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JUOZAS BARZDAms

(1922-1984)
1984 m. gruodžio 1 d. mirė pedagogas ir mokslininkas, Lietuvos fi
losofinės ir ateistinės minties tyrinėtojas, aktyvus mokslinės materialis
tinės minties propaguotojas filosofijos mokslų daktaras profesorius Juo
zas Barzdaitis.
Juozas Barzdaitis gimė 1922 m.
gegužės 18 d. Šakiuose darbinin
kų šeimoje. Mokėsi. šakių gimna
zijoje. Nuo penkiolikos metų va
saros atostogų metu dirba sezoni
niu darbininku. 1940 m. sausio
mėn. Juozas Barzdaitis įstoja į po
grindinę komjaunimo organizaci
ją. Atkūrus Tarybų valdžią Lietu
voje, jis skiriamas Lietuvos LKJS
CK komjaunimo organizatoriumi
Šakių gimnazijoje. Išvijus hitleri
ninkus iš Šakių rajono, 1944 m.
rudenį vėl dirba komjaunimo dar
bą mokykloje. 1945 m. pradeda
dirbti LKP šakių apskrities komi
teto instruktoriumi. Susidūrime su
buržuaziniais nacionalistais sunkiai sužeidžiamas.
1945 m. Juozas Barzdaitis įstoja
į Vilniaus valstybinį universitetą,
Teisės fakultetą. Studijuodamas
jis kartu dirba komjaunimo darbą:
1946-1947 m.- VLKJS CK kom
jaunimo organizatorius universitete, 1947-1950 m.- Lietuvos LKJS Vil
niaus miesto komiteto pirmasis sekretorius.
1950 metais baigęs universitetą, Juozas Barzdaitis paliekamas uni
versiteto Dialektinio ir istorinio materializmo katedroje pedagoginiam
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darbui. Per 25 metus, dėstydamas dialektinį ir istorinį materializmą, fi
losofijos istoriją, mokslinio ateizmo pagrindus, jis nuėjo kelią nuo asis
tento iki profesoriaus. 1975 m„ pablogėjus sveikatai, pereina į Lietuvos
TSR Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutą, kur
iki mirties dirba vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.
Juozas Barzdaitis aktyviai dirbo mokslinį darbą. Jo mokslinių interesų
centre - materialistinės ir ateistinės minties raida Lietuvoje. Pagrindinį
dėmesį skyrė ikiproletarinio ateizmo XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje
tyrimams. 1961 m. jis parašė ir apgynė kandidatinę disertaciją „XIX a.
pabaigos-XX a. pradžios Lietuvos ateistinė mintis apie religijos kilmę".
Jos pagrindu išleista ir pirmoji Juozo Barzdaičio monografija „Ateizmas
Lietuvoje (Trumpa istorinė apžvalga)" (1967 m.). Tolesnių tyrimų rezul
tatas - filosofijos mokslų daktaro disertacija „Ateistinė mintis Lietuvoje
(XIX a. pabaiga ir XX a. pradžia)", kurią apgynė 1971 m. Šių tyrimų
rezultatus mokslininkas paskelbė trijose stambiose monografijose: „Reli
gijos kilmė ir kitimas" (1976 m.), „Ateizmo tradicijos Lietuvoje"
(1980 m.), „Visuomeninis religijos vaidmuo" (1981 m.).
Dirbdamas Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, Juozas Barzdai·
tis parašė monografiją apie Vladislovo Dembskio ateistines pažiūras,
straipsnių seriją apie Jono Biliūno materialistines pažiūras, rengė me
džiagą „Lietuvos filosofijos šaltinių" II tomui, skyrius kolektyvinei mo
nografijai apie krikščionybės socialinį vaidmenį Lietuvoje, prisidėjo prie
ateistinės minties Lietuvoje chrestomatijos „Krikščionybės kritika, laisva
manybė ir ateizmas Lietuvoje" rengimo. Susidomėjęs krikščionybės įve
dimo Lietuvoje socialinėmis priežastimis, tyrinėjo Gedimino pažiūras į
krikščionybę. Šių tyrinėjimų rezultatas - monografijos „Gedimino laiškai
ir krikščionybė" rankraštis.
Daug mokslinių straipsnių Juozas Barzdaitis paskelbė Lietuvos TSR
aukštųjų mokyklų „Mokslo darbų" serijoje „Filosofija", „Problemose",
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos „Darbuose". Bendradarbiavo „Mažojoje
lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje", „Lietuviškojoje tarybinėje enci
klopedijoje", parengė dalį „Ateizmo žodyno" (1978), skelbė straipsnius
„Komuniste", „Tiesoje" ir kituose leidiniuose. Savo mokslinių tyrimų iš
vadomis jis dalijosi mokslinėse ir mokslinėse-praktinėse konferencijose,
savo darbų problematika skaitė pranešimus ideologiniams darbuotojams,
paskaitas darbo žmonių kolektyvams.
Juozo Barzdaičio moksliniams tyrimams būdingas nuoseklus marksis
tinis požiūris vertinant ankstesnių kartų idėjinį palikimą ir dabarties dva
sinio gyvenimo reiškinius. Jo moksliniai darbai - reikšmingas įnašas į
marksistinį dvasinio gyvenimo raidos Lietuvoje tyrinėjimą. Jis vienas iš
pirmųjų atskleidė gilias materialistinės minties ir ateizmo tradicijas Lie
tuvoje. Analizuodamas ikiproletarinių ateistų pažiūras, profesorius pa
rodė ne tik jų ribotumą, kurį Lietuvoje sąlygojo istorinės raidos ypatybės
ir ikiproletarinių ateistų klasinės bei ideologinės pozicijos, bet ir tuos
bruožus, kurie buvo labai reikšmingi tolesnei ateis�inės minties raidai,

JUOZAS BARZDAITIS (1922-1984)

123

kuriuos perėmė ir išplėtojo marksistiniai ateistai. Analizuodamas krikš
čionybės socialinį vaidmenį Lietuvoje, jis vertino jį konkrečiai istoriš
kai, parodydamas, kada ir kaip krikščionybė prisidėjo prie feodalinių
santykių įtvirtinimo, kultūros raidos, kada ir kaip bažnyčia ir dvasinin
kija stabdė visuomenės pažangą, kultūros sekuliarizaciją, lietuvių nacijos
formavimąsi. Juozo Barzdaičio darbai reikšmingi šių dienų ideologinėje
kovoje su buržuazine propaganda, ypač su jos klerikaline atmaina.
Profesorius Juozas Barzdaitis daug nuveikė moksliniame-organizacinia
me ir moksliniame-leidybiniame darbe. 1969-1975 m. vadovavo univer
siteto Filosofijos istorijos ir ateizmo katedrai. Buvo Lietuvos TSR
aukštųjų mokyklų „Mokslo darbų" serijos „Filosofija" vyriausiasis re
daktorius, „Problemų" leidinio organizatorius ir pirmasis vyriausiasis
redaktorius (1968-1973 m.), vėliau - šio leidinio vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojas.
Juozas Barzdaitis aktyviai dirbo rengiant jaunus mokslinius kadrus.
Lietuvos TSR aukštosiose mokyklose dirba mokslininkų, kurių kandida
tinių disertacijų vadovas buvo profesorius Barzdaitis. Daugeliui ginan
čiųjų disertacijas jis buvo reiklus ir geranoriškas oponentas ar recen
zentas.
Susiejęs savo gyvenimą su komunistų partija 1946 m., Juozas Barzdai
tis ne kartą buvo renkamas į Vilniaus valstybinio V. Kapsuko univer
siteto partinį komitetą, vadovavo Filosofijos, sociologijos ir teisės insti
tuto partinės organizacijos biurui. Jis buvo Lietuvos KP Centro Komiteto
neetatinis lektorius, ateistinio darbo koordinavimo tarybos prie Lietuvos
KP Centro Komiteto narys. Jis aktyviai dirbo „Žinijos" draugijoje, TSRS
Filosofų draugijos Lietuvos skyriaus biure.
Už aktyvų pedagoginį ir visuomeninį darbą Juozas Barzdaitis apdo
vanotas „Garbės ženklo" ordinu, medaliais. 1982 m. jam suteiktas Lietu
vos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.
Juozo Barzdaičio asmenybė neišsisėmė jo moksliniu, pedagoginiu ir
visuomeniniu darbu. Jis buvo puikus dainininkas, grojo keliais instru
mentais, rašė dainas, kūrė eilėraščius. Visada tryško naujomis idėjomis,
sumanymais, pasiūlymais, kuriais patraukdavo ir savo darbo draugus. Jį
pažinojllsių atminty Juozas Barzdaitis išliks kaip aktyvus komunistas,
vaisingas mokslininkas ir pedagogas, ryški asmenybė.
B. Deksnys
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