
Lietuvos muzikologas, obojininkas, muzikos pedagogas, habilituotas humanitarinių mokslų 

daktaras. Gimė 1911-01-07 Urvinių kaime, Šakių rajone. Mirė 1994-12-03, palaidotasVilniuje.  

1929–1933 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo klasikinę filologiją. 1939 m. baigė 

Kauno konservatorijos obojaus ir karinio orkestro dirigavimo specialybes. Nuo 1939 m. iki 1954 m. 

grojo Vilniaus filharmonijos, Vilniaus operos, LTSR operos ir baleto teatro orkestruose. Nuo 1945 

m. dėstė muzikos istorijos disciplinas Vilniaus (vėliau LTSR valstybinėje) konservatorijoje, vedė 

obojaus ir karinio orkestro dirigavimo klases. 1953–1988 m. – Muzikos istorijos katedros vedėjas. 

1948–1964 m. vadovavo LTSR kompozitorių sąjungos muzikologų sekcijai. Dirbo ir muzikos 

publicisto bei kritiko darbą. 1959 m. Leningrado konservatorijoje jam suteiktas meno mokslų 

kandidato laipsnis, 1968 m. – menotyros mokslų daktaro laipsnis. 1969 m. J. Gaudrimui suteiktas 

profesoriaus vardas. 1972 m. išrinktas LTSR Mokslų akademijos tikruoju nariu.  

1948–1964 m. – LTSR kompozitorių sąjungos valdybos ir sekretoriato narys, Muzikologų 

sekcijos pirmininkas. Lietuvių muzikologijoje suformavo muzikos istorijos disciplinos 

pedagoginius ir mokslinius pagrindus. Muzikologinių tyrimų pagrindinė sritis – XIX–XX a. 

Lietuvos muzikinė kultūra ir istorija. 

Pagrindiniai mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti trijų tomų veikale „Iš lietuvių muzikinės 

kultūros istorijos“ (1958–1967; pirmoji knyga aprėpia 1861–1917 m., antroji – 1917–1940 m., 

trečioji, parengta 17 autorių, – 1940–1965 m.). Parašė knygas: „Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir 

muzikologai“ (1971, 2-as papildytas leidimas 1988 ), „Balys Dvarionas“ (1960), „M. K. Čiurlionis“ 
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(kartu su dailininku Augustinu Savicku, 1965, 1974). Paskelbė apie 300 mokslinių straipsnių 

lietuvių muzikinės kultūros klausimais, taip pat apie žymius lietuvių kompozitorius ir meno 

veikėjus. Parašė muzikos vadovėlius X–XI klasei (bendraautoris K. Jasinskas, 1968) ir IX–XI klasei 

(bendraautoriai K. Jasinskas ir A. Tauragis, 1969, 1987), vadovėlio muzikos mokykloms „Vakarų 

Europos muzikos literatūra“ (1958) vienas iš autorių.  

1965 m. suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo vardas, 1968 m. apdovanotas LTSR 

valstybine premija. 
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