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Literatūros kritikas, literatūrologas 

 

Mokėsi Biržų bei Vilkijos gimnazijose. Studijavo 1946–1948 m. Kauno universitete, 

(pašalintas už netinkamas pažiūras), 1949–1952 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos 

fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1952–1955 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantas, 

apsigynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. 1978 m. filologijos mokslų daktaras. 

Dirbo 1948–1949 m. Biržų bibliotekos vedėju, 1949 m. „Tarybų Lietuvos“ redakcijoje 

Kaune. Dar studijuodamas 1950–1952 m. buvo savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos 

kritikos skyriaus vedėjas. 1955 m. priimtas į LTSR rašytojų sąjungą. Nuo 1955 m. Lietuvių kalbos 

ir literatūros instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1957–1990 m. vyresnysis mokslinis 

bendradarbis, 1991–1997 m. Naujosios literatūros skyriaus vadovas, instituto tarybos pirmininkas. 

1983–1987 m. dėstė Vilniaus universitete. Buvo Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato 

ir Senato narys, 1992–1995 m. Lietuvių literatūros katedros vedėjas, profesorius, 1991–2001 m. 

VDU ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jungtinės doktorantūros komisijos pirmininkas. 

1991 m. kartu su kitais įkūrė Lietuvos piliečių chartiją ir jai vadovavo. Mokslinių tyrimų kryptys: 

lyginamosios literatūros istorijos mokslo aspektai, ryšiai su kitomis kultūromis, XX a. lietuvių 

literatūra. 

Apdovanotas 1969 m. Lietuvos valstybine premija, 1981 m. Lietuvos valstybine premija už 

monografiją „Kazio Borutos kūryba“, 1988 m. Simonaitytės vardo literatūrine premija, 1996 m. 

Lietuvos mokslo premija, DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1998), Lietuvos nepriklausomybės 

medaliu (2000). 2012 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įsteigė Vytauto Kubiliaus 

premiją, kuri skelbiama kasmet lapkričio 23 d. už pastarųjų metų darbus literatūros kritikos ir 

mokslo lauke. 

Parašė per trisdešimt knygų, yra daugelio knygų bendraautorius. XX a. įrašytas pamatinių 

knygų pavadinimuose: „XX amžiaus lietuvių poetai“ (1980), „XX amžiaus lietuvių lyrika“ (1982), 

„XX amžiaus literatūra“ (1995). Parašė monografijų apie iškilius lietuvių rašytojus  T. Tilvitį, J. 

Janonį, S. Nėrį, K. Borutą, I. Simonaitytę, J. Aistį, A. Vaičiulaitį, O. Pleirytę-Vaidilutę, K. Puidą. 

Parašė laiškų, novelių. 

Kritikos straipsnius pradėjo spausdinti nuo 1949 m. Gausus jo mokslinis palikimas ir 

periodikoje (vien „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ 180 straipsnių). Reikšmingos mokslinės 

publikacijos skelbtos Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitur. 

Įvairiuose straipsniuose, monografijose jis iškėlė kūrėjo asmenybę: būdingą eseistinį metaforinį 

stilių, estetinį vertinimą, psichologinę kūrybos interpretaciją.  

Bendradarbiavo leidiniuose: „Akiračiai“, „Amžius“, „Apžvalga“, „Atgimimas“, „Darbai ir 

dienos“, „Dialogas“, „Diena“, „Dienovidis“, „Draugas“, „XXI amžius“, „Gairės“, „Gimtoji kalba“, 

„Gimtasis žodis“, „Į laisvę“, „Kauno laikas“, „Knygnešys“, „Knygų aidai“, „Kultūros barai“, 

„Lietuvos aidas“, „Lietuvos žinios“, „Literatūra ir menas“, „Lituanistica“, „Metmenys“, „Metai“, 

„Mokslo Lietuva“, „Mūsų pastogė“, „Naujasis dienovidis“, „Naujasis židinys-Aidai“, „Naujos 

knygos“, „Nemunas“, „Pergalė“, „Santara“, „Sargyba“, „7 meno dienos“, „Sietynas“, „Šiaurės 

Atėnai“, „Šiaurės Rytai“, „Švyturys“, „Teatras“, „Tėvynė“, „Tiesa“, „Tremtinys“, „Valstiečių 

laikraštis“, „Varpas“, „Veidas“, „Vilniaus balsas“, „Vilnius“, „Voruta“ ir kt.  
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