iš visa, kas aukščiau pasakyta, tariuos, kiekvieną skaity
toją suprasiant, jog B-skas, kad ir labai daug laiko ir triūso 
matematikai paaukojo, tačiau nei per valandėlę nebuvo vir
tęs matematiku specialistu siauromis pažiūromis, nieko be 
savo skaičių ir formulų nematančiu. Matematika jam niekuo
met nebuvo tikslas, bet vien tik įrankis. Jos padedamas, no
rėjo jis savo protą išlavinti, o draug, lyg kokiomis kopėčio
mis, prilipti prie dar aukštesnių doros tiesų ir net pačių ti
kėjimo paslapčių. Tatai matematika nei tikėjimo jame nesu
mažino, nei Dievo meilės neatšaldė. Karšta Dievo meilė ir 
didis nusižeminimas aiškiais spindulėliais žibėte žiba beveik 
kiekviename jo laiške. O ką dėl proto išlavinimo ir mate
matiškos geležinės logikos principialiniuose ginčuose, apie 
tai gali paliudyti patys laisvamaniai, kuriems teko su B-sku 
bent sykį susikirsti. Apie vieną tokį ginčą pats B-skas štai 
ką rašo:

„Vienas (Comte’o) sekėjas sakė man sykį, kad absoliučių tiesų visai 
nesama. Esančios tik tiesos reliatyvios, t. y. tokios, kurios nuo 5 iki 
10 kartų iš 100 neišsipildo. Bet buvo priverstas pripažinti, kad mate
matematiškos ir geometriškos formulos visada išsipildo 100 kartų iš 
100. Pripažinęs pagaliau absoliučias tiesas toje tik vienoje dirvoje, da
vėsi patraukiamas bent prie paviršutiniško peržiūrėjimo metafizikos, ir 
nustebo radęs ten keletą absoliučių aksiomų, k. š. jog visas koks daiktas 
visuomet didesnis už savo dalį; jog pasėka negal būti didesnė už savo 
priežastį, jog c o n t r a d i c t i o  i n  a d i e c t o visuomet nesutinka su 
sveiku protu ir t.t. Priverstas paabejoti apie Comte’o ir Spence
r’io išmintį, ėmė garbinti Schopenhauer’į. Bet po trumpos analizės jo 
pamatinių tvirtinimų  ir rezultatų pripažino, kad pesimizmas ir ūmus 
pozitivizmo suartėjimas su budizmu ir nirvana yra protiškas ir doriš-

dzina nieskończonej potencvi, p = ∽. Tak samo i między aktem i nie
skończonością jest przedział nieskończonej potencyi = ∽ . Stąd wynika: 
akt nie graniczy ani z nieskończonością = ∽, ani z zerem wyrażają- 
cem nicość. Wszelki akt (z wyjątkiem Boga) ze wszech stron, we wszel
kim kierunku, pod każdym względem jest ograniczonym przez poten
cyę nieograniczoną... Szereg dziedzin stykających się ze sobą jest: 

0,⌒p,⌒a,⌒p,⌒∽. Stworzenie z niczego jest właściwie stworzeniem z 
potencyi: z niczego potencya, z potencyi akt“.
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kas absurdas. Paskui vienam savo draugui skundėsi, kad po ano ginčo 
negalėjęs užmigti visą naktį, ir galų gale nutarė: neverta, girdi, kuni
gams prikaišioti tamsumą ir tuo juos raginti į proto darbą, nes kuni
gas mokytas esąs pavojingesnis negu tamsuolis" 1).

Daugumas kaltino B-ską ir dabar tebekaltina dėl jo atsi
davimo matematikai. Sako, kad ne matematika, rasit, būtų 
ir Šventojo Bašto vertimą užbaigęs, ir daug kitų lietuviams 
naudingų knygų parašęs. Kad čia tikrai yra tiesos dalis ir 
nemaža, pripažins kiekvienas. Baigdamas savo gyvenimą ir 
pats B-skas tai aiškiai suprato ir viešai nesykį prisipažino. 
Bet ar ši kaltė buvo jau taip didelė, kaip kai-kuriems dva
siškiams atrodo? Mums matos, jog ne. Nes užsiėmimas ma
tematiškais tyrinėjimais, kaip ir šiaip jau moksliškais daly
kais, nieko bloga ir priešinga krikščioniškai dorai savyje ne
turi. Taigi užsiimdamas matematika B-skas nei Dievui, nei 
Bažnyčiai, nei žmonėms nenusidėjo: jis tik sunaudojo jam 
Dievo duotąjį ypatingą matematiškąjį talentą. O kad ši talen
tą jis turėjo, tai aiškiai aukščiau jau įrodžiau. To dėl galima 
kaltinti B-skas ne dėl vartojimo savojo matematiškojo talen
to, bet vien tik dėl nesuvaldymo savo matematiškųjų palin
kimų, dėl perdaug didelio jiems pasidavimo, nežiūrint į do
riškąjį principą: o m n e  n i m i u m  v e r t i t u r  i n  v i t i u m .  Bet 
ir tą kaltę paskesniais savo darbais B-skas visai išdildė ir 
atlygino. To dėl visiems B-sko kaltintojams patarčiau velyk 
ištirti savo sąžinę ir suskaityti, kiek jie laiko savo gyvenime 
yr praleidę nieko neveikdami, arba prie žaliojo staliuko be
sėdėdami...

1) Iš laiško 26.11.1893: „Jeden z jego (Comte'a) adeptów mówił mi 
niegdyś, že pewników bezwzględnych niema wcale. Są zaś tylko wzglę
dne, t. j. takie które 5 do 10 razy na 100 chybiają. Zmuszonym zaś 
został do uznania, že formuły matematyki i geometryi trafiają zawsze 
100 razy na 100. Przyznawszy nareszcie bezwzględne pewnikiw tej tyl
ko jednej dziedzinie,” dał się nakłonić do przeglądu metafizyki, acz po
bieżnie i zdumiał się sprawdziwszy kilka aksiomatów jak np. že ca
łość większa jest od swojej części składowej, że skutek nie jest wię
kszym od swojej przyczyny, že c o n t r a d i c t i o  i n  a d i e c t o  zaw
sze jest niedorzecznością i t. p. Zwątpiwszy zaś w mądrość Comte’a i 
Spencer’a, uwielbiał Schopenhauer'a. Lecz po chwilowej analizie jego 
założeń i wyników, uznał nareszcie, že pesymizm i raptowny zwrot 
pozytywizmu ku budaizmowi i nirwanie jest potwornością umysłową i 
etyczną. Poczem przed jednym ze swych przyjaciół wywnętrzał się, że 
po owej dyskusyi całą noc nie mógł zasnąć, a wreszcie zakonkludował, 
ze nie warto księżom wyrzucać ciemnoty i przez to pobudzać ich do 
pracy umysłowej, gdyż kapłan uczony szkodliwszym jest od nieuka".


