
Septyniasde²imt devintas rektorius

Jurijus V 
eberis

Jurijus V
eberis (1905-1989) � rusu� ra²ytojas, daugiausia ra²¦s
mokslo populiarinimo, mokslininku� biogra�ju� knygas. Viena i²
populiariausiu� jo knygu� �V
ejas nuo j	uros�, skirta Kur²iu� Nerijai,
jos istorijai ir ekologijai. 1980 metais para²
e apybraiº¡ �Septyni-
asde²imt devintas rektorius�1. Nors pagrindin
e jos tema � profe-
soriaus Jono Kubiliaus asmenyb
e, ta£iau daug d
emesio skiriama ir
Vilniaus universiteto istorijai bei to meto universiteto matematiku�
veiklai. Apbraiºoje daug ry²kiu� tuometin
es kasdienyb
es detaliu�.
Apybraiºos fragmentus i² rusu� kalbos i²vert
e E. Manstavi£ius.

�Gaudeamus�

Nauju�ju� mokslo metu� atidarymo diena Vilniaus universitete � visada ²vent
e.
I² ryto visuose fakultetuose, i²barstytuose i�vairiose miesto dalyse, vyksta
�fuksiukams�, kaip £ia maloniai vadina k¡ tik priimtuosius i� studentus. Gyva,
linksma ceremonija. Bet atrodo, ypatingai linksmai, ºaismingai, teatrali²kai
ji vyksta viename i² pa£iu� seniausiu� universiteto kiemeliu�. Visa keturiu�
²imtu� metu� universiteto istorija sukoncentruota ²ioje nedidel
eje uºdaroje
kiemo erdv
eje, kurioje storos buvusios j
ezuitu� kolegijos sienos paremtos vidu-
ramºi²kais kontraforsais. �ia poromis vaik²£iodavo jaunieji scholastikai � i²
kasdien
es liturgijos i� teologijos ir retorikos paskaitas. O dabar susirinko ²iuo-
laikiniai humanitarai � �lologai, istorikai, kurie, ºinoma, nevengia retsykiais
pab
egioti su visu� laiku� kauk
emis.

Rugs
ejo pirm¡j¡ Vilniuje daºniausiai ²ilta, mink²ta. Saul
e meta kontraforsu�
²e²
elius, ap²vie£ia ²maik²£ius sieninius plakatus, i�vairiaspalves fakultetu� v
eliavas,
groja studenti²kas orkestras, skamba lietuvi²kos dainos. Radistai nervingai
tri	usia prie garsiakalbiu�. Fotografai, kinas ir televizija taikosi objektyvais.

Pagal raito heroldo signal¡ i� kiem¡ i�veda �fukselius�, praveda po savadarbe
arka i² ºalumynu�, tarp dvieju� �sargu��, kurie su malonumu kiekvien¡ ap-
dovanoja sprigtu i� kakt¡. �Per kan£ias i� ºvaigºdes!� � teigia lotyni²kas ²	ukis,
atliepiantis uºra²ui, i²guldytam bronza fasade senosios universiteto observa-
torijos, su dviem apvaliais bok²teliais po kupolais, ten uº sienos, gretimame

1Keliai i� neºini¡. Ra²ytojai pasakoja apie moksl¡. Penkioliktas rinkinys. �Tarybinis

ra²ytojas�, Maskva, 1980.
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kiemelyje, apipintame gebeniu�. �Fukseliai� i²sirikiuoja kieme esan£io maºo
baseino ²onuose. O apie juos jau fakultetu� �senbuviu�� minia.

Trumpi o�cial	us sveikinimai ir kauk
es i�sijungia i� vyksm¡. �ia daug i�vairiu�
tradiciniu� personaºu�. Ir �senasis rektorius� kr
esle, apgl
ebtas tamsia mantija
su kutais, su avietine profesori²ka berete, i² didºiul
es knygos naujokams skai-
tantis universitetini� �Priesak¡�. Ir �budeliai� juoduose inkvizicijos gaubtuvu-
ose, su kirviu uº juosmens ir kilpa rankose, vykdantys auk²£iausi¡j¡ vali¡.
�Jis� ir � ji�, tautiniuose kostiumuose, skelbiantys program¡. Ir diplomuotojo
i²kam²a, kuri¡ laidoja grojant gedulingam mar²ui. Pok²tai, mi�sl
es, linksmi
s¡mojai, i²radingumo egzaminai. Prasikaltusiuosius £iumpa �budeliai� ir
priver£ia uºri²tomis akimis pereiti vir² baseino i²tiesta lenta. Arba tempia
virv¦, studentai viename gale, d
estytojai � kitame: kas k¡? Grojant polkut¦,
dvi graºut
es i² �fuksiuku�� i�teikia rektoriui Kubiliui g
eliu�, ir visas kiemas
draugi²kai mu²a takt¡ delnais... Pagaliau �budeliai� parodo gailestingum¡
ir ²laksto �fukselius� baseino vandeniu � i�²ventinimas baigiasi. Nuo ²iol jie
studentai. Universiteto studentai. Kiemas gieda �Gaudeamus� � �Linksmin-
sim
es�, visi l
etai palaipsniui i²sivaik²to. Gaila i²siskirti.

Rektorius su dekanu� ir sve£iu� grupe pasuka pas save i� rektorat¡ antrame
auk²te. Laiptais, koridoriumi su tradiciniu kiliminiu takeliu i� savo erdvu�
kabinet¡ ar ²altokai grieºt¡ pos
edºiu� sal¦ po skliautais, kaip eidavo ir visi
rektoriai iki jo ir kaip 
ejo £ia dar pirmasis senosios kolegijos rektorius, su ilga
sutana arba paradine profesoriaus toga, Petras Skarga.

Tvirtyb
es i²bandymas

Neuºilgo po karo Leningrado universitete matematikos profesoriaus Liniko
katedroje pasirod
e naujas aspirantas. I² Lietuvos. Jonas Kubilius. Nedidelio
	ugio, liesutis, sunkiai kalbantis rusi²kai.

Jurijus Vladimirovi£ius Linikas � ry²kus vardas matematikoje. Skai£iu�
teorijos, tikimybiu� teorijos ºinovas. Darbu�, pagimdºiusiu� i²tis¡ mokslin¦
krypti�, autorius... Energingas, valdingas veidas su tvirtu smakru, a²trus,
²iek tiek pa²iepiantis ironi²kas ºvilgsnis. Prie jo linko ir jo prisibijodavo.

Naujokas atkreip
e i� save d
emesi� tuo, kad esant reikalui mok
ejo i�rodin
eti,
apginti savo supratim¡, savo poºi	uri�. Lietuvi²kai mink²tu, bet atkakliai skam-
ban£iu tenoriuku, vyri²kai i�veikdamas kalbines kli	utis. Ypa£ tada, kada perei-
davo i� formuliu� ir lyg£iu� kalb¡, £ia jau jis, jeigu leisite, tapdavo i²kalbingu.
Grieºtas profesorius i�ºi	ur
ejo jame tai, k¡ jis ypa£ brangino jaunuosiuose:
savaranki²kum¡, ºino, ko nori.

Studiju� metais laik
e jis, ko gero, pati� sunkiausi¡ egzamin¡. Savaranki²kumo,
i²tikimyb
es savo matematikai. Karas. Hitlerininku� okupacija. Universitetas
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uºdarytas. Okupantu� uºdarytas ker²ijant uº tai, kad studentai ir d
estytojai
sabotavo ²aukim¡ stoti i� fa²istin¦ armij¡.

Prasid
ejo ºmoniu� gaudyn
es, are²tai. Jonas Kubilius, ne²inas mai²eliu,
skverbiasi i� �emutinio Nemuno rajon¡, toliau nuo svetimu� akiu�, i� kaim¡ pas
t
evus. O mai²elyje vien tik knygel
es. Ir visos matematin
es.

Gri�ºti, ºinoma, gal
ejo tik po to, kai keturiasde²imt ketvirtaisiais Tarybin
e
Armija, nuvijo okupantus i� vakarus ir po savait¦ trukusiu� i�nirtingu� gatv
es
m	u²iu� i²val
e Vilniu�. Dar ne visa Lietuva buvo i²laisvinta, kai universitetas
v
el atv
er
e savo duris. Nusiaubtos auditorijos, kuriose dar tvyrojo vokie£iu�
karininku� ligonin
es kvapas. Dºiaugsmingos ir sunkios dienos, kada susirinkusi
saujel
e buvusiu� studentu� ir profes	uros vykd
e valytoju� bei remontininku� ko-
mandos pareigas. Miestas tik gri�ºo i� gyvenim¡ � griuv
esiu� kr	uvos, vandens,
elektros, kuro, miesto transporto, gyvenamu�ju� patalpu� tr	ukumas. Skur-
dus maistas pagal korteles, darbo j
egos tr	ukumas, mokytoju� ir d
estytoju�
tr	ukumas. Visko tr	uko. O £ia dar kartu su dºi	uv
esiu grauºk mokslo gran-
it¡. Naujasis universiteto rektorius profesorius Bieliukas paskelb
e pirm¡ji�
pokarini� pri
emim¡. Universiteto atidarymas � i�stabus atgimimo aktas.

I² visu� auk²£iausiu� matematikos dºiaugsmu�, kuriuos jis paºino univer-
sitete, pati� didºiausi¡ suteikdavo aritmetika. Ne ta aritmetika, nuo kurios
pradedama mokykloje, o kuri¡ moksle vadina skai£iu� teorija. Tiksliau, ir
ta, ir ne ta. Aritmetika i² didºiosios raid
es. Vienas i² seniausiu� gerbiamu�
mokslu�, nagrin
ejantis visas galimas skai£iu� savybes ir i²sipl
etoj¦s i� turtin-
giausi¡ tyrimu� sriti�.

Pirmas rimtas m	u²is, kuri� teko jam atlaikyti skai£iu� teorijos lauke, i�vyko
jau baigiant universitet¡. Studentas-diplomantas, savo baigiamajam darbui
jis renkasi Malerio hipotez
es problem¡. Savo laiku, ºinomas mokslininkas
i²k
el
e savoti²kos skai£iu� klasi�kacijos pagal atskiras grupes id
ej¡ � koki¡ tai
matematin¦ �Mendelejevo lentel¦�. Tema, priskiriama fundamentaliosioms,
ta£iau jau i�gijusi �nei�veikiamosios� ²lov¦. Hipotez
e i²kelta, bet pabandykite
j¡ i�rodyti! Ir studentas Kubilius nesudreb
ej¦s imasi ²io uºdavinio. Analizuoja
problem¡, i²radin
eja sprendimo 
ejimus... Bet i²samaus i�rodymo visgi negali
pateikti. Jau£ia, tr	uksta ºiniu�, nei�vald¦s pakankamai gilios metodikos.

�inoma, jis padar
e gerokai daugiau negu reikalaujama i² diplomanto, dar-
bas buvo gerai i�vertintas. Bet i� Leningrad¡ pas profesoriu� Linik¡ jis vaºiavo
su rak²timi ²irdyje ir mintimi, kad ten jis prisirinks to, ko tr	uksta, ir jis dar
pasigalyn
es su hipoteze i² pagrindu�.

Jau per metus jis sugeb
ejo publikuoti tikrai mokslini� darb¡, skirt¡ Ma-
lerio hipotezei, ir ne kur kitur, o ºurnale �Doklady Akademii Nauk SSSR�.
Pirma publikacija, po kurios bet kuris aspirantas jau£iasi truputi� Cezariu,
perºengusiu Rubikon¡. Jis sugeb
ejo patvirtinti hipotez
es teisingum¡. Tiesa,
tik vienos i² skai£iu� grupiu� pavyzdºiu. Dalinis atvejis. Bet moksle dalinis
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atvejis blyksteli vilti� sukelian£ia ²viesa.
At
ejo diena, kada Kubilius gavo kvietim¡ i� vakarini� arbatos g
erim¡ ²e²ta-

dieniais Jurijaus Vladimirovi£iaus Liniko bute. �ia rinkdavosi universitetin
e
matematin
e liaudis, buvo daug a²tralieºuviavimo, pok²tu�, ir pats ²eimininkas
pasakydavo kandºiu� ekspromtu� bei epigramu�, kalb
ejo apie men¡ ir poezij¡, ir
staiga kildavo ºiaurus gin£as d
el kokios nors matematin
es naujov
es � gin£as
be nuolaidu� dalyviu� laipsniams ir rangams.

Kart¡ Kubilius uº stalo paskait
e i² AdomoMickevi£iaus. Lenki²kai. Pradines
Pono Tado eilutes:
T
evyne Lietuva, mielesn
e uº sveikat¡!

Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato,

Kas jau tav¦s neteko. N	un tave vaizduoju

A², ilgesy groºiu sujaudintas tavuoju.

Jurijus Vladimirovi£ius buvo taip pavergtas eiliu� muzikos, kad papra²
e
pakartoti ir £ia pat prisiek
e i²mokti lenku� kalb¡. Jis, tas iki kraujo matem-
atikas, myl
ejo lyrin¦ poezij¡, literat	ur¡, istorij¡, kalb
ejo ²e²iomis kalbomis
ir ²tai nusprend
e imtis septintosios, atrodo, lyg ir d
el gryno malonumo �
skaityti originalu� Mickevi£iu�.

Ant laiko bangos

O kaip visgi su aspiranto Kubiliaus Didºi¡ja tema?
Kart¡ seminare Jurijus Vladimirovi£ius Linikas pateik
e i�domu� pavyzdi�.

I² k¡ tik i²
ejusio Amerikoje ºurnalo. Paskutiniai ºinomo skai£iu� teorijos spe-
cialisto Viljamo Leveko tyrimai. I² vadinamu�ju� aritmetiniu� funkciju� srities.
Savo i�rodyme ²is pritaik
e gana keist¡ 
ejim¡. Paimt¡ lyg ir visai i² kitos
matematikos ²akos. Pana²u, labai pana²u i� tai, k¡ galima sutikti tikimybiu�
teorijoje.

Seminaro d
emesys nukrypo i� kitas temas, bet Kubilius vis dar buvo
prikaustytas prie to, k¡ i²girdo. Anks£iau niekada jam neteko sutikti ko nors
pana²aus. Kad sprendºiant aritmetikos uºdavinius i�slinktu� i� toki¡ tolim¡ nuo
jos sriti�. Atsitiktinis sutapimas? Kuriozas?

�I�siºi	ur
ekite, i�siºi	ur
ekite...� � patar
e Linikas, � �gal £ia ²is tas slypi�. Ir £ia
pat su i�prastu negailestingumu prid	ur
e � �o gal ir nieko neslypi�, tuo pa£iu
pabr
eºdamas, kad matematikas-tyr
ejas nesirenka i² anksto ºad
etos s
ekm
es
kelio.

I� Vilniu�, i� universitet¡, Kubilius gri�ºo ne tik su mokslu� kandidato diplomu
ki²en
eje, su nauju� teoriniu� ºiniu� bagaºu, bet ir su tvirtu ketinimu i² tiesu� kaip
reikiant �i�siºi	ur
eti�. �alia nauju� matematikos d
estytojo, o v
eliau ir docento,
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pareigu� fakultete, ²alia Mokslu� akademijos Fizikos ir matematikos instituto
mokslo darbuotojo pareigu�, jis metodi²kai ºingsnis po ºingsnio gilinosi i� sve-
timas �keistenybes�. Matematinis tyrimas. Jis analizavo visus atvejus, kada
skai£iu� tyr
ejas ty£ia ar nety£ia i�li�sdavo i� svetim¡ darº¡, i� tikimybiu� teorij¡,
i²vesdamas pagal jos pavyzdi� ir pana²um¡ kai kuriuos teiginius bei 
ejimus,
pats nesuprasdamas, kad perºengia �valstybin¦ sien¡�.

Taip, viskas sukosi apie aritmetines funkcijas. Ju� elgsenos mi�sl
es, su ku-
riomis niekaip nepavyko susitvarkyti i�prastais skai£iu� teorijos metodais. I�
funkcij¡ nuosekliai i�statomi nat	uralieji skai£iai � du trys, keturi... ir taip
toliau. �inoma, kiekvien¡ kart¡ kei£iasi funkcijos reik²m
e. Bet kaip kei£i-
asi? Ar ²itame reik²miu� kitime yra tam tikra apibr
eºta tvarka, koks nors
d
esningumas? Labai svarbus matematikai klausimas.

Tame ir esm
e, kad jokios i�ºi	urimos tvarkos, jokio d
esningumo. Funkcijos
reik²m
es kinta pa£iu i�mantriausiu b	udu, chaoti²kai. �ito kitimo nei²reik²i
jokia (paprasta2 formule, jokia taisyklinga gra�ko kreive. Vadinasi, negal-
ima apra²yti funkcijos elgsenos paprastao matemati²kai. Tekdavo tenkintis
vidurkin
emis reik²m
emis. Bet ar gali su tuo susitaikyti grieºta matematika?
Klausimas, kuris jau seniai guli ant jos s¡ºin
es.

Bandydami surasti koki� nors kit¡ keli¡, tyr
ejai ir dar
e tuos �²uolius i�
²onus�, kurie dabar patrauk
e jauno docento i² Vilniaus d
emesi�. Bandymai
t¦s
esi jau daugiau kaip uº keturiasde²imt metu�. Bendrai pa
emus, skai£iu�
teorija ir nepajuto tu� poºeminiu� sm	ugiu�. Sunkus uºdavinys i²liko sunkiu
uºdaviniu.

Bet kartu surinkti faktai pasu�eravo jam, kad tikrojo i²kilusio uºdavinio
atsakymo reikia ie²koti s¡moningai sukant i� tikimybiu� teorij¡. Ir pasisemti
i² tos teorijos, i² jos turtu� reikia taip pilnai ir giliai, kad atsivertu� naujos
galimyb
es skai£iu� teorijai (�sudauºti kaktomis�).

Kaip ºinoma, tikimybiu� teorij¡ i²k
el
e azartiniu� lo²imu� miel
es. Herbas
ar skai£ius, kauliuku� m
etymas... Kokia tikimyb
e, kad i�vyks viena i² dvieju�
galimybiu�? Arba viena i² ²e²iu� galimybiu�? Matematinis skai£iavimas atsitik-
tinumo ºaidime. Ir visas didºiulis giliu� i²radingu� metodu� pastatas, i²kil¦s ant
²iu� pamatu�. �ymiai jaunesn
e negu skai£iu� teorija tikimybiu� teorija per kelet¡
amºiu� virto galinga paºinimo sritimi su turtingiausiu priemoniu� arsenalu. Ir
po to, kai trisde²imtaisiais metais akademikas Andrejus Nikolajevi£ius Kol-
mogorovas i�tvirtino tris aksiomas, ant kuriu�, kaip ant triju� banginiu�, laikosi
visa tikimybiu� teorija, ji galutinai i�gijo grieºto aksiominio mokslo charakteri�.
Kod
el tada nepanaudoti jos j
egos nepasiduodantiems skai£iu� teorijos uº-
daviniams spr¦sti? Prisimenant Jurijaus Vladimirovi£iaus ºodºius: �Maºoje
respublikoje tikslinga pl
etoti nedideli� skai£iu� sri£iu�, bet uºtat kaip reikiant.

2Vert
ejo pastaba



6

Tikimybiu� teorija kaip tik tinkama. Ir visi²kai ²iuolaikin
e, ir svarbi taikom¡ja
prasme. Nei²leiskite i² akiu�!�

Jis nei²leido. Jaunas docentas Kubilius imasi skaityti tikimybiu� teorijos
kurs¡ universitete. Jaunas Fizikos ir matematikos instituto mokslo darbuo-
tojas Kubilius organizuoja grup¦ norin£iu�ju� nusileisti i� tikimybiu� teorijos
gilumas. �Svetima� teorija nebebuvo jam svetima.

Laiko dvasia. Tikimybiniai vaizdiniai, tikimybinis pri
ejimas prie daugelio
rei²kiniu� � vis labiau pastebimas ²iuolaikinio mokslinio paºinimo bruoºas. Ir
teorinio paºinimo sferoje, ir pa£ioje gyvybin
eje praktikoje. Vietoje tradici²kai
grieºto, vienareik²mio �b	utinai� ir �tiktai taip� jau lankstesnis: �tik
etina�,
�galb	ut�, �reikia laukti�.

Pa£io gyvenimo statistika � gimimas ir mirtis, tautu� augimas ir dinamika,
i�vairiu� ekonomikos faktoriu� susipynimas, kokyb
es svyravimai masin
eje gamy-
boje, turbulentiniu� srautu� reºimas arba radijo ry²io �uktuacijos, ºodºiu� daº-
nis m	usu� kalboje, netgi tyrimu� paklaidu� vertinimas arba i²keltos hipotez
es
tikrinimas... Visk¡ reikia tikrinti tikimybiu� teorijai, kuri pana²ius rei²kinius
vertina savu matu � tikimybiniu matu, kuris savo b	udu duoda kiekybin¦
i²rai²k¡ atsitiktinumo savival
eje ir chaose nustatydamas ypating¡ d
esningum¡
-� tikimybini� d
esningum¡. Atveju� matematika. Matematika, tiesianti tilt¡
tarp atsitiktinio ir b	utino.

�iandien visa kvantin
e mechanika, i�siskverbusi i� materijos gilumas, elementariu�ju�
daleliu� pasauli� nagrin
eja apsiginklavusi tikimybiu� teorija, jos id
ejomis, statis-
tiniais tyrimo metodais. K¡ gi, moksliniuose sluoksniuose kalbama apie
�tikimybini� m¡stymo stiliu��! Ant ²itos laiko bangos ir subrendo Kubiliaus
ryºtas su savo skai£iu� na²ta leistis link nauju� krantu�.

Per dvieju� teoriju� sienas

Galima i�sivaizduoti, kad kokios nors id
ejos aps
estas matematikas s
edi uº stalo
ir ra²o, ra²o, rikiuodamas savo i²vadas bei skai£iavimus. Patys matematikai
d
el ²ito tik ²ypteli... Kubilius savo id
ej¡ brandino ne uº stalo, o jeigu ir uº
stalo, tai grei£iausiai kur nors nuobodºiame pos
edyje arba pietu� metu uni-
versiteto valgykloje. Galima s
ed
eti su visais ... ir galvoti savo. Ir autobuse, ir
troleibuse. O dar geriau metu trumpu� vaik²£iojimu�, skubiu ºingsniu Vilniaus
gatv
emis kasdieniu mar²rutu: komunalinis butas � institutas � universitetas
� komunalinis butas. Ir visai gerai, kai i²sirengi pasivaik²£ioti ²ioje akmen-
uotos ²niok²£ian£ios Vilnios pus
eje i� pu²imis apaugusias Antakalnio kalvas
� tikr¡j¡ daugelio universiteto kartu� pasilinksminimu� ir apm¡stymu� viet¡.
Galvoti einant � i�prastas reikalas. Ir naudingas. �inoma, uºdavinys matosi
ir sapne. Dabar gi jis atsako trumpai: �Galvojau du metus�.
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Viskas lyg ir sukilo prie² jo ketinim¡. Jis nor
ejo i�tempti aritmetines
funkcijas i� tikimybiu� teorijos � atvejo mokslo � vag¡. Jas taip pat galima
nagrin
eti kaip atsitiktinius dydºius � d
el to paties atsitiktinio, netvarkingo,
reik²miu� i²sibarstymo. Lyg ir teikia vil£iu�. Bet... �ia pat ir rimta uºtvara.
Kai tik prieini prie tikimybiu� teorijos valdu�, kyla klausimas: o kaip tai, su
kuo tu ruo²iesi i�siverºti, atitinka Kolmogorovo aksiomas? Tiktai tuo atveju,
kai prisilaikoma jo aksiomu�, turime tikimybin¦ situacij¡. Tada, pra²om,
praeikite, naudokit
es viskuo, kuo disponuoja ²ita teorija, jos apra²ymo ir
skai£iavimo priemon
emis.

Aritmetin
es funkcijos (tiksliau: matas, asimptotinis tankis) kaip tik ir
netenkino ²ito reikalavimo. Ju� matas, taip sakant, nesuderina su viena i²
Kolmogorovo aksiomu�. Neatitikimas. Kiekgi jis netryp£iojo prie ²ito barjero!
Nu²oko dargi i� Maskv¡, aplankyti pati� Kolmogorov¡ ir paklausti: kaipgi jam
su ta Kolmogorovo aksioma? Akademikas kaip visada ²iek tiek ironi²kai
prisimerk
e ir truktel
ejo pe£iais: �Na, k¡ gi, jums lieka tiktai sugalvoti kit¡
aksiom¡. Pabandykite�. Mokslininko juokelis? Ar patarimas?

Su visa savo jaunyst
es dr¡sa Jonas Kubilius met
esi i� ²it¡ i�sivaizduojam¡
ply²eli�. Atrodo, i²tryp
e visus mylimus Vilniaus mar²rutus, t¦sdamas �galvo-
jim¡ einant�. Bet jokios pamainos nesimat
e. Aksioma nepajudinamai stov
ejo
tikimybiu� teorijos sargyboje. Ir galu� gale jis suprato: vienintel
e galimyb
e �
ne pakeisti aksiom¡, bet pabandyti apeiti j¡. Kada kli	utys nei�veikiamos,
lauºkis nesilauº¦s, daromas ap
ejimo manevras.

Ir jis numat
e ap
ejimo strategij¡. Kolmogorovo aksioma apima atvejus,
kai dydºiu�-i�vykiu� skai£ius yra begalinis. Na, k¡ gi, nagrin
esime funkcijos
reik²miu� kitim¡ ne visoje nat	uraliu�ju� skai£iu� sekoje, kurioje, kaip ºinia, n
era
galo, bet baigtin
eje jos atkarpoje. Baigtin
eje. Tada ir nereiks tenkinti ak-
siomos reikalavimu� begaliniu atveju.

Jis i²rutulioja toki� funkciju� nagrin
ejimo b	ud¡. Stato, kaip sakoma, baigt-
in¦ tikimybin¦ erdv¦. Apribojimas? Taip, bet tik tokiu b	udu galima apeiti
nepasiduodan£i¡ aksiom¡. I²sisuko palikdamas j¡ nuo²al
eje. (�Teko i²sisukin
eti�).

Ap
ejimo manevras atliktas. Pa²alinta viena, bet i²kyla kita. Amºina
dydºiu� priklausomumo ir nepriklausomumo prie²yb
e. I² vienos pus
es, visi²ka
priklausomyb
e, grieºta aritmetinio skai£iavimo nat	uralioje eil
eje seka: vienas,
du, trys, keturi... Skai£iu� teorijos dalia. Ir laisvas atsitiktiniu� nepriklausomu�
vienas nuo kito dydºiu�-i�vykiu� ºaidimas, apie kuri� sukasi tikimybiu� teorija.
Taip jau buvo visada: priklausomumas ir nepriklausomumas � nei²vengiamas
skiriantis barjeras. Tikriausiai, tai suvaidino savo vaidmeni�, kai netgi labi-
ausiai i²manantys skai£iu� teorijos specialistai, kurie priart
ejo prie tradicin
es
ribos, nei�steng
e jos perºengti. I�sivaizduojamas barjeras bus prispaud¦s ju�
protus.

O jis, Kubilius, prie²ingai, s¡moningai 
ejo prie teoriju� sujungimo, i² anksto
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pasireng¦s perºengti visus barjerus. Dargi buvo kaºkoks kovos, laikomos
bevilti²ka saldumas. Na, kaip gi nupurtyti pirmaprad¦ aritmetiniu� funkciju�
reik²miu� priklausomyb¦?

Laiptelis po laiptelio, jis metodi²kai slenka prie i²sprendimo. Nuo didel
es
priklausomyb
es prie maºos. O po to jau prie visi²kos dydºiu� nepriklau-
somyb
es. Tai i²naudodamas skai£iu� teorijos priemones, tai pabandydamas
i�li�sti i� tikimybiu� teorijos pinigin¦. �inoma, v
el apribojimai, atitinkama atranka,
skai£iu� persijojimas, kuri� jis dabar priderina prie funkcijos. �R
etis� -� matem-
atinis terminas. Dabar jis jau paskutiniame etape, beveik per
ej¦s tikimybiu�
teorijos sienas. Vadinamosios ribin
es teoremos ranka pasiekiamos, jos leidºia
(tiksliau, jos galioja nepriklausomiems dydºiams) atlikti paskutini� per
ejim¡
prie visi²kai nepriklausomu� dydºiu�. Na, kaipgi ne taip! Jomis negalima nau-
dotis, tomis ribin
emis teoremomis. Tikimybinis matas yra uºtvara. Prin-
cipas, matavimo b	udas. Tose teoremose jis visai kitoks negu priimta ar-
itmetin
ese funkcijose (tiksliau, negu naudojamas skai£iu� teorijoje). Kitoks
matas. Jis ir suk
el
e draudim¡. Neleido pereiti i² vienos teorijos i� kit¡. Tai
tas pats kaip sutapatinti du geogra�nius ºem
elapius, nubraiºytus skirtinga
projekcija ir skirtingais masteliais. Netinka. Nebendrama£iai.

Kaºkoks uºburtas ratas.
Pakartoti ap
ejimo manevr¡? I²sisukti nuo nepasiduodan£io mato, kaip

buvo su Kolmogorovo aksioma? Negalima. �iuokart negalima. Jam tikrai
reikia tu� stipriu�ju� ribiniu� teoremu�. Be ju� jis negali apsieiti. O jeigu taip,
vadinasi, reikia kaip nors prisitaikyti. Prisitaikyti prie nepasiduodan£io mato.
Rasti jam koki¡ tai aritmetin¦ i²rai²k¡. (�Vis¡ laik¡ i²sisukin
eti�).

...Ir visgi kada nors nusileidºia ta laimingoji id
eja? Kaºkokiu i²kilmingu
momentu? Ypatingo pakilimo momentu, stipraus dºiaugsmo, dvasios ai²kumo...
Arba dar nuo kaºkokio auk²£iausiojo.

� I² pyk£io, � prisipaºino profesorius Kubilius.
Taip, kra²tutinio nusivylimo valand¡, kada jis, atrodo, paskutiniame etape

visai susimai²
e ir i²sikv
ep
e (kur tu, kovos saldume?), staiga tai i�vyko. Ryt¡
at
ejo i� savo darbo viet¡ Fizikos ir matematikos institute, uº savo stalelio
dideliame kambaryje, kuriame dar pusantros de²imties tokiu� pa£iu� mokslo
tarnautoju� tri	us
e prie savo uºdaviniu� ir skai£iavimu�. Ir visi kaºkod
el t¡ ryt¡
nor
ejo b	utinai skai£iuoti su aritmometrais. Tra²kesys toks, nors b
ek! O jis
privalo susikaupti d
el tu� pa£iu� min£iu� apie lemiam¡ ºingsni�. Ir sukilo toks
pyktis ant viso pasaulio, ant savo aritmetiniu� funkciju�, ant pa£io sav¦s, kad
staiga i² tiesu� prasiverº
e. Atsiv
er
e.

Tada jis prisislinko ar£iau prie stalelio, prisitrauk
e popieriaus ir prad
ejo
ra²yti. Blykstel
ejusio nusp
ejimo virtimas matematiniu k	unu ir krauju.

Jeigu nei�manoma sukurti tikslaus turimo mato atitikimo, tai reikia pa-
bandyti nors priart
eti prie jo. �inoma, dar reik
ejo sugalvoti t¡ apytikrio
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mato id
ej¡. Niekas dar ²itaip neband
e. Nei�prasta id
eja. Bet jeigu ji jau kilo,
reikia j¡ i²reik²ti atitinkamu� matematiniu� teiginiu� � lemu� � pavidalu. Tai jau
paskui pavadins �dvi Kubiliaus lemos�. O kol kas jis jas i²vedin
ejo popieriuje
simboliu� karoliais, ir ilga i²vadu� grandin
e jau nuti�so per geras dvi de²imtis
puslapiu�.

Visos gilios abieju� teoriju� priemon
es buvo panaudotos ²itame ryºtingame
bandyme jas sulieti. Bet netrukdysime. Mums svarbu tai, k¡ jis dabar
i�rodin
eja: norimas vieno mato pakeitimas kitu, apytikriu, visai galimas.
�tai t¡ darant i²skirtas dydis. Nereik²mingas paklaidos laipsnis, dargi pa£ios
grieº£iausios matematikos poºi	uriu. Na, sakykime, vienetas i² milijono, ri-
boje netgi nulin
e paklaida. Bet tikslas pasiektas. �iuo veiksmu jis gauna
pri
ejim¡ prie ribiniu� teoremu� ir tai rei²kia, galimyb¦ suteikti (tiksliau, prie²
tai suteikiant) savo aritmetin
ems funkcijoms visi²kai nepriklausomu� dydºiu�
rang¡. Pagrindinis barjeras: priklausomyb
e � nepriklausomyb
e sugriautas.
K¡ ir reik
ejo i�rodyti! �	ukis, kuri� amºiu� b
egyje kartoja matematikai, ir
kiekvien¡ kart¡ kaip pergal
es.

...Lengva i�sivaizduoti, su kokia nuotaika ºingsniavo jis Vilniaus gatv
emis
be jokio reikalo ir tarsi be jokiu� min£iu� po to, kai pad
ejo pie²tuk¡ ir pasak
e
sau: ²iandien gana. Atrodo ²iandien jis neblogai padirb
ejo. Rado atsakym¡
i� tai, kas buvo klausiama matematikoje jau kelet¡ de²imtme£iu�. Laikrodºio
d	uºiai katedros bok²te, t¦siamai plaukiantys vir² miesto, ºinoma, jo garbei.
Na, ir be kita ko, suvokimas, kad po keturiasde²imt minu£iu� jo paskaita
universitete. Bet tai tik ²iandienai �uºteks�, ir dargi tiktai iki vakaro, po
paskaitos, o galb	ut, pa£ios paskaitos metu mintis vis gri�ºdavo neklausdama.
Nuo jau i²spr¦sto iki to, k¡ dar reiktu� sugalvoti, i²spr¦sti.

I²spr¦sti � kitaip tariant, suvesti gal¡ su galu.
Kad susigiminiuotu� su tikimybiu� teorija, jis vis¡ laik¡ kaºk¡ apeidavo,

keit
e, priimdavo ºinomus apribojimus ir suprastindavo. Bet prie viso to jis
nepamir²davo, kad tai tik laikini, taktiniai ºingsniai. Ir jam reikia gri�ºti prie
pradinio uºdavinio. Prie funkciju� pradiniame pilname pavidale.

Vadinasi, gav¦s rezultatus � funkciju� elgsenos apra²ym¡ tikimybin
emis
priemon
emis, jis turi atlikti atgalini� manevr¡, gri�ºti �pas save� i� skai£iu�
teorij¡. Ir i²pl
esti ²iuos rezultatus pradin
ems funkciju� i²rai²koms. �tai koks
savoti²kas bumerangas: i² vienos teorijos i� kit¡ ir atgal. Tarp kitko, bumeran-
gas pats gri�ºta atgal. Pas ji�, pas Kubiliu�, nieko pana²aus nevyko. D
el at-
galinio 
ejimo, d
el gri�ºimo prie pradiniu� funkciju� dar teko nemaºai i²sisukin
eti.
Dar grandin
el
e sprendimu�. Principiniu� sprendimu�. Dar statyti analogijos
tiltus. I�tvirtinti naujus d
esnius... M	usu� pasakojime tik keletas eilu£iu�, o jam
m
enesiai atkakliu� pastangu�.

Galai suvesti su galais. Ilgas sunkus paie²ku� ratas uºsidar
e. Jo rankose
tikrai grieºtai pagri�stas metodas. Tikimybinis metodas skai£iu� teorijos uº-
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daviniams nagrin
eti. Tegul dabar nieko neg¡sdina amºinos aritmetiniu� funkciju�
mi�sl
es ir kaprizai. Jis atrado, kaip jas sutvarkyti.

Metodas, kurio pap
ed
eje guli senu� i�vaizdºiu� apie nepereinamus barjerus
nuolauºos.

Ant matematikos svarstykliu�

Buvo laukimas. K¡ pasakys Jurijus Vladimirovi£ius? Laukimas, kuri� lengviau
i²tverti labai uºimtam. I�vair	us universitetiniai, institutiniai, visuomeniniai
r	upes£iai.

I² Leningrado buvo Liniko kvietimas padaryti prane²im¡ pla£ioje matem-
atin
eje konferencijoje: �kur visi susirinks�. Ir ne kokioje siauroje sekcijoje, o
bendrame plenariniame pos
edyje.

Pasig
er
ejimu� sprogimo prane²imas nesuk
el
e. Aplodismentai £ia, kaip
geroje draugijoje, taip pat nepriklauso. Tik pirmininkaujantis profesorius
Linikas man
e esant tikslinga pasakyti: ��adantys rezultatai dvieju� mokslu�
sand	uroje�. Po to ramino: � D
ekui, kad neuºpuol
e. Duokite pirmiau suvir²k-
inti�.

Jau po konferencijos, namuose pas Juriju� Vladimirovi£iu� kokiai valandai
paliko visokius matematinius pergyvenimus ir prad
ejo su i�kar²£iu deklamuoti
vienas kitam Mickevi£iu�. Ir i�sivaizduokite, abu lenki²kai.

Buvo pirmosios publikacijos apie savo metodik¡. Publikacijos, kurios tarp
kitko, gali be p
edsako pask¦sti kasdien
es mokslin
es informacijos sraute. Buvo
dar prane²imai ir paskaitos � seminaruose, simpoziumuose, matematiku� su-
vaºiavime.

� �ia a² kaupiau pasitik
ejim¡.
Kubilius-teoretikas nepamir²o, kad turi b	uti ir Kubiliumi-propaguotoju.

�Maºasis prana²as i² Lietuvos� � jau pliau²k
ejo a²tr	us lieºuv
eliai.
Paskutinio darbo atspaud¡ pasiunt
e Kolmogorovui:
� Priminti vien¡ pokalbi�. Beveik prie² por¡ metu�.
Akademikas ruo²
esi i²vykti i� susitikim¡ Stokholme. Ir supaºindino ten

²vedu� matematikus su tuo, k¡ padar
e docentas i² Vilniaus. Reikia paºinti ²i¡
publik¡, jos manier¡ priimti nauja, kad i�vertintumei sugri�ºusio Kolmogorovo
ºodºius: �Tai padar
e i�sp	udi��.

�inoma, buvo ir gynimas. Daktarin
es. Kaip ir priklauso. Maskvoje,
pagrindiniame akademiniame institute. Visi²kai s
ekmingas gynimas, po kurio
vienu mokslo daktaru tapo daugiau. Bet prie² ji�...

Jis prival
ejo pereiti po kryºmine ugnimi i² karto i² dvieju� pusiu�: i² savo-
sios skai£iu� teorijos ir b	utinai i² tikimybiu� teorijos stovyklos. O daugelis
nem
egsta, kada pas juos verºiasi i² ²alies ir pradeda ju� srityje tvarkytis.



11

� Nieko tokio... Kaip matote, i²likau sveikas.
Ir ²tai pagaliau knygel
e tamsiai ruduose vir²eliuose: J.P. Kubilius �Tikimy-

biniai metodai skai£iu� teorijoje�. Be galo skurdus lakoni²kas tekstas, kartais
virstantis trumpomis jungtimis: �Turime...�, �I² £ia i²plaukia�, �Akivaizdu,
kad�. Ir i²tisai puslapiai -� matematiniu� ºenklu� ir i²sirei²kimu� simbolin
e
klampyn
e, kuri tik i²rinktiesiems atveria bedugn¦ stebinan£iu� tiesu�, galin£iu�
sukelti jiems, i²rinktiesiems, pa£ias stipriausias emocijas. Nuo neigimo pyk£io
iki pilno pasig
er
ejimo.

O knygos gale i²samus s¡ra²as vardu� ir datu�, visu� kaºkada i�vairiuose tyr
eju�
pasaulio ta²kuose atliktu� i�nirtingu� bandymu� bei ºingsniu�. Sutir²tintu pavi-
dalu visa ilga ir savoti²kai dramati²ka �klausimo istorija�.

Ne, knygel
e visai nesvari i² i²or
es. O jei pad
eti ant matematikos svarstykliu�...
Tai, kas i�kalinta tarp ²iu� tamsiai rudu� vir²eliu�, moksle vadinasi teorija. Nauja
teorija. Pagaliau skai£iu� teorijos specialistai ir tikimybininkai gavo bendr¡
kalb¡. Taip mokslininku� rate, literat	uroje ir i�sitvirtino: �Tikimybin
e skai£iu�
teorija�.

Pasirod
e jos pasek
eju�, ai²kintoju�, savi t¦s
ejai, savi kursai, savi seminarai
ir simpoziumai. Jos autorius prival
ejo vykti i� daugeli� pasaulio universitetu� ir
skaityti ten paskaitas, pasireik²ti tarptautiniuose mokslininku� susitikimuose.
Europa, Amerika Kanada, Indija... visur, kur dega minties ºidiniai ir kur i²
pirmu�ju� l	upu� trok²ta i²girsti apie nauj¡ teorij¡. Ateina daug lai²ku�, kuriuose
mokslininkai-korespondentai ra²o jam, kaip vyksta ju� tyrin
ejimai ta pa£ia
kryptimi pl
etojant jo id
ejas. Taip viskas i²augo, kad...

� Kad tik pa£iam neatsilikti. �inote, tie, kuriuos ²iandien tik mokai,
rytoj jau bus pasireng¦ aplenkti. Matematika daºnai yra stipri d
el jaunu�ju�
uºmoju�.

Graudaus li	udesio ²e²
elis d
el savo matematin
es jaunyst
es, kai dar neb-
uvo jokiu� nuopelnu�, bet buvo tiek puikiausio verºlumo i� neºinomyb¦. �itas
pokalbis su Jonu Petrovi£iumi vyko po de²imties metu�, kai i²
ejo jo mono-
gra�ja. Universiteto rektorius, profesorius, Lietuvos mokslu� akademijos tikra-
sis narys, akademijos prezidiumo narys, Lietuvos matematiku� draugijos pirmininkas,
Lietuvos KP CK narys, respublikos Auk²£iausiosios Tarybos deputatas, So-
cialistinio Darbo Didvyris, visu� galimu� komitetu� ir komisiju� narys, daugelio
moksliniu� susirinkimu� pirmininkas... Kada gi jam likti su savo matematika
vienas prie² vien¡? Ar dar nepamet
e savo gabumo m¡styti matematines
d	umas eidamas?

Jo namu� kabinete ant pagalbinio stalelio kr	uva ºurnalu�. Numeriai su jo
publikacijomis per paskutiniuosius metus. Ir viskas pl
etojant, papildant bei
turtinant sav¡j¡ teorij¡. Tikimybin¦ skai£iu� teorij¡.

O ant pagrindinio darbo stalo, kad visad b	utu� po ranka, vis ta knygel
e
tamsiai rudais vir²eliais. Viduje para²t
ese pastabos, sutartiniai ºenkleliai,
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siaurut
es i�klijos su maºais ra²ysenos karoliukais. Papildomai i�d
eti lapeliai...
P
edsakai atkaklaus noro ir �pa£iam neatsilikti�.

�Balandin
e�

Antradieniais nuo septyniu� vakaro profesorius Kubilius priimin
eja namuose.
Ne uºtar
ejus ir pra²ytojus, ne rektorato reikalais; tam jis turi pri
emimo va-
landas, kuriu� grieºtai prisilaiko ten, savo universitetiniame kabinete su ilgu
pos
edºiu� stalu. O £ia namuose, antradieniais po septyniu� � viskas tik d
el
matematikos. T¡ dien¡ bet kuris aspirantas-matematikas, bet kuris matem-
atikos fakulteto vyresniu�ju� kursu� studentas gali paskambinti prie atskiro ne-
didelio namo priebu£io tylioje Antakalnio gatv
eje ir tik
etis, kad ji� i²klausys
ir atidºiai su juo pakalb
es. Apie visk¡, kas ji� dabar jaudina, jo asmenine
matematine tema.

Sve£ias pakyla vidiniais mediniais laiptais i� antr¡ auk²t¡, kur yra profeso-
riaus kabinetas. Antradieniais po septyniu� ten �balandin
eje� balsu� d	uzgimas...
Profesorius m
egsta, kai ateina ne po vien¡, o susirenka visi ir visi kartu ap-
taria bet koki� individualu� klausim¡. B	unant tarp ºmoniu� naudinga pagalvoti
garsiai (� Ir mokosi paºvelgti ne tik i² savo varpin
es�).

Kiekvienas at
ejusysis gali i²kloti visk¡ atvirai. Prad
edamas �visai susi-
mai²iau� ir baigdamas �turiu id
ej¡...�

Taip b	udavo, aspirantas Bikelis, tvirtas, energingas, uºb
egdavo laiptais
kas antr¡ laipteli� ir kaskart gana triuk²mingai si	ulydavo perversm¡ tradicini-
ame i�sivaizdavime. Aistringas sporto m
eg
ejas, jis ir matematikoje galvodavo
per²okti auk²tai pakelt¡ kartel¦ i² karto, efektingu ²uoliu. Kubilius b	utinai
paduodavo pie²tuk¡ i�rodin
ejimui. Koks gyvas ir koks dar nedisciplinuotas
protas! Ir kiek gi antradieniu� prab
ego Antakalnyje iki tol, kol...

Vartau �Lietuvos matematikos rinkinio� pastaru�ju� metu� puslapius ir i�vairiuose
numeriuose daºnai randu autoriaus A. Bikelio pavard¦. Mus supaºindino
paskui, man bevaik²£iojant po universiteto valdas. Algis Bikelis, mokslu�
daktaras, profesorius, tyr
ejas ir nauju� originaliu� metodu� prakti²kai taikyti
tikimybiu� teorij¡ k	ur
ejas. O dabar jau ir universiteto prorektorius. Pirmuo-
sius �antradienius� Antakalnyje prisimena su linksma ²ypsena. Bet laikysen¡
ir sportin¦ eisen¡ jis visgi i²saugojo.

Nuo nedr¡saus skambu£io prie tu� pa£iu� duru� Antakalnyje tikr¡ mokslo
ºygi� i� Didºi¡j¡ Aritmetik¡ prad
ejo delika£iai sant	urus Eugenijus Manstavi£ius,
d
el savo beveik idealiai sferin
es galvos formos universiteto dantingu�ju� pram-
intas Pierkubu. Nepakei£iamas visu� �antradieniu�� lankytojas... O a² ji�
uºtikau vienoje i² universiteto auditoriju�, kurioje eilinei universiteto klausytoju�
pamainai jis dieg
e skai£iu� teorijos tiesas ir vis¡ savo profesoriaus teorijos groºi�.
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Ar tik ne vienas i² tu�, apie kuriuos buvo pasakyta: �Rytoj jau pasireng¦s
aplenkti�?

Kubilius m
egsta i� bendr¡ pokalbi� i�pilti degan£io skys£io. Viename i²
�antradieniu�� prisimin
e savo studenti²kus metus, diplomini� darb¡, aspirant	ur¡.
Darb¡ apie Mahlerio hipotez¦. Tada jam pavyko i�rodyti hipotez¦ daliniu
atveju. Ir tada nutolo. �Didºioji tema�, jo proverºis per barjerus... Bet
Mahlerio hipotez
e tebelaukia. Laukia savo bendro sprendimo. Kas nors turi
pasiryºti.

�Kas nors� ir atsirado tarp dalyvaujan£iu�ju�. Vladimiras Sprindºiukas, as-
pirantas i² Baltarusijos. Jis prad
ejo nuo to, k¡ pasiek
e ir prie ko sustojo
Kubilius, atkakliai pl
etojo jo id
ej¡, par
emusi¡ dalini� sprendim¡, stengdama-
sis suteikti jai platesn¦ prasm¦. Ir galu� gale Vladimiras Sprindºiukas visi²kai
uºbaig
e bendr¡ sprendim¡. Hipotez
e tapo darbine teorema, leidºian£i¡ klasi-
�kuoti skai£ius i� grupes pagal atitinkamas savybes. Skai£iu� �Mendelejevo
lentel
e� tapo realybe, o ne tik dr¡siu i²kilaus matematinio proto prareg
ejimu.
Dar viena balta matematikos ºem
elapio d
em
e buvo uºdaºyta. Kiek per-
gyvenimo skai£iu� teorijos specialistu� gentyje ir tylus dºi	ugavimas �Kubiliaus
balandin
eje�.

O Baltarusijos akademijos narys-korespondentas Vladimiras Genadije-
vi£ius Sprindºiukas uºtikrintai t¦sia savo mokslo tyrimus, gimusius �antra-
dieniuose Antakalnyje�.

�Antradienius� pas Kubiliu� visi brangina. Bet ir pats profesorius juos
brangina ne maºiau. Ir dargi pavydi. Universiteto koridoriuose su rek-
toriumi sveikinasi visi. Ir rektorius sveikinasi su visais. �inoma, tai ²iek
tiek apsunkina, ir auk²tiems vir²ininkams yra seniai i²dirbtas apsisaugojimo
metodas � ºi	ur
eti vir² galvu�. Bet rektorius juo nesinaudoja. (�Gal d
el to,
kad nepakankamai auk²tas�). Jis sveikinasi. Bet j	us mat
ete, kada rekto-
rius praeina pro matematik¡ akmeniniu veidu arba lediniu tonu tarsteli:
�Kaºkod
el a² j	usu� nebematau jau tre£i¡ antradieni�?� Ir jau pokalbio kitais
klausimais nebebus.

Matematika reikalauja... J	us norite pasakyti �auku��? Ne, jeigu jau kalba
pasisuko apie aukas, tai nereikia eiti i� matematik¡.

Piramid
es vir²	un
e

Didºioji matematikos auditorija Partizanu� gatv
eje su sta£iu am�teatru i²
giliu� ²iaudu� geltonumo suolu�. �ia pirmadieniais renkasi Lietuvos matematiku�
draugijos seminaras. Draugijos pirmininkas ir ilgametis seminaro vadovas �
profesorius Kubilius. Tikimybiu� teorijos ir skai£iu� teorijos problemu� sem-
inaras. �ia dabar jau abi teorijos susikabinusios rankomis ºygiuoja kartu.
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Ir ²is seminaras -� kaip kokia vir²	un
e piramid
es, kuri buvo statoma i²tisus
metus Lietuvos matematiniame lauke.

Akademikas Statulevi£ius. Apsuptas artimu� bendradarbiu�, mokiniu�. Dide-
lio mokslinio kolektyvo vadovas, akademijos Fizikos ir matematikos instituto
direktorius. I²kilus giliu� tikimybiu� teorijos klausimu�, kibernetikos problemu�
tyr
ejas. O pradºia... Karo pabaiga, bet ne i²bandymu� pabaiga. Nedaug
liko tu�, kurie gal
ejo skaityti paskaitas universitete, atlikti tyrimus. Kartais
plikoje vietoje tekdavo i² naujo atstatin
eti, kurti matematini� �lauk¡�. At
ejo
ir naujas studentas. Nesusp
ej¦s dar nusimesti kareivi²kos milin
es ir nesp
ej¦s
per ²iuos sunkius metus i�gyti reikiam¡ i²silavinim¡. Prie universiteto buvo
atidarytas darbo fakultetas. Darbo fakultetas � ºodºiai, gim¦ ir i²kylantys
kiekvien¡ kart¡ sta£iuose laikme£io l	uºiuose. Studentui-diplomantui Jonui
Kubiliui teko b	uti vienu pirmu�ju� jo direktoriumi. I²kviet
e i� partkom¡, pasak
e
�reikia�, partinis pavedimas, priedo ²iek tiek sumink²tino � jau pakent
ek�, ir
jis vykd
e. Kent
ejo.

Tomis dienomis su nauju papildymu ir at
ejo pas ji� i� darbo fakultet¡ apskri-
taveidis vaikinas, apsiav¦s kaimi²kas klumpes, ne²nekus, dargi uºdaras, dar
neatv
es¦s nuo nesenos gimtu�ju� Bik	unu� tragedijos: mi²kiniai nakti� i�sibrov
e i�
kaim¡ ir uºmu²
e visus komunistus... O matematikoje pasirod
e kaip uºsigim¦s
talentas. Be jo vardo ²iandien negalima i�sivaizduoti to, kas vadinama Lietu-
vos matematikos mokykla.

Narys-korespondentas Grigelionis. Atsitiktiniu� procesu� valdymo proble-
mos. �iuolaikin
e ypa£ plona materija. I²sprend
e eil¦ sunkiausiu� uºdaviniu�...
O galima prisiminti... Prie² dvide²imt metu�. Vidurin
e mokykla Lietuvoje
jau pakankamai sutvirt
ejo, laikas ie²koti! M	usu� amºiuje b	utent tenai, vaiku�
mokykloje, gimsta genial	us matematikai. Na, bent gab	us jai. (Maskvoje Kol-
mogorovas ne veltui tiek uºsiimin
ejo su moksleiviais). Mokyklin
es matem-
atikos programos, uºdavinynai jauniems m
eg
ejams �palauºyti galv¡�, neaki-
vaizdin
e matematiku� mokykla vaikams, gyvenantiems rajonuose, � d
el ²ito
Kubilius nebijojo nusileisti i² savo teoriniu� auk²tumu�. Ir ºinoma, dar matem-
atin
es olimpiados. Jis kuria olimpiadu� programas, klausimynus, pirmininkauja,
sako uºdegan£ias kalbas atidarymuose, tikrina ra²to darbus, diskutuoja, i�teikia
apdovanojimus... Ir gaudo talentus. Vienoje tokiu� olimpiadu� ir i²ties
e jam
lapeli� su savo sprendimais ilg²is a²tuntokas Bronius Grigelionis. Kubilius
permeta akimis. �Originalu!� Uºduoda kelet¡ klausimu�. �Taip, steb
etinai
originaliai m¡sto�. Ir paspaudºia jam rank¡. Nuo ²io rankos paspaudimo ir
prasid
ejo.

Kiek gi dar b
egioja mokyklu� koridoriuose triuk²mingoje minioje bernuº
eliu�
ir mergai£iukiu� � b	usimu�ju� algebristu� ir geometru�, skai£iu� teorijos ir tikimybiu�
teorijos, analiz
es ir topologijos, operaciju� tyrimo ir kibernetikos specialistu�
bei statistiku� ir skai£iuotuoju�. Platus laukas, i² kurio ir kyla mokslin
e mokykla.
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Am�teatras uºpildytas. �ia ir m	usu� paºi�stami daktaras Algimantas Bike-
lis ir Eugenijus Manstavi£ius, uº
em¦s pam
egt¡ viet¡ tre£ioje eil
eje. �Ba-
landin
es� pauk²teliai, i²skrid¦ i� savaranki²k¡ skrydi�.

Seminare savos taisykl
es, savas bendravimo kodeksas. Ju� niekas nera²
e,
bet ju� prisilaikoma. Palik i²didum¡ i�eidamas £ia. Autoriteto pacitavimas
� dar ne i�rodymas. Blogiausia geradario i²rai²ka � s¡ºininga kompiliacija.
Geriausia mandagumo i²rai²ka � kritika... Suprantama, kai koks nors dis-
ertantas, ryº¦sis £ia i²d
estyti disertacijos esm¦, kaip po to jis eina i²didºiai
pakelta galva i� o�cialu� gynim¡, pra
ej¦s seminaro i²bandym¡. Kai kada £ia
kyla tokios diskusijos ir tokios draugi²kos pastabos, kad autoriu� priveda �prie
pasiutusio i�nir²io�. S¡ºiningai kalbant, kol seminaras nepasak
e �taip�, apskri-
tai, neverta skub
eti su gynimo organizavimu.

Maºiau o�cialiu� ceremoniju� � daugiau tiesioginio mokslinio bendravimo.
�ia tuo labai r	upinamasi. Netgi smulkmenose. Kaºkada buvo ypatingas
staliukas, kuri� seminare pastatydavo tarp lentos ir am�teatro, uº jo tur
ejo
s
ed
eti pirmininkaujantis seminarui, vienas prie² vis¡ auditorij¡. Bet greitai
Kubilius ²io suolelio atsisak
e. Ir dabar jis s
edi pirmoje eil
eje kartu su visais,
ar£iau pra
ejimo, ir i² £ia be jokiu� pirmininkaujan£io ceremoniju�, ²iek tiek
pakil¦s trumpai prane²a, apie k¡ ²iandien bus ²nekama, ir i² £ia reguliuoja
vis¡ eig¡.

Taip pat ir su prane²
ejo katedra. Auditorijoje tokia yra, gana solidºios,
impozanti²kos formos. Bet matematikai tarp savu�ju� nem
egsta kalb
eti nuo
katedros � tai juos kaºkaip nuteikia �ne i� ten�. Labiau m
egsta b
egioti
prie²ais lent¡ arba netgi stov
eti prie priekin
es eil
es, lyg tai kalb
etu� su sav-
i²kiais. Ir jeigu prane²imui reikia i²sid
elioti savo uºra²us, tai kaºkod
el labiau
naudojasi paprasta palange. Ar tai ne keista? B	una, kad ir katedra yra
i²tempiama i� jai skirt¡ viet¡, ir Jonas Petrovi£ius i²eina i� avanscen¡ o�-
cialiai nusiteik¦s. �ia rengiamos didel
es konferencijos, simpoziumai. Sve£iai
i² broli²ku� respubliku�, i² Europos matematiniu� centru�, i² uº okeano... Pas
mus vaºiuoja visos v
eliavos. Ir retai kada sve£ias nelaiko malonia pareiga
pirmadieni� seminare padaryti prane²im¡. Daºnai profesorius Kubilius b	una
vert
ejo vaidmenyje, versdamas sud
etingiausiu� s¡voku� muzik¡ i² anglu� kalbos
i� lietuviu� ir atvirk²£iai. Auditorija klausosi ²io dueto, kuriame neai²ku, kas
labiau kaitina aistras: pats prane²
ejas ar malonus i�sijaut¦s jo ai²kintojas.

Tarp kitko, mokslin
e mokykla ir i²siskiria tuo, kad prie sav¦s traukia kitus.

Vienas prie² vien¡

Didºioji diena lyg baig
esi. Su visomis paskaitomis, pos
edºiais, derinimu,
telefoniniais skambu£iais, popieriu� pasira²in
ejimu, kon�iktu� slopinimu... Ir
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perºi	ura to, kas bus rytoj. Vilniaus apylink
ese kyla milºini²kas universiteto
kompleksas su mokymo korpusais, laboratorijomis, kabinetais, biblioteka,
valgykla, bendrabu£iais � viskas pagal ²iuolaikini� stiliu�. Fakultetai ir �l-
ialai, i²m
etyti i�vairiose miesto dalyse, palaipsniui keliasi i� statom¡ miesteli�
ir susikibs i� viening¡ galing¡ universitetin¦ valstyb¦. O romanti²kos pus-
tams
es senosios kolegijos klas
es ir sal
es po skliautu� lubomis liks saugoti
vertingus rankra²£ius ir knygas istoriniams atsiminimams ir kaip anks£iau
£ia liks Filologijos fakultetas kartu su moksline universiteto biblioteka.

Nei²vengiamai i�sigali nauja. Bet tikriausiai, vis tiek rugs
ejo pirmos ryt¡
bus renkamasi kiemelyje tarp senu� sienu�, paremtu� viduramºi²kais kontrafor-
sais, aplink maº¡ basein¡, atlikti i²kilmingai linksm¡ �fukseliu�� i�²ventimo i�
studentus ceremonij¡. Ir manau, kad v
el taip pat ²iltomis dienomis atvi-
rame ore �Teatro kiemelyje� studentu� dramos kolektyvas vaidins savo scenas.
Kiemelyje, kuriame senovin
e arkada yra ir kulisai, ir dekoracijos, o ºi	urovai
s
edi tiesiog ant pla£iu� kaip terasos pakopu�. Ir gali b	uti, kad studentai nemes
savo papro£io eiti nakti� eisenoje su fakelais i� ²alia esanti� Gedimino kaln¡ ir
ten dainuoti dainas, �Gaudeamus�, paºym
edami svarbu� etap¡ � �medium¡�:
pus
es universitetiniu� studiju� pabaig¡.

Buvo dar vienas dienos r	upestis. �vilgtel
eti, kaip vyksta senosios Jono
baºny£ios, patikimai akmeniu stovin£ios universiteto Didºiojo kiemo vartu�
sargyboje, restauracija. Baºny£ia, kurioje prie² keturis ²imtus metu� pirmasis
universiteto rektorius, pad	uk¦s j
ezuitu� ordino karys Petras Skarga skelb
e savo
ugningus pamokslus. Dabar £ia po restauracijos, po auk²tais skliautais su
puikia akustika, klasikin
es muzikos koncertuose tur
es skamb
eti ºinomi varg-
onai. Rektorius mano, kad ²tai taip pas
ed
eti ir paklausyti naudinga visiems
ºmon
ems, visu� specialybiu� � nuo humanitariniu� iki pa£iu� tiksliu�ju�.

Pra
ejo Didºioji diena. V
elus laikas. Laikas sau. Skaitymas neskubant,
netrukdomi matematiniai svarstymai. Apskritai, laikoma, kad pats vertin-
giausias. Ankstyvas rytas. Miestas dar tik bunda. O jis, Kubilius, po
trumput
es mank²tos, apsireng¦s naminiu sportiniu kostiumu, jau s
edi antrame
auk²te, pas save uº stalo, vienas prie² vien¡ su savo matematika. Niekas ki-
tas jo dabar nelie£ia. Nuo pu²imis apaugusio Antakalnio kalvu� per pravert¡
lang¡ i�siverºia ryto gaiva. Beveik automati²kai ranka i²traukia i² spintel
es
d
eº¦, kurioje kaip ant platformos pad
etas paruo²tas magnetofonas. Tik pas-
pausti mygtuk¡. Tylus ramus styginiu� adagio. Vivaldi?

Argumentu� grandin
e � vienas po kito popieriuje rikiuojasi ºenklu� eilut
es.
Atrodo, jis rado s
ekming¡ 
ejim¡...

Ir gali b	uti, kad teisus buvo Leibnicas sakydamas: �Muzika yra sielos
dºiaugsmas, kuri skai£iuoja pati to nesuvokdama�.


