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kalbos ir literatūros instituto, o vėliau jau atski-
ro Lietuvių kalbos instituto Gramatikos skyriui. 
Nuo 1996 m. – profesorius, paskaitas skaitęs ne 
tik šį pedagoginį vardą Jam suteikusiame Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, bet ir Čikagos bei 
Kalifornijos (1988), Pizos (1990), Genujos (1994), 
Florencijos, Parmos ir Potencos (1990, 1994), 
Stokholmo (1995) universitetuose. Pagrindinę 
mokslinės veiklos kryptį  – lietuvių kalbos isto-
rinės sintaksės tyrimus  – vainikavo pirmoji di-
sertacija „Absoliutinis naudininkas XVI–XVII a. 
lietuvių kalbos pamink luose“ (1962  m. su pa-
pildymais paskelbta „Lietuvių kalbotyros klau-
simų“ V tome) ir daugybė mokslinių straipsnių 
bei trys monografijos: „Lietuvių kalbos dalyvių 

istorinė sintaksė“ (1979; už ją autoriui 1983  m. buvo suteikta LTSR valstybinė premija), 
„Сравнительный синтаксис причастий балтийских языков / Vergleichende Syntax 
der baltischen Partizipien“ (1990) ir „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ (2006; už ją 
ir 1989–2006 m. paskelbtus istorinės sintaksės tyrinėjimus Ambrazui 2007 m. buvo paskirta 
Lietuvos mokslo premija). Vytautas Ambrazas buvo ir vienas iš „Lietuvių kalbos grama-
tikos“ (t. 2, 1971; t. 3, 1976) bendraautorių ir redaktorių bei redaktorius (ir bendraau-
toris), suvienijęs kolektyvines pajėgas vienatomei lietuvių kalbos gramatikai: 1985 m. 
buvo išleista „Грамматика литовского языка“, 1994 m. – „Dabartinės lietuvių kal-
bos gramatika“ (21996, 31997, 42005), 1997 m. – „Lithuanian Grammar“. Vytauto Am-
brazo veikla dabartinės lietuvių kalbos gramatikos baruose taip pat sulaukė valstybi-
nių įvertinimų – už akademines gramatikas jam su bendraautoriais 1977 m. paskirta 
LTSR valstybinė premija, o 1999 m. – Lietuvos mokslo premija. Vytautas Ambrazas 
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In memoriam
Vytautas Ambrazas-Dubindris
(1930 03 25–2018 02 23)

Nerangiai žodžiai gula į sakinius, kai juos renki išėjusiems negrįžti… 
Vytautas Ambrazas gimė ir augo Kaune, Jono Martyno ir Pranės (mergautinė 

pavardė Dubindrytė) Ambrazų šeimoje. 1947–1948 m. studijavo Kauno universitete, 
1948–1950 m. – Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1953 m. – Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto mokslinis bendradarbis, 1958  m.  – filologijos mokslų daktaras, 
1979 m. – habilituotas daktaras. 1989–2001 m. vadovavo iš pradžių jungtinio Lietuvių 
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buvo ir įvairių mokslinių redakcinių kolegijų, komisijų narys, vienas pagrindinių 
„Lietuvių kalbos enciklopedijos“ (1999, 22006) leidimų autorių. Sovietiniais metais 
vengęs bet kokio kolaboravimo su to laikmečio valdžia ir ideologija (dėl šio vengimo 
1948 m. buvo pašalintas iš Kauno universiteto) į pilietinį Lietuvos gyvenimą įsitrau-
kė nuo 1988 m. Tais metais su kolegomis Albertu Zalatoriumi ir Vytautu Kubiliumi 
Lietuvių kalbos ir literatūros institute įkūrė Sąjūdžio grupę. 1991–1992 m. Vytautas 
Ambrazas buvo Sąjūdžio Seimo tarybos, 1991–2000 m. Lietuvos piliečių chartijos ta-
rybos narys, nuo 1992 m. – Lietuvos genocido archyvų priežiūros visuomeninio ko-
miteto ir Visuomeninės Konstitucijos saugos komisijos narys, 1991–2001 m. priklau-
sė Lietuvos mokslo tarybai. Vytautas Ambrazas prisidėjo ir prie darbų, stiprinančių 
lietuvių kalbos vaidmenį valstybės gyvenime, – Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo 
rengimo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklos, kalbos tradicijų aiškinimo 
spaudoje. Įsitraukė į 1990 m. atkurto „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijos kolegijos 
veiklą. Atkuriamajame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime 1991 m. buvo išrinktas 
į LKD tarybą. 

Prisimenant Vytautą Ambrazą būtina paminėti ir Olgus metus slėptą Jo vidinio 
gyvenimo pusę, atsiskleidusią Vytauto Dubindrio vardu pasirašytais poezijos kūri-
niais, paskelbtais jau laisvoje Lietuvoje: 5–7  dešimtmetyje rašytų eilėraščių rinkinį 
„Vigilijos“ (1990; antrasis papildytas leidimas 2005) ir pluoštą eilėraščių, įdėtą į Vytauto 
Kubiliaus sudarytą antologiją „Anapus rudens“ (1995). Sovietiniais metais Jo erudicija 
atvirai skleistis galėjo tik keliems artimiausiems draugams, su kuriais kartu Vytau-
tas, jo paties žodžiais tariant, „išvaikščiojo ne tik Vakarų minties aukštumas, bet ir 
Pamyro, Fanų, Tian Šanio kalnynus, Kamčiatkos ugnikalnius“ (žr. Ambrazas-Dubin-
dris. Bibliografija, 2014, p. 12). Vytauto Ambrazo intelektas ir išskirtinumas Jį patį darė 
panašų į Kalną – jo gabumai, minties jėga, taiklios formuluotės, iškalba – žavėjo ir 
stulbino. Jis atrodė iškilus ir vienišas. Jo erudicija, detalėms ir apibendrinimams imlus 
protas ir sklandi kalba, gebėjimas rašyti švarraščiu buvo pastebimi ir kasdienybėje, ir 
kūryboje – Vytauto Ambrazo moksliniuose tekstuose nerasime nei ideologinių nuo-
sėdų, nei beletristinių nukrypimų. Jo tyrinėjimams buvo būdinga nuosekli, paprasta, 
aiški, logiška teksto struktūra ir ypatingas rašymo stilius, kuris tik iš pirmo žvilgsnio 
atrodo esąs be savitumo ženklų. Jis buvo talpių mentalinių erdvių savininkas – Jam 
buvo būdinga aktyvi pozicija, kuri galėjo skleistis įvairiuose lygmenyse: moksliniame, 
pilietiniame, kultūriniame. Jis buvo tolerantiškas Vadovas, iškilus Profesorius, Meist-
ras, Mokytojas.

Buvo… Paguosti gali tik Vytauto Dubindrio eilėraštyje „Burnos atvėrimas“ (žr. Vi-
gilijos, 1990, p.  87) užfiksuoti pranašavimai apie laikinojo buvimo virsmą amžinai 
trunkančiu: 
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Nėra kančios, tiktai viršūnėj dega
šaltiniai, gimstantys iš ledo ir ugnies. 
Nėra mirties, tik keičia savo vagą
per dykumą vingiuojanti srovė.

Pakibęs lašas krinta į granitą 
ir pasilieka įkirsta raidė.
Akloj tamsoj sudygę stalagmitai
kaip spinduliai įauga į žvaigždes.

Jie pamirštus kelius į gilumas parodys, 
ir amžių balsui vėl valia paklus, 
ir žemės šerdyje įrėžtas žodis
prikels iš naujo žmones ir Dievus. 

Jūratė Pajėdienė 


