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SVEIKINAME

ALOYZA

VIDUGIRI

Per Kalédas septyniasdesimt penktasias metines paminéjo zinomas Lietuvos dia-

lektologas Aloyzas Vidugiris.
Tai nepaprasta data kiekvieno zmogaus gyvenime, 0 miisy vyresniajam kolegai —

dviguba Sventé, nes jau 50 mety Vidugiris dirba Lietuviy kalbos institute, Kalbos

istorijos ir dialektologijos skyriuje. Jis yra Lietuviy kataliku mokslo akademijos
(LKMA) narys, Lietuvos Respublikos mokslo premijos ir valstybinés Jono Basanaviciaus premijos laureatas. Aloyzas Vidugiris — zymiausias Zictelos ir Laziinu - tolimiausiy lietuviy kalbos saly — tyrinétojas. Nors per Simtmeti Gudijos lietuviy Snektas tyrinéjo daugiau negu Simtas jvairiy valstybiy mokslininky, ne kiekvienas ig ju
galety pasisakyti net kelis desimtmedius buves siy snekty nykimo ir mirties liudinin-

kas. Vidugiris daug tyrinéjo pietrytinio lietuviy kalbos ploto pakra&¢io tradicines snektas Saléininku, Vilniaus, Sirvintu, Varanavo, Astravo, Jurotiskiy, [vijos, Zietelos, Séiucino, Gardino ir kituose rajonuose. Jis yra gyva Sio kraSto istorijos, kalbos ir vietiniu
zmoniy gyvenimo enciklopedija.
Aloyzas Vidugiris gimé 1928 metais, Panevézio rajone, Karsakiskio parapijoje, Ga-

kiiny kaime (dabar Tautvilai). 1954 metais, baiges Vilniaus pedagogini instituta, pra-

dejo dirbti Lietuviy kalbos institute. 1962 metais apgyné humanitariniy moksly daktaro disertacija Zietelos lietuviy tarmé. Duomenis Aloyzas Vidugiris ketverius metus
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rinko Zietelos kraSte. Disertacijos oponentas Juozas Bal¢ikonis pazyméjo, kad tai
yra pirmas baigian¢ios nykti idomios tarmés platus aprasymas. Jis pabrézé: ,,Darbas
atliktas su dideliu ripestingumu ir atsidéjimu, tikrai vertas, kad jis bity iSspausdintas mokslo reikalams [...] Ne pro Salj bity duoti visa tarmés leksika“. Pasizymédamas
ypatingu pasiaukojimu periferinéms Snektoms ir pastovumu, ir $j pasitilyma Aloyzas
Vidugiris igyvendino praéjus nuo disertacijos gynimo keturiems desimtmeciams.
Kaip Lietuviy kalbos tarmiy chrestomatijos (1970 m.) ir Lietuviy kalbos atlaso
(t. 1-3, 1977-1991 m.) bendraautoris, kalbininkas uzraSé daug Snekty teksty, dalyvavo daugelyje ekspedicijy, tvarke tarmiy jraSus. Vienos ekspedicijos metu Varanavo
rajone, Ramu¢iy kaime, buvo net sumuStas vietiniy chuligany. 1988

metais Aloyzas

Vidugiris aktyviai dalyvavo kuriant ,, Vilnijos* draugijq ir buvo jos tarybos narys, konsultantas. Daugelio mokslo ar mokslo populiarinimo knygu recenzentas, redakciniu
komisijy narys.

Nors ir ne visada stiprios sveikatos, miisy Kolega yra nepaprastai darbStus: Aloyzas Vidugiris — devyniy knygy autorius ar bendraautoris, paraSé 135 mokslinius straipsnius, apie 90 populiariy straipsniy. [spidingas Siy darby saraSas i8spausdintas 2003
mety Lietuviy kataliky mokslo akademijos MetrasStyje (t. 23, p. 599-608). Vien Lietuvin kalbotyros klausimams Vidugiris paraSé 22 straipsnius, kurie i8spausdinti devyniolikoje numeriy (t. 2-46). Daug straipsniy paskelbta Kalbos kultiroje, taip pat Baltistikoje, Lietuvos TSR MA darbuose, Gimtojoje kalboje, Miisy kalboje, Moksle ir gyvenime,
mokslo, kraStotyros darby rinkiniuose ir kitur. Ir straipsniai, ir patys didZiausi jo
darbai skirti periferinéms lietuviy tarméms. Tai — Laziiny tarmés zodynas (su Jonu
Petrausku,

1985 m.), Laziiny tarmés tekstai (su Jonu Petrausku,

1987 m.), Zietelos

Snektos Zodynas (1998 m.). Netrukus pasirodys monografija — Zietelos lietuviy Snekta:
‘fonetika ir morfologija, taip pat Dieveniskiy snektos Zodynas (su Danguole Mikuléniene, Kaziu Morkinu, Laima Grumadiene).
ISskirtinos bent septynios Aloyzo Vidugirio mokslinio darbo kryptys: dialektolo-

gija (fonetika, morfologija, sintaksé), istoriné dialektologija, leksikologija, onomastika, dvikalbysté ir daugiakalbysté (sociolingvistika), lietuviy kalbos tyrinéjimo istorija, kalbos kultiira.

Pristatydamas Zietelos Snektos Zodynq, Sio zodyno redaktorius ir ilgametis autoriaus biciulis Antanas BalaSaitis raSé: ,,Pasirinkes sunkesnj mokslininko kelia, negu
apginti savo gimtosios tarmés apraSa, Vidugiris, tyliai ir nuosekliai dirbdamas, pastaté paminkla Zietelai“. Ne tik Zietelai. Pirmiausia savo kraStui, savo kalbai. Ir paciam sau.
Bukit sveikas ir darbingas dar ilgus metus!
Kazimieras Garsva

