
In Memoriam

Lietuvos ehrologq bendruomeng sukre-
te skaudi netektis. 2007 m. birLelio 27 d.
mire vienas iSkiliausiq Lietuvos etnologU,

Jono Basanaviiiaus premijos laureatas ha-
bilituotas daktaras luozas Kudirka. Palai-
dotas Kairenq kapinese.

Busimasis etnologas gime 1939 m. per
]uozines SkriaudZiuose (Prienq r.). Vaikys-
te nebuvo lengva. Vieneriq metq jis nete-
ko tevo, o visa tevo gimine buvo emigra-
vusi i JAV, motinos brolis buvo iSsiqstas i
lageri, o jo Seima i5tremta... Sovietine val-
dZia sunkiomis ekonominemis sankcijomis
ir Ziauria moraline prievarta atkakli4 jo
motin4 itikinejo stoti i kolfrkl. Vis delto
nors glwenimo aplinkybes buvo nepalarL-
kios, J. Kudirka, padedamas ir palaikomas
motinos, su jam bfrdingu uZsispyrimu sie-
ke viduriniojo mokslo. Baiggs SkriaudZiq
septynmetq (1947-7954) ir Veiveriq viduL-
ring (1954-1958) mokykl4, jis nusprende
mokytis toliau. Kadangi nebuvo komjatr-
nuolis, neturejo galimybes siekti mokslo.

JUOZAS KUDIRKA
(1939 03 19-2007 06 21,)

Tik dvejus metus padirbejqs geleZinkelle
jis galejo praverti Vilniaus universiteto du-
ris, pasirinkti istorijos specialybq. Eaiggs
tris kursus, perejo i neakivaizdini skyriq ir,
dirbdamas bibliotekininku Lietuvos rnoks-
Io akademijos bibliotekoje, restauratoriu-
mi Lietuvos istorijos ir etnografijos (dabar
Nacionalinis) muziejuje, studijavo toliau.
1965 m. jis baige Vilniaus universitet4 ir
lgijo istoriko speciaiybq. Jo diplominis dar-
bas ,,Veiveriq mokytojq seminarij a" po
penkeriq metq buvo iSleistas atskiru leidi-
niu (1996 m. Sia tema buvo iSleista dar vie-
na knyga). Baiggs studijas, J. Kudirka dir-
bo Lietuvos istorijos ir etnografijos
muziejaus Etnografijos skyriaus vyresniuo-
ju moksliniu bendradarbiu, o 1966 m. isto-
jo i Lietuvos mokslq akademijos Istorijos
instituto aspirantur4. Kadangi senelis ir
trys senelio broliai buvo puodZiai, emesi
tyrineti jau paZistam4 puodininkystes ama-
t4. Gana greit,1969 m., jis apgyne istori-
jos mokslq kandidato (veliau nostrifikuo-



216

ta kaip humanitariniq mokslq daktaro) di-
sertacijq,,Puodininkyste Lietuvoje,,.
1,973 rn. ji buvo iSleista atskira knyga. Ap-
gyngs disertacijq,J. Kudirka ketverius me-
tus dirbo Lietuvos mokslo akademijos Is-
torijos instituto Etnografijos sektoriuje
(dabar - Lietuvos istorijos instituto Etno-
logijos skyrius) - tyre miSko verslus. Tyri-
mas buvo publikuotas leidinle Id lietuuitl
kultilros istorijos (t.12, Valstieii4 zterslai, stu-
dija ,,Mi5ko verslai"). 1974m. dirbo Lietu-
vos mokslo akademijos Filosofijos, sociolo-
gijos ir teises institute. Parade straipsniq
apie M. Akelaidio, L. A. Jucevidiaus,
A. Tatares visuomenines paZiuras, fuo me-
tu pirmasis Lietuvoje i Vytaut4 ir Gedimi-
nE paZvelge kaip i politikus. 1980 m. del
politiniq paLitut4 turejo keisti darbovietq.
Iki pat pensijos (1997 m.) dirbo Lietuvos
liaudies kultlros centre (buvgs LTSR
mokslinis metodinis centras). Per pirm4ji
savo darbo Lietuvos liaudies kulturos cen-
tre dedimtmeti jis daugiausia domejosi tau-
todaile. Moksl4 siejo su taikomEja veikla.
Savo patirtimi J. Kudirka su tautodailinin-
kais dalindavosi jo organizuotuose puo-
dZiq, akmenkaliq, medZio droZejq ir kitq
tautodailes sridiq seminaruose. Per vien4
seminar4 sukurtas smulkiosios architekt0-
ros parkas apra5ytas knygeleje Saliininke-
li4 smulkiosios architektilros ansamblis
(1989 m.). Be seminaru,, organizuotos ir
mokslines konferencijos, kuriq medLiaga
buvo spausdinama atskirais leidiniais. Su-
daryti straipsniq rinkiniai: Tradicija iiuo-
laikinej e lietuai4 liaudies dailej e (1982), Liau-
dies meno saaitumas (1984), Meno aerslai
(1987), Spalaa lietuuitl linudies mene (1988),
Lietuai4 liaudies paproiiai (199I).

Labai svarbus J. Kudirkos atlikti Vil-
niaus verbq tyrimai. Tarp verbq ri5ejq jis
buvo puikiai paZistamas. Daugiamediq ty-
rimq rezultatas - keturkalbe knyga Vilniaus

uerbos (illeista1993 m.). Tyrineta ne tik su-
augusiqjq kultdra. Tai liudija ir j. Kudir-
kos knygos: Vaik4 dirbiniai: Iiaudies menas
(iSleista 1985 m.), Vaikai ir liaudies knrvba
(iSleista 1989 m.). Tautodailes tyrinejimus
apvainikavo apZvalgine bibliografija Lie-
tuai4liaudies meno ialtiniai (idleista 1985 m.)
ir Liaudies dailes tyrinejimo programa (idleis-
ta 1990 m.).

Be to, J. Kudirka - ir liaudies sportiniu
i,aidirrrr4 propaguotojas ir populiarintojas.
]\uo 1984 m. Saldininkq rajone jis pirma-
sis Lietuvoje organizavo liaudies sportiniq
Zaidimq dienas. 1993 rn. iSleistas ir leidi-
nys Lietuai4 sportiniai laidimai. Tai pirma-
sis ir iki Siol vienintelis tokio pobfldZio
mokslinis leidinys Lietuvoje.

Lietuviq tautinio atgimimo laikotarpis
prasidejo beveik tada, kai buvo propaguo-
jami ir tyrinejami paprodiai. Viena ii dau-
giausia prie lietuviq dvasinio atgimimo
prisidejusiq knygeliq - Motinos diena
(1-asis leid. pasirodd 1989, 2-asis -
1.994 m.). 1989 m. pasirode pirmoji kny-
gele Kuiitl stalas (2-asis leid. 1990, 3-iasis -
1,998 m.), po metq - Kuiir4 naktis ir
7993 m. - monografija Lietuaiikos KtLiios
ir Kaledos. PastarEjE hyga, kartu su prie-
du ,,Lietuvi5kos Kudios: istorine lyginamoji
apLvaIga" (1994 m.) 1995 m. jis apgyne
kaip humanitariniq mokslq etnologijos
krypties habilituoto daktaro disertacij4.
Taip pat iSleistos ir kitos kalendorinems
Sventems skirtos knygeles: Velyk4 iaentds
(1990, 2-asis leid. 7992), lonines, Velines
(abi 1991), U1gaaenes (1992), metodinis dar-
bas Paproiiai ir kaimo kultilra (1996),lurgi-
nes (1997, du leidimai).

Etr:rologas pasirlpino ir Lietuvos etni-
nes kulturos vadoveliu anglakalbiams
skaifytojams. ]is i5leido knygelq The Lithu-
nnians - an Ethnic Portrait (1991).I. Ku-
dirkai ypad riipejo Baltarusijos lietuviq



kult0ra. Labai reikdmingos jo knygos Apso
ir Pelefu4lietuaiileoji kultilra (199n, Plikia kni-
mo paprodiai (1998). Tai beveik trisdeSim-
ties metq etnologo lauko tyrimq rezulta-
tas. Kelios knygos dar laukia leidejq.

|. Kudirkos vardas tarp etnologq tapo
darb5tumo sinonimu. Niekada neplaukgs
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pasroviui, ryltrngai kovojgs uZ lietuviq et-
nin6s kultiiros iSlikim4 jis kantriai siekd sa-

vo tikslo. Jis dirbo tai, ko labiausiai reikejo
Lietuvai. Tikiu, kad jo atminimas bus gy-
vas ne tik amZininkq, bet ir ateities etno-
logq Sirdyse.

Zituytts Saknys


