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In memoriam: Ipolitas Ledas

Atsisveikinome su buvusiu darbuotoju, filosofu ir 
bibliografu Ipolitu Ledu. Bibliotekoje Ipolitas dirbo 
Mokslinės informacijos skyriuje. Savo asmeninės bib-
liotekos klodais, per daug metų įgyta filosofo, biblio-
filo patirtimi mielai dalijosi su kolegomis sprendžiant 
bibliografinius klausimus – ieškant retesnių šaltinių, 
identifikuojant nepasirašytų straipsnių, žinučių auto-
rius. Atsimename jį kaip visada ramų, su šypsena. Jis 
puikiai žinojo kultūros istoriją ir mielai pasakojo apie 
įdomius nutikimus šia tema Vilniuje.

Ipolitas Ledas gimė 1935 m. spalio 4 d. Višakio 
Rūdos miestelyje (Marijampolės apskrityje), mokyklą 
lankė Kudirkos Naumiestyje. Aukštojo mokslo kryp- 
timi pasirinkęs elektrotechnikos specialybę, po pirmo-
jo kurso persigalvojo – ir pasirinko savo „viso gyvenimo 
meilę“ – lietuvių kalbą. Sėkmingai baigė lituanistikos 
specialybę. Dar studijų metais susižavėjo teatru –  
dalyvavo studentų teatro vaidinimuose, tačiau meilė 
knygai ilgainiui pasiglemžė visą Ipolito dėmesį. Save 

mieliau vadindavo „knygiumi“, ne „bibliofilu“, kruopščiai kaupė asmeninę biblioteką, dalyva-
vo Vilniaus knygos bičiulių klubo veikloje. Meilė knygai ir kalbai gražiai derėjo su filosofiška 
mintimi – kartu su bendraminčiais Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje ėmė leisti žurnalą 
„Problemos“. Redaktorių kolegijoje Ipolitas darbavosi 1967–1973 m., redagavo tekstus, rengė 
publikavimui šaltinius, skelbė darbus ir kituose lietuviškuose žurnaluose, knygose. Vilniaus 
universitete skaitė filosofijos kursą. Kartu su bendraminčiais rūpinosi lietuvių kalbos teisėmis 
Lietuvoje, toliau domėjosi lietuvių kalbos istorija, kaupė knygas, ikonografinę medžiagą, bib-
liografines žinias apie žymų kraštietį Vincą Kudirką. Šiomis žiniomis ir sukaupta medžiaga  
Ipolitas buvo pakviestas pasidalinti su mūsų bibliografėmis – bibliotekoje buvo rengiama Vinco 
Kudirkos literatūros rodyklė. Su kolegėmis Giedre Mikniene ir Rasa Pukėniene Ipolitas dirbo 
2004–2010 metais, Vinco Kudirkos literatūros rodyklė buvo išleista 2004 m. Tada su Jadvyga 
Kulikauskiene pradėjo rengti Jono Basanavičiaus literatūros rodyklę. Papildymus V. Kudirkos 
rodyklei Ipolitas rinko ir toliau, jau ir nebedirbdamas bibliotekoje. Apie Ipolitą jubiliejiniame 
straipsnyje daug parašė jo bendradarbis Povilas Saudargas.1

1 Saudargas, Povilas. Filosofas, bibliofilas, bibliografas. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2007, [t.] 2005/2006,  
p. 173–175.
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2015 m. rugpjūčio 14 d. Ipolitas išėjo iš šio pasaulio, palikęs savo surinktą lituanistinę bib- 
lioteką, apie 60 straipsnių filosofijos, kultūros, kalbos klausimais, norą Lietuvos didžiavyrių 
Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos bibliografijas matyti kuo išsamesnes. Amžino atilsio vieta 
pasirinko gimtinę, šalia savo tėvų.
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