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SVEIKINAME VYTAUTA AMBRAZA

Sunkiausia bina parinkti sveikinimo, vertinimo, padékos Zodzius — ypaé sudétinga
(ir atrodo net nejmanoma)juos parinkti kalbosir i8kalbos Meistrui.
Oficialus pristatymaspagal jprasta anketinj modelj biity toks: Vytautas Ambrazas
gimé 1930-ujy kovo 25-a dieng Kaune. 1947-1948m.studijavo Vytauto DidZiojo
universitete, 1948-1952 m. — Vilniaus Pedagoginiame institute. Nuo 1953 m. —
Lietuviy kalbos instituto mokslinis bendradarbis, 1958 m. — filologijos moksly

daktaras, 1979 m. — habilituotas daktaras. 1989-2001 m. vadovavoLietuviy kalbosinstituto Gramatikos skyriui. Nuo 1996 m. — profesorius (VDU). Jis yra skaites
paskaitas ne tik Kauno Vytauto Didziojo universitete, bet ir Cikagos, Kalifornijos
(1988), Pizos (1990), Genujos (1994), Florencijos, Parmos ir Potencos (1990,
1994), Stokholmo (1995) universitetuose. Pagrindine mokslinés veiklos krypti — doméjimasi lietuviy kalbosistorine sintakse — vainikuoja daugybé moksliniy
straipsniy ir trys monografijos: Lietuviy kalbos dalyviy istoriné sintaksé (1979 m., uz
ja autoriui buvo suteikta Lietuvos valstybiné premija), CpaeHumestonviti cunmakcuc
npuxacmuii Ganmutickux asvixoe / Vergleichende Syntax der baltischen Partizipien
(1990)ir greitai turinti pasirodyti nauja moksliniy tyrimu knyga — Lietuviy kalbos
istoriné sintaksé. Vytautas Ambrazas— vienas i8 Lietuviy kalbos gramatikos(t. 2, 1971;
t. 3, 1976) bendraautoriu; redaktorius (ir bendraautoris), suvienijes kolektyvines
pajégasvienatomeilietuviy kalbos gramatikai: 1985 m. buvoiSleista Ipammamuka
suumo6cKoz0 A3bIKa, 1994 m. (1996, 1997, 2005) - Dabartinés lietuviy kalbos gramatika, 1997 m. — Lithuanian Grammar(veikla gramatikos baruose buvo jvertinta
Lietuvos mokslo premija). Vytautas Ambrazas ivairiy moksliniy redakciniy kolegiju,

komisijy narys, vienas pagrindiniy Lietuviy kalbos enciklopedijos (1999) bei rengiamo
Sios enciklopedijos atnaujinto leidimo autoriu.
Rimta moksline veikla lydi pagarba ir pripazinimas, bet vieSo ivertinimo pédsakus — jvairius, net ir valstybinius apdovanojimus — néra lengva susekti, nes

Profesorius nemégsta didziuotis. Labiau mégsta ir sugeba dirbti. Jo atlikti tyrimai
yra tiesiog atspariis laikui.
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Tolerantiskas Vadovas, iskilus Profesorius, Meistras, Mokytojas, Tévas - vieni

atviri, kiti pusiau slaptazodiniai Vytauto Ambrazojvardijimai. Zavi ir stebina jo
erudicija, detalémsir apibendrinimamsimlusprotas, sklandi kalba, gebéjimas ra8yti
Svarrastiu. Sis sugebéjimas pastebimas ir kasdienybéje, ir gali biti suprantamas
kaip gyvenimobiidas — Vytauto Ambrazo moksliniuose tekstuose neaptinkamaideologiniy nuosédy nei beletristiniy nukrypimy. Jo tyrinéjimams biidinga nuosekli,
paprasta, aiski, logiSka teksto strukttira, ypatingas ra8ymostilius, kuris tik iS pirmo
zvilgsnio gali pasirodyti esas be savitumo Zenklu. Ne mokslinéje ktryboje, o tik
laisvalaikio pomégiuoseleidziama pasireiksti meniSkai prigim¢iai, kuria isduoda
subtilus jvairiy menosrigiy ismanymas. Ryskus Vytauto Ambrazo temperamentas
atsiskleidzia jam biidinga aktyvia pozicija, galinéia skleistis jvairiais lygmenimis:
moksliniu, pilietiniu, kultiiriniu. Jis tebekuriantis mokslininkasir nuolatinis vertin-

tojas, nesugebantis buti drungnu. Nesipuikuojantis savo valdzia, bet nei’vengiamas.
Jo daug bita ir esama.
Todél mielam Profesoriui nuogirdZiausi misu linkéjimai esamojo ir bisimojo
laiko linkme: kad gimtadieniy ir pavasariy bitty daug! Gyvenimo daug! Graziu,
kirybingu, sveikatos ir stiprybés mety linkime!
Jurate Pajédiene

