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Mokslo ir kultūros pasaulis 2021-aisiais mini
antropologės Marijos GIMBUTIENĖS ir 
ilgamečio Vilniaus universiteto rektoriaus 
Jono KUBILIAUS šimtąsias gimimo metines



Rektoriaus Jono KUBILIAUS šimtmečiui

Lietuva nesuvokia saves be Vilniaus Universiteto. Mes 
neįsivaizduojam Vilniaus Universiteto be jo ilgamečio 
Rektoriaus Jono Kubiliaus. Pasaulio matematikai 
neapsieina be tikimybės skaičių teorijos pradininko ir 
kūrėjo Jono Kubiliaus mokslo darbų.Tai plačių interesų 
žmogus. Eruditas. Mokslo filosofas. Neišsemiamas, nes 
pilnas žmogiškumo.Tai konstruktyvi, teigianti, kurianti 
asmenybė, mokslą, kultūrą suvokianti kaip tautos ug-
dymo, jos saviraiškos ir savigynos priemonę. Iš tikrū-
jų, Jono Kubiliaus vadovaujamas universitetas per tris 
dešimtmečius papildė Lietuvą mokslo žinių ir išminties, 
šviesos ir kūrybos. Pripildė atsparos, iš kurios ir išau-
go mūsų Atgimimas.Lenkiamės Profesoriui už Lietuvos 
auginimą. Tikriausiai nėra pasaulyje rektoriaus, kuris 
būtų laikęs universiteto skeptrą tridešimt trejus metus. 
Vargu, ar yra žmogus, kuris būtų taip įsimylėjęs Vilniaus 
Universitetą - ir jo idėją, ir jo senųjų rūmų ansamblį. 
Žavėjo Jono Kubiliaus tikėjimas, užsispyrimas ir aistra 
kovojant dėl mūsų Universiteto 400 metų jubiliejaus, o 
1979-aisiais ir paminint jį. Ši įspūdinga šventė dauge-
liui Lietuvos žmonių kėlė teisėtą pasididžiavimo jausmą, 
ryškino ir skatino išsivadavimo viltis. Buvo užauginta vis 
drąsėjanti ir laisvėjanti dvasia, per universitetą tauta 
ėmė indentifikuoti save, skleisti savo intelektualinę ir 
dvasinę potenciją, deklaruoti save pasaulyje. Visas šis 
procesas neįsivaizduojamas be Rektoriaus Jono Kubiliaus 
veiklos, be Jo drąsos ir išminties. Tai jau mūsų istori-
jos ir kultūros apibendrintas žmogus. Jis jau dvasios 
lentynoje – kaip KNYGA.

Justino MARCINKEVIČIAUS žodis,  
pasakytas prieš ketvirtį amžiaus.


