
18    |    2022 balandis

Sausio 29 d. netekome enciklopedininkės, vardyno 
specialistės Ritos Trakymienės. Ji gimė 1945 m. ge-
gužės 24 d. Bržų rajone. 1962 m. baigė Medekių 
vidurinę mokyklą. 1964–1970 m. studijavo Vilniaus 
universitete, šią aukštąją mokyklą baigė, įgijusi anglų 
filologijos ir anglų kalbos dėstytojos specialybę. Po 
studijų metus dirbo anglų kalbos ir literatūros moky-
toja Kaišiadori vidurinėje mokykloje. 

1971 m. pradėjo dirbti Vyriausiojoje enciklopedijų 
redakcijoje. Šioje darbovietėje Rita Trakymienė su-
sidomėjo svetimvardžių rašybos klausimais ir nuo to 
laiko ši kalbos sritis buvo jos pagrindinis darbo baras 
ir svarbiausias tyrimų interesas. Vyriausiojoje enciklo-
pedijų redakcijoje Rita Trakymienė dirbo iki 1996 m., 
ėjo mokslinės redaktorės, vėliau vyr. mokslinės redak-

torės pareigas. Su kolegomis dirbo prie daugiatomio veikalo „Lietuviškoji tarybinė en-
ciklopedija“, t. I–XII (1976–1985), parengė kalbos praktikams skirtą leidinį „Nelietu-
viškų tikrinių vardų rašymas Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (1986).

Rita Trakymienė puikiai mokėjo anglų, rusų, lenkų kalbas, gerai – vokiečių, lat
vių kalbas, buvo susipažinusi ir su nemažai slavų kalbų. Keletą metų jai teko dirbti 
anglų kalbos vertėja ir redaktore: 1996–1998 m. – Lietuvos informacijos instituto 
Leidybos skyriuje, 1998–2000 m. – Lietuvos geležinkelių Generalinio direktoriaus 
biure. Svarbesni Lietuvos informacijos institute išleisti darbai, kurių redaktorė ir (ar) 
bendraautorė ji buvo, daugiausia skirti mokslo ir verslo klausimams: „Užsienio pagal-
ba Lietuvai. Foreign Aid Guide to Lithuania“ (1996), „Lithuanian Science Abstracts. 
Key to Lithuanian Science and Technology Sources“ (1996–1997), „Official Vilnius“ 
(1997), „Guide for Foreign Investors in Lithuania“ (1998), „Doing Business in Lithu-
anian Counties“ (1998), „Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos. Higher 
Education Establishments“ (1998).

2000 m. Rita Trakymienė grįžo prie jau pažįstamo enciklopedininkų darbo. Tuo-
metiniame Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute (dabar Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras) vadovaudama Vardyno ir mokslinės patikros redakcijai, ji su kolego-
mis dirbo prie „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ t. I–IV (2000–2003).

2003 m. Rita Trakymienė buvo pakviesta dirbti naujai įkurtos Svetimvardžių žodyno 
redakcijos vedėja. Svarbiausias redakcijos darbas buvo penkiatomis „Pasaulio vietovar-
džių“ žodynas: „Europa“ (2006), „Amerika“ (2008), „Afrika. An tark tida. Australija. 
Okea nija“ (2010), „Azija“ I d. (2012), „Azija“ II d. (2014). 2003–2014 m. vadovauda-
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ma Svetimvardžių žodyno redakcijai, Rita Trakymienė parengė „Pasaulio vietovardžių“ 
žodyno koncepciją ir metodiką, ko ordinavo visų penkių žodyno tomų parengiamuosius 
darbus. 2014–2015 m. pa rengė 82 kal bų adaptavimo į lietuvių kalbą taisykles. 

Dirbdama savo pagrindinėse darbovietėse Rita Trakymienė taip pat buvo ilgame-
tė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės kviestinė ekspertė ir kon-
sultantė svetimvardžių rašybos klausimais, Jungtinių Tautų Geografinių vardų rašybos 
( UNGEGN) Baltijos regiono darbo grupės narė, Vilniaus uni versiteto Kartografijos 
cent ro konsultantė.

Nuo 2004 m., kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, Rita Trakymienė nuolat kon-
sultuodavo Europos Parlamento, Europos Komisijos ir kitų Europos bei Lietuvos ins-
titucijų ir leidyklų vertėjus svetimvardžių rašybos klausimais. 

Ritą Trakymienę pažinojo daugybė vertėjų ir redaktorių. Ji buvo ne tik patyrusi 
ir autoritetinga konsultantė, bet ir geranoriška patarėja, padedanti susirasti reikalin-
giausią ir patikimiausią specialistą, galintį pagelbėti kokios nors retos kalbos vardyno 
klausimais. Ritos Trakymienės filologinė erudicija ir profesionalumas pelnė nuošir-
džią kolegų pagarbą. 

Atsisveikindami su buvusia bendradarbe, ją prisimena Rimantas Kareckas, Marija 
Trapulionienė, Birutė Žalalienė ir Viktoras Dikmonas.

Rita Trakymienė ir Bronislovas Kurkulis Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje Rugsėjo 1ąją  
su kolegų vaikais
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Rita Trakymienė vadovaudama mažai redakcijai atliko milžinišką darbą, kurio iki 
tol niekas nesiryžo imtis – parengė „Pasaulio vietovardžių“ žodyną. Jo reikšmė ir 
aktualumas Lietuvai nekelia jokių abejonių. Gerbiamos kolegės Ritos organizaciniai 
sugebėjimai, kompetencija ir vienuolikos metų pasiaukojamas darbas prie žodyno ir 
šiandien mums kelia didžiulę pagarbą šiai asmenybei.

RIMANTAS KARECKAS

Į Enciklopedijų redakciją atėjau dirbti 1972 m. ir Ritą ten jau radau. Ji jautėsi šei-
mininkė ir su viskuo mane supažindino. Greitai iš gražaus, bet apleisto pastato (dab. 
Islandijos g.), kur nuolat ant stalų krisdavo tinko gabalai, persikėlėme į Algirdo gatvę. 
Toje pačioje Literatūrinės kontrolės redakcijoje kartu dirbome 20 metų.

Rita buvo kruopšti ir pareiginga. Puiki pasakotoja, įdomiai komentuodavo matytus 
filmus ar skaitytas knygas.

Madomis nesidomėjo, nesiuvo, nemezgė, o buvo linkusi verčiau kokį detektyvą 
paskaityti. Na, o iš sodininkų tiesiog šaipydavosi, mat kandumo irgi nestokojo. Labai 
geromis draugėmis netapome, bet kivirčytis taip pat nebuvo dėl ko. Vėliau mudvi 
ganėtinai suartino motinystė ir trikdanti vedėjo „globa“. 

Abi mėgome dainuoti, o progų tam netrūko. Ritos aukštas balsas buvo skaidrus ir 
švelnus, nors kalbėdavo ji itin skardžiai, netgi čaižokai.

Įsiminė redaktoriaus Merūno Gervės (1932–1992) gimtadienis (nenujautėm, kad 
jis paskutinis). Aš po oficialių sveikinimų išėjau. Tik įžengusią per duris mane pasivijo 
Ritos skambutis: „Grįžk. Merūnas prašo padainuoti.“ Nustebau, bet grįžau. Ilgokai 
dainavom įvairiausių romansų, o jų abi mokėjome daugybę.

Gal kada nors susėdusios ant debesėlio krašto užtrauksim „Mėgstu vasaros vakarą 
tylų, kai suvirpa smuikeliai žiogų…“

MARIJA TRAPULIONIENė

Apie puikias, išmintingas ir sumanias moteris mano gimtinėje (Rõkiškio r. Petreši-
nų k.) vyresnio amžiaus žmonės sakydavo: „Ana kaip saula.“ Gražesnio palyginimo 
ir aš Ritai nerasčiau. Ji traukte traukdavo žmones. Vieniems ji buvo labai svarbi kaip 
svetimvardžių rašybos ir kitokių enciklopedijų reikalų specialistė, kitiems – kaip ne-
paprasto gerumo ir nuoširdumo žmogus.

Enciklopedininkų sambūriuose ji dainuodavo ir pasakodavo visókias istorijas iš 
savo ir kitų gyvenimo. Jai Dievo buvo duotas toks pasakotojos talentas, kad juoku 
nebetverdavo net patys santūriausi – ašarotais veidais net žiopčiodavo ir griūdavo. Itin 
gerai ji įsiklausydavo į žmogaus kalbėseną, tobulai sugebėdavo pamėgdžioti.

Paprastą kelionę į darbą ar namo pasakodama ji galėdavo paversti juokinga ir links-
ma istorija. Ne visada taip gera ir linksma būdavo. Mūsų darbai juk sudėtingi ir sun-
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kūs. Penkių tomų „Pasaulio vietovardžių“ žodynas irgi alino Ritos sveikatą. Aš su 
redaktorių grupe rengiau trijų tomų „Muzikos enciklopediją“ ir dar redagavau „Vi-
suotinę lietuvių enciklopediją“. Su Rita bendravau nuo 1973 metų. Sutardavom ne 
tik dainuodamos. Gerdamos kavą ir kalbėdamos (Rita sakydavo trokšdamos) dažnai 
nuklysdavom į mano arba jos vaikystės ir jaunystės pievas. Nepaprastai gražiai ji pasa-
kodavo apie senelį Šerną, savo mamą – audėją ir sumanią šeimininkę, tėvą muzikantą, 
seseris, dėdienę Amaliją, mokyklos gyvenimą. 

Tos nuostabios istorijos, regis, mus atgaivindavo. Nesvarbu, kad gal kokį kartą ar 
kelis būdavo girdėtos. Klausydavau ir tarsi pati vėl atsidurdavau Bržų krašte, Ritos 
Medekiuose, Súoste ar prie Nemunėlio. Ten 1966 m. vasarą su Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto mokslininkais rinkau tautosaką. 

Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos darbuotojai su vyriausiuoju redaktoriumi Jonu Zinkumi, 
švenčiančiu 70ąjį gimtadienį (1987)
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Pateiksiu keletą Ritos pasakotų istorijų, kurių klausytis buvo graudžiai gera.
Vėtra sugriovė kaimynų pirtį. Tai kaimynė ir sako (apie savo sūnų): „Alpreds būt 

pakėlįs, ale nenarėja.“ 
Kita kaimynė patardavo: „Sėk, sesyt, morkas švinta Jona subatoj, tai morkas bus 

tip top.“
„Dūšytė“ bažnyčioje kalbėdama rožinį keliais prišliauždavo prie ryšinčios gražią 

skarelę moters, pačiupinėdavo ir vėl šliauždavo prie kitos.
Atėjo Sabulis pas kaimyną girion važiuot žmonos švarkeliu, rankovės iki alkūnių: 

„Kad ir gerai apsivilkįs, ale šalta.“
BIRUTė ŽALALIENė

Labai gaila, kad netekome draugiškos, šiltos ir profesionalios bendradarbės ponios Ri-
tos Trakymienės. Man, Vardyno ir mokslinės patikros redakcijos redaktoriui (o vėliau 
ir vedėjui), buvo didelė garbė būti ponios Ritos pavaldiniu (nuo 2000 iki 2003 m.). 

Ponia Rita (kitaip aš šios Nuostabios Moters ir nevadinau), man patiko štai kuo: 
ji mokėjo organizuoti darbą; buvo griežta, bet teisinga. Labai retai reikšdavo pastabų. 
Jei redaktoriui pasakydavo, kad reikia kai ką daryti kitaip, tai reikšdavo, kad yra tikrų 
problemų. Ji dėl smulkmenų niekada netampydavo nervų. Tuo ponia Rita buvo panaši 
į vyriausiąjį redaktorių Antaną Račį, kurio netekome 2021 m. liepos mėnesį...

Turėjo puikų humoro jausmą. Vien ko verti tokie posakiai: „Iš mano gamtos ste-
bėjimų…“ „Tu esi strategiškai labai geroj vietoj, nes, kadangi tu visiems trukdai“ 
(taikyta ne man, o kitam redaktoriui, kuris sėdėjo prie šventinio stalo – po darbo. 
Tiesiog visiems tekdavo pro jį praeiti, jam tekdavo vis atsistoti ir dėl to jį trukdė visi, 
kurie tik galėjo, bet ir jis trukdė visiems, kuriems tik norėjo…). Arba: „Viktorai, man 
baisiai įdomu, kas šitoj šėpoj.“ Mat mano kabinete stovėjo labai išklypusi spinta („iš-
sišiepusi“). Tik vėliau, dar po kelių pokalbių su ponia Rita sužinojau, kad šėpa ir yra 
tiesiog spinta.

Ponia Rita jaunesniems kolegoms ar konsultacijų ieškotojams žuvies neduodavo, 
bet duodavo meškerę ir pasakydavo, kur žvejoti. Ji savo pavyzdžiu parodė, kaip rei-
kia ieškoti informacijos ir ją tikrinti. Negalima pasikliauti vien autoriaus tekstu. Jei 
straipsnis susijęs su Prancūzija, reikia tikrinti pagal prancūziškus šaltinius. Jei straips-
nis apie Azerbaidžaną ar Argentiną, turim ieškoti informacijos šių šalių internetiniuo-
se arba spausdintuose šaltiniuose. Jei straipsnis susijęs su tókia šalimi, apie kurią mes, 
vardynininkai – transkriptoriai, neturim net žalio supratimo ir nemokam tų šalių kal-
bos – reikia kreiptis į tų kalbų specialistus. Savo pavyzdžiu ponia Rita rodė, kad svar-
biausia – nebijoti kreiptis į tas kalbas mokančius žmones (man teko kreiptis ir į gru-
zinus, ir į azerbaidžaniečius, ir į farsi, arabų ir sanskritą mokančius žmones.) Būtent 
ponios Ritos pamokytas supratau: „Nežinai, nemoki – klausk. Domėkis. Mokykis.“

Mano prisiminimai apie ją – patys šilčiausi. 
VIKTORAS DIKMONAS


