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Globotinis

Niekada negalvojau ra²yti memuaru�, ta£iau ne kart¡ buvau pra²omas para²yti
pora sakiniu� kolegos jubiliejaus adresui ar i�r
emint¡ teksteli� su kryºeliu i²
e-
jusiajam i² m	usu� tarpo. Pora jubiliejiniu� straipsniu�, skirtu� Profesoriui Jonui
Kubiliui, ºurnaluose �Mokslas ir technika� bei �Mokslas ir gyvenimas� suteik
e
daugiau pasitik
ejimo. Visada tekdavo budinti l
etap
ed¦ atminti� ie²kant i�domesn
es
ir jautresn
es bendravimo detal
es. Ra²yti atsiminimus apie asmeni� pavojinga,
nes �teisyb
e n
era atminties prioritetas� (£ia i² K.O. Knausgard`o knygos
�Mano kova�), ji visada yra palanki ra²an£iajam, kuri� beg
edi²kai stumia i�
pirm¡ plan¡. Atsipra²au, jei taip ir atsitiks.

�ios atsiminimu� nuotrupos yra skirtos mano Mokytojui. Profesorius ne
kart¡ yra min
ej¦s, kad yra para²¦s nemaºai puslapiu� atsiminimu�, bet ju�
negali�s vie²inti: minimi asmenys dar gyvi ir bij¡s juos uºgauti. Matydavau
ji� vartant uºra²u� knygeles, uº�ksavusias i�vykius ir mintis, ir perkeliant jas
i� kompiuteri�. Jo noras ra²yti kuo tiksliau remiantis turimais dokumentais
buvo visiems ºinomas.

Nei�manoma b	utu� prilygti Jam, o ir manasis archyvas kuklus. Jame tikrai
n
era pirmojo Profesoriaus rankos paspaudimo datos. Tenka prisiminti Re-
spublikin
es jaunu�ju� matematiku� olimpiados nugal
etoju� apdovanojimo cere-
monij¡, vykusi¡ 1963 m. kovo m
en. VU Aktu� sal
eje, �iurlionio gatv
eje.
Tada dºiaugiausi i² Jo ranku� gautu pagyrimo ra²tu. V
elesni susitikimai buvo
lemtingi.

Po s
ekmingu� stojamu�ju� egzaminu� ir adaptacijos pirmaisiais 1964�1965
m. m., antrame kurse pavyko i�sidarbinti laborantu Skai£iavimo matem-
atikos katedroje. Kasdien b	udamas fakultete, koridoriuje daºnai pasisveikin-
davau (studentai t¡ dar darydavo) ir su Profesoriumi, skuban£iu i� gretim¡
Tikimybiu� teorijos ir skai£iu� teorijos katedr¡.

Tre£iame kurse jis prad
ejo skaityti mums tikimybiu� teorij¡ ir matemat-
in¦ statistik¡. Po vienu� pratybu�, kurias ved
e Algimantas Bikelis (teatleidºia
man kolegos, jei nemin
esiu pelnytu� titulu�, o min
edamas antr¡ kart¡, asmen-
vardºius sutrumpinsiu iki inicialu�), buvau nuvestas pas Profesoriu� ir pagir-
tas, o kad netinginiau£iau, papildomo darbo. Atsakyta buvo greitai: �Puiku,
ateik i� mano namus Antakalnyje, Kuosu� gatv
eje, antradienio vakar¡�.



2

Kaip lieptas, t¡ 1966 m. rudeni� nedr¡siai perºengiau namu� slenksti�, uº
kurio jau b	uriavosi keletas matytu� veidu�. Sulauk¦s savo eil
es, pris
edau ²alia
Profesoriaus jo kabinete antrame auk²te. I² solidaus Grundig`o tyliai sklido
G.F. Hendelio Mesijas, kai i²girdau: �Paºi	ur
esiu, kas j	us toks. Beje, koki¡
uºsienio kalb¡ mokate?� Prisipaºinimas apie kuklias anglu� kalbos ºinias buvo
nutrauktas. Gavau voki²kai para²yt¡ P. Erdös`o straipsni� apie nat	uraliojo
skai£iaus daliklius i²nagrin
eti ir prisistatyti dar kart¡. Jau prie laiptu� pasivi-
j¦s Aleliuja lengvo kelio neºad
ejo...

Kalbines problemas su kurso draugu� pagalba i�veikti buvo nesunku, bet
matematinis tekstas buvo suveltas. Gerokai uºtrukau, bet kito vizito metu
s
ekmingai atsiskai£iau. Po trumpo �Hmm� gavau pana²i¡ uºduoti� su H. De-
lange`o pranc	uzi²ku darbu.

Tik v
eliau i² Profesoriaus suºinojau, kad jis buvo pana²iai bandomas as-
pirant	uroje Sankt-Peterburge pas J.V. Linik¡. Pastarasis dar papildomai
liepdavo pagerinti duodamo straipsnio rezultatus. Nepadarius to, jam tek-
dav¦ i²girsti �pe£ialno� (li	udna). Kalbiniu� problemu� humanitarin¦ Raseiniu�
gimnazij¡ baigusiam ir laisvai kalban£iam voki²kai bei pranc	uzi²kai aspiran-
tui nekildav¦, nors nemaºai kalbu� mok
ejusiam vadovui tek¦ prisid
eti mokant
lietuvi� rusu� kalbos.

Nuo to vakaro buvau nuolatinis garsiu�ju� Kubiliaus antradieniu� lankyto-
jas. Profesorius vadovavo mano diplominiam darbui ir kandidatinei (daktaro)
disertacijai, d
emesio netr	uko ir v
eliau. I²kilus matematiniams sunkumams,
mielai patardavo ir pasi	ulydavo galimu� sprendimo b	udu�, ta£iau demonstratyviai
vengdavo bendraautoryst
es. Turiu tik por¡ bendru� publikaciju� Maskvoje
i²leistoje Tikimybiu� teorijos ir matematin
es statistikos enciklopedijoje. I²
ºurnalo � ,Uspekhi Matematicheskich Nauk� gav¦s pasi	ulym¡ para²yti pla£ios
apimties tikimybin
es skai£iu� teorijos tyrimu� apºvalg¡, Profesorius mane buvo
pakviet¦s bendraautoriumi. Ta£iau 1979�80 m. Springer`io leidyklos i²leista
dvitom
e P.D.T.A. Elliott`o monogra�ja mus aplenk
e ir prad
etas darbas tuo
metu didel
es prasm
es nebetur
ejo.

Pirmieji studiju� metai prab
ego gana stropiai mokantis, jaut
em
es labai
uºimti. D
estytojai pareigingai susikaup¦ skaitydavo paskaitas pagal tipines
Maskvoje parengtas programas ir rusi²kus vadov
elius: Alfonsas Matuliauskas
� pagal Kuro²¡, Vytenis Kabaila � pagal Fichtengolc¡..., tik Petras Katilius
prisilaik
e savojo. Namu� darbus tais
e laborantai, tod
el pratybas vedantys
d
estytojai uºduo£iu� negail
ejo. Idioti²kas TSKP istorijos kursas ir priverstinis
kompartijos veikalu� konspektavimas surydavo didel¦ dali� laiko.

D
estymo stiliai i�vairavo nuo pedanti²ko, daºnai monotoni²ko iki gyvesnio
bendravimo su auditorija. V
eliau buvo geometrai � energingas Petras Va²kas
ir mi�slingas Kleopas Grincevi£ius, ai²kiai simpatizuojantis tiems, kurie geb
edavo
i�veikti suktesnes uºduotis, bei kiti. Atmintyje i�sir
eº
e ju� visu� pastangos ko
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nors mus i²mokyti. Tre£iame kurse jau skait
e Profesorius, pedanti²kas kaip
lektorius ir neprilygstamas savo egzaminavimo metodika, kuri man buvo dau-
giau negu priimtina. Gav¦s klausimus, studentas gal
edavo ruo²tis neskubi-
namas, uºstrig¦s atsakin
edamas � v
el tur
edavo laiko pagalvoti, kol egzami-
natorius sur	ukys eilin¦ ºudan£i¡ cigaret¦.

Kitaip klost
esi su gerbiamais pedagogikos klasikais P. Katiliumi, Algirdu
Nagele ar legendiniu Zigmu �emai£iu, nuo kuriu� klausimu� ir reikalaujamu�
greitu� atsakymu� ne kart¡ praºuvo mano padidinta stipendija. Tur
edamas
pus¦ laboranto etato, o tre£iame kurse pasirink¦s madingai pavadint¡ teorin
es
kibernetikos specializacij¡ ir tod
el gaudamas didesn¦ stipendij¡, sku�stis ne-
tur
ejau teis
es.

Nuo 1968 m. jau dirbau Tikimybiu� teorijos ir skai£iu� teorijos katedroje ir
gal
ejau i�vykius joje steb
eti i² vidaus. Nuo tada kauptus i�sp	udºius bandysiu
prisiminti v
eliau.

Penkeri metai prab
ego ir at
ejo jaunu�ju� specialistu� paskirstymas i� darbo
vietas, kurias i² anksto pateik
e Valstybin
e plano komisija. Absolventai jau
surikiuoti i� eil¦ pagal studijose gautus paºymius ir nedideliu priedu uº vi-
suomenin¦ veikl¡. Esi pirmesnis � renkiesi geresn¦ viet¡. Vaikinu� neviliojo
perspektyva tapti sovietin
es armijos karininkais, o visu� � mokytojais.

Tais metais fakultetas buvo numat¦s pasilikti daugiau m	usu�, nei skirta
vietu�. �inodami mano svajon¦ likti Alma Mater, persp
ejo, kad pirmuoju
neb	usiu kvie£iamas, paskyrimo lape gal
esi¡s pasira²yti i²siskirs£ius suinteresuotu�
instituciju� atstovams. Pasip	ut¦s i�ºengiau i� dekano kabinet¡ ir i²girdau pasveikin-
im¡: �Va, i²saugojom tave nuo �vietimo ministerijos ir mokytojo pareigu��.
Kaºkas timptel
ejo lieºuvi�: �O kas taps ministru?� Tad Rektoriaus atsakymo
nereik
ejo laukti: �Sustabdykite karinio komisariato atstov¡...� I�tampa atsl	ugo,
kai jis nusikvatojo.

Nors ir pavarg¦s, Profesorius neveng
e pok²tu�, bet tik ne o�cialiuose rengini-
uose. Ta£iau nem
ego vie²o brav	uri²kumo, ypa£ su politiniu atspalviu, nes nuo
to, jo ºodºiais tariant, labai ken£i¡s universitetas. Tokiu� faktu� buvo apstu.

Karin
eje vasaros stovykloje Rygoje fakulteto vaikinu� sudainuota anti-
bol²evikin
e daina �S
ek, sesute, ºali¡ r	ut¡� buvo i²girsta ir Vilniuje; por¡
principingesniu� dainininku� Valstyb
es saugumo komitetas (KGB) privert
e pa²al-
inti i² universiteto.

Skirstant jaunuosius specialistus b	udavo i²sprendºiamos ir jautresn
es prob-
lemos. Ne paslaptis, kad KGB neleisdavo palikti dirbti universitete tremtiniu�
vaiku�, bet baigusiems aspirant	ur¡ toks draudimas negaliojo. Tod
el keletas
diplomantu�, pasiºad
ej¦ dirbti kokiame nors konstravimo biure, po m
enesio
kito jau buvo Profesoriaus globojamais aspirantais.

Tais pa£iais metais po studiju� Profesorius pasi	ul
e man stoti i� aspirant	ur¡.
Buvau neved¦s, o mokslininko karjera viliojo. Teko gri�ºti prie kuklios stipendi-
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jos be teis
es papildomai dirbti. Lova trivie£iame bendrabu£io kambaryje ir
darbo stalas ²iltoje Maºvydo bibliotekos tik mokslininkams skirtoje sal
eje �
to visi²kai pakako. Posakis �Dirbkite, o garb
e ir pinigai ateis� buvo daºnai
kartojamas. Kai Profesorius pasidom
edavo aspirantu� gyvenimo s¡lygomis,
atsakydavome, kad kavai pakanka. �ia jis niekuo negal
ejo pad
eti, ta£iau po
vestuviu�, kai jau buvau asistentas, skiriant ²eimynini� bendrabuti� pajutau jo
uºnugari�.

Profesoriaus namai

I²skirtinio apra²ymo nusipelno Profesoriaus biblioteka. Joje buvo ne tik
reikalingos knygos, bet ir autoriu�, dirbusiu� i�vairiuose pasaulio universitetuose,
atsiu�sti straipsniu� atspaudai bei susirietusios ²altiniu� foto kopijos � viskas,
kas tiesiog gelb
ejo mus. Modernus kopijavimas, i²skyrus perra²in
ejim¡ ranka,
dar nebuvo pasiek¦s Lietuvos.

Prisimenu uºra²u� knygeles, daºnai raudonas, kuriose Profesorius sura²y-
davo visus skolintojus. Pa
emei k¡ nors, ir esi uº�ksuotas; gr¡ºinai � i²brauk-
tas. �O jeigu man prireiks to paties ²altinio, ºinosiu, pas k¡ yra�, � mo-
tyvuodavo tokiais kartais. Ir vargas tam, kurio pavard
e kelet¡ metu� i²liko
nei²braukta. D
el to net akademiko Vytauto Statulevi£iaus pavard
e b	udavo
palinksniuojama.

Be matematiniu� leidiniu� bibliotekoje buvo lituanistikos lobynas. Knygy-
nai ir antikvariatai ºinojo Profesoriaus polinki� komplektuoti, tod
el palikdavo
asmeni²kai jam. Daugyb¦ metu� Gintautas Misevi£ius arba a² paimdavome
jas ir pristatydavome i� Antakalni�. Steb
edavausi, kam jis leidºia pinigus ke-
liems egzemplioriams i�sigyti. Paai²kinimas buvo nei�tik
etinas. Jis siu�sdavo
jas uºsienio lietuviams, tik
edamasis, kad jie atsilygindami k¡ nors dovanos
universitetui. �moniu� kalba tai vadinama �monk
es bizniu�.

Karti patirtis, kai jis siunt
esi savo namu� adresu JAV nusipirktus ºodynus,
kurie atsid	ur
e kaºkur, tikriausiai, Maskvoje, parod
e, kad privatus knygu� ap-
sikeitimas sovietme£iu buvo nei�manomas. VU bibliotekos vadinamojo spec-
fondo lentynos, i� kurias patekdavo atsiun£iamos �kenksmingos santvarkai�
knygos, buvo platesn
es.

Nemaºai Profesoriaus nupirktu� prie²kariniu� leidiniu� b	ukl
e buvo apverk-
tina. Man teko prisid
eti ne²iojant jas pas patyrusius knygri²ius. Po ju� at
ejo
eil
e moksliniu� ºurnalu� tomams. Nesl
epsiu, patekusi¡ i� rankas ir ²iaip ne-
prieinam¡ prie²karin¦ literat	ur¡ stengiausi perskaityti.

Mat
esi, kad ºinomu� inteligentu� straipsniai buvo intensyviai skaitomi, nes
uºtikdavau daug pie²tuku pabrauktu� min£iu�. Daºnai rugs
ejo pirm¡j¡ sako-
mose Rektoriaus kalbose atpaºindavau t¡ pa£i¡ tonacij¡ ir pana²ias stu-
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dentij¡ bei vis¡ universiteto bendruomen¦ telkian£ias mintis. Man b	udavo
patariama, i� kokias publikacijas atkreipti d
emesi�.

Gimnazijoje i�gytas i²silavinimas, pagarba kalboms ir bendraºmogi²kai
kult	urai buvo perduodami mums, kai kada ir grieºtoka forma. Seminaru�
metu lektorius, raid¦ �h� perskait¦s kaip �ha²�, b	udavo piktokai i²baramas.

Jo atminties talpa buvo paties Dievo duota. �v¦sdami 11-os metu� nuo kat-
edros i�steigimo (11 yra geresnis skai£ius nei 10, nes pirminis) sukakti� restorane
Ba£konyse, i²provokavome Profesoriu� padeklamuoti eil
era²£iu�. Buvome pa-
maloninti gero pusvalandºio trukm
es programa su Maironio, J. Ais£io, B.
Brazdºionio, V. Mykolai£io-Putino ir J. Marcinkevi£iaus eil
emis.

Jaukiuose Kubiliu� namuose i�pratau lankytis ir nebesivarºydavau. Duris
atverdavo s	unus K¦stutis, dukt
e Birut
e, bet daºniausiai Ponia Valerija. Kvies-
davo i� svetain¦, jei Rektorius dar pos
edºiaudavo universitete; neprisimenu,
kad man paskirta konsultacija b	utu� buvusi at²aukta.

Jam gri�ºus v
eliau, i² pradºiu� tekdavo vakarieniauti ir i²girsti trumput¦
dienos ataskait¡. Universiteto b
edos i² pirmu�ju� l	upu� � kas gali b	uti i�domiau!
�I�sivaizduok, ²iandien buvau CK skyriuje ir man parod
e kolegos para²yt¡
�kliauz¡�, kurioje teigiama, kad a² es¡s nacionalistas�, � kart¡ prad
ejo por-
inti savo ºmonai. Kad ir labai manimi pasitik
ejo, t¡ kart¡ Judo pavard
es
nei²girdau.

Ta£iau buvo ir prie²ingas atvejis, kai a² ºinojau daugiau. Itin v
elai parsir-
ad¦s Profesorius paslaptingai su piktoku dºiugesiu pasakojo, kaip VU Taryba
nepatvirtinusi medicinos daktaro laipsnio Kurortu� valdybos vir²ininkui, nes
jis pats ar jo pavaldiniai po disertacijos gynimo inicijav¦ stambiu� dovanu�
rinkim¡ naujai i²keptam daktarui. �Varg²as G-as� , � nei²kent¦s tarstel
ejau.
�O tu i² kur ºinai?�, � buvau paklaustas. Ir teko pasakoti, kaip mano pusbro-
lis medikas jau buvo paliudij¦s apie kaºkurio kurorto dovanojam¡ televizoriu�,
o prie² tai trejet¡ m
enesiu� s
ed
ejo archyvuose ir ra²
e savo ²efui G-ui istorin¦
disertacijos dali�. Tokie buvo laikai...

Per Jonines ²ie namai Kuosu� gatv
eje ypa£ pagyv
edavo. Su retomis i²im-
timis, 1970�2011 m. buvau ¡ºuolo lapu� vainiko (tiksliau, 10�12 metru� girlian-
dos) pyn
eju� komandos narys. Kar²tis ar li	utis nesustabdydavo � sutart¡ va-
land¡ ²vent
es i²vakar
ese girlianda buvo ri²ama prie virv
es, kuri¡ i² balkono
nuleisdavo Varduvininko brolis Vytautas. Pirmasis, pra
ej¦s padarytus ºaliuo-
sius vartus, ºinoma, b	udavo pats �eimininkas. Netrukus pasigirsdavo ponios
Valerijos paraginimas: �Jonai, kviesk sve£ius prie stalo�. Uº jo daug istoriju�
buvo i²girsta. Tikrai ne tas pats kur s
ed
eti, � auditorijoje ar i�dvasintoje
svetain
eje.
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Rektorius

Sunku spr¦sti apie Rektoriaus pareigas pagal vien¡ kit¡ nugirst¡ epizod¡.
Sovietme£iu visi jaut
eme nomenklat	urininku� spaudim¡ d
el ju� talentingu�

s	uneliu� ar dukreliu�, stojan£iu� i� prestiºines programas. I� universitet¡ jauni-
mas pl	uste pl	udo. Vietu� skai£ius pirmame kurse buvo grieºtai ribotas, tod
el
stojamieji egzaminai buvo pateisinamas ir vienintelis barjeras. Spaudºia-
mas Rektorius buvo nepalenkiamas. Su bjaurastimi teko tvarkytis prorek-
toriui Broniui Sudavi£iui. Matematikai nebuvo pastarajam d
emesingi ir
reikalavimu� kartel
es nesisteng
e leisti ºemyn. Stojamiesiems egzaminams i�
Prekybos fakultet¡ a² esu rink¦s kietesnius uºdavinius net i² rusi²ko ºurnalo
�Matematika mokykloje�.

Vien¡ gerokai senesn¦ lemting¡ universitetui istorij¡ apie �gerus geru�
t
evu� vaikus� pabandysiu atkurti pagal Rektoriaus pasakojim¡. Tai buv¦ dar
prie² akademinio miestelio Antakalnyje atsiradim¡. Auk²to partinio veik
ejo
i² TSKP CK s	unelis �prisidirbo� studijuodamas ir buvo pa²alintas. T
evas
pasirod
e Vilniuje pas Rektoriu� su pra²ymu leisti atºalai baigti teis
es studi-
jas ir £ia gauti diplom¡. I²siai²kin¦s situacij¡, Rektorius para²
e reikaling¡
i�sakym¡, bet i²k
el
e s¡lyg¡ � atsiu�sti i² Maskvos CK komisij¡, kuri tur
etu�
rekomenduoti, kaip mokyti ir ugdyti tarybinius pilie£ius, o po to b	utinai
uºeitu� pas pirm¡ji� LKP pirm¡ji� sekretoriu� Antan¡ Snie£ku� ir i�sakmiai nurodytu�,
kad s¡lygos, kuriose dirba Vilniaus universitetas, yra pasibais
etinos.

Po ²ios misijos i�vykiai klost
esi greitu tempu. �Ant kilimo� pas A. Snie£ku�
buvo i²kviestas J. Kubilius ir i²bartas, kod
el pastarasis nereferuoja, kaip
klostosi universitetui. Laimei, kaip tik paskutiniame plenume Rektorius jau
buvo k
el¦s klausim¡ d
el universiteto materialin
es baz
es stiprinimo. Tada
valdºia nesiteik
e reaguoti.

�iuokart buvo duoti nurodymai skirti VU fakultetu� statyboms l
e²u� ir
ºem
es plot¡. Buvo si	ulomi sklypai teritorijose be i²pl
etotos miesto strukt	uros
ir gero susisiekimo su centru. Akys krypo i� Antakalni�. Pasirod
e, kad ten jau
anks£iau buvo numatyta statyti vadinam¡j¡ �pa²to d
eºut¦� � eilin¦ karinio
komplekso i�mon¦ Vent¡.

Rektorius pasikonsultavo su kaimynyst
eje gyvenusiu Kauno politechnikos
instituto Vilniaus �lialo vadovu Aleksandru �yru, labiau i²manan£iu staty-
binius reikalus. Matydami valdºios nor¡ prioritet¡ teikti inºinieriu� ruo²imui,
suderino bendr¡ sieki� gauti dabartin¦ Antakalnio akademinio miestelio teri-
torij¡.

Pasigilinus jau patvirtintame gamyklos projekte buvo aptiktas planas
i²kirsti dali� mi²ko, rasta ir kitokiu� normatyviniu� paºeidimu�. Padedami tuome£io
LTSRMinistru� Tarybos pirmininko pavaduotojo Ksavero Kairio, Vent¡ i²st	um
e
i� Baltupi�.
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Vilniaus miestui pasisek
e, nes infrastrukt	urai reikalingos l
e²os buvo ras-
tos kariniame biudºete. Antakalnyje prad
ejo kilti dabartinio VGTU ir VU
korpusai. Su socialiniu� mokslu� fakultetais, erdviai i²sikerojusiais naujuose
r	umuose, susij¦s vienas mano matytas ir teatro scenos vertas epizodas.

D
el senel
es mirties teko atid
eti pasirinktinio kurso i² tikimybin
es skai£iu�
teorijos egzamin¡. Perlaikymas buvo paskirtas rektorate pri
emimo valandu�
metu. Sunku buvo lenkti galv¡ prie popieriaus lapo, juoba kad ir egza-
mino klausimai r	upes£io nek
el
e. S
edint uº didelio stalo steb
eti buvo patogu.
Daugiausia 
ejo pra²ytojai, nes buvo rugs
ejis ir stojamu�ju� egzaminu� batalijos
dar tebebuvo aktualios. Su jais ²neka buvo trumpa. Vienas i² solidºiausiu�
ir pasitikin£iu� savimi lankytoju� buvo pagerbtas rankos paspaudimu. Kaip
v
eliau man buvo paai²kinta, tai buvo akademikas Ekonomikos instituto di-
rektorius Kazimieras Me²kauskas. Pastarasis i²vyniojo ant Rektoriaus stalo
ritini� popieriaus ir prad
ejo ai²kinti jau parengt¡ projekt¡, kaip i² triju� dabar
esan£iu� fakultetu� gal
etu� ir prival
etu� b	uti sukurtas atskiras Ekonomikos in-
stitutas: �Va, tokios katedros, pora t	ukstan£iu� studentu�, ... toks i�na²as i�
socialistini� liaudies 	uki��. Rektorius jau r	uk
e bene tre£i¡ cigaret¦ i² eil
es, kai
nebei²tv
er¦s paklaus
e: �O J	us, gerbiamas akademike, pamin
ekite man bent
vien¡ pasaulyje ºinom¡ Lietuvos ekonomist¡, galinti� pane²ti toki¡ na²t¡�.
Suprat¦s, kam taikoma, lankytojas neteko amo ir susivynioj¦s t	ut¡ atbulas
i²
ejo pro duris.

Tuokart ir mano atsakin
ejimas buvo trumpas, po to sek
e ilgas Rektoriaus
pasakojimas apie universiteto b
edas.

Poºi	uri� i� ekonomikos moksl¡ sovietin
eje Lietuvoje atviriausiai d
estydavo
matematikas Eduardas Vilkas, v
eliau tap¦s to paties Ekonomikos instituto
direktoriumi: �Lietuvoje yra tik du ekonomistai�.

Negird
ejau, kad b	utu� paklausta, kas tas antrasis...

Patik
etinis

Sve£iu� Kubiliu� svetain
eje netr	ukdavo, ypa£ konferenciju� metu. A² tur
edavau
maloniu� pareigu� juos palyd
eti iki Antakalnio, i²lyd
eti ar net pavai²inti.

Vykstant kaºkuriai Vilniaus tikimybiu� teorijos ir matematin
es statistikos
konferencijai, b	urys matematiku� buvo pakviestas prie ilgesnio, Rektoriaus
lygi� atitinkan£io stalo. Mane pasodino ²alia Vroclavo universiteto rektori-
aus K. Urbanik`o ir ²nip²tel
ejo, kad jis turi�s slavi²k¡j¡ silpnyb¦. Ant stalo
prie²ais pastatytas �Mal	uninkas� tapo piktavali²ku i�rankiu. V
eliau su Rek-
toriaus vairuotojo pagalba pristat¦s sve£i¡ i� vie²buti� pasijutau gerai atlik¦s
i�pareigojim¡.

Buvo ir lengvesniu� vakaru�. Kart¡ ²e²tadieni� vaik²tin
ejome po Vilniaus
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senamiesti� su uzbeku� matematiku T. Zuparovu, keliems m
enesiams atvyku-
siu staºuotis pas Profesoriu�. Ketinome pavakarieniauti mieste, bet netik
etai
sutikome pati� Profesoriu� ir buvome pakviesti tai padaryti Kuosu� gatv
eje. �ei-
mininkas netruko pasikeisti kostium¡ i� uzbeki²k¡ chalat¡ ir nusileisti i� r	usi�,
i² kurio i²lindo su pilna g
erimu� pintine. Pasi	ulyta demokratine proced	ura
nenusivyl
eme � skanavome, kas ko nor
ejome. Smarkus r	ukalius Profesorius,
didºiai mano nuostabai pyl
esi likerio... �J	us labai laiku, o tai mano atsargos
vis piln
eja�, � skund
esi ²eimininkas.

Tuose namuose lankydavosi i�dom	us ºmon
es. Prie² Universiteto jubilieju�
Vilniuje ilgokai pabuvojo Maskvos ra²ytojas J.G. V
eberis, smalsus ir mokslininku�
gyvenim¡ i²man¦s ºmogus. Jo apybraiºa �V
ejas vir² j	uros�, i²leista ir lietu-
vi²kai, labai i�domiai ir tiksliai apra²o Nidos tyrimus bei gyventoju� kov¡ su
sm
eliu.

Kaip supratau, jis buvo savas tarp Maskvos matematiku�. �Tarp ju� t
era
tik vienas j	usu� bi£iulis � B.V. Gnedenka, kiti nevengia jus tiesiog dergti�, �
atviravo jis. Na, £ia a² tur
ejau paprie²tarauti d
el A.N. Kolmogorovo, aris-
tokrati²kojo Profesoriaus bi£iulio A.B. �idlovskio ar mano disertacijos opo-
nento A.G. Postnikovo.

Tada tur
ejau ger¡ prog¡ pasidom
eti literato i�ºvalgomis apie Profesoriu�:
�M¡stantis, faktus atskleidºia tik gerai apgalvoj¦s�. J.G. V
eberis prisipaºino
sutrikd¦s ji� klausimu apie valstybinius apdovanojimus. Profesorius band¦s
menkinti ju� vert¦, bet netur
ej¦s atsakymo i� pasteb
ejim¡, kad �medalius niek-
inti geriau juos turint�.

Su malonumu i²ver£iau Vilniuje gimusi¡ J.G. V
eberio apybraiº¡ �Septy-
niasde²imt devintas rektorius� (i²trauka i² jos pateikiama ²ioje knygoje).

Profesorius buvo vienas i² visas¡junginiu� skai£iu� teorijos konferenciju�, o
kas ketvirti metai � de²imties dienu� trukm
es mokyklu�, iniciatoriu�. Viena
konferencija 1974 m. vyko Vilniuje. Atvyk¦ maskvie£iai band
e revizuoti jau
sudaryt¡ program¡, bet gavo grieºt¡ atkirti�, pabr
eºiant, kas £ia ²eimininkas.

I�tampos buvo ir apgyvendinant dalyvius. Vietos vie²bu£iuose prival
ejo
b	uti derinamos kaºkur auk²£iau. Profesoriaus pra²ymu, i� �Draugyst
eje� gau-
tus du kambarius nukreip
eme min
et¡ A.B. �idlovski� ir amºiumi vyresni� N.G.
�udakov¡. Tai i²gird¦s N.M. Korobovas, anksti ryt¡ atvyk¦s traukiniu, ne-
sutiko pasidalinti numeriu, berods, Vilniuje. Pris
edo prie registruojan£iu�ju�
dabartin
eje MIF skaitykloje ir po parei²kimo, kad jis es¡s ne menkesnis
matematikas, i²s
ed
ejo iki v
elaus vakaro.

T¡ sekmadieni� Profesoriaus nema£iau, bet reakcij¡ puikiai i�sivaizdavau.
Pad
eti� i²gelb
ejo Alfonsas Raudeli	unas, matyt, tarp medºiotoju� surad¦s pakanka-
mai i�taking¡ CK valdinink¡, kuris nurod
e �i²kasti� laisv¡ numeri� vie²butyje
²alia Vingio parko.

I�tampos buvo ir per vadinam¡ji� orgkomiteto pos
edi� nomenklat	urin
eje
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suomi²koje pirtyje prie Gulbinu� eºero. �Si	ulau tost¡ uº Rusij¡�, � i²r
ek
e
nuo pirties garu� paraudonav¦s A.A. Karacuba.

Tapo nejauku, bet Profesorius ramiu tonu prid
ejo: �A² noriu papildyti
ir pasi	ulyti i²gerti uº Tarybu� S¡jung¡, kuri yra auk²£iau uº Rusij¡; na,
ir uº j¡, kaip pirm¡j¡ tarp lygiu�ju�...� Prie²tarauti nebuvo kaip. Vakarien
e
baig
esi ramiau; mano aspirant	uros draugas Pranas Vaitkus buvo pakankamai
atleti²kas pasir	upinti tosto sakytoju, gulin£iu prie eºero ant gruodo sutrauk-
tos ºem
es.

Vienas 1986 m. balandºio paskutin
es savait
es i�vykis, kuriame dalyvavo
bene visi k¡ tik min
eti asmenys, yra nepamir²tamas. Prie Vyriausiosios at-
estacin
es komisijos (VAK), kuri tvirtindavo (arba ne) visas Sovietu� S¡jun-
goje apgintas disertacijas, buvo mokslo ²aku� ekspertu� komisijos. Algebros ir
skai£iu� teorijos komisijos pirmininkas A.I. Kostrykinas ir jos narys J. Kubilius
numat
e eilini� pos
edi� surengti Palangoje, VU viloje. Pos
edºio tikslas � suder-
inti s¡ra²¡ matematiku�, kuriems artimiausiu metu bus leista (!) ginti mokslu�
daktaro disertacijas. Reikalavimai pastarosioms buvo labai auk²ti; vienas i²
ju� reikalavo, kad turi b	uti sukurta nauja mokslo kryptis. Specializuotomis
disertaciju� gynimo tarybomis (viena buvo prie VU) nepasitik
edavo, o apgin-
tos ir v
eliau nepatvirtintos VAK disertacijos krisdavo i� akis. Be to, b	udavo
apstu nesutarimu� tarp atskiru� mokslo centru�. I²ankstinis galimu� kandidatu�
aptarimas komisijoje i² dalies pad
edavo to i²vengti.

Taigi Profesoriaus katedros jaunimas buvo i�pareigotas parengti vil¡ pos
edºiams
ir pasir	upinti sve£iu� laisvalaikiu. Kol ekspertai pos
edºiavo, mes m
egavom
es
graºiu oru pliaºe. Apie �ernobylio katastrof¡ i²girdome greitai, bet ºiniu�
apie radiacijos plitim¡ ir pavoju� nebuvo. Jas telefonu gaudavo vienintelis
komisijos narys Baltarusijos Mokslu� akademijos prezidentas V. Platonovas,
bet jis tyl
ejo...

Gyvenome ²iapus �geleºin
es uºdangos�, £ia uºsienio mokslininkai buvo
nepageidautini. Tik 1966 m. i� Vilniu� i² Heidelbergo trumpam atvyko K.
Krickeberg`as. Buvau per jaunas, kad suvok£iau jo prane²im¡ Kubiliaus
seminare. Geriau prisimenu kanadie£io L. Lorch`o vizit¡. Jis buvo pub-
likav¦s kelet¡ darbu� Furj
e eilu£iu� sumavimo srityje, bet i²gars
ej¦s anks£iau
kaip pilietiniu� ºmogaus teisiu� gynimo JAV aktyvistas. Leidim¡ atvykti buvo
uºsitarnav¦s protesto akcijomis. Sve£i¡ globojo Fizikos ir matematikos insti-
tutas, o Profesorius jo nepam
ego.

Berods, tre£iasis, atvyk¦s i� universitet¡ pas Profesoriu� 1972 m., buvo
pasaulyje pripaºintas mokslininkas � Kembridºo universiteto Grynosios matem-
atikos ir matematin
es statistikos departamento vadovas J.W.S. Cassels`as.
Kaip supratau, jiedu tada aptarin
ejo galim¡ kandidat	ur¡ vienai i² tarptautiniu�
premiju� ir, kas be ko, � matematines problemas. Savo temas improvizuotame
seminare pristat
eme ir mes, aspirantai.
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Buvau maloniai pakviestas kartu su sve£iu� pora ir Birute, dar besimokan£ia
S. N
eries mokykloje su sustiprintu anglu� kalbos d
estymu, dalyvauti ekskur-
sijoje i� Trakus. Pietavome restorane uº staliuko su uºra²u Inturist. Kai gre-
tim¡ staliuk¡ uº
em
e Lietuvos kompartijos antrasis sekretorius V. Charazovas
ir jo draugas, kontroliuojantis Ministru� Taryb¡, Profesorius prad
ejo kar²tai
ai²kinti uºsienio kolegai, kaip ²ie veik
ejai kenkia Lietuvos mokslui ir kult	urai.
Nepad
ejo uºuominos apie pasiklausymo i�rang¡. Mus tada pabr
eºtinai l
etai
aptarnavo. Sp
ejau, kad daromas pokalbio i�ra²as besiklausantiems buvo i�domus.
Profesoriaus gars
ejo atviru ir tiesmuki²ku ºodºiu, o i�gytas mokslininko bei
visuomen
es veik
ejo autoritetas ji� saugojo. Ties¡ sakant, jis yra prisipaºin¦s,
kad ir pats kruop²£iai renk¡s atsiliepimus apie savo monogra�j¡ ir mokslin-
ius rezultatus i�vaizdºiui valdºios akyse pagri�sti. �iais laikais, kai daugumai
ºmoniu� i�vaizdºio k	urimas yra savitikslis, tai nebestebintu�.

Jubiliejus

Matematikos fakulteto kolektyvas buvo pagrindin
e Rektoriaus atrama ren-
giantis 400 metu� Universiteto jubiliejui. M	usi²kiai talkino net atnaujinant
centriniu� r	umu� ansambli�. T¡ 1979 m. vasar¡ fakultete dirbo kelios de²imtys
Dail
es instituto praktikantu� � tap
e dekoracijas suplanuotai studentu� eise-
nai ir kitiems renginiams. Docentas A. Raudeli	unas buvo jubiliejinio ²tabo
pirmininkas, id
eju� sklidinas Algimantas Bikelis jau darbavosi prorektoriaus
poste, o Henrikas Jasi	unas i�sijaut
e i� savo amplua � gaspadoriaus vaidmeni�.
Nauji rektorato ir matematiku� muziejaus fakultete baldai yra jo veikos pamin-
klas. Lietuva ruo²
esi ²ventei, daug i�moniu� ir organizaciju� i² savo biudºeto
skyr
e l
e²u� ir medºiagu�.

Jubiliejiniai darbai mane uºklupo gerokai anks£iau. Tarp autoriu�, kuriems
buvo pavesta para²yti VU istorijos dali� apie savus fakultetus pokario metais,
atsirado mano ir A. Bikelio pavard
es. Tre£iojo tomo atsakinguoju redaktori-
umi tapo Andrius Bendºius. Manau, tam jis buvo palaimintas CK skyriuje.
Buvo g	udi Breºnevo epocha, kai kiekvienoje o�cialioje kalboje ir ra²te pri-
val
ejo b	uti pamin
etas jo vardas: geriau pradºioje, negu pabaigoje, o dar
geriau � kelet¡ kartu�. Redaktorius ir steng
esi, kol Rektorius nesutramd
e jo
ir kitu� aktyvistu�. Deja, raktiniai ºodºiai � socializmas, Tarybu� valdºia ar
TSKP � prival
ejo likti visuose skyreliuose.

Jau pirmame pos
edyje, kuriame teko dalyvauti, kilo a²tresnis gin£as d
el
straipsniu� proporciju�. Pats redaktorius uºsipra²
e gerokai per daug puslapiu�
nacistin
es okupacijos laikotarpiui apra²yti: �Va, uºdar
e universitet¡, kiek
studentu� i²veº
e i� darbo stovyklas, kiek nuostoliu� pridar
e ...�

Rektorius, vadovav¦s visai redaktoriu� kolegijai, primin
e, kad universiteto
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uºdarymas, i�vykdytas carin
es Rusijos, ir po to vykusi engimo politika, pridar
e
ne maºiau ºalos, bet antrame istorijos tome apra²ytas saikingai. Jo pasi	ulytai
15 puslapiu� kvotai buvo pritarta.

Per daug neprie²taraujant Rektoriui buvo pritarta ir A. Bikelio id
ejai
ry²kesnes mokslines mokyklas i²skirti labiau ir nevarºyti autoriu�. Taip �zikai
gal
ejo pagerbti Adolf¡ Juci� ir Povil¡ Brazdºi	un¡, o mes � savo Mokytoj¡.
Ypa£ trukd
e A. Bendºiaus nurodymas mokslu� daktarui skirti 6, o kandidatui
� 3 eilutes. Universitete skait¦s paskaitas Matematikos ir kibernetikos insti-
tuto direktorius V. Statulevi£ius jaut
esi nedovanotinai �suspaustas�, maty-
damas greta pagarb¡, rei²kiam¡ J. Kubiliui. Ne kart¡ uº tai man buvo
priekai²tauta v
eliau.

Po lietuvi²kos VU istorijos sek
e trumpesn
e � rusi²koji. Aptariant trumpos
istorijos anglu� kalba strukt	ur¡, pasidalinta nuomon
emis d
el jau i²leistu�ju�
tomu�. I� akis krito skirtingi autoriu� stiliai ir skoniai. Mano bendraautoris A.
Bikelis buvo dr¡sesnis ir atkreip
e d
emesi� i� perd
em kuklu� kai kuriu� moksliniu�
kryp£iu� nu²vietim¡. Buvo nutarta sumaºinti autoriu� skai£iu�.

Parodytas aktyvumas atsisuko bumerangu. Mudviem buvo pavesta an-
gli²kai pristatyti keliu� fakultetu� mokslini� darb¡. I�pareigojimas at
em
e daug
brangaus laiko: v
el
em
es i� diskusijas su �zikais ir chemikais, 
ejome i� bib-
liotekas vartyti Gamtos fakulteto profes	uros i²leistas ir lietuvi²koje istori-
joje nepamin
etas monogra�jas, kalb
ejom
es su dauguma Medicinos fakulteto
profesoriu�. I²kiliu� asmenybiu� buvo visuose fakultetuose ir dºiaugiausi su jais
susipaºin¦s.

Dar vieno epizodo negaliu uºmir²ti. Prie² pat jubiliejaus i²kilmes, vakare
uº
ej¦s i� Rektoriaus kabinet¡, uºtikau Ji�, tvarkanti� ni²oje esanti� seif¡. Pasidom
ej¦s
jo turiniu, gavau stulbinanti� atsakym¡, kad po didºiuoju antspaudu ten
laikoma. . . Lietuvos partizanu� atsi²aukimu� kolekcija. Tai es¡ saugiausia
vieta, be to, CK nariu� KGB netur
etu� sekti.

Mintyse i�vertinau parodyt¡ pasitik
ejim¡, bet pagalvojau, kad didesn
es
brav	uros nebuvau mat¦s.

Kolegos

Profesoriaus sukurt¡ ir vadovaujam¡ katedr¡ palygin£iau su sietuva, kurioje
visi gal
ejo kilti vir²un. Moksliniam aktyvumui ir rezultatams buvo teikia-
mas prioritetas. Deja, sovietme£iu d
estytoju� kr	uviai daºnai vir²ydavo 20
auditoriniu� valandu� per savait¦. Priedai prie algos tada nebuvo dalijami.
Visu� katedrai priskirtu� disciplinu� valandas reik
ejo pasiskirstyti; priimti nauju�
absolventu� Ved
ejas neskub
ejo, rinkosi atsargiai, i²klausin
ej¦s kitu� nuomones.
Diskre£iu� pokalbiu� apie pretendentus esu ir a² patyr¦s.
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Reik²mingiausia kolektyvo pl
etra i�vyko ano amºiaus septintajame de²imt-
metyje, kai studijas baig
e Profesoriaus sumanytos, vadinamosios Kauno po-
litechnikos instituto matematiku� grup
es. Nesikartosiu, nes istorinis ju� i²ugdymo
epizodas i²samiai apra²ytas Viliaus Stak
eno knygoje �Lietuvi²ki metai� (�Margi
ra²tai�, Vilnius, 2001).

Su ²iu� grupiu� studentais teko klausyti bendru� pasirinktiniu� kursu�, o v
eliau
dalytis bendra d
estytojo duona. Buvo ir teb
era i� k¡ lygiuotis!

Gausiai lankomas Profesoriaus dar ²e²tajame de²imtmetyje i�steigtas Tikimybiu�
teorijos seminaras (Kubiliaus seminaras) sutelk
e j
egas. Jaunesnieji brendo
ir atskirai nagrin
edami neseniai rusu� kalba i²leistas auk²to mokslinio lygio
knygas. Svarbiausiu� kursu� d
estytojai prad
ejo rengti ir i²leido originalesnius
lietuvi²kus vadov
elius. Pasijuto mokslinio gyvenimo suaktyv
ejimas.

Negal
e£iau pasakyti, kada fakultete prasid
ejo Bourbaki pasek
eju� jud
ejimas
� paskaitas skaityti gerokai auk²tesniu ir abstraktesniu lygiu. Gri�º¦s i� m	usu�
katedr¡ po aspirant	uros Maskvoje Hamletas Mark²aitis buvo vienas jo lyderiu�.
Tai buvo i²skirtin
e asmenyb
e, unikali savo giliomis i�vairiapusi²komis ºiniomis.
Jo geb
ejimas bet kuriuo metu i�rodyti teorem¡, neb	utinai i² jo garbinamos ab-
strak£iosios matematikos, buvo stulbinantis. Gird
ejau, kaip prie² tai apra²yto
vizito metu J.W.S. Cassels`as savo klausim¡ jam prad
ejo ºodºiais: �Maskvoje
man sak
e, kad tik j	us ºinote...�.

Hamleto portret¡ papildysiu ir kitokia detale. Kart¡ popiet i� katedr¡
jis atsine²
e patefon¡ ir plok²teliu� ketindamas eiti i� auditorij¡ pas studentus.
I� smalsesni� klausim¡ jis atsak
e bemaº taip: �Tegu i²girsta, koks nuostabus
yra koncertinis valsas H. Berliozo Fantastin
es simfonijos antroje dalyje�. Esu
gird
ej¦s ir Kolegos skambinam¡ �open¡.

Profesorius kritikuodavo Hamleto polinki� algebr¡ prad
eti d
estyti nuo abstrak£iu�
s¡voku�, ta£iau pastarasis nepasiduodavo, es¡ taip kuriama matematikos teorija
yra nat	uraliai ir lengviau suprantama. Uº ºinias Profesorius gerb
e ²i� at-
mintin¡ bendradarbi�, d
el auk²tu� principu� nuk
elusi� savo daktaro disertacijos
gynim¡ v
elyvajam laikotarpiui.

I²ugdytas katedros kolektyvas �tek
ejo� i� vis¡ fakultet¡. A²tuntojo de²imt-
me£io pradºioje kaip mokslininkas ir lyderis pasirei²k
e A. Bikelis. Jis 
em
esi
organizuoti Taikomosios matematikos katedr¡, v
eliau � Matematin
es statis-
tikos katedr¡, i�traukusi¡ F. Mi²eiki� ir P. Vaitku�. Dar po de²imtme£io Vygan-
tas Paulauskas, Alfredas Ra£kauskas, Eduardas Misevi£ius sustiprino Matem-
atin
es analiz
es katedr¡. Jau nepriklausomyb
es laikais i� naujus vandenis i²-
plauk
e Remigijus Lapinskas ir Profesoriaus mokiniai: Gintautas Bareikis,
Algis Ma£iulis, V. Stak
enas, Gediminas Stepanauskas ir Jonas �iaulys.

Ilgus de²imtme£ius jau£iau ir tebejau£iu ²iu� ir kitu� draugu� kolegi²k¡ ²ilum¡.
Siejo bendri moksliniai interesai; sukosi ratas, kurio a²imi i²liko Mokytojas.

Katedros ved
ejo pareigos Profesoriui buvo prie ²irdies, bet d
el uºimtumo
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tur
ejo pavaduotoj¡ ir atsakingas nuo²irdºias talkininkes � Kristin¡ Giedryt¦,
Vit¡ Verikait¦, Rim¡ Stan£ikien¦.

Ilg¡ laik¡ nepailstantis reikalu� tvarkytojas buvo H. Jasi	unas. I� kate-
dros pos
edºius atvykusiam Rektoriui likdavo tik susipaºinti su klausimu ir
pasi	ulyti priimti sprendim¡. Dalyvaudavo tuometis fakulteto dekanas A.
Raudeli	unas, kuris neretai pasisku�sdavo, kad bendradarbiai vengi¡ tarybiniu�
akciju�. Pamin
etu�ju� laukdavo grieºtas Rektoriaus pabarimas, palydimas fraze:
�Tegu negalvoja, kad savo katedrai darau i²im£iu��. Didel
es reik²m
es tam
neteik
eme.

A²tuntajame de²imtmetyje pab	uti ved
ejo pavaduotoju buvo papra²ytas
Mindaugas Maknys. Jo rankose greitai sukosi popieriai ir ataskaitos, kurios
sovietme£iu tur
ejo b	uti padoriai ilgos. Ir visi reikalai buvo tvarkomi op-
eratyviai. Nepriklausomyb
es metais, Profesoriui tapus Seimo nariu, buvau
tikras, kad Mindaugas bus ir formalus katedros ved
ejas. Deja, po jo tragi²kos
netekties, pareigos atiteko man. Jose prilygti Profesoriui ar Mindaugui man
buvo nelemta, nors ²iokiu� tokiu� administraciniu� pareigu� patirties tur
ejau.

Kai fakulteto studentu� skai£ius perkop
e t	ukstan£io rib¡, buvo i�vestas
antrasis prodekano etatas. I²sikviet¦s mane Rektorius i²d
est
e situacij¡. Prodekanu
paprastai skiriamas kompartijos narys, bet fakultete esantis pretendentas i�
²ias pareigas es¡s nelabai m
egstamas. Dekano Vytauto Merkio si	ulymu ir
sutinkant partkomui, i� jas skiri¡s mane. Prie²tarauti buvo beprasmi²ka.

Fakulteto patalpose dirbo ir �zikai, tad matematikams teko tik devynios
auditorijos. Gerai sudaryt¡ uºsi
emimu� tvarkara²ti� reik
ejo pamir²ti. Be
kitu�, ir ²is darbas atiteko man. Niekas pagalbininku� tada nesamd
e. Abu
prodekanai ir dekanas s
ed
ejome viename kambaryje, o kai jame vykdavo par-
tinis susirinkimas, mane tiesiog i²pra²ydavo.

Ideologin
e studentu� prieºi	ura buvo visuotin
e. Kart¡ m	usu� pirmakursis i²
matematiku� grup
es, kuriai buvo d
estoma rusu� kalba, i�simai²
e i� A. Sacharovo
svit¡, protestavusi¡ Auk²£iausiojo teismo foj
e, kai ten buvo teisiamas ºmo-
gaus teisiu� Sovietu� S¡jungoje aktyvistas S. Kovaliovas. Sulauk¦s prorektori-
aus B. Sudavi£iaus skambu£io, tur
ejau p
edinti parsivesti �paklydusi¡ avel¦�
atgal.

Niekada nebuvau geras oratorius trib	unoje, i� kuri¡ prodekanui tekdavo
daºnai lipti. Kit¡ kart¡ mano paskutin
eje ²venti²koje paskaitoje absolven-
tams tuometis partorgas i�ºvelg
e nacionalistin¦ potekst¦. Persp
ejim¡ supratau.
Pana²ius epizodus gal
e£iau ir toliau vardyti. Kartokus administravimo po-
tyrius fakultete nutariau nutraukti, proga pasisi	ulyti dirbti Kuboje tapo tin-
kamu pretekstu.

Gerokai v
eliau, kai Rektorius si	ul
e tapti dekanu, nedvejodamas atsisakiau;
kiek pamenu, vieninteli� kart¡ nepaklusdamas Jo autoritetui. I²buv¦s por¡
kadenciju� katedros ved
eju, mielai uºleidau viet¡ Antanui Laurin£ikui.
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Profesoriaus jubiliejai, pradedant 60-uoju, tapo mokiniu�, ir ne tik ju�,
²vent
emis. Matematiku� i�kastos jaukiame jo namu� kiemelyje liaudies meistro
V. Ulevi£iaus i²droºtos ¡ºuolo skulpt	uros �S
ej
ejas� ir �Lietuvait
e� buvo mielai
priimtos. Septyniasde²imtme£io jubiliejui paºym
eti 1991 m. rugs
ejo m
en.
numat
eme surengti Tarptautin¦ analizin
es ir tikimybin
es skai£iu� teorijos kon-
ferencij¡ Palangoje. Pasitik
ejimo j
egomis visiems katedros nariams netr	uko;
renginio metu stigo tik kolegos Antano, uºtrukusio ligonin
eje, energijos.

VU vila buvo ap²iurusi, ne²ildoma; prane²imams reikaling¡ lent¡ veº
em
es
i² fakulteto sand
elio. Pad
eta ant k
edºiu� dalyviams, ma£iusiems Vakaru�
pasaulio, ji tur
ejo atrodyti archai²ka. Geranori²ki dalyviai suprato pad
eti�
Lietuvoje, tragi²ko sausio atmintis dar nebuvo i²bl
esusi. Gal tik primenan-
tis Profesoriaus vaikyst¦ A.F. Lavriko tostas konferencijos vakaron
eje � �Pju
za pastucha Kubiliusa� (Geriu i� piemens Kubiliaus sveikat¡), nuskamb
ejo
keistokai.

Nors ir neatvyk¦s tada i� Palang¡, Zalcburgo universiteto profesorius F.
Schweiger`is mielai pad
ejo man i²leisti pirm¡ji� konferencijos darbu� rinkini�.
I�gij¦ patirties, Palangos konferenciju� ir ju� darbu� rinkiniu� cikl¡ t¦s
eme. �e²-
toje 2011 m. surengtoje Profesorius dar klaus
e jam dedikuotu� prane²imu�, bet
j
egos pastebimai geso. Po m
enesio mes Jo netekome. Surengti septint¡j¡,
skirt¡ Profesoriaus 100-me£iui, kol kas trukdo pandemija.

Ledone²is

Universiteto 400 metu� pamin
ejimo ²vent
e buvo pirmoji Lietuvos dvasinio
s¡j	udºio banga. Ji neg¦so, o po de²imtme£io pralauº
e uºtvank¡. Profesorius
buvo su tais, kurie mat
e atgimstan£ios Lietuvos ateiti� ir visomis i²gal
emis
steng
esi pad
eti. Entuziastingai sutiko Lietuvos kompartijos atsiskyrim¡ nuo
TSKP. Rinkimuose i� TSRS Auk²£iausi¡j¡ Taryb¡, i²dri�s¦s konkuruoti ir nu-
gal
eti vien¡ i² LTSR ²ulu�, tapo autoritetingu Lietuvos deputatu� grup
es ram-
s£iu. Spaudoje ²m
estel
ejo ºinut
e, kad viena i² dvieju� pakeltu� ranku� balsuo-
jant prie² konstitucijos pataisas TSRS AT buvo J. Kubiliaus.

I�sp	udingoje ceremonijoje, surengtoje �v. Jonu� baºny£ioje 1991 m., Rek-
torius perdav
e skeptr¡, ta£iau jau kitais metais tapo Lietuvos Seimo nariu.
Pareigos buvo nelengvesn
es, ypa£ kai ²alia s
ed
ejusiu�ju� interesai bei i²silavin-
imas labai skyr
esi.

I² savo Mokytojo esame gird
ej¦ kar£iu� ºodºiu� apie kai kuriu� veik
eju� nei²-
manym¡ tvarkyti valstyb
es reikalus. Profesorius nesidrov
ejo savo mintis a²-
triai i²d
estyti spaudoje, ypa£ apie ²vietim¡ ir moksl¡. Nepatiko tradiciniu�
kriteriju�, taikomu� akademinei karjerai, kartel
es nuleidimas ir kiekybiniu� ver-
tinimo parametru� vir²enyb
e. Anot Jo, �pilkieji docentai�, kuriems patik
etas
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mokslo reguliavimas, buvo tiesiog nekompetetingi. Nedori ºmon
es band
e
ker²yti Profesoriui skleisdami i�vairius gandus ir paskvilius. Mums, matem-
atikams, jis kategori²kai uºdraud
e beprasmi²kai �purvintis rankas� ir veltis i�
bet kokius gin£us su jais. Ta£iau ºinomi Lietuvos patriotai, kent
ej¦ lageriuose,
vis daºniau uºsukdavo i� Jo namus. Nors ne kart¡ buvau vykusiu� diskusiju� ir
atsiminimu� apie pasiprie²inim¡ klausytojas, ju� turinio nedri�stu perpasakoti.
Pasakysiu tik tai, kad tu²£iu� lozungu� tada negird
ejau.

Matematinis gyvenimas Lietuvoje ir katedros reikalai nebuvo pamir²tami
Jam b	unant Seime ir po to. Profesoriaus uºaugintas k	udikis � Lietuvos
matematiku� draugija, o�cialiai i�registruota 1962 m., buvo vienas mylimiausiu�ju�.
Nuo i�steigimo iki mirties Jis buvo valdybos pirmininkas. Kartu su kitu�
²aliu� matematiniu� draugiju� prezidentais 
em
esi steigti Europos matematiku�
draugij¡. Darb¡ vainikavo steigiamasis susitikimas 1990 m. Madraline (Lenkija).
Lietuvos matematikams atsirado platesn
e bendradarbiavimo erdv
e, o kai
kada ir �nansavimo ²altiniai.

D
emesio kiekvienam i² m	usu� irgi nenutr	uko. Dar sovietme£iu gav¦s kvi-
etim¡ i² Paderborno universiteto (VFR) padirb
eti vizituojan£iu profesoriumi
ir paband¦s �pramu²ti� uºsienio pas¡ Maskvoje, buvau i²gelb
etas, atrodo,
bevilti²koje situacijoje. �Dabar juk baigiasi 1988-ieji metai, kiek mes dar
pra²ysime pasu� tenai...�, klausiausi Rektoriaus telefoninio skambu£io i� LKP
CK.

Pavasari� laukt¡ pas¡ i²dav
e Lietuvoje, deja, apie pinigu� keitim¡ tada liko
tik pasvajoti. Profesorius i�teik
e savo darbo stale rastas 10 VFR markiu� ir
palaimino kelionei. Berlyno sienos gri	uti� ir Baltijos keli¡ ma£iau i² Vakaru�
pus
es. Po metu�, paskelbus Nepriklausomyb¦ Lietuvoje, skubinausi namo;
nekantriai lauk
e ir ²eima, ir Mokytojas.

Paskutinieji Profesoriaus gyvenimo metai pra
ejo katedroje dirbant mokslini�
darb¡. Ra²
e straipsnius i² Lietuvos matematikos istorijos ir b	ur
e kitus. Jo
iniciatyva buvo parengti du straipsniu� rinkiniai. Planuose buvo i²tisa knygu�
serija. Jo studija �Antanas Baranauskas ir matematika� (MII, Vilnius, 2001)
tapo pirm¡ja. Prie ketvirtosios knygos rankra²£io �Matematika Lietuvos
auk²tosiose mokyklose 1920�1945� galutinio parengimo ir i²leidimo 2015 m.
teko prisid
eti K¦stu£iui Kubiliui, Vidmantui Pekarskui, Mifodijui Sapagovui
ir man. Steng
em
es i²saugoti autenti²k¡ Profesoriaus ra²ymo stiliu� ir dvasi¡.

Iki ²iol mano paskutinis prisilietimas prie Mokytojo atminties i²saugo-
jimo buvo VU profesoriu� emeritu� pastatyto Rektoriaus Kubiliaus suolelio
VU Kair
enu� botanikos sode atidengimo ceremonija. Kalb
edamas joje, prisi-
miniau Jo mylimo M.K. �iurlionio Pasak¡, kurioje minimas �suolelis pasiun-
tiniams paskirtas�. Toksai tur
etu� rastis ir tenai auk²tai, kur nei �aulio str
el
e,
nei Negandos pauk²tis nepasiekia. Nuriden¦s kaln¡ d
el m	usu�, Universiteto ir
visos Lietuvos, Profesorius gali ramiai ant jo ils
etis.


