
Per
ej¦s XX amºiu�

Vilius Stak 
enas

Jono Kubiliaus gimimo metais XX amºiaus pradºios ºenklas dar
buvo ai²kiai matyti, dar tebetvyrojo pirmu�ju� tragediju� aidas, bet
viltys buvo jaunos ir gaivios.

Paskutiniaisiais gyvenimo metais jau gal
ejo steb
eti, kaip tolsta
XXI amºiaus pradºia.

Retam lemta pereiti vis¡ ²imtmeti�, i²vysti ir dalyvauti nenusp
ejamos
jo raidos i�vykiuose.

Profesoriui Jonui Kubiliui beveik pavyko.

Pirmieji ºingsniai, metai, knygos

1921 metu� liepos 27 dien¡ Taurag
es apskrities Fermu� kaimo 	ukininku� Petro ir
Petron
el
es ²eimoje gim
e s	unus. Pirmagimis. Pavadino Jonu. V
eliau atsirito
dar keturi broliai � Juozas, Antanas, Bronius ir Vytautas. Pirmieji mokslai
� prie 	ukio, gyvuliu� ganymo. Paskui pradºios mokykla kaimynyst
eje, progim-
nazija Erºvilke ir gimnazija Raseiniuose. Raseiniu� gimnazijoje domino viskas
� literat	ura, matematika, kalbos... Skait
e ir skait
e. Stropiai ved
e perskaitytu�
knygu� s¡ra²¡, tarsi aplankytu� ²aliu�.

Gerai i²moko lotyni²kai. Matematika trauk
e galimybe pa£iam tyrin
eti,
bandyti savo j
egas. Jonas band
e. Greitai suprato, kad n
era paprasta surasti
tak¡, kuriuo dar niekas n
ejo.

1940 metu� birºelio 14 dien¡ buvo teikiami brandos atestatai. Jonas Ku-
bilius kalb
ejo moksleiviu� vardu. Tikriausiai tai pirmoji jo vie²a kalba. Pasku-
tiniame ateitininku� susirinkime prie Kalnuju� v
el kalb
ejo. Baig
e Get
es Fausto
ºodºiais: �Sustok, akimirka ºavinga�. Bet gimnazijos metai -� jau praeitis.
�legantys tankai Raseiniu� plente i� praeiti� st	um
e ir nepriklausomos Lietuvos
respublik¡.

Universitete: studijos ir pareigos

Matematika studijoms � nei�prastas pasirinkimas tais metais. Ar ne geriau
siekti inºineriniu� ar medicinos mokslu�? Matematikos ir �zikos studijas 1940
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metais atkuriamame lietuvi²kame Vilniaus universitete pasirinko nemaºai
jaunuoliu� � 130. Pirmieji metai: auditorijose � mathematica perennes, uº
ju� sienu� � gr
esminga socialiniu�-politiniu� aplinkybiu� kaita. Antrieji studiju�
metai � jau vokie£iu� okupuotoje sostin
eje. Vietoje trispalviu� � v
eliavos su
svastikomis, parduotuv
es �Nur für Deutsche�, maisto kortel
es, paskaitos ne²il-
domosiose patalpose. 1943 metu� kovo 17 diena. Ant Universiteto duru� lentel
e
- �Uºdarytas�. Paskaitos d
estytoju� butuose, mieste tykantys pavojai. Pa-
galiau t
evi²k
e, prieglobstis, tik ar saugus? 1944 metu� ruduo � mokytojo dar-
bas Erºvilko gimnazijoje, dvilyp
e tikrov
e � spigus o�cialios valdºios balsas,
pogrindºio tyla. Tre£iasis gri�ºimas i� Universitet¡ 1945 metu� rudeni�, pirmo-
sios pareigos � vyresniojo laboranto. 1946 metais studiju� pabaiga ir naujos
pareigos � parengiamu�ju� kursu� direktoriaus. Vadinasi � 	ukiniai r	upes£iai
pokario nepritekliu� metais.

Augimas ir auginimas

Prie²kariu Kauno universitete matematik¡ d
est
e keletas uºsienyje studijavusiu�
d
estytoju� � P. Katilius, G. �ilinskas, O. Stanaitis. Ta£iau matematiniu�
tyrimu� � tik uºuomazgos. Vakaru� pasaulio moksliniai centrai pokario metais
tapo nebeprieinami, ta£iau pasaulinio lygio matematiniai tyrimai buvo vyk-
domi Rusijoje. Matematika lydoma i² atsparaus metalo, jo nei�veikia ideologiju�
r	udys. Galimybe i²vykti i� aspirant	ur¡ J. Kubilius prad
ejo r	upintis 1947
metais. Pradºia nekokia � G. Zimanas neigiamai i�vertino J. Kubiliaus ºinias
per marksizmo-lenininzmo egzamin¡. Nenuleido ranku� � pra
ejo metai ir at-
siv
er
e galimyb
e i²vykti i� Leningrad¡ aspirant	uros studiju�. I� geleºinkelio stoti�
i²lyd
ejo b	urelis kolegu� ir studentu�. Moksliniu vadovu Leningrade tapo J.
Linikas � pasaulinio garso matematikas. Tyrimu� tema � i² skai£iu� teorijos.
Sek
esi � jau 1949 metais i²spausdino straipsni�. Greitai rezultatu� prisirinko ir
visai disertacijai. Bet nutar
e neskub
eti � i²naudoti aspirant	uros metus studi-
joms, bendravimui su aspirantais, kurie v
eliau tapo matematikos pasaulio
i�ºymyb
emis. Disertacij¡ apgyn
e 1951 metais. Gal liksi¡s Leningrade, £ia
matematiniu� tyrimu� centras, £ia sklando id
ejos, turtingos bibliotekos? Ne,
gri�² i� Vilniu�, kur viso to n
era, bet reikia sukurti. 1951 metu� rugs
ejy � Ben-
drosios matematikos katedros vyresnysis d
estytojas. Daug kursu�, kuriuos
reikia rengti ir skaityti pa£iam mokantis. Reºimo letenu� gryb²nis � 1951
metais i²tremta motina ir brolis. Vyriausias brolis uº ry²ius su partizanais
jau anks£iau buvo nuteistas 25 metams, t
evas jau mir¦s. Reik
ejo suk¡sti
dantis ir dirbti. Mokslui reik
ejo jaunu� j
egu�. 1952 metais organizavo pirm¡j¡
respublikin¦ jaunu�ju� matematiku� olimpiad¡. 2011 metais i�vyko jau 60-oji!
Kiek talentu� i²ugdyta, kiek jaunuoliu� olimpiadu� d
eka rado savo keli¡! 1952
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metais tapo Mokslu� akademijos Fizikos-technikos instituto vyresniuoju mok-
sliniu bendradarbiu. Kviet
e akademijos prezidentas J. Matulis, kita vertus,
po ²eimos i²tr
emimo ir J. Kubiliaus pad
etis universitete nebuvo tvirta. Dar-
boviet
es pakeitimas buvo formalus � skait
e tuos pa£ius kursus universitete,
dirbo su vyresniu�ju� kursu� studentais. 1955 organizavo tikimybiu� teorijos ir
skai£iu� teorijos seminar¡. �is seminaras veik
e kone pus²imti� metu� ir buvo
pagrindin
e lietuviu� matematiku� darbu� aptarimo vieta. Pats gilinosi i� mok-
sl¡. 1953 metais J. Linikas pakviet
e i� doktorant	ur¡ Matematikos institute.
Nuvyko parodyti savo rezultatus ir pasitarti. Institutas mielai priimtu�, bet
yra viena telegrama. I² LKP CK: �I� doktorant	ura J. Kubiliaus nerekomen-
duojame�. Apmaud¡ darbas gydo. J. Kubilius ir dirbo. 1956 metais J.
Matulis prane²
e � LKP CK jau nebesiprie²ina. �Neb
era kam prie²intis, dis-
ertacija jau yra. Tegu tik ginti netrukdo�. J. Kubilius daktaro disertacij¡
apgyn
e Maskvoje 1957 metu� spali�. Tai buvo didelis i�vykis � pirmoji matem-
atikos srities daktaro disertacija Lietuvoje. Jos rezultatai sugul
e i� mono-
gra�j¡ �Tikimybiniai skai£iu� teorijos metodai�. Knyga i²leista dukart rusu�
kalba, o uºsienyje net ²e²is kartus. Joje i²d
estyti tikimybin
es skai£iu� teorijos
pagrindai, ²i kryptis pl
etojama iki ²iol. Daug mokslo organizavimo veiklos
� vadovavimas aspirantams, r	upestis i²siu�sti gabiuosius i� matematinius cen-
trus, kad i�vair
etu� tematika. 1958 metais pagaliau pripaºinimas ir t
evyn
eje �
mokslo premija!

Tre£dali� ²imtme£io � rektorius!

1958 metais tams	us debesys susitelk
e vir² Vilniaus universiteto rektoriaus
� J. Bulavo galvos. J. Bulovas buvo politinio atlydºio rektorius, s
ekmingai
pasinaudoj¦s laisvesniu reºimo laikotarpiu ir atlietuvin¦s universitet¡ � buvo
atleista apie 100 nekvali�kuotu� atvyk
eliu�. Ta£iau partin
e valdºia atidºiai
steb
ejo universiteto gyvenim¡. Didelio atgarsio susilauk
e 1956 metu� V
eliniu�
min
ejimas Rasose, virt¦s tautine manifestacija, Partijos veik
ejai kritikavo
Lietuviu� literat	uros katedros veikl¡, kuri partijos veik
eju� nuomone, skleidºia
negatyvias mintis apie rusu� taut¡. Partin
e valdºia dair
esi naujo rektoriaus.
Apsistota prie J. Kubiliaus. Galima tik sp
elioti kod
el. Jaunas (tuomet 37
metu�), tod
el galb	ut paveikus, pripaºintas matematikas, nekelian£io pavojaus
ideologijai mokslo atstovas. 1958 metu� liepos 3 dien¡ J. Kubilius buvo paskir-
tas Vilniaus universiteto rektorium. Palengva susiklost
e ir sutvirt
ejo rekto-
riaus siekiniai: i²saugoti patikimus ºmones, paversti Universitet¡ lietuvi²ku
mokslo ir kult	uros centru, susigr¡ºinti istorij¡. Teprisimena link¦ paskubomis
spr¦sti, kad veikti reik
ejo respublikos ir s¡jungin
es partin
es-	ukin
es valdºios,
o ne autonomijos lauke! Universitetas prad
ejo labai intensyviai pl
estis sept-
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intajame de²imtmetyje. Kiek slenks£iu� minta ir varstyta duru�, kad 1968
metais prasid
etu� universiteto miestelio statybos Saul
etekyje! Arba kad uni-
versitetui sugri�ºtu� �ventu� Jonu� baºny£ia, buvusi �Tiesos� laikra²£io popieri-
aus sand
eliu, kurio grindis lauº
e sunkveºimiai. Septintajame de²imtmetyje
susiformavo ir sutvirt
ejo mokslinio tyrimo kryptys. Universiteto mokslo tary-
bose buvo ginamos 10 sri£iu� mokslo daktaru� ir 25 sri£iu� � mokslu� kandidatu�
disertacijos. Istorijos gr¡ºinimas i� universiteto bendruomen
es savimon¦ � lyg
bandymas ºvelgti pro ²armot¡ lang¡. Pirmiausia � maºa at²ildyta akut
e �
kuklus universiteto 380 metu� min
ejimas 1959 metais. Daugiau ir dr¡siau
� 1970 metais universiteto bibliotekos 400 metu� jubiliejus, kuriam ruo²tasi
trejet¡ metu�. Ir pagaliau � didºioji universiteto 400 metu� sukakties ²vent
e
1979 metais! Vargu ar kada universiteto ²vent
e dar taps tokiuo reik²mingu
visos Lietuvos i�vykiu kaip anuomet. �mon
es i²gyveno jausm¡, kad kitokia
istorija, kitos vertyb
es atveriamos vie²ojoje erdv
eje, kurioje buvo leidºiami
daugiausia monotoni²ki ideologiniai spektakliai. �vent
e baig
esi, bet nepra
ejo
� menininku� �. �imulyno, R. Gibavi£iaus, R. Jasudyt
es, V. Tru²io, V. Vali-
aus, A. Kmieliausko ir kitu� k	uriniai Filologijos fakultete tai vis tos ²vent
es
ºenklai. Ir J. Juzeli	uno simfonija �Cantus Magni�cat�, J. Marcinkevi£iaus
poema �Paºinimo medis�... Tikra senojo universiteto ºvaigºdºiu� valanda!

Nunquam otiosus

1991 metais Jonas Kubilius perdav
e rektoriaus skeptr¡ profesoriui Rolan-
dui Pavilioniui. Pasak
e kalb¡, apºvelg
e nueit¡ keli¡, primin
e, kad univer-
siteto bendruomen
e turi sutelktai siekti, kad universitetas gal
etu� didºiuotis
ne vien tik savo istorija. Buvo atgimimo, dideliu� poky£iu� metai. Universite-
tui reik
ejo naujo statuto, reik
ejo pertvarkyti vis¡ mokslo ir ²vietimo sistem¡.
Pertvarkyti, negriaunant, kas gero sukurta. Neketino likti nuo²alyje, bet
nebenor
ejo vadovauti. Jaunesn
e karta turi prisiimti atsakomyb¦. Ta£iau
vien steb
eti, kas vyksta, neteko. 1992 metais rink
eju� valia atsid	ur
e Seime,
pasirinko darb¡ Kult	uros ir ²vietimo komitete. Vienas pagrindiniu� darbu� -
Mokslu� akademijos statuto svarstymas ir pri
emimas. Laik
esi nuomon
es, kad
mokslinius tyrimus reikia labiau sieti su universitetais, o Mokslu� akademija
tur
etu� tapti veikiau kvali�kuotu� savo srities ekspertu� bendrija kaip yra Vakaru�
demokratijos ²alyse. Nuo1996 metu� � daugiau laiko prie darbo stalo, per
daugeli� metu� rinktu� knygu� apsuptyje. Kilo sumanymas apºvelgti, kaip Li-
etuvoje susik	ur
e matematikos tyrimo kryptys, mokyklos. Pasitelkus kolegas
parengta ir i²leista matematikos mokslo raid¡ po 1945 metu� apºvelgianti
knyga. Ra²yti tekstai studentams, mokslo straipsniai, apºvalgos ir atsimini-
mai.
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Minint profesoriaus septyniasde²imt penkeriu� metu� sukakti� jo mokiniai
sureng
e Palangoje tarptautin¦ skai£iu� teorijos konferencij¡. Po jos konferen-
cijos buvo rengiamos kas penkeri metai. 2011 metais i�vyko penktoji, pasku-
tinioji su profesorium.

Ir paskutinis i²kilmingas profesoriaus sukakties min
ejimas �v. Jonu� baºny£ioje.
Tuometinis universiteto Rektorius B. Juodka kreip
esi i� jubiliat¡: �Legen-

dini Vilniaus universiteto Rektoriau...�
Profesor
e V. Daujotyt
e prad
ejo savo kalb¡ taip: �M	usu�, susirinkusiu� i� �v.

Jonu� baºny£i¡ pagerbti Vilniaus universiteto Rektoriaus didºioji dalis yra jo
epochos universiteto aukl
etiniai. Epochos...�

Lietuvos prezidentas V. Adamkus pasak
e: �Neveltui 1979 metais, minint
Vilniaus universiteto keturia²imt¡sias metas Rektorius mokslo ir kult	uros
t¡s¡ palygino su mi²ko augimu. Tai, k¡ vertingiausio savyje sukaup
e seni
medºiai v
eliau perima su nauja j
ega, atkartoja atºalynas...�


