kauskas, o J. Ochmanskio nucita mokslo kelia graZiai pristaté velionio kolega

Janas Jurkiewiczius.
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TATJANA BULYGINA

(1929-2000)

2000 m. balandzio 19 diena Maskvoje po sunkios ligos miré Tatjana Bulygina
(Smeliova). Netekome Zymios lietuviy kalbos tyréjos, nuosirdZios miisu tautos

biciules.

T. Bulygina gimé 1929 m. geguzés 16 dienqg Maskvoje. 1951 m. baigé Maskvos universiteto anglu kalbos specialybe. Artimiausi jos studiju draugai buvo
veliau pagarseje, gerai ir Lietuvoje zinomi rusy mokslininkai: orientalisté Tatja-

na Jelizarenkova, indoeuropeistas Viaéeslavas Ivanoyas, tais paCiais metais sla-

vistikos specialybe baiges Vladimiras Toporovas.
Profesoriaus Michailo Petersono vadovaujama T. Bulygina kandidatine disertacija paraSo apie dabartinés literatiirinés lietuviu kalbos junginius su kilmininku. Disertacijos tema straipsni ji paskelbia ir ,,Lietuviu kalbotyros klausimuose* (1959, 2, p. 90-108). 1960 m. apgynusi disertacija, T. Bulygina ypa¢é
atsideda kalbos mokslo teorijos klausimams. 1964 m. ji paskelbia studija apie
Prahos lingvisting mokykla (kn.: Osnovnye napravlenija strukturalizma. M., 1964,
p. 46-126). 1968 m. iSspausdinamas jos tyrinéjimas, skirtas gramatiniy opoziciju problemoms (kn.: Issledovanija po obS¢ej teorii gramatiki. M., 1968, p. 175—
231). Lietuviu kalbos tyrinétojams ypaé svarbus T: Bulyginos darbas ,,Dabartinés lietuviy literattirinés kalbos morfologiné ZodZio struktiira® (kn.: Morfologi€eskaja struktura slova v indoevropejskich jazykach. M., 1970, p. 7-70), kuriame pirma karta paméginta struktiriskai aprasyti lietuviu kalbos zodzio morfologing sandara.
1977 m. atskira knyga paskelbiamas svarbiausias T. Bulyginos veikalas ,,Morfologiniy modeliy teorijos problemos“ (Problemy teorii morfologiéeskich modelej. M., 1977). Siame veikale kaip pagrindiné lingvistiné medZiaga autorés
pasirinkta rusy ir lietuviy kalbos. 1980 m. uzZ 8i darba T. Bulyginai buvo suteiktas filologijos moksly daktaro laipsnis.
Tdomiy straipsniy T. Bulygina paskelbé sakinio semantikos, semiotikos klausimais. Kartu su sinumi Aleksejum Smeliovu ji i rusu kalba iSverté semiotikos
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pradininko Charleso Sanderso Peirceo veikala ,,Speculative grammar“ (kn.: Se-

miotika. M., 1983, p. 151-210).

Nuo 1954 metu iki mirties T. Bulygina dirbo Rusijos moksly akademijos Kalbotyros institute. Maskvos universitete ji yra désdiusi lietuviu kalba. Jai teko

vadovauti ir oponuoti lituanistinéms disertacijoms, skaityti praneSimus baltisty

konferencijose. Paskutinis T. Bulyginos lituanistinis darbas — straipsnis ,,Lietuviu kalba, kuri ji parae Kalbotyros instituto rengiamam daugiatomiui veikalui
,,Pasaulio kalbos“. Siam veikalui ji, jau ligu kamuojama, redagavo ir kitus balty
kalboms skirtus straipsnius.
Palaidota Tatjana Bulygina Maskvos pietvakariy pakraStyje esanciose Troekurovskos kapinése, ne _per toliausiai nuo savo vyro, Zymaus rusy leksikologo
akademiko Dmitrijaus Smeliovo, kapo. Deja, velionei skirta vieta prie jos vyro
uzeme daug skausmo tévams suteikes tragiskai mires jaunesnysis sinus Ivanas.

Dabar filologines Scimos tradicijas lemta testi stinui Aleksejui, kuris, be kita ko,

moka ir lietuviu kalba.
Sio straipsnio autorius prisimena daugyb¢ maloniy susitikimy su Tatjana Bulygina ir jos Seimos nariais Maskvoje, Vilniuje, Rygoje, Palangoje. Paskutini
karta susitikome vos keleta savaiciy prieS jos mirti— kovo 11 diena Maskvoje,
Jurgio BaltruSaicio namuose, Lietuvos nepriklausomybés de’imtujy metiniy minéjime. Tada nepagalvota, kad tas kartas bus jau paskutinis.
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