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Neseniai JAV nacionalinio mokslo fondas (National Science Foundation) parengė ir pateikė 

visuomenės svarstymui naują Matematinių mokslų vystymo koncepciją (sutrumpintai MSI – 

Mathematical Sciences Initiative). Su šia koncepcija galima susipažinti Internete adresu 

http://www.nsf.gov/mps/dms/ arba žurnale Notices of the American Mathematical Society, 2001, 

vol. 48, Nr. 3, p. 293. Ir  nors šių eilučių autorius dirba net dvejose darbovietėse – Matematikos ir 

informatikos institute bei Vilniaus Pedagoginiame universitete, – jam nieko neteko girdėti apie 

analogiškos mokslo vystymo koncepcijos egzistavimą (internete arba popieriuje) Lietuvoje, nors šia 

tema pastaruoju metu yra itin daug diskutuojama. 

Tačiau nors matematikos vystymo koncepcija Lietuvoje ir nesuformuluota, visgi mokslininkų 

darbo vertinimo kriterijai ir atitinkamas finansavimas egzistuoja. Palyginkime šiuos vertinimo 

kriterijus. 

 

AR REIKALINGA MATEMATIKA LIETUVOJE ŠIANDIEN,  

KAI GYVENT TAIP SUNKU? 

Pagal MSI, būtina didinti matematinių mokslų finansavimą, nes “fundamentinių matematikos 

mokslų, apimančių matematiką ir statistiką, vystymas yra glaudžiai susijęs su atradimų procesais 

moksle, inžinerijos ir technologijų srityse. Matematikos mokslai pagreitina progresą daugumoje 

mokslo ir inžinerijos sričių, įskaitant tradiciškai aprašomąsias mokslo šakas”. 

Taip yra Amerikoje. Tačiau Lietuvoje pasigirsta kai kurių garbingų inžinierių, ekonomistų ir 

pan. balsai, esą mūsų universitetuose ir mokyklose matematikos yra per daug. Esą, matematika – 

http://www.nsf.gov/mps/dms/


Prof. hab. dr. R. Januškevičius. Matematika Lietuvoje ir JAV: du skirtingi požiūriai 

Mokslas ir technika: Lietuvos Mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas, 

2001, Nr.5, p.12-13. ISSN:0134-3165 

 

3 

galingas aparatas, tačiau norint šį aparatą pritaikyti praktikoje, būtina gyvenimo modelį gerokai 

supaprastinti taip, kad jo prielaidos atitiktų matematinio modelio prielaidas. 

Tačiau ar šių klausimų autoriai neslepia nesugebėjimo išreikšti savo mintis matematine (ir, 

dar daugiau, logine) kalba? Yra paskaičiuota, kad iš 8 ekonomikos darbų, apdovanotų Nobelio 

premija, 6 neįmanoma perskaityti, neturint matematinio bagažo. Tegu pabando inžinierius ar 

ekonomistas perskaityti bent vieną straipsnį iš garbingiausių pasaulyje žurnalų inžinerijos ar 

ekonomikos srity, neturėdamas matematinių įgūdžių! 

Tačiau kai kurie aukštųjų mokyklų vadovai, atėjus sunkiems Lietuvos mokslui laikams, vis 

garsiau kalba, kad svarbiausia – ne fundamentiniai, o taikomieji darbai. Matematikos ir informatikos 

instituto mokslinių darbuotojų algų fondas pastaraisiais metais mažinamas maždaug po 10% kasmet, 

o begaliniai instituto “prijungimo”, “reorganizavimo”, “uždarymo” ir pan. projektai skatina 

mokslininkus arba bėgti iš Lietuvos į JAV, arba savo šeimų egzistavimo užtikrinimui ieškotis papildomo 

uždarbio kitur. 

Sovietmečiu mokyklose mokė, kad Lietuva naudingų iškasenų praktiškai neturi, todėl jos 

pagrindinis turtas, kuris turi būti vystomas – tai Lietuvos intelektualinis potencialas. Šiandien šis 

potencialas arba nuteka, arba paprasčiausiai nėra kuriamas. 

 

ŠIUOLAIKINIO MOKSLO “MATEMATIZAVIMAS” 

Amerikiečių supratimu, šiandien svarbiausia – “matematizuoti” mokslą. “Mokslas vis labiau 

tampa matematinis ir statistinis, – tvirtinama MSI, – ir ne tik fizikos ir informatikos srityse, bet taip 

pat biologijoje, geofizikoje, aplinkosaugoje, socialiniuose moksluose, psichologijoje ir ekonomikoje. 

Štai kodėl gyvybiškai būtina matematikams ir statistikams bendradarbiauti su inžinieriais ir kitų sričių 

mokslininkais tam, kad  atskleisti atradimų frontą ir ypač tą sritį, kurioje susikerta mokslas ir 

matematika”. 

Kita šiuolaikinio gyvenimo “matematizavimo” realija, žengiant į XXI amžių, – tai kaip niekad iki 

šiol technikos sričių poreikis įvaldyti matematinius ir statistinius įgūdžius bei meistriškumą. 

“Industrija, pagrįsta šiuolaikine technologija, – teigiama MSI, – yra JAV ekonomikos augimo variklis, 

kuris, savo ruožtu, leidžia tikėtis didelio skaičiaus universitetų absolventų, kurie naudos matematiką 

moksle ir inžinerijoje. Mūsų besiplečiančiame kompiuteriniame pasaulyje poreikis plačiam 

matematiniam ir statistiniam raštingumui tampa vis labiau akivaizdus”. 
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Lietuvoje mąstoma kitaip. O jei tiksliau, tai šia kryptimi beveik nemąstoma, nes pagrindinis 

rūpestis ne apie ateitį, o apie šiandieną – kaip užlopyti biudžeto skyles, atimant iš mokslo paskutinius 

grašius. 

Iš tiesų, kam reikalingas raštingumas, jeigu galima sutaupyti šio raštingumo skleidėjų, t.y. 

matematikų, sąskaita? Lietuvos visuomenei braidžiojant nesibaigiančių kasdienių problemų liūne, 

pamirštama svarbiausia – Lietuvos visuomenės vizija XXI amžiuje. O šiai vizijai pasiklydus, puolama į 

įvairiausius kraštutinumus. 

Vienas labiausiai paplitusių dar nuo sovietinių laikų kraštutinumų – tai kokybinių rezultatų 

pakeitimas kiekybiniais. Pavyzdžiui, kuo daugiau matematikas turi straipsnių užsienio 

recenzuojamuose žurnaluose, tuo, vadinasi, jis geriau dirba. Be to, žurnalas turi būti ne bet koks, o su 

aukštu citavimo indeksu. 

Žinoma, tai svarbus rodiklis, todėl ir jo apskaita yra svarbi. Lietuvos matematikai negali būti 

uždara grupė, kurioje nagrinėjami pačių sumąstyti, tačiau pasaulinėje visuomenėje neaktualūs 

uždaviniai. 

Blogai tai, kad šis rodiklis yra beveik vienintelis matematikų darbo vertinimo kriterijus. 

Lietuvos matematikų darbo prasmė ir tikslingumas, mano giliu įsitikinimu, yra ne pasaulinės 

matematikos ir pasaulinio intelekto vystymas (tam Lietuva yra pernelyg maža ir pernelyg skurdi), o 

savojo lietuviškojo intelekto kūrimas, mokslinio, matematinio ir statistinio raštingumo plėtimas, 

loginio ir statistinio mąstymo vystymas.  

JAV šio raštingumo kūrimas – prioritetinė sritis. O mūsų Lietuvėlėje matematikų darbo 

vertinimo prioritetas – straipsnių skaičius JAV žurnaluose. Tikrai keista! 

Negalima užmiršti ir subjektyviojo faktoriaus. JAV profesorius per savaitę vidutiniškai uždirba 

tiek, kiek Lietuvos profesorius per metus. O kadangi dabar Lietuvos visuomenei matematikai nelabai 

reikalingi (neužmirškime: svarbiausias jų darbo rodiklis – straipsnių skaičius turinčiuose pasaulinį svorį 

žurnaluose), tai kam tada sėdėti Lietuvoje? Ir dauguma išvyksta...  

Todėl būtent šiandien itin aktualu pamąstyti apie Lietuvos mokslo strategiją, apie 

matematinės ir loginės kultūros sukūrimą Lietuvos visuomenėje. 

  

TRYS PAGRINDINĖS MATEMATIKOS VYSTYMO KRYPTYS 

Įsitikinę, kad matematikai visuomenei tikrai reikalingi, panagrinėsime kitą klausimą: kaip 

vystyti pačią matematiką. MSI  išskyrė  tris  pagrindines  komponentes: 
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1. Fundamentinės matematikos vystymas;  

2. Tarpdisciplininio bendradarbiavimo vystymas (sąveika tarp matematikos ir mokslo bei 

inžinerijos sričių ir pačios matematikos šakų tarpusavio sąveika); 

3. Visuomenės matematinio raštingumo bei loginio mąstymo ir intelekto vystymas. 

Panagrinėsime šias kryptis detaliau.  

“Pirmoji kryptis, - teigiama MSI, - tai būtinumas vystyti fundamentinius matematikos tyrimus. 

Matematiniai mokslai turi nuolat atsinaujinti patys, sintezuodami prieš tai buvusią patirtį ir naujų 

idėjų įvedimą. Dalis šių idėjų gimsta iš matematikos taikymo kitose disciplinose.” 

Antroji kryptis turi būti vystoma todėl, kad, pagal MSI, daugelis technologinių atradimų – nuo 

Doplerio radaro iki magnetinio rezonanso radiolokacinio vaizdavimo, nuo kriptografijos rakto 

įminimo iki interneto – visa tai sąlygojo fundamentalioji matematika ir statistika.  

Koncepcijos ir struktūros, kurias išvysto fundamentalioji matematika ir statistika, dažnai 

sąlygoja tą pagrindą, kuris leidžia formuluoti ir analizuoti visiškai, atrodytų, negiminingus ir 

nesusijusius taikymus. 

Matematika ir statistika parengė tą žodyną, kuris gerokai praturtina tarpdisciplininį 

bendravimą, jos panaikino sienas, skiriančias šias disciplinas. 

Trečiąją kryptį pagal MSI sąlygoja visuomenės poreikis įgyti loginio mąstymo įgūdžius 

plačiąja šio žodžio prasme. “Visuomenės išsilavinimo lygis matematikos ir statistikos srityse ir aukštas 

pastarųjų vaidmens įvertinimas šiuolaikiniame gyvenime turi lemiamą vaidmenį visuomenės 

progresui, – teigiama MSI. – Išsilavinimas, mokslinis darbas ir nacionalinė darbo jėga yra betarpiškai 

susiję: mes turime atrinkti geriausius iš šių dienų jaunimo… ir nukreipti juos veiklai plačiu spektru 

universitetuose, pramonėje ir valstybės valdyme”. 

Būtent ši, trečioji kryptis, turėtų būti svarbiausia tokioje mažoje ir palyginti skurdžioje 

valstybėje kaip Lietuva. Tačiau mūsuose, bent jau mokslo visuomenėje, nepriimta šia kryptimi 

mąstyti, nes besirūpindamas visuomenės poreikiu įgyti loginio mąstymo įgūdžius (ypač valstybės 

valdyme) gali parašyti pernelyg mažai straipsnių į JAV žurnalus ir prarasti savo kuklias pajamas, t.y. 

išlėkti iš darbo.  

Ir visgi šių eilučių autorius nutarė surizikuoti ir pernai atliko vieną eksperimentą, kurį toliau 

trumpai aprašysime. 
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AR REIKIA LIETUVAI LOGIŠKAI MĄSTANČIOS VISUOMENĖS? 

Eksperimento uždavinys buvo suformuluotas taip: turimus matematiko loginio mąstymo 

įgūdžius pritaikyti visiškai svetimoje matematikui aplinkoje, pavyzdžiui, mokesčių administravimo 

srityje. Jei per trumpą laiką pavyktų pasiekti ženklių rezultatų, tai reikštų, kad matematinių disciplinų 

ir matematikos loginio aparato vaidmuo, rengiant specialistus kitoms gyvenimo sritims, turėtų būti 

didesnis. Aišku, vienetinio eksperimento rezultatų apibendrinimas būtų pernelyg problematiškas, 

tačiau pernai man apie JAV rengiamą MSI koncepciją nieko nebuvo žinoma   

Pasirinkta tokia tema: Nevyriausybinių organizacijų mokesčių reglamentavimo problemos. 

Antro kurso ekonomistas surinko internete visą medžiagą šia tema. Matematikui reikėjo medžiagą 

susisteminti, apibendrinti ir išrinkti alogiškumus. Tai buvo padaryta maždaug per dvi savaites. 

Straipsnis buvo priimtas spaudai pagrindiniame mokesčių srityje specializuotame 

recenzuojamame žurnale “Apskaitos ir mokesčių apžvalga” ir be eilės – po dviejų savaičių! – buvo 

atspausdintas. Išplėstinis straipsnio variantas buvo išsiųstas į Prezidentūrą, Vyriausybę, Finansų ir 

Teisingumo ministerijas. Gauti pritariantys atsakymai ir, pagaliau, svarbiausia – š.m. sausio mėnesį 

gautas finansų ministro J. Liongino raštas, kad siūlomas dalinis mokesčių pakeitimo procesas yra 

priimtinas Lietuvai ir artimiausiu metu bus įgyvendintas. 

Beje, loginis mąstymas visgi netiesiogiai yra pripažįstamas Lietuvos visuomenėje, o tokį 

mąstymą įvaldę matematikai užima joje ženklią vietą. Tai patvirtina štai kad ir šias pareigas užimantys 

matematikai: privatizavimo komisijos pirmininkas, komercinio banko vyriausiasis analitikas, vyskupas 

ir t.t. ir pan. 

Tačiau daug daugiau Lietuvoje yra nelogiškai mąstančių žmonių. Ypač skaudu, kai mūsų, 

matematikų, neišmokyti mąstyti žmonės užsiima valstybės valdymu, įstatymų kūrimu. Net 

pagrindiniai įstatymai (pavyzdžiui, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas)  turi daug alogiškumų, kurių 

nepajėgė ištaisyti keliasdešimt pataisų. 

Reikia pripažinti, kad tokią situaciją ženkliai sąlygojo pačių matematikų nesugebėjimas 

išmokyti mąstyti vaikus mokyklose, o studentus – universitetuose. Mes mokome skaičiuoti, teikiame 

pernelyg daug informacinės medžiagos, o turėtume žymiai daugiau mokyti analizuoti ir sintezuoti. 

 

KODĖL MATEMATIKA ATSIRADO GRAIKIJOJE, O NE LIETUVOJE? 

Tikrai, kodėl? Prancūzų matematikas Denis Guedj mano, kad atsakymas graikų atžvilgiu 

turėtų būti trumpas: graikai labai mėgsta diskutuoti. Savo knygoje “The Parrot’s Theorem” apie 

https://drive.google.com/file/d/0B7Ogk6FURqDEUHJGcFlnNkE4aGM/view
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graikus jis rašo taip: “Jie nebuvo nei vergai, nei valdininkai kaip babiloniečių arba egiptiečių 

matematikai skaičiuotojai, kurie priklausė raštininkų arba dvasininkų luomui, turinčiam mokslo ir 

skaičiavimo monopolį. Graikų mąstytojai neprivalo atsiskaityti jokiai valdžiai. Jų darbo pobūdžiui 

nustatyti arba studijoms apriboti nėra nei karaliaus, nei vyriausiojo šventiko. Graikų mąstytojai – 

laisvi žmonės!” 

Taigi tai, kas pastaruosius kelis metus mėginama daryti Lietuvoje – įvesti kiekybinę 

matematikų “produkcijos” vertinimo sistemą, yra labai neišmintingas sumanymas. Laimei, graikų 

valdžios vyrai nesusiprotėjo tokią sistemą įvesti Graikijoje. Bet svarbiausia, kad tokią sistemą 

mėginama įvesti, neturint nei bendros mokslo, nei matematikos vystymo strategijos. 

Platonas pasakė: “Jei nesupranti, kas yra mokslas, tai nesupranti ir kas yra mokslas apie 

apavą”. Šiuolaikiška kalba Platoną galima būtų perfrazuoti taip:  “Jei nesupranti, kas yra matematika, 

tai nesupranti ir kas yra mokslas, kas yra inžinerija, kas yra ekonomika, kas yra mąstymas”. 


