
Prisiminti rei²kia liudyti

Viktorija Daujotyt 
e

Nauju�ju� metu� pirm¡j¡ dien¡ gavau akademiko Eugenijaus Manstavi£iaus
lai²keli� � sveikinim¡ ir kvietim¡ prisid
eti prie Jono Kubiliaus ²imtme£iui
rengiamos atsiminimu� knygos. �Mes, Profesoriaus mokiniai...�, � i²kart rea-
gavau i� ²i¡ fraz¦, kaip man itin artim¡ formul¦, apiman£i¡ vienus i² pa£iu�
svarbiausiu� ºmogaus ry²iu�. Savojo laiko Vilniaus universitete ma£iau, kaip
subtiliai ir kaip k	urybi²kai veikia Mokytojai, i�sitikinau, kad talentingi profe-
soriai ir yra universiteto ²erdis. Lietuvos kardiochirurgijos mokyklos k	ur
ejas
Algimantas Marcinkevi£ius � kiek gabiausiu� mediku� kilo i² jo aplinkos, kaip
rei²k
e pagarb¡, vadino Mokytoju. Tur
ejo stipriu� profesoriu� �mokytoju� ir
lituanistai. Ir sunkiausiu, tamsiausiu pokariu Lietuviu� literat	uros katedroje
svarbiausias asmuo buvo Vincas Mykolaitis-Putinas, jo mokiniu save laik
e ir
profesorius Jurgis Lebedys, ir profesor
e Vanda Zaborskait
e, nors ir i²stumta
i² universiteto, negal
ejusi visai realizuoti savo profesori²kojo pa²aukimo . Ir
profesoriaus Donato Saukos savitoji literat	uros hermeneutika r
em
esi i� Vinco
Mykolai£io-Putino literat	urologijos pamatus.

I² matematiku�, kur visada buvo i²skirtinai gabiu� ºmoniu�, esu patyrusi
nuo²irdºiausi¡ Jono Kubiliaus kaip Mokytojo pripaºinim¡. Gird
ejau apie ji�
daug pasakojimu�, i�sid
em
ejau, kad Rektorius kviesdavosi pokalbiams i� na-
mus � ne tik savo mokinius, bet ir mokinukus � ir i² toliau, i² Lietuvos
kaimu�, kad ugd
e matematikus ir kaip m¡stan£ius, ir kaip veikimo instru-
mentus valdan£ius ºmones . I² Henriko Jasi	uno, Matematikos fakulteto
prodekano, Matematikos muziejaus k	ur
ejo, gal labiausiai patyriau Jono Ku-
biliaus i�takos veikim¡. �ilagalvis, orus ºmogus, jis jaut
esi es¡s lyg amºi-
nas profesoriaus Jono Kubiliaus asistentas. Henrikas ir mane vis traukdavo
ar£iau matematiku�. O juk buvau nuo matematikos toliausiame ta²ke � tiesa,
tik br
eºiant tiesi¡ linij¡. �Matematika yra auk²£iausia poezija�, � turb	ut ne
a² viena gird
ejau ²i¡ Jono Kubiliaus pam
egt¡ fraz¦. Bet vien¡kart bandºiau
ir atsakyti: poezija, jei ji yra, yra ir auk²£iausia matematika... Ne tik lin-
ijinis ry²ys tiesiasi per ºmones, ju� paºi	uras, pasirinkimus, i�sipareigojimus.
Mokiniu� i�sipareigojimo Mokytojui atnaujintu ºenklu virs ir mokiniu�, ºymiu�
profesoriu�, akademiku� parengta Jono Kubiliaus ²imtme£iui skirta knyga.

Pastaruosius metus i² naujo skai£iau ²imtame£iu� poetu� eil
era²£ius, m¡s£iau
apie Lietuvos ºem
es keleivius � ºemininkus, apie Vytaut¡ Ma£erni�, gimusi�
1921 metu� vasaros pradºioje, Jono Kubiliaus vienaamºi�, kilusi� ir i² artimo
ºemai£iu� kra²to. Gal £ia ir reik
etu� prasitarti, kad Rektorius ( gal jau pirmaisi-
ais pralaisv
ejimo metais) perdav
e man pluo²t¡ savo brolio Juozo, kalinio ir
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tremtinio, eil
era²£iu� (pats juos savo ma²in
ele perra²iau ,� pasak
e, � gal galima
bus i²leisti...) . Tos kartos gabiu�ju� likimai � eil
era²£iai tuos likimus lyd
ejo,
liko kaip liudijimai, kad sunkiausiomis akimirkomis ºmogaus siela glaudºi-
asi prie ºodºio. Kiekviena karta turi savo likim¡, bet 1920 � u�ju� (apiben-
drinta prasme) gimimo karta, jau lietuvi²kos pradºios mokyklos aukl
eta, itin
linko prie literat	uros, poezijos. Jonas Kubilius tur
ejo gilu� literat	uros, poez-
ijos poj	uti�. Ir tuose momentuose, kuriuos bandysiu sant	uriai paliudyti, tai
atsispind
es. �inau, kad tebeºvelgiu i� Rektoriu� su adoracija, tad sant	urumo
pozicija b	utina, kad kaip nors nei²didin£iau savo matymo, juolab � matan£io-
sios reik²m
es.

Neatsimenu pa£iu� pirmu�ju� i�sp	udºiu�. Mano laiku� studentams Rektorius
buvo didel
e ir tolima �g	ura. Kokiuose renginiuose matydavau kalbanti� ar
s
edinti� prezidiume. Turb	ut pirm¡ syki� tiesiogiai susitikau 1967 metu� pavasari�.
Lietuviu� literat	uros katedros ved
eju, kaip v
eliau, jau b	udama aspirant
e, supratau,
�spaudºiant� Jonui Kubiliui, jau buvo Jurgis Lebedys, itin r	upin¦sis studentu�
moksliniu� interesu� skatinimu. Buvau aktyvi Studentu� mokslin
es draugijos
(SMD) nar
e. Moksliniam studentu� darbui apskritai buvo skiriama daug
d
emesio � manau, kad ir tai buvo Rektoriaus pozicija. Vykdavo studentu�
mokslin
es konferencijos, darbu� apºi	uros. Fakultetuose, o paskui ir univer-
sitetin
es. Laim
ejau svarbi¡ viet¡ universiteto SMD darbu� apºi	uroje � gal
ir pirm¡, bet gerai neatsimenu. Universiteto Didºiojoje aktu� sal
eje � taip
vadinosi � �iurlionio gatv
eje buvo didelis, ²viesus renginys, koncertavo uni-
versiteto kolektyvai, apdovanojami nugal
etojai. I² Rektoriaus ranku� gavau
pirm¡ji� apdovanojim¡ � Diplom¡; ilgai saugojau maº¡, m
eg
eji²k¡ nuotrauk
el¦
su besi²ypsan£iu, dar jaunu Rektoriumi. Atrod
e svarbu, o ir i² tiesu� buvo.
I²imties keliu, nes vieta nebuvo numatyta, r	upinantis profesoriui Jurgiui
Lebedºiui, buvau priimta i� aspirant	ur¡ (doktorant	ur¡). Nemanau, kad tai
i�vyko be Rektoriaus sutikimo.

I² linksmesniu� to laiko reakciju� � Lietuviu� literat	uros katedra ilgai juok
esi,
kai suºinojo, kad Rektorius buvo pasikviet¦s docent¡ Donat¡ Sauk¡, itin sav-
it¡, itin k	urybing¡ ir studentu� mylim¡ d
estytoj¡. Pasikviet
e ir persp
ejo:
auditorijoje d
estytojai turi� vilk
eti kostiumus, ry²
eti kaklarai²£ius... Donatas
vaik²£iojo su megztuku, atlapota apykakle. Ar su kokia striukele. Sak
e
nepaºad
ej¦s pasitaisyti, bet Rektorius grieºtai ir nereikalav¦s. Bet ir nesl
ep¦s
savo nepasitenkinimo. Bent jau �lologai jaut
e gana kiet¡, diktatori²k¡ Rek-
toriaus vali¡. J¡ vykd
e ir etatu� skirstymu, �davimu� ar �nedavimu�.

1971 metais baigiau aspirant	ur¡, rengiausi ginti disertacij¡. Buvau jau
perskai£iusi bandom¡j¡ paskait¡. �inojau, kad ir Jurgio Lebedºio ( 1970
metais staigiai, netik
etai mirusio) nuomone, tur
ejau likti katedroje. J¡ palaik
e
Ir Vitas Are²ka, prad
ej¦s eiti katedros ved
ejo pareigas. Derino su Rektori-
umi. Sak
e, kad Rektorius ºi	uri�s palankiai, pritari¡s, bet tik su viena s¡-



3

lyga � katedra turi b	uti sustiprinta partiniais kadrais... Ta s¡lyga buvo man
labai sunki. Delsiau. Ir buvau pakviesta pokalbio. Tiksliai, ai²ku, neprisi-
menu, bet Rektorius kalb
ejo apibendrintai � i²eities n
era, katedra vis¡ laik¡
lyg po padidinamuoju stiklu, nereikia galvoti, kad kitiems n
era sunku, toks
laikas, kad negalime i²leisti i² akiu� svarbiausiu� dalyku� , o pasirinkimai ºmogui
niekad n
era lengvi, niekad... Jau£iau, kad Rektorius galb	ut kalba ir apie save.
Prisimin
e ir Jurgi� Lebedi� � katedroje slapta buvo pa²nekama, kad ved
ejauti
katedrai profesorius buv¦s tiesiog priverstas, nenor
ej¦s tos na²tos. .. Ne-
greit suºinosiu apie i²tremt¡ Jono Kubiliaus motin¡, brolius... Nuo to gana
ilgo pokalbio i�sid
em
ejo, atsimindavo, paklausdavo kaip sekasi. Sak
e skait¦s
knyg¡ apiie Baltru²aiti�, disertacin¦ � to paties kra²to, Raseiniu�-Jurbarko...
Ilgai negavau tuometinio vyr. d
estytojo etato, nors jau tur
ejau ir knygu�, ir
straipsniu� Tas vyr. d
estytojas pirmiausia rei²k
e pried¡ prie menkos asistento
ar tiesiog d
estytojo algel
es, o stat
em
es kooperatini� but¡ . Lyg ir jutau nu-
oskaud¡. J¡ dar paaitrindavo ir kokia su ²ypsen
ele mesta replika � Rektorius
nevertina moteru�, nelaiko ju� lygiomis... O vis gaudavau i² Rektorato kokiu�
�uºsakymu�� � tai kalb¡ koki¡ para²yti, tai sveikinim¡, vadinam¡ji� �adres¡�.
Ir pasakiau kart¡ tuometiniam fakulteto dekanui Jonui Balkevi£iui, per kuri�
tuos �uºsakymus� gaudavau: tai juk n
era man privaloma, universitetas nieko,
tai ir a² nieko... Kaºkaip pana²iai, gal ir vaiki²kai... Dekanas persak
e � jam
patikusi ta intriga... Ir Rektoriaus reakcija buvusi netik
eta � tvarkykite doku-
mentus... Ne syki� galvojau � gal Rektoriui, valingam ir valdingam ºmogui,
tr	uko kad ir tokiu� menku� savo valios parei²kimu�, gal jam reik
ejo tvirtesniu�
ºmoniu�? Neabejotinai. Juk telk
e juos apie save, kad tur
etu� kuo pasiremti.
Paklusniu�ju�, nuolankiu�ju�, juolab pataikaujan£iu�, niekad netr	uksta, tik ju�
nauda laikina. Ir pats buvo kontroliuojamas � net ir tu�, kurie buvo ne tik
i�vairiu� �komitetu��, bet ir rektorato nariai. Visgi Rektorius rasdavo b	udu�
padaryti, k¡ buvo uºsibr
eº¦s. Toks asmenyb
es tipas � prisitaikyti, kad gal
etu�
veikti bet kokiomis aplinkyb
emis ir veikti tarsi skirtingomis savo prigimties
pus
emis.

1975 � aisiais, dar savo darbo katedroje pradºioje, patyriau pirm¡ tokio
masto susid	urim¡ su akivaizdºiu politiniu spaudimu literat	uros tyrimui. Juozas
Girdzijauskas, vienas gabiu�ju� katedros mokslininku�, Jurgio Lebedºio mokinys,
mano disertacijos vadovas, pareng
e dataro disertacij¡ apie XX a. lietuviu�
eil
edar¡. Ar galima i�sivaizduoti, kad tokiame darbe galima buvo apeiti
ºymiuosius lietuviu� i²eivijos poetus � Jon¡ Aisti�, Bernard¡ Brazdºioni�? O
�uºkliuvo� neatpainiojamai, kad ir kiek d
eta pastangu�. Disertacijos gyni-
mas nusik
el
e gal a²tuoneriems metams... Kod
el apie tai? Kad Vitas Are²ka
tuomet perdav
e Rektoriaus reakcij¡ � padeklamavo kelis Jono Ais£io eil
era²£ius.
Tebemok
ejo. Jo kartos jaunyst
e buvo paºenklinta poezijos. Padeklamav¦s ir
prid	ur¦s � k¡ gi, su aplinkyb
emis priseis skaitytis... I² to laiko poetu� m
ego
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ir vertino Justin¡ Marcinkevi£iu� � tvirtino tradicij¡, kad universitete, vie²ai,
poetas pristatytu� savo k	urinius. Visad dalyvaudavo � kiek atsimenu.

Ir Justinas Marcinkevi£ius negail
ejo Rektoriui geru� ºodºiu�. Jo kalba ,
pasakyta 1991 metu� sausio 29 i²kilmingame Vilniaus universiteto Tarybos
pos
edyje Jonui Kubiliui baigiant savo ilgamet¦ tarnyb¡, atitiko gili¡sias jo
rektoryst
es motyvacijas: tik
etina, kad apie tai ju� abieju� buvo kalb
etasi �
ir ne kart¡. �Profesoriaus Jono Kubiliaus 33 rektoriavimo metai, be abejo,
yra epocha Vilniaus universiteto istorijoje. Visi ºinome, kokie sud
etingi tai
buvo metai ir de²imtme£iai. Okupuota, praradusi savo valstyb¦ ir savo in-
teligentij¡, de²imtis t	ukstan£iu� gyvybiu� paguldºiusi mi²kuose ir miesteliu�
aik²t
ese, tr
emimu� ir priverstin
es kolektyvizacijos sugriauta ir nualinta Li-
etuva vis ai²kiau 
em
e suvokti, kad ji i²saugos ir galb	ut i²gelb
es save, kur-
dama ir keldama savo moksl¡, ²vietim¡, kult	ur¡, gilindama ir pl
esdama savo
nacionalin
es b	uties paºinim¡, ugdydama tautin¦ inteligentij¡ � t. y. mo-
bilizuodama ir aktyvizuodama vis¡ savo intelektualini� ir dvasini� potencial¡,
papildydama ji� vis naujom ir naujom auk²tu�ju� mokyklu� absolventu� laidom.
Vilniaus universitetui ir jo rektoriui £ia teko pagrindinis uºdavinys. Visi ºi-
nom, kaip nelengva buvo ji� atlikti /.../�(�Garbingasis rektoriaus kr
eslas�). Ne,
ne visi, ne visi ir nor
ejom, ir norim ºinoti, kad buvo nelengva. Mums vis dar
tr	uksta blaivumo, racionalumo vertinant sunkiuosius savo istorijos metus ir
ºmones, kuriems teko pagrindin
e tu� metu� na²ta. Atskira pozicija, uºimant
auk²tas pareigas, � vienu kartu ir prisitaikant, ir veikiant b	udais, kuriu� bent
visai nebuvo i�manoma sukontroliuoti.

1979 � ieji, Vilniaus universiteto 400 � u�ju� metu� jubiliejus, i�tvirtin¦s uni-
veriteto prestiº¡, be abejon
es, pirmiausia buvo Rektoriaus nuopelnas. Pak-
ilo ºmoniu� dvasia � tas 
ejimas su fakelais per Vilniu�, ºmon
es Tauro kalno
pap
ed
ese, sveikinantys, mojuojantys. Tai buvo kaºko dar didesnio Gener-
alin
e Repeticija, Repeticija veiksmo, prasid
ejusio po gero de²imtme£io. Kiek
buvo restauruota, kiek suremontuota, kiek meno k	uriniu� i�sigyta. Dabar jau
sunku i�sivaizduoti, kad senajame universiteto ansamblyje dar buvo butu�, kad
buvo kiemu�, uºverstu� ²iuk²l
em. Pagaliau atv
er
e duris �ventu� Jonu� baºny£ia
- tegul ir Mokslo muziejus, bet ²ventumo erdv
e buvo ºmon
ems atverta, ne-
abejoju, kad Rektorius ºinojo, kad kada nors bus ºengtas ir kitas ºingsnis.
I² Filologijos fakulteto langu� matydavom Rektoriu� nuolat vaik²tanti� kiemais,
koridoriais, sustodavo Didºiajame kieme ir uºvert¦s galv¡ ºvelgdavo i� �v.
Jonu� varpin¦. Didysis Jonas ir maºasis Jonas � buvo taip sakoma, ir sakoma
su meile. Ar kam nors pasisek
e ²iame pasaulyje be meil
es padaryti koki�
svarbesni� darb¡? Rektorius Jonas Kubilius Vilniaus universiteto jubilie-
jaus ²vente vykd
e savo ambicingos programos svarbiausi¡ punkt¡. Buvau
i�traukta i� darbu� s	ukuri� � ra²ymu�. Netur
ejau tinkamo pasirengimo svarstyti
sud
etingus universiteto istorijos klausimus, bet buvau i�pareigota Rektoriaus
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pasitik
ejimo. Tariausi su VU Mokslin
es bibliotekos bibliotekininku Vytautu
Bogu²iu. Reik
ejo i²laikyti �o�cialu�ji� stiliu�� � buvau i�tikinta, kad svarbiau-
sia ne ºodºiai, svarbiausia � veiksmai. Negreit pri
ejau savo pa£ios ties¡: ir
ºodºiai yra veiksmai.

Turb	ut Rektoriaus 60 � metis, tikriausiai. Gavau pra²ym¡ � i² matematiku�,
gal i² Algimanto Bikelio, � para²yti sveikinimo tekst¡. I�strigo atmintyje, kad
abejojau, ar galiu palikti jau para²yt¡ ir man svarbu� sakini�, kad tik tauta
suteikia ºmogui giliausius jo veiklos, jo pasi²ventimo auk²tiems tikslams mo-
tyvus. Galiausiai palikau. I² vieno pokalbio supratu, kad bent t¡ sakini� Rek-
torius perskait
e. Klausydavausi jo politiniu� kalbu� partiniuose susirinkimu-
ose, grieºtu� vertinimu�, net smerkimu� �linijos� nesilaikantiems, ºi	ur
edavau i�
snaudºianti� kokiame prezidiume, galvodavau � ne, i�ºymus matematikas, pri-
paºintas, gerbiamas asmuo, jis turi kitu� atramu�, bet yra labai atsargus. Tos
atramos giliai pasl
eptos. Apie jas ²iek tiek patyriau i² profesoriaus �eslovo
Kudabos, jau Ramuvos laikais, kai buvo bandoma uºgniauºti etnin¦, tautin¦
studentu� veikl¡.

Rektorius tarp moksliniu� universiteto pasiekimu� nuolat min
edavo baltistik¡.
Kalbos mokslas jam buvo artimas. Tikriausiai buvo bent skaitin
ej¦s Vinco
Urbu£io knyg¡ �Baltu� etimologijos etiudai� (1981), kurioje analizuojama
ºodºiu� kilm
e. Etimologija reikalauja matematikai artimo precizi²kumo. Rek-
toriaus mintis ar bent stiprus tokios minties palaikymas � reikia imtis lietuviu�
etimologijos ºodyno, kaupti medºiag¡. Duoti moksliniai etatai, moksliniu
vadovu tapo profesorius Vincas Urbutis. 1983 metais Baltu� �lologijos kate-
droje prad
eta kaupti b	utin¡j¡ medºiag¡, daryti i²ra²us � po Ernsto Fraenkelio
ºodyno jau buvo pra
ej¦ nemaºai laiko. Gaila, kad tas toks svarbus darbas
dirbamas per l
etai.

Kaip tautos mokslinio prestiºo k
elim¡ suvokiau Rektoriaus inicijuot¡ ser-
ij¡ ��ymiausi Tarybu� Lietuvos mokslininkai�; pavadinimas �deng
e� ºymiu�ju�
Vilniaus universiteto profesoriu� tyrimus, pristatymus. 1983 metais toje seri-
joje i²
ejo ir knyga �Profesorius Jurgis Lebedys�, sudaryta Juozo Girdzijausko.
Rektoriui atrod
e b	utina i²leisti ir knyg¡ apie Vinc¡ Mykolaiti�-Putin¡, apie
jo mokslin¦, pedagogin¦ veikl¡. Si	ulyta to darbo imtis man. Bet tuo laiku
pasirod
e gabus lituanistas, mano diplomantas Vaidotas Daunys, apie Putin¡
para²¦s verting¡ diplomini� darb¡. Nor
ejau jam perspektyvos. Si	uliau Rekto-
riui, bet sutiko, kad pateiktume anotacij¡ abieju� vardais. Tragi²ka Vaidoto
mirtis nutrauk
e planus.

1984 metu� rudeni� per lituanistus per
ejo nauja politiniu� insinuaciju� banga.
Patekau i� tos bangos epicentr¡. Uºkliuvo Motiejaus Gustai£io, kunigo, ºy-
maus pedagogo, poeto simbolisto, palankus vertinimas i�vade jo poezijos kny-
gai, i²leistai �Versmiu�� serijoje. Serijos i�kv
ep
ejas ir Redacin
es komisijos pirmininkas
buvo Justinas Marcinkevi£ius. Rektoratas buvo insinuaciju� �aktyvuotas�,
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vyko paskaitu� vizitavimas�, ideologin
es pad
eties svarstymas auk²£iausiose
to meto universiteto strukt	urose, bet Rektorius visi²kai nedalyvavo. Gal
buvo i²vaºiav¦s? Ir kai jau viskas kiek aprimo, nereagavo, nepasak
e n
e
ºodºio. Bet pritar
e, bent taip man perdav
e Vitas Are²ka, kad i²ei£iau metiniu�
atostogu� daktaro ( habilituoto daktaro) disertacijai ra²yti. Buvau teigiamai
pamin
eta kaºkokioje Rektoriaus kalboje, kad atostogas tinkamai i²naudojau,
kad pateikiau darb¡. Prisid
ejo prie mano �reabilitacijos�. Turb	ut apie t¡
laik¡ esu buvusi Rektoriaus namuose � �susipaºinti su mano biblioteka�, taip
formulavo pakvietim¡. Taip, biblioteka buvo i�sp	udinga, ypa£ lentynos su
prie²karin
es Lietuvos knygomis. Tokiu� lentynu� buvau ma£iusi � tos pa£ios
kartos savo mokytojos, dar baigusios �Saul
es� gimnazij¡ , �kitomis� knygomis
uºstatytas. Atrodo, kad Rektoriui buvo ºinomi ir rusu� literat	uros, poezijos
svarbieji vardai � netik
eta buvo gauti Rektoriaus lai²k¡ su Anos Achmatovos
kapo Komarove nuotrauka, paties ir daryta. Esu gavusi trumpu� atsiliepimu�
apie savo knygas � tai man atskirai brangu.

Turb	ut apie 1988 �uosius metus paskambino, kad rektorate palik¦s man
knygu� apie feminizm¡ (jau neatsimenu, i² kurios Vakaru� ²alies); tada steig
eme
Moteru� studiju� centr¡ ir tas knygas atidaviau jo biblliotek
elei. Nemanau, kad
tokio Centro id
eja jam buvo artima, bet ºvelg
e toleranti²kai. Jaut
e laik¡, jo
pasikeitimus. Sakydavo jau£i¡s, kad jo laikas baig
esi. Kalb
ejom
es apie jo
brolio eil
era²£ius. Poezijos pasivyti nei�manoma, kas yra praleid¦s savo laik¡,
gali i²likti tik para²t
ese. Atrodo, kad Rektorius ir tai suprato. Bet tegul
liksi¡s nors ºenklas to, ko ºmogus nor
ejo.

O j	us pats? � kart¡ paklausiau Lietuvos mokslu� akademijos sal
eje, kur per
susirinkimus ar pos
edºius s
ed
edavo pirmoje eil
eje, kair
eje pus
eje, daºniausiai
vienas. Per pertraukas prieidavau, lyg jau£iausi turinti teis¦, kaºk¡ bendro
kalb
edavom
es. Klausdama tur
ejau galvoje � gal ir jis pats k¡ ra²¡s ar galvoj¡s
ra²yti. �inojau, kad yra band¦s ra²yti dar gimnazijoje. Papurt
e galv¡. �Su
uºsidegimu� ra²¦s tik matematikos darbus...

Pirmaisiais nepriklausomyb
es metais, kai reg
ejome ²vies¡, bet dar bu-
vome aptraukiami ir �voratinkliu��, Jonui Kubiliui artimesni ºmon
es galvojo,
kad reikia knygos apie Rektoriu�, platesnio konteksto, ai²kesn
es tiesos. Buvau
kolegu� minima tarp galimu� autoriu�. Ne, negal
ejau tokiam darbui ryºtis. Bet
para²iau bent i�vad¡ �Santaros� 1996 metais i²leistai knygai valingu pavadin-
imu� �Tar
eme ºodi� ir ji� i²laikysime�, sudarytai i² Rektoriaus kalbu�, pasisakymu�,
interviu.

Paskutinis bandymas suvokti, kas buvo Jonas Kubilius, ºemininku� ben-
drakartis, garsus Matematikas, tikimybiu� teorijos k	ur
ejas, pareigos ir valios
ºmogus, 2001 � u�ju� metu� vasara, kai rengiau tekst¡ Jono Kubiliaus 80 �
me£iui. Galvojau apie tos pa£ios kartos ºmoniu� likimus � i² jau vokie£iu� oku-
pacin
es valdºios uºdaryto Vilniaus universiteto i²
ejo Vytautas Ma£ernis, Al-
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fonsas Nyka-Nili	unas, Kazys Brad	unas, Gediminas Jokimaitis� kas i� pasauli�,
kas i� mirti�, kas i� tremti�. 1958 metais tos pa£ios kartos Jonas Kubilius tapo
universiteto rektoriumi. Kito, bet juk ir to paties. Lyg susimezg
e gijos.
Atsimenu, kad kalbos �v. Jonu� baºny£ioje epigrafu pasirinkau Jurgio Bal-
tru²ai£io poetin¦ fraz¦: �A² ne visa pasakiau, / Bus po sunkumo sunkiau�.
Nuo jos per
ejau prie minties, kad viena i² sunkiausiu� ºmogaus laisviu� � prisi-
imti pareigos na²t¡. Kad gyvenimo prasm
e yra sunki. Ir kad Jon¡ Kubiliu�
galima suvokti kaip tos prasm
es sunki� pak
elusi�.


