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Romualdas Vytautas RIMŠA (g. 
1937 m.) – mokslininkas bibliografas, 
kultūros organizatorius ir visuomeni-
ninkas. Gimęs ir augęs Sausalaukėje 
šalia Svėdasų (Anykščių r.), 1945-1953 
m. mokėsi Svėdasų vidurinėje moky-
kloje, 1956 m. Vilniaus bibliotekiniame 
technikume, kur įgijo bibliotekininko 
specialybę, o 1964 m. Vilniaus univer-
sitete – mokslinio bibliotekininko-bi-
bliografo išsilavinimą. Studijuodamas 
ir vėliau jis dirbo Vilniaus bibliotekose, 
kol 1967 m. buvo paskirtas Vilniaus 
apskrities Adomo Mickevičiaus viešo-
sios bibliotekos direktoriaus pavaduo-
toju mokslo reikalams, o 1971-1973 
m. buvo Adomo Mickevičiaus viešo-
sios bibliotekos direktorius. 1973-1977 
m. V. Rimša dirbo Lietuvos naciona-
linės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Mokslinio metodikos skyriaus vyriau-
siuoju bibliotekininku, 1977-2002 m. 
buvo šios bibliotekos Mokslinio tyrimų 
skyriaus vedėjas, taip pat dirbo peda-
goginį darbą.

Nuo 2006 m. iki šiol V. Rimša yra 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevi-
čiaus viešosios bibliotekos Bibliografi-
jos ir informacijos skyriaus vyresnysis 
bibliografas. Jis parašė ir išleido apie 
dešimt knygų bibliotekininkystės ir 
bibliografijos klausimais, suredagavo ir 
išleido dešimtis kitų leidinių, paskelbė 
daugiau kaip 400 straipsnių. Už nuo-
pelnus Lietuvos Respublikos bibliote-
kininkystei 2002 m. V. Rimšai suteik-
tas Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
garbės nario vardas. Su žmona medike 
Janina jis užaugino du sūnus informati-
kus Juozą ir Gediminą.

DRAUGYSTĖ. PRIGIMTIES SAITAS

Vytautas RIMŠA

Pastaruoju metu, siekiant tikros, ne tariamos ar vien „runkeliams“ dirbtinai 
deklaruojamos demokratijos, ypač natūraliais pavyzdžiais skiepijant pirmuosius 
gyventojų savivaldos ir saviugdos daigus, ypatingą reikšmę Lietuvoje įgauna įvai-
raus lygio bendruomenės: jų kūrimasis, darbai bei veiklos plėtra.

Nepriklausomybės (Antrosios Respublikos) metais į bendruomenes Lietuvoje 
susibūrė daug žmonių. Dabar šalyje ne naujiena įvairūs miestų, miestelių, kraštie-
čių ir kaimų gyventojų, taip pat socialinių ar profesinių grupių bei kitų savarankiš-
kai veikiančių žmonių sambūriai. Visi jie turi savus įstatus, tikslus, apibrėžtas vei-
klos sritis ir kryptis, patys sambūrio rėmuose sprendžia mokslinius, edukacinius, 
kultūrinius ar kitus socialinius uždavinius. Daug tokių bendruomenių šiandien 
aprėpia itin platų kultūros, švietimo ir tautinio, patriotinio ugdymo bei saviugdos 
darbą, jau yra sukaupusios didelę tokios veiklos patirtį.

Negalima pamiršti, kad nė vienas iš daugybės bendruomenių ar kitų tokių 
sambūrių pirmininkų, tarybos narių ar kitų šiam darbui sąžiningai atsidavusių su-
manių, aktyvių ir ryžtingų mūsų šalies piliečių už minėtą veiklą niekada negavo ir 
negauna jokio darbo užmokesčio. 

Visi jie dirba vien savo entuziazmo, o kartais – tik savo širdies balso pašaukti 
bei paskatinti dorai tarnauti gimtajam kraštui ir tėvynei, skirdami tam visas savo 
žinias, sugebėjimus, jėgas ir darbus. Kokiu nesuderinamu disonansu tokios vei-
klos fone šiandien skamba kai kurių politikų vieši virkavimai, kad lietuvių tautoje 
nebeliko patriotizmo. 

Dar keisčiau skamba valdžios atstovų brukama žmonėms nuostata, kad vals-
tybės tarnautojas, negaudamas prie savo algos kas mėnesį priedo, siekiančio vos 
ne visą jo atlyginimą, prastai atliks savo pareigas. Pagaliau visiškai nesuprantamas 
masinės informacijos priemonėse vis dažniau prasiveržiantis ir skleidžiamas kai 
kurių politikų melas, kad jauni žmonės, plintant šalyje nedarbui, nebeturėdami 
čia jokių galimybių išlaikyti savo šeimas ar patys pragyventi, išvyksta į užsienį vien 
dėl to, kad kažkodėl visi jie staiga prarado meilę savo gimtajam kraštui Lietuvai ar 
netgi tikrąjį savo patriotizmą... 

Kas tai? Sąmoningas visuomenės apgaudinėjimas, nekaltų žmonių šmeižtas? 
O gal tik pigūs, diletantiški ir trivialūs Lietuvoje likusių tariamų „veikėjų ir orato-
rių“, palyginti gan gerai įsitaisiusių savo tarnybose ir absoliučiai abejingų tautiečių 
likimui, pasamprotavimai?!

Tuo tarpu įvairių bendruomenių ir socialinių judėjimų raida Lietuvoje atsklei-
džia kitokią situaciją. Analizuodami jų raidos procesus nepriklausomoje Lietuvo-
je, aiškiai matome, kad vietos bendrijų kūrimosi tendencijos per du dešimtmečius 
nuolat stiprėja, o jų veikla toliau plečiasi ir turtėja.

***
Didelę darbo patirtį šioje srityje yra sukaupusi 1992 m. Anykščiuose įkurta Pa-

saulio anykštėnų bendrija. Telkdamas šalyje ir užsienyje gyvenančius kraštiečius 
bendrai mokslinei, edukacinei, kultūrinei ir tautinei veiklai, itin daug pasidarbavo 
šios bendrijos pirmininko pareigas jau šeštą kadenciją einantis anykštėnas moks-
lininkas, akademikas, prof. habil. dr. Antanas Tyla.

Dirbdami ranka rankon, 1992-2011 m. anykštėnai jau surengė penkis Ben-
drijos suvažiavimus, išleido ir Vilniuje bei Anykščiuose aptarė kelias dešimtis 
naujų knygų, organizavo per 20 kraštiečių meno parodų, iškiliai pažymėjo kelis 
Anykščių miesto jubiliejus. Įprasta tradicija tapo kasmet vidurvasarį Anykščiuose 
rengiamos miesto šventės dienos, kurias kaskart lydi turiningos kultūros ir meno 

programos, pritraukiančios šimtus rajono gyventojų ir 
svečių iš visų pasaulio kraštų. 

Bendrijos valdyba atlieka ir platų mokslinį bei in-
formacinį darbą: nuo 2008 m. leido ir platino savo 
laikraštį „Pasaulio anykštėnas“, kuris nuo 2011 m. 
tapo plačios teminės apimties žurnalu; nuo 2006 m. 
prižiūri ir nuolat atnaujina informatyvią Bendrijos 
elektroninę svetainę www.anykstenai.lt; renka duo-
menis, rašo biografinius straipsnius ir intensyviai ku-

Vilniaus anykštėnai: 
dešimt metų sambūryje

Vilniaus anykštėnų sambūrio emble ma (dailininkė Jolita Vingrytė).
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Vytautas DUKNAUSKAS (g. 1961 
m.) – inžinierius, verslininkas ir visuome-
nininkas.  Gimęs ir augęs Anykščiuose, 
1979 m. jis baigė Jono Biliūno vidurinę 
mokyklą. Mokykliniais metais nuo 1971 
m. jis šoko pramoginius šokius, trenira-
vosi pas Stanislavą Bilevičienę ir Juozą 
Pratkelį, buvo Anykščių sportinių šokių 
kolektyvo „Verpetas“ auklėtinis. 1985 m. 
Vilniaus inžineriniame statybos institute 
jis įgijo statybos ekonomisto išsilavinimą, 
nuo to laiko gyvena ir dirba Vilniuje. 
1993-1994 m. jis buvo bendrovės „Pano-
rama service“ vadybininkas, o 1994 m. 
įkūrė uždarąją akcinę bendrovę „Kelio-
nių panorama“ ir tapo jos prezidentu. Jis 
taip pat yra restoranų tinklo „Sorentina“ 
savininkas.

V. Duknauskas yra tarptautinės klasės 
sportinių šokių šokėjas ir treneris, dau-
gelio tarptautinių konkursų nugalėtojas. 
2009 m. Vilniuje kartu su sūnumis Justinu 
(g. 1986 m.) ir Vyčiu (g. 1988 m.) jis įkūrė 
šokių mokyklą D-DANCE akademiją 
ir yra ją valdančios bendrovės „Interlit“, 
veikiančios nuo 1996 m., direktorius. 
Nuo 2010 m. jis yra Lietuvos pramoginių 
šokių asociacijos prezidentas.

V. Duknauskas yra Vilniaus anykš-
tėnų sambūrio narys, nuo 1996 m. buvo 
vienas šio sambūrio kūrimo iniciatorių, o 
2001 m. išrinktas pirmuoju šios visuome-
ninės organizacijos pirmininku ir 2001-
2003 m. pirmasis ėjo šias pareigas.

ria Pasaulio anykštėnų kraštotyrinį elektroninį žinyną; rengia originalius etnokul-
tūrinius ir savosios anykštėnų tarmės vakarus, populiarina gimtąją lietuvių kalbą.

Panašiai savo veiklą šiuo metu plėtoja ir kai kurios kitos aktyvesnės, Lietuvos 
miestuose ir rajonuose įsikūrusios kraštiečių visuomeninės bendrijos, draugijos, 
asociacijos ar klubai. Šiandien jų galima daug surasti tiek Aukštaitijoje, tiek Že-
maitijoje, tiek ir kitose mūsų krašto vietovėse. Nemažai jų veikia ir užsienio šaly-
se, visų pirma – etninėse lietuvių žemėse kaimyninėje Lenkijoje ir kitur.

Bendrijos įstatuose yra įteisinti svarbiausi siektini tikslai ir uždaviniai, kuriais 
šiandien yra paremtos visos šios Bendrijos veiklos kryptys. Svarbiausios iš jų – 
stiprinti ir plėtoti Anykščių krašte gyvenančių ir iš čia išvykusių anykštėnų asme-
ninius ryšius, gaivinti šeimų ir giminių tradicijas, pagarbą ir savitarpio paramą, 
ugdyti Anykščių bendruomenės pilietiškumą; burti kitose Lietuvos ir pasaulio 
vietose gyvenančių anykštėnų, jų vaikų, vaikaičių ir jaunimo sambūrius, klubus, 
grupes, savo dvasia ir esme pritariančias Bendrijos nuostatoms, plėtojančias Ben-
drijos pradėtus darbus; skatinti Bendrijos narius ir kitus anykštėnus keistis įvairia 
informacija, patirtimi, idėjomis, glaudinti jų bendradarbiavimą kultūros, aplinko-
saugos, verslo, socialinės paramos ir kitose srityse.

Darbo patirtis parodė, kad Bendrijos veiklos apimtį ir darbų sėkmę ypač le-
mia funkcionali ir racionali Bendrijos organizacinė struktūra. Ji sukurta geografi-
niu principu. Šiuo metu Bendrijos struktūroje veikia Valdyba ir Anykščių kolegija, 
Vilniaus anykštėnų sambūris su Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Traupio, Troškūnų, 
Skiemonių, Svėdasų ir kitų seniūnijų bendruomenėmis. Susibūrė ir veikia atskirų 
Anykščių rajono seniūnijų gyventojų savi struktūriniai padaliniai: pavyzdžiui, Svė-
dasų seniūnijoje pastaruoju metu juridiškai įteisintos Butėnų, Grikiapelių kaimų 
ir Svėdasų bendruomenės, taip pat Svėdasiškių draugija „Alaušas“, jungianti po 
Lietuvą ir pasaulio šalis išsibarsčiusius Vaižganto krašto žmones. Visos jos čia taip 
pat atlieka svarbų edukacijos ir kultūros darbą, telkia bendruomenės narius kartu 
spręsti socialinius uždavinius. Visos jos taip pat atlieka labai svarbų edukacijos ir 
kultūros darbą, telkia savo narius kartu spręsti kraštiečių socialines problemas. 

Kai kurių seniūnijų ir kaimų bendruomenės (Debeikių, Kurklių, Surdegio, Troš-
kūnų ir kt.), šalia įprastinių etnokultūros darbų, apie savąjį kraštą išleido istorinių, 
kraštotyrinių ar informacinių knygelių. Gražiu pavyzdžiu čia galėtų būti Anykš-
čių rajono Kurklių bendrija, sudariusi ir 2011 m. Kaune išleidusi plačios teminės 
apimties iliustruotą knygą „Kurkliai“ (664 p.); dvi knygeles išspausdinusi, o tre-
čiąją, pasak debeikiečių, jau rašanti Debeikių seniūnijos bendruomenė; knygos 
„Svėdasai: praeitis ir dabartis“ pirmąjį tomą, kuris kraštiečius turėtų pasiekti 2012 
metų pirmoje pusėje, intensyviai spaudai ruošianti Svėdasiškių draugija „Alaušas“ 
ir kitos Anykščių rajono bendruomenės.

***
Ypatinga vieta visoje Pasaulio anykštėnų bendrijos struktūroje tenka Vilniaus 

anykštėnų sambūriui. 
Būtinybė jį kurti ir pirmosios steigimo iniciatyvos išryškėjo 1996 m., artėjant 

Bendrijos antrajam suvažiavimui, kai šios Bendrijos aktyvistai ėmė burtis ne vien 
Anykščiuose, bet ir kituose mūsų šalies miestuose. Konsolidacijos procesui tęsian-
tis, 2001 m. rudenį pirmiausia Vilniuje buvo pasiektas susitarimas, jog itin svarbu 
kurti juridinį vienetą – Vilniaus anykštėnų sambūrį.

Vilniaus anykštėnų iniciatyvinė grupė, susirinkusi pirmiausia Lietuvos istori-
jos institute, o paskui ir platesniame būryje Verkių rūmuose, 2001 m. gruodžio 
12 dieną sutarė įsteigti sostinėje gyvenan-
čių anykštėnų Sambūrį, kuris jau per keletą 
pirmųjų veiklos metų tapo didžiausiu ir įta-
kingiausiu Bendrijos struktūros elementu. 
Pastaruoju metu šis Sambūris jungia per 
du šimtus  įvairaus amžiaus ir profesijos 
narių bei visas Vilniuje veikiančias kraštie-
čių bendruomenes bei klubus, susikūrusius 
Anykščių rajono seniūnijų pagrindu.

Daug optimizmo ir vilčių Vilniaus 
anykštėnų sambūriui, ypač – jo veiklos plė-
trai ir ateičiai, teikia šio sambūrio sudėtyje 
veikianti jaunųjų Vilniaus anykštėnų gru-
pė, kurią imta kurti nuo 2010 m., o nese-
niai baigėsi pirmasis jos formavimo etapas. 
Nors jaunimas visuomet dalyvavo Vilniaus 
anykštėnų sambūrio veikloje ir buvo neat-
siejama jo dalis, vis dėlto nuo kitų sambūrio 
narių grupė gerokai skiriasi savo amžiumi 
ir mobilumu. Pastaruoju metu jaunimo gru-

Anykštėnai pradeda Aukštaičių gegužinę: (iš kairės) Anykščių meras Sigutis 
Obelevičius, prof. habil. dr. Antanas Tyla, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas Jonas Šimėnas ir Sambūrio pirmininkė Rita Virbalienė, 2009 m. 
Foto: Vytauto Rimšos archyvas.
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Antanas GUDELIS (g. 1941 m.) 
– vertėjas, dramaturgas, kultūros orga-
nizatorius, visuomenininkas. Kilęs iš 
Barkuškių (Anykščių r.), 1959 m. baigė 
Debeikių vidurinę mokyklą, 1965 m. 
Vilniaus universitete įgijo filologinį išsi-
lavinimą, nuo to laiko gyvena ir dirba 
Vilniuje. 1970-1979 m. A. Gudelis 
buvo Lietuvos kultūros ministerijos dra-
mos teatrų kolegijos narys, 1979-1985 
m. dirbo Vilniaus „Lėlės“ teatro litera-
tūrinės dalies vedėju, 1985-1989 m. – 
Meno darbuotojų rūmų redaktoriumi, 
1989-1990 m. – Lietuvos teatro sąjun-
gos kūrybiniu sekretoriumi. 1990-1992 
m. jis buvo laikraščio „Lietuvos aidas“ 
redakcijos Kultūros skyriaus vedėjas, 
šiame leidinyje paskelbė kelias dešim-
tis straipsnių aktualiais meno, kultūros 
ir visuomeninio gyvenimo klausimais. 
A. Gudelis kūrė pjeses-pasakas lėlių 
teatrui, išleido jų rinkinį  „Kur iškeliavo 
milžinai?“ (1986 m.), parašė pjesių 
suaugusiems ir jaunimui, išvertė į lietu-
vių kalbą apie 20 pjesių. 
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pei vadovauja jos įkūrimo iniciatoriai: pirmininkė Indraja Juciūtė, jos pavaduotoja 
Kamilė Bitvinskaitė, vienas iš aktyviausių narių Andrius Butkus. Pasak grupės pir-
mininkės Indrajos Juciūtės, „iki tol mūsų mažą, aktyvų ratelį sudarė tik studentai 
ir kiti jaunuoliai, kurie atvykdavo į pavienius renginius. Dabar grupė išaugo, susti-
prėjo. Ypatingų darbų dar nenuveikėme, bet visuomet esame šalia Sambūrio, šalia 
jo reikalų. O kadangi esame jaunesni ir turime daugiau energijos, išnaudojame ją 
prisidėdami prie Sambūrio veiklos, ypač renginių ir kitų veikų organizavimo, daug 
talkiname Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkei, dirbame su jaunimo grupe. 
Ateityje ketiname surengti vieną kitą renginį Vilniuje anykštėnų jaunimui“.

Per intensyvios veiklos dešimtmetį Vilniaus anykštėnų sambūris, kuriam va-
dovavo trys pirmininkai: Vytautas Duknauskas (2001-2003 m.), Antanas Gudelis 
(2003-2005 m.) ir Rita Virbalienė (nuo 2005 m. iki šiol) – atliko reikšmingų moks-
linių, edukacijos, kultūros ir organizacinių darbų, nemažai jų per dešimtmetį tapo 
įprasta Vilniaus anykštėnų tradicija.

Pirmiausia – visiems kartu iškiliai minėti reikšmingą valstybinę mūsų tautos 
šventę – Vasario 16-ąją. Jau kiek metų kasmet vasario mėnesį į gėlėmis, vėlia-
vomis ir kitais valstybės simboliais papuoštą Signatarų namų salę anykštėnai su-
sirenka atiduoti savo pagarbos Valstybei. Šio renginio metu kaskart išklausomi 
anykštėnų mokslininkų pranešimai. Antai 2009 m. juos čia skaitė prof. Regina 
Koženiauskienė, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Prof. Antanas Tyla, 
prof. Algirdas Čižas, 2010 m. – prof. Antanas Tyla, doc. dr. Juozas Parnarauskas, 
pirmuosius pokario okupacijos metus prisiminė miškininkas Stasys Bartaševičius, 
2011 m. – doc. dr. Juozas Parnarauskas ir Tautos namų santaros tarybos pirminin-
kas Antanas Gudelis.

Minėta proga Vilniaus anykštėnų paruoštų ir skaitytų pranešimų tematika plati. 
Tai – 1918-1919 m. kovos už Lietuvos nepriklausomybę; šalies laisvės gynimas 
nuo klastingo pilsudskininkų, želigovskininkų ir kitų Lenkijos okupantų karinio 
įsiveržimo 1920-1922 m.; lietuvių ir lenkų politiniai santykiai nuo Karaliaus Min-
daugo laikų iki XX a. pradžios; žala Lietuvos valstybingumui, kurį padarė mūsų 
tautos lenkinimas, prasidėjęs nuo Liublino unijos ir trukęs net 360 metų; pasiprie-
šinimas vokiečių ir SSRS okupacijai 1940-1945 m.; pokario laisvės judėjimas; 
lietuvių tautos genocidas bei trėmimai; Lietuvos laisvės idėjos raida nuo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo laikų iki šių dienų; tautos rusinimas, trukęs 120 metų, lydimas 
sukilimų ir represijų; prašymai (tarp jų – ir anykštėnų) carinės Rusijos valdžiai 
dėl spaudos lotynų rašmenimis draudimo panaikinimo Lietuvoje; lietuvių liaudies 
vaidmuo, saugojant lietuvių tautos identitetą, kalbos grynumą, kultūrą, lietuvišką 
spaudą; Vasario 16-osios akto reikšmė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir 
kt.

Kasmet būtinai stabtelint ties Vasario 16-ąja, neliko pamirštos ir kitos istorinės 
Lietuvos valstybės datos bei įvykiai. Vilniaus anykštėnai paminėjo Lietuvos vardo 
tūkstantmetį, šalies nepriklausomybės atkūrimo 20-metį, Žalgirio mūšio 600-ųjų 
metinių sukaktį ir kelias kitas tautai ir valstybei svarbias istorijos datas. 

2008 m. atskirą išvyką į Signatarų namus savo nariams surengė ir Algimanto 
Indriūno vadovaujama Svėdasiškių draugija „Alaušas“. Taip organizuotai buvo 
paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė, apžiūrėtos čia veikiančias istorinės 

parodos, išklausyti muziejaus darbuotojų 
pasakojimai. Draugija „Alaušas“ 2010-
2011 m. Vilniuje ir Svėdasuose surengė dvi 
lietuvių kalbos ir svėdasiškių tarmės šventes, 
kuriose dalyvavo ir savo pranešimus kraš-
tiečiams skaitė Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos instituto direktorė, doc. dr. 
Jolanta Zabarskaitė, Leksikografijos centro 
vadovė dr. Zita Virginija Šimėnaitė, Kalbos 
istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių 
archyvo darbuotoja dr. Aušra Kaikarytė.

Valstybinių švenčių minėjimų ir kitų 
renginių programas visuomet užbaigia ir 
praturtina aukšto meninio lygio teminiai 
koncertai. Itin dažnos ir mylimos anykštėnų 
viešnios yra žinomos operos solistės Rasa 
Juzukonytė ir Eugenija Klivickaitė, pianistės 
Birutė Šernaitė ir Aušra Motuzienė. Jų reper-
tuare skamba arijos italų kalba iš klasikinių 
Džakomo Pučinio ir Džiuzepės Verdžio 
operų, skambiausios lietuviškos arijos iš 

Viešnagė Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Apie jį Vilniaus anykštėnams pa-
sakoja gidė Aušra Skardžiukienė, 2011 m. Foto: Vytauto Rimšos archyvas.
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Vytauto Klovos „Pilėnų“ bei Jurgio Karnavičiaus „Gražinos“, lyrinės Algimanto 
Bražinsko, Algimanto Raudonikio, Juozo Naujalio, Stasio Šimkaus, Juozo Tallat-
Kelpšos dainos, taip pat lietuvių bei užsienio kompozitorių romansai.

***
Ne mažiau populiarios ir mėgstamos yra Aukštaičių gegužinės. Šie etnokul-

tūriniai renginiai, prasidėję kaip Vilniaus anykštėnų vasaros iniciatyva, išaugo į 
platesnį bendruomenių ratą – kartu pasitikti Joninių kasmet renkasi visos Vilniaus 
aukštaičių bendruomenės. 

Anykštėnams pasiūlius, pirmoji tokia gegužinė surengta 2008 m. birželį Vin-
gio parko vejoje prie „Lakštingalos“ kavinės. Tąkart į Vilniaus anykštėnų sambūrio 
pirmininkės Ritos Virbalienės kvietimą atsiliepė Vilniaus anykštėnai, biržiečiai, 
uteniškiai, ukmergiškiai. 2009 ir 2010 m. šventėse jau dalyvavo devynių rajonų 
etninės bendruomenės, kartu su Vilniaus anykštėnai linksminosi Biržiečių klu-
bas „Krivūlė“, Panevėžiečių klubas „Nevėžis“, Rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“, 
Uteniškių klubas „Indraja“, Pasvaliečių bendrija, Kupiškėnų klubas, 
Zarasiečių bendrija „Ežerėnai“ ir Ukmergiškių bendruomenė. 

2011 m. Vilniaus anykštėnai Vingio parke surengė etnokultūrinę 
Aukštaičių gegužinę, į kurią atvyko net 11 Vilniaus krašto bendruo-
menių. Šventė buvo skirta lietuvių kalbai ir jos aukštaičių tarmėms. 
Renginyje kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno 
skyriaus vedėjas Edmundas Žalpys, Anykščių meras Sigutis Obelevi-
čius, Aukštaitijos rajonų etninių bendruomenių vadovai. Gegužinės 
„paradui“ šįkart vadovavo rokiškėnai, o kraštiečius linksmino tekstų 
autorius bei savo dainų atlikėjas Algirdas Svidinskas ir Rokiškio rajo-
no Aukštakalnių kaimo kapela „Barškutis“ (vadovė Esmiralda Smals-
tienė). 

Tąkart ir buvo nuspręsta, kad šį tradicinį etnokultūrinį renginį rei-
kia vadinti Aukštaičių gegužine. Romantiškas vardas prigijo ir gerai 
tarpsta Vilniaus etninių bendrijų veikloje. Tokios gegužines yra įdo-
mios ir visų mėgstamos, į jas susirenka 100-150 žmonių. Kiekviena 
gegužinė  skiriama kokiai nors svarbiai Lietuvos temai: 2010 m. pa-
grindinis jos akcentas buvo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantme-
tis, 2011 m. – lietuvių kalba ir aukštaičių tarmės šnektos.

Įvairios ir šių etnokultūrinių švenčių programos. Iš pradžių daž-
niausiai glaustai aptariami Sambūrio planai ir renginiai, o naujokams 
primenama gegužinių istorija ir šventės programa (Rita Virbalienė), 
diskutuojama apie Aukštaitijos krašto senąsias tradicijas, jų puoselė-
jimą ir kraštiečių bendravimo svarbą (prof. Antanas Tyla), apie vilnie-
čių ryšių su gimtinę palaikymą (Anykščių meras Sigutis Obelevičius 
ir kitų rajonų vadovai), apie Vilniuje gyvenančių Aukštaitijos žmo-
nių ir jų bendrijų tolesnę sąveiką (rajonų bendrijų vadovai). 2010 m. 
gegužinės dalyvius skambiomis senolių ir šiuolaikiškomis dainomis 
džiugino bei šventinę nuotaiką kaitino į Vilnių atkakęs Biržų rajono 
Germaniškio folkloro ansamblis „Vijoklis“ 
(vadovė Zita Bėliakienė).

Aukštaičių gegužinė kraštiečiams yra 
ne vien liaudiškas pasismaginimas. Tai ir 
prigimtinis tradicinis renginys, primenantis 
garbingą Aukštaitijos senovę, mūsų bočių 
gyvenimo būdą, jų savastį, kultūrą, iden-
titetą, tradicijas, neatskiriamai persipynęs 
su kiekvieno žmogaus subtiliais netolimos 
praeities asmeniniais išgyvenimais. Tokia 
gegužinė aukštaičiui – tai tradicinė lietu-
vių liaudies šventė, menanti gimtuosius 
namus, tėviškę ir tą prigimtinai šventą vie-
tą, kaip kažkada rašė anykštėnas lietuvių 
literatūros klasikas Jonas Biliūnas, „kūdikė-
lis kur užaugau...“

Be to, jos glaudžiai siejasi ir su jaunys-
te, su artimiausiųjų žmonių – tėvų, brolių 
ir seserų, bičiulių ir draugų, nutolusių ne-
gailestingoje laiko tėkmėje ar visai paliku-
sių mus ir išėjusių į nebūtį, šiltais prisimi-
nimais. Tokios šventės tradicija itin stipriai 

Vilniaus anykštėnai: dešimt metų sambūryje

Nuo 1992 m. iki šiol A. Gudelis yra 
vienas iš visuomeninės Tautos namų 
organizacijos (nuo 1996 m. – Tautos 
namų santaros) steigėjų, buvo vykdo-
masis tarybos pirmininkas, nuo 1996 
m. iki šiol yra Tautos namų santaros 
tarybos pirmininkas.

A. Gudelis yra Debeikiečių bendri-
jos steigėjas ir pirmasis pirmininkas. Jis 
yra vienas iš Vilniaus anykštėnų sam-
būrio steigėjų 2001 m., šio sambūrio 
narys, 2003-2005 m. ėjo šio sambūrio 
pirmininko pareigas. 

Vilniaus anykštėnai Seinuose prie Antano Baranausko paminklo 2011 m. Foto: 
Vytauto Rimšos archyvas.

Tradiciniame Vilniaus anykštėnų Atvelykyje 2011 
m. balandį – Vilniaus anykštėnas aktorius Ferdi-
nandas Jakšys ir anykštėnė mokytoja Vilė Mikučio-
nytė. Foto: TK.
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jungia visus mus su senąja savo tėvų sodyba, jos aplinka, žeme, su gimtine ir 
pačia Lietuva. Tokios kraštiečių šventės, žurnalistės Rasos Pangonytės žodžiais, 
yra „lyg giminės pokyliai...“

Gegužinės turi ne vien emocinę ar dvasinę, bet kartu ir labai svarbią etnokul-
tūrinę, tautinę bei patriotinę prasmę. Per savo ištakas ir kilmę mes galime žymiai 
aiškiau suvokti ir įprasminti savo dabarties egzistenciją. Žinomas rusų pedagogas 
Antonas Makarenka yra rašęs, kad „...meilė Tėvynei pirmiausia prasideda nuo 
meilės savo šeimai, savo kiemui, savo gatvei...“ 

Siekiant šių tikslų, kasmet yra rengiami tradiciniais tapę Vilniaus anykštėnų 
kalėdiniai ir velykiniai susitikimai Vilniaus universitete ir kitose vietose, kur kal-
bama apie senuosius lietuvių papročius ir naujas kraštiečių knygas. Antai 2011 
m. balandį, per tradicinę anykštėnų Atvelykio šventę, Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje mokslininkai ir kiti specialistai – prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. 
habil. dr. Algirdas Ažubalis, pedagogas Jonas Bagdonas, inžinierius Vytautas Bi-
liūnas, skulptorius Gintaras Karosas, fotomenininkė Ona Pajedaitė pristatė kraš-
tiečiams net trylika naujų savo knygų.

***
Ne mažiau dėmesio Sambūrio veikloje skiriama ir garsių savo krašto žmonių 

jubiliejams. 2009 m. vasarį Vilniaus anykštėnai 70-mečio proga pasveikino kraš-
tietį žinomą skulptorių ir medalininką Antaną Žukauską. Sambūrio nariai gausiai 
dalyvavo atidarant jubiliejinę šio dailininko kūrybos parodą. 

2009 m. lapkritį Sambūrio pirmininkės Ritos Virbalienės ir Svėdasiškių drau-
gijos „Alaušas“ atstovo doc. dr. Juozo Lapienio iniciatyva Vilniaus rotušėje su-
rengtas iškilus Juozo Tumo-Vaižganto 140-jų gimimo metinių minėjimas. 

2010 m. spalį Sambūrio nariai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo parodų 
galerijoje atidarant anykštėno tautodailininko Jono Tvardausko kūrinių parodą, o 
lapkritį susitiko su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vadovais, 
šios Akademijos ramovėje pažymėjo Lietuvos kariuomenės dieną. 

2011 m. birželio pabaigoje Vilniaus paveikslų galerijoje kraštiečiams ir sosti-
nės visuomenei buvo pristatyta jauno anykštėno mokslininko ir kompozitoriaus 
Giedriaus Alkausko kūrinių pirmoji kompaktinė plokštelė.

***
Dar viena intensyviai plėtojama Vilniaus anykštėnų veiklos sritis – mokslinės 

ir pažintinės anykštėnų ekskursijos. 
2011 m. kovą kelios Vilniaus anykštėnų grupės susipažino su Lietuvos Res-

publikos Prezidentūros pastatų ansambliu, įranga bei parodomis, su Vilniaus šv. 
Kazimiero bažnyčia, jos kriptomis ir vienuolynu. Balandį Sambūrio nariai aplan-
kė Lietuvos banko Pinigų muziejų, susipažino su Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos Hidrometeorologijos muziejaus ekspozicija.

Gegužės mėnesį didelė grupė sostinės anykštėnų, suburti kraštietės Jolitos 
Šedauskienės ir lydimi kelionės vadovo Eugenijaus Petruškevičiaus, iškylavo 
po buvusias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes kaimyninėje Lenkijoje. 
Buvo apžiūrėtos Augustavo, Baltstogės, Seinų, Suvalkų ir kitų etninių Lietuvos 
žemių istorinės įžymybės, susitikta su vietos lietuviais. Mozūrų krašte aplankytos 

ir senosios Kentšyno (Rostenburgo), Rešelio 
bei kitos buvusios vokiečių ordino pilys, iš 
kurių anuomet ruošti išpuoliai prieš prūsus 
ir Lietuvos žemes.

Birželio viduryje įspūdinga ekskursija 
buvo surengta į Pavilnių regioninį parką. 
Padedami savo kraštiečio gamtininko ir 
augalų specialisto Antano Stackevičiaus, 
anykštėnai keliavo pažintiniu Pučkorių 
taku, apžiūrėjo geologines jo atodangas, 
Vilnios upės slėnį, piliakalnį, palivarką. 
Žygio dalyviai susipažino su visu senuoju 
gamybiniu kompleksu – malūnu (vėliau 
jame gamintas ir popierius), parako gamy-
kla, patrankų liejykla su jos aušinamaisiais 
tvenkiniais bei kitais istoriniais objektais, 
nuo XVI a. iki XVIII a. vidurio tiesiogiai 
priklausiusiais Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės vyriausybės iždui ir Artilerijos 
vadovybei.

Rita Zajarskaitė-VIRBALIENĖ 
(g. 1966 m.) – pedagogė, teisininkė, 
visuomenininkė. Kilusi iš Pienionių 
kaimo šalia Anykščių, 1984 m. bai-
gusi Anykščių 3-ąją (dabar – A. Bara-
nausko) vidurinę mokyklą, 1991 m. 
Šiaulių pedagoginiame institute ji įgijo 
pradinių klasių mokytojos išsilavinimą, 
o 1995 m. – specialiosios ir socialinės 
pedagogės išsilavinimą. 

Nuo 1995 m. iki šiol R. Virba-
lienė gyvena Vilniuje ir dirba Lietuvos 
Respublikos Seime. 1995-2008 m. ji 
buvo Seimo Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto padėjėja, nuo 2008 m. iki 
šiol yra Aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininko Seimo nario Jono Šimėno 
padėjėja. 2005 m. Lietuvos teisės 
universitete ji įgijo teisės ir valdymo 
magistrės išsilavinimą. Lygia greta R. 
Virbalienė yra Mykolo Romerio uni-
versiteto Socialinės politikos fakulteto 
Edukologijos katedros lektorė. Ji tiria 
visuomenės požiūrio į negalią ir neįga-
liuosius raidą, analizuoja specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos terminijos 
problemas, ankstyvojo amžiaus vaikų, 
turinčių specialiųjų poreikių, raidos ir 
ugdymo ypatumus, paskelbė moksli-
nių publikacijų socialinės pedagogikos 
temomis.

Nuo 2005 m. iki šiol R. Virbalienė 
yra Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmi-
ninkė – ilgiausiai šias pareigas einanti 
sambūrio vadovė.

Iškylautojai grupelėmis renkasi į ekskursiją Pučkoriuose. 2011 m. Foto: Jani-
nos Baublienės archyvas.
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Kiekvieną vasarą Vilniaus anykštėnai gausiai ir organizuo-
tai dalyvauja tradicinėje Anykščių miesto šventėje, taip pat 
Anykščių rajono dienose, rengiamose Lietuvos Mokslų akade-
mijoje, tradicinėse Vilniaus Kaziuko mugėse ir kituose respu-
blikiniuose renginiuose.

Vilniaus anykštėnų šventės ir susitikimai visuomet vyksta 
prie karštos kavos puodelio bei sumuštinių, kuriais pasirūpina 
patys dalyviai. Masinius kultūrinius renginius neretai gerano-
riškai paremia ir patys kraštiečiai. Už tai geru žodžiu jau seniai 
yra minimas svėdasiškis verslininkas Algimantas Čaplinskas, 
„prisiekęs“ anykštėnas, kavinės „Lakštingala“ savininkas Ro-
mas Katinas, medžiotojas Kęstutis Tubis ir kiti.

Vilniaus anykštėnų sambūrio dešimtmečio veiklą 2011 m. 
lapkričio 18 dieną vainikavo Vilniuje surengtas minėjimas. 
Tądien pažymėti gražus Sambūrio veiklos jubiliejaus ir ben-
dro darbo rezultatų, pirmininkės Ritos Virbalienės sukviesti, 
į kavinę „Prie Neries“ susirinko ne vien Vilniaus anykštėnai, 
bet ir gausus būrys didelių savo krašto patriotų, atvykusių iš 
Anykščių rajono. Tai – valdžios ir bažnyčios vadovai, rašytojai 
ir žurnalistai, kultūros darbuotojai ir kiti garbūs žmonės, šio 
krašto mylėtojai. Šventėje iškiliai sugiedotas Vilniaus anykš-
tėnų sambūrio himnas, pašventinta sambūrio vėliava, aptarta 
dešimtmečio veikla, pagerbti buvę ir dabartiniai jo vadovai, 
pasveikinti ir apdovanoti aktyviausi sambūrio nariai. Po kon-
certo, netilo kraštiečių šurmulys, buvo padainuota daug liau-
dies ir mėgstamų kompozitorių dainų, gražiai pabendrauta.

***
Analizuojant Vilniaus anykštėnų sambūrio 10-ies metų vei-

klą, nesunku pastebėti kai kurias per minėtą laikotarpį išryškė-
jusias veiklos tendencijas ir tą patirtį, kurią jis įgijo. 

Pirma. Per dešimtmetį Vilniaus anykštėnų sambūrio vei-
kla nuosekliai intensyvėjo. Daugėjo Sambūrio narių, plėtėsi 
veiklos apimtis, padaugėjo renginių, įvairesnė tapo jų tema-
tika, išaugo lankomumas. Tai lėmė ne vien vadovų kaita ar 
kiti veiksniai, bet ir sukurtas bei įdiegtas optimalus Pasaulio 
anykštėnų bendrijos struktūros organizacijos ir veiklos mode-
lis, palikęs užtektinai laisvės Vilniaus anykštėnų sambūrio sa-
varankiškai veiklai bei individualioms iniciatyvoms, kurios čia 
ir buvo gerai panaudotos.

Antra. Pozityviai vertintina Vilniaus anykštėnų sambūry-
je 2010-2011 m. susiformavusi Jaunimo grupė, kuri padės ne 
vien paįvairinti Sambūrio veiklos turinį ar jos formas, bet atei-
tyje galės lengvai perimti ir panaudoti tą patirtį, kurią per pas-
tarąjį dešimtmetį ir vėliau bus sukaupę jų pirmtakai. Šį grupė 
ateityje galės pasirūpinti ir Sambūrio veiklos tęstinumu.

Trečia. Vilniaus anykštėnų sambūrio renginiai kraštiečiams 
ir svečiams turi svarbią edukacinę, kultūrinę ir socialinę auklė-
jamąją prasmę. Jie telkia juos į vieną būrį, skatina ir įkvepia 
naujiems, prasmingiems darbams, ugdo žmonių meilę gimta-
jam kraštui ir Lietuvai. Kartu jie natūraliai žadina ir kraštiečių 
vienybę bei patriotinius jausmus.

Ketvirta. Šalia Sambūrio atliktų reikšmingų darbų liko gali-
mybių jo veiklai toliau optimizuoti. Panaudojant jau sukauptą 
patirtį ir siekiant patobulinti Vilniaus anykštėnų sambūrio dar-
bą, reikia:

• naudojant socialinius, psichologinius ir kitus metodus, 
nuosekliai dirbant šioje srityje, suburti į Sambūrį kitus, iki tol 
nuošalyje pasilikusius, Vilniaus anykštėnus;

• intensyviau ir organizuočiau skleisti informaciją apie 
Sambūrio veiklą žiniasklaidoje (ypač Vilniaus laikraščiuose);

• imtis populiarinti Sambūrio idėją ir jo veiklą Lietuvos radi-
jo ir televizijos laidose (kol kas jos, rodos, visai yra pamirštos);

• iš esmės pagyvinti Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos 
veiklą, ypač – rengiant strategiją Sambūrio veiklos intensyvini-
mo ir plėtros uždaviniams ateityje spręsti.

2011-ųjų rudenį, minint Vilniaus anykštėnų sambūrio 10-
metį, Anykščių klebonas kanauninkas Stanislovas Krum-
pliauskas pašventino menininkės Jadvygos Gervytės-Tvari-
jonavičienės sukurtą Sambūrio vėliavą. Foto: TK.

Vilniaus anykštėnai pirmojoje Aukštaičių gegužinėje Vingio 
parke 2008 m. birželį (iš kairės): Algimantas Čaplinskas, Rita 
Virbalienė, Antanas Gudelis ir Rolandas Tuskenis. Foto: TK.

Vilniaus ir Anykščių anykštėnai Agluonos (Latvija) duo-
nos muziejuje 2010 m. gegužę. Foto: TK.

n
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Juozas  DANILAVIČIUS

Kaip pavadins mūsų laikmetį, kai matematikas mokslininkas, visą gyvenimą 
praleidęs prie skaičių, senatvėje ima kaltą ir kuria prie Neries kaimo sodyboje 
įspūdingas skulptūras?

Kitas, dar neseniai buvęs mokytojas, ima teptuką ir restauruoja bažnyčioje 
freskas. Ir aš pats baigiau kurti skaitymo pradžiamokslių trilogiją, pirmąją Lietuvo-
je, artėdamas prie aštuoniasdešimtmečio jubiliejaus, iki tol net šešiasdešimt metų 
praleidęs tarp mokinių.  

Alekso Navicko gyvenimas prabėgo prie stalo, ant kurio gulėjo buhalterinės 
knygos. Kasdien nuo ryto iki vakaro – tik skaičiai... Pirmąją novelių knygą išleido 
stabtelėjęs ant septyniasdešimties metų slenksčio. Ir paskui per dešimtmetį atsi-
skleidė paveldėti Baranauskų giminės genai, subrendo didis žodžio Meistras. 

Savamokslis – jo niekas nevedžiojo Antikos, Renesanso, klasicizmo kūrėjų ke-
liais, bet nuo vaikystės kelią vis pašviesdavo Antano Baranausko Šilelis. Giesmių 
giesmė. Pasirodo, vienus aukštojoje mokykloje keletą metų moko eilėdaros meno 
gudrybių, bet jie patys nesukuria nė vieno eilėraščio, kitų niekas nemoko – o jie 
kuria dainų tekstus. Taip gamtos surėdyta...

Prieš keletą metų paėmęs į rankas plonytę A. Navicko knygutę, nežinojau, 
kad jis – ne toks tolimas Anykščių Dainiaus giminaitis. Bet tada pats sau pasakiau: 
„Kažką jis turi bene iš Antano Baranausko paveldėjęs...“

 Patiko man jo balsas, žodžiai apie Žemę, Žmogų ir laikmetį. Kūrybos dovana 
ateina lyg likimas. Aleksas nerašo taip, kaip paukštis čiulbėtų, jis neinstinktyvus ir 
gana sunkiai išgyvena savo ryšį su tikrove – visur matyti jo rūpestingumas, skaus-
mingas rakto į eilėraščio posmo skambesį ieškojimas, grumtynės su gyvenimu, su 
pačiu savimi vardan skaitytojo. Žino: didis ir džiugus kiekvieno poeto pašaukimas 
perduoti skaitytojui gyvybės balsą. 

„Žvanga dalgiai lankoj kaip paklydę. / Sodrią žolę guldo šienpjoviai“ („Šien-
pjoviai“). „Kuliami pėdai, netrukus duona / Duonkepėj garuos ant ajerų“ („Rugio 
grūdo kelias“). „Baigtos arti dirvos rudeninės, / Suguldytos į tiesias vagas“ („Bobų 
vasara“). 

Tik rankose laikęs dalgį, aręs lauką, malęs girnomis tegali surimuoti tokias eilu-
tes. Dažno poeto balsas turi stebuklingų galių. Poezija – mano gyvenimo draugė 
nuo ankstyvos vaikystės. Prieš kelias dienas aš rašiau: „Iš operacinės bejėgį atnešė 
ir paguldė į lovą, o aš įsijungiau garso įrašą... Pasigirdo mano vaikystės Angelo 
(Salomėjos Nėries) poezija... Pasaka apie saulę – ir aš lange pamačiau smuiką, 
išgirdau Šopeną. Kaip gaivi pavasario saulė žemelei gyvybę grąžina, taip man 
tas užburtas smuikas grąžino energiją. Per tave kartu su poete pasikalbėjau, pa-

vaikščiojau vaikystės ir jaunystės pėdomis 
– ir dingo skausmas. Taip diena iš dienos 
ne vaistai gydė mane, o S. Nėris, V. My-
kolaitis-Putinas, A. Miškinis, V. Mačernis, 
B. Pasternakas. Ačiū už įrašytą poeziją, tai 
nenusakoma vertybė“.

Kai apninka mus nerimas, neryžtingu-
mas, baimė imtis sudėtingų problemų, mes 
ieškome knygų lentynose poezijos. Alekso 
Navicko žodis sukelia širdy daugybę nesi-
baigiančių aidų, jo eilėraščio magija verčia 
įsiklausyti į save. Visi mes matome, girdime, 
liečiame tikrovę. Rodos, tą patį daro ir po-
etas, bet jau skirtingai. A. Navicko talentas 
– gebėjimas kasdienybėje, jos daiktuose ir 
reiškiniuose, įžvelgti eiliniam žmogui ne-
matomus ryšius, pastebėti paslaptis, mokė-
jimas  žodžiais perteikti fantastiškai spalvin-
gą savo vizijų pasaulį. 

Dar laukia A. Navicko poezijos kasdie-
nybė, ėjimas į žmogų ne tik per  knygos 
puslapius, bet ir muziką, dainų melodiją, 
vaizdų raišką. Aš siūlau kompozitoriams 
paieškoti tekstų A. Navicko poezijoje dai-
noms, giesmėms, psalmėms...

Rašęs po Anykščių šilelio saule

Juozas DANILAVIČIUS (g. 1928 
m.) – mokslininkas pedagogas ir publi-
cistas. Kilęs iš Skraičionių (Alytaus r.), 
1938-1946 m. baigęs Alytaus gimna-
ziją, jis dirbo kaimo pradinių mokyklų 
mokytoju ir vedėju, kartu neakivaiz-
džiai studijavo Kauno mokytojų semi-
narijoje, o 1950-1953 m. tęsė studijas 
Maskvos (Rusija) V. Lunačiarskio ins-
titute. 1955-1961 m. jis buvo Rusnės 
(Šilutės r.) kurčiųjų mokyklos mokyto-
jas, 1961-1963 m. – Priekulės (Klaipė-
dos r.) pagalbinės internatinės moky-
klos direktorius, 1963-1978 m. – šios 
mokyklos logopedas.

Nuo 1978 m. iki šiol J. Danilavičius 
gyvena Anykščių rajone. 1978-1986 
m. jis buvo Aulelių specialiosios inter-
natinės mokyklos direktoriaus pava-
duotojas, 1986-2008 m. – šios moky-
klos, paskui Aulelių vaikų globos namų 
logopedas, nuo 1997 m. turi logopedo 
eksperto kategoriją.

J. Danilavičius parašė ir išleido 
knygų pedagogikos metodikos temo-
mis, publikuoja memuarinę publicis-
tiką. Jis parengė ir išleido elementorius 
ir skaitymo pradžiamokslius „Aušrelė“, 
„Genelis“, „Liepsnelė“, „Zylutė“ ir 
„Volungė“. Su žmona mokytoja Stase 
Danilavičiene (g. 1942 m.) jis užau-
gino dvi dukteris.

Aleksas Navickas su žmona ir vaikais Anykščiuose 1966 m. Foto: L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos kraštotyros fondas.
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Eilėraščiai-dainos. Per pirmą dešimtmetį retai kuriam poetui pavyksta pakviesti 
pokalbiui visą Lietuvą. Per pirmuosius dešimt metų žengiamas tik pirmasis žings-
nelis. A. Navicko poezija tikrai pasibels į kompozitorių širdis. Skaitau jo eilėraštį 
– ir gimsta dainos melodija, niūniuoju eilutę kitą – girdžiu puikų kūrinį. Tokių 
eilėraščių daug poezijos rinkiniuose „Artima toluma“ ir „Tarp pradalgių“.

Eilėraščiai-giesmės. Mūsų vaikystės prisiminimų rojuje šviesų puslapį užima 
kaimo Gegužinės pamaldos. Kaip rudenį medžiai virsta gėlėmis, ir negali atsigro-
žėti pakelių miškais, taip gegužę kaimas virsdavo didingu choru. Gieda vakarines 
pamaldas, šventas giesmes, o galop užtraukdavo Maironį, J. Aistį, B. Sruogą, A. 
Miškinį... Skaitau A. Navicką – ir jo eilėraščiai skamba lyg begalinį vaikišką jau-
dulį sukėlusios Giesmės, girdėtos tarpukario Lietuvos kaime.

Eilėraščiai-psalmės. Yra A. Navicko kūryboje žodžių,  kuriuos jis  taria ne sau, 
ne vien tik kitam, bičiuliui, – juos sako Dievui. Kai Sigitą Gedą teismas nuteisė 
kalėti, literatūros kritikas prasitarė: „Dabar mes sulauksime tikros Gedos poezijos, 
gimusios iš kančios, iš skausmo, iš nevilties ir pažeminimo...“ Kai susipažįsti su 
pasaulio poezijos perlais, įsitikini, kad tikrai net pakylėtos odės gimė iš pragaro 
kančių.

A. Navicko lemtis užkrovė ant jo  liaunų pečių (visų poetų sielos būna trapios) 
sunkią naštą, kai pirmoji meilė virsta sudėtinga kasdienybe, kai žmogus kasdien 
kelis dešimtmečius eini lyg per lūžtantį ledą. Tokioje tamsoje sušvyti žiburėlis ir 
gimsta psalmės. Antano Miškinio psalmės gimė Sibiro speige, siaučiant žmogė-
droms, tos psalmės kvietė lietuvius kalinius nenužmogėti. Panašių eilėraščių A. 
Navicko poezijos rinkiniuose ne vienas ir ne dešimt. Aš linkėčiau, kad jo eilėraš-
čiai peraugtų į bendruomenės maldas.

Alekso Navicko poeziją perskaitęs, akimirką pajunti, kad susitikai intymių, 
grakščių žodžių poetą. Dažnai beskaitant suskamba tylios, švelnios dainos aidai. 
Man atrodo, kad Navickas kalba lyg kaimo armonikai pritariant. Tylų vakarą imi 
jo knygą, skaitai, verti puslapį po puslapio, akys mato žodžius, eilutes, kartu pasi-
girsta vos girdima armonikos melodija, dar vaikystėje girdėta, ten, kur prabėgo ir 
mano vaikystė, ir mokytojo gyvenimas. 

Aš įsiklausau į A. Navicko poetinio peizažo melodijas ir girdžiu jo sielos akor-
dus, jo vidinio pasaulio harmoniją. 

Atskirai norisi tarti žodį apie labai talentingai parašytą knygelę vaikams „Eigu-
lio trobelė“. Gailėjausi, kad į mano rankas ši knygelė pateko tik tada, kai baigiau 
leisti mažiesiems skaitymo pradžiamokslių trilogiją. Taip sunkiai ieškojau eilėraš-
čių vaikams, kurie tiktų elementoriui. Perversdavau visą lietuvių poezijos „Vagos“, 
„Vyturio“ leidyklų  bibliotekų lobyną. Kodėl Aleksas Navickas tik vieną knygutę 
vaikams teparašė ir išleido tokiu mažu tiražu? Tikriausiai niekas jo neparagino, 
gera akis nepastebėjo tokio vaikų sielos angelo – kaip dažnai tai atsitinka... 

Jeigu dabar A. Navicko kūrybą paskaitytų Jonas Aistis, didysis Poezijos teoreti-
kas, tikrai pakartotų: „Jis (Navickas) žino taisyklę, kad gerai sukirptame eilėraštyje 
būtinai turi būti pagrindinis posmas, pagrindinė eilutė ir bent vienas vyriausias 
žodis, kuriame sukaupta visa eilėraščio prasmė“.

Neeilinis Alekso Navicko talentas – gebėti kasdienybėje, jos 
daiktuose ir reiškiniuose įžvelgti eiliniam žmogui nematomus daik-
tų ir reiškinių ryšius ir pastebėti paslaptis, gebėti  žodžiais perteikti 
fantastiškai spalvingą savo vizijų pasaulį. 

Ne viskas patinka man Alekso Navicko apmąstymuose, gal turiu 
teisę su bendraamžiu ir pasiginčyti. Aleksas gal norėtų, kad mylima 
Žemė pavirstų į eilėraštį, ieško tokių ženklų ir stebuklų, bet gyveni-
mas eina savo vaga, nepriklausoma nei nuo poetų, nei nuo karalių 
ar generolų valios.

„Sparčiai pakalnėn rieda Lietuva, / Ilgai teriota svetimų be galo. / 
Savų apspjaudyta ir pragerta... / ...Kas ją užkels atgal ant pjedestalo? 
(„Keičiasi laikai“).

Aš manau, kad reikia nueiti į mokyklą, pasižiūrėti į vaikų šėls-
mą, jų šviesius veidus, įsiklausyti į jų, jau laisvų, kitokių, negu mes, 
džiaugsmo akimirkas, dar užsukti į universitetų auditorijas, labora-
torijas, studijas – ir pamatysime, kad jie, jaunieji, kur kas protingiau 
negu mes gyvens ir tarnaus šeimai ir Tėvynei. Kada Lietuva turėjo 
tiek mokslininkų, dainininkų, menininkų, verslininkų, politikų, ban-
kininkų, pasaulinio masto finansų analitikų, kada?..

Ir pabaigai – buvo nelengva poetui tokią skaudančią širdį nešio-
ti. Kaip baisu, kad turi ateiti naktis, kruvinas rytmetis. Tik poetui leis-
ta akmenį paversti auksu, tik jis apdovanotas alchemijos paslaptimi. 
Bet kiekvienas poetas turėtų žinoti ir savo ribas: ,,Nors pradžioje 
buvo Žodis, bet tas žodis priklauso Dievui, o poetui siunčia tokius 
žodžius, kurių nusipelno savo gyvenimu“.

A. Navickas rašytojo J. Biliūno tėviškėje Niūronyse 
1998 m. Foto: L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
kraštotyros fondas.

Aleksas NAVICKAS (1928-2011) 
– literatas poetas, prozininkas. Gimė 
1928 m. gruodžio 25 d. Pavartyčiuose 
(Radviliškio r.), kur augo, žinodamas 
savo kilmę – jo prosenelė (motinos 
tėvo motina) Rozalija Baranauskaitė-
Zlatkuvienė (1832-1918) buvo poeto 
ir vyskupo Antano Baranausko sesuo. 
Baigęs Pavartyčių pradžios mokyklą, 
dirbo šeimos ūkyje, 1946 m. eksternu 
baigė Šeduvos progimnaziją, 1946-
1949 m. mokėsi Šeduvos gimnazijoje, 
bet 1949 m. pavasarį, vengdamas 
tremties, iš 7-osios klasės pasitraukė ir 
su motina išvyko slapstytis į jos tėviškę 
Rubikiuose (Anykščių r.). Paskui iki 
1955 m. A. Navickas gyveno Dūkšte 
(Ignalinos r.) ir dirbo buhalteriu. Sukū-
ręs šeimą, jis 1955 m. persikėlė į Anykš-
čius ir čia liko iki gyvenimo pabaigos, 
su žmona  medike Birute (g. 1931 m.) 
užaugino dukterį Vilmą (g. 1959 m.) ir 
sūnų Sigitą (g. 1963 m.).

Įgijęs agronomo ir ekonomisto išsi-
lavinimus, A. Navickas dirbo Anykščių 
įmonėse ir įstaigose, ilgiausiai, 1965-
1988 m., – Anykščių kelių valdyboje. 

Nuo vaikystės A. Navickas domė-
josi poezija, bet didžiąją savo kūry-
binio palikimo dalį sukūrė, būdamas 
jau vyresnio amžiaus, nuo XX a. 8-ojo 
dešimtmečio. Jo eilėraščiai pasižymi 
vyresniajai kūrėjų kartai patraukliu tra-
diciniu ir sklandžiu eiliavimu bei tema-
tika, trumpuose prozos kūrinėliuose jis 
derindavo savo gyvenimiškąją patirtį ir 
lakią fantaziją. 1997-2011 m. jis išleido 
tris prozos ir šešias poezijos knygas, 
buvo vienas iš pirmųjų 1981 m. Anykš-
čiuose pradėjusių burtis literatų, paskui 
– vienas iš pirmųjų Anykščių literatų 
klubo „Marčiupys“ narių.

Mirė 2011 m. gruodžio 19 d. 
Anykščiuose ir buvo palaidotas Anykš-
čių kapinėse prie artimųjų.

n
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DRAUGYSTĖ. PRIGIMTIES SAITAS

Vytautas BAGDONAS

Vos prasidėjus 2012-iesiems, Lietuvoje pasklido liūdna žinia apie tai, kad 
paskutiniąją praėjusių metų dieną netekome garsios rašytojos, daugelio romanų, 
novelių, apysakų, beletristikos kūrinių, poezijos rinkinių autorės, aktyvios JAV 
visuomenės veikėjos, tikros mūsų tautos patriotės Alės Rūtos (Elenos Viktorijos 
Nakaitės-Arbačiauskienės-Arbienės).

Taip jau atsitiko, kad nieko nenujausdamas apie būsimą netektį, paskutiniosio-
mis 2011 metų dienomis Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje surinkau fotogra-
fijas, spaudos iškarpas, laiškus, knygas ir kitas relikvijas. Jos visus metus buvo eks-
ponuotos parodoje „Jos širdyje buvo ir bus brangiausias žodis – Tėvynė Lietuva“, 
kuri buvo skirta rašytojos Alės Rūtos 95-mečiui. Pati rašytoja, sužinojusi apie tokį 
jos pagerbimą sodžiaus muziejuje, labai džiaugėsi ir dėkojo man kaip  muziejaus 
prižiūrėtojui ir tokios parodos sumanytojui.

O toji rašytojai Alei Rūtai skirta paroda Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje 
atsirado neatsitiktinai – kaip ir šios žymios kūrėjos pavardė muziejaus Šlovės len-
toje prieš keletą metų. 

Vienerius metus, apie 1923-1924 m., tuometinės Kunigiškių pradžios moky-
klos, kur dabar veikia muziejus, antrąją klasę lankė ir būsimoji rašytoja Alė Rūta. 
Mat Elena Viktorija Nakaitė tuo metu buvo trumpam apsigyvenusi Kunigiškiuose 
pas savo senelį, motinos Emilijos Sklėriūtės-Nakienės tėvą Ciprijoną Sklėrių. Tuo 
metu jos senelė Barbora Sklėrienė jau buvo mirusi, tad mergaitę globojo jos teta – 
motinos sesuo Teofilija Sklėriūtė-Matulionienė. Šiuos savo mokslus Kunigiškiuose 
rašytoja ne kartą yra aprašiusi ir savo prisiminimuose, ir giminaičiams skirtose 
eiliuotuose kūriniuose...

Vėliau, baigusi Rokiškio gimnaziją, būsimoji rašytoja pradėjo studijuoti Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune, paskui baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, 
o 1942 metais – ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Tarp studijų ji kiek 
laiko mokytojavo, vienerius metus dirbo ir Juodonių pradžios mokykloje, kurią 
lankė ne tiktai Kamajų, bet ir Svėdasų valsčiaus kaimų vaikai. Nuo Juodonių iki 
Kunigiškių – visai netoli, tad mokytoja Elena Viktorija ir vėl buvo dažna viešnia 
pas gimines Sklėrius...

Taip rašytoja Alė Rūta gerai pažino ir įsiminė tas vietas, kur vaikštinėjo vaikys-
tėje, kur lankėsi ankstyvoje jaunystėje. Kai ji 1944 metais pasitraukė į Vakarus, 
rašytojai iš atminties nebeišblėso tie susitikimai, šiuose kraštuose matyti žmonės 
ir vaizdai...

Šviesūs ir nostalgiški Tėviškės prisiminimai visą gyvenimą buvo jos mintyse. 
Jos širdis plakė brangiausiu žodžiu – Lietuva. Knygose, kurios pasipylė kaip iš gau-
sybės rago ir pelnė išeivijoje įvairių literatūrinių apdovanojimų, nuolat šmėkščiojo 
spalvingi gimtojo krašto gamtos ir kaimo buities vaizdai, įtaigi Lietuvos istorijos 
panorama, Nepriklausomybės laikotarpio gyvenimas, sovietinės okupacijos pa-
sekmės. 

Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę garbinusi, Tėvynę Lietuvą be okupantų 
liaupsinusi rašytoja bematant tapo „tautos prieše“, „išdavike“, „fašistų parsidavėle“. 

Sovietmečio enciklopedijose apie šią rašytoją buvo arba nutylima, arba ji vi-
saip menkinama. Jos knygos sovietinėje Lietuvoje nebuvo leidžiamos, jos vardas 
buvo neminimas tarp lietuvių rašytojų. Nors Alė Rūta ir buvo atskirta „geležine 
uždanga“, jai pavyko trumpam atvykti į sovietinę Lietuvą. Tuo metu ji turėjo pro-
gos aplankyti ir prie Kamajų prigludusius vaikystės Rudžius, ir buvusią savo mo-
kyklą Kunigiškiuose, ir Svėdasų krašte gyvenusius gimines. 

Tos kelionės įspūdžiai paskui sugulė 1987 metais išleistoje knygoje „Tarp il-
gesio ir tėviškės“. Žinia, autorės atvirumas, tiesmuki apmąstymai, kolūkių kurio-
zai nepatiko sovietiniams veikėjams, partiniams aktyvistams, net ir rašytojos Alės 
Rūtos pusbroliams Matulioniams, tuo metu buvusiems aktyviems sovietmečio 
idėjų skleidėjams, komunistinės visuomenės kūrėjams. Lietuvos spaudoje iškart 
pasklido aštri kritika, knygoje „Tarp ilgesio ir tėviškės“ paskelbtų faktų neigimas, 
panegirika sovietinei tvarkai. 

Tačiau rašytoja dėl tokių svaičiojimų neišgyveno, rašyti ir leisti knygas nesilio-
vė, paskui ir vėl turėjo progų apsilankyti Lietuvoje. 

Ypač ją džiugino vizitai jau į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 1992-aisiais Alė 
Rūta buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą, 2000-aisiais šios sąjungos leidyklą 

Jos širdis plakė 
brangiausiu žodžiu – Lietuva

Elena Viktorija Nakaitė-ARBIENĖ 
(1915-2011) – rašytoja poetė ir prozi-
ninkė, visuomenininkė.  Gimė 1915 
m. lapkričio 3 (16) d. Sankt Peterburge 
(Rusija) lietuvių karo pabėgėlių šeimoje, 
buvo vyriausia šešių vaikų šeimoje. 
1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą ir 
užaugo Rokiškio rajono Rudžių kaime, 
1922-1926 m. su pertrauka mokėsi 
Kamajų pradžios mokykloje, vieną 
žiemą lankė ir Kunigiškių (Anykščių r.) 
pradžios mokyklą. 1934 m. E. Nakaitė 
baigė Rokiškio gimnaziją, gimnazijoje 
pradėjo kurti ir spausdinti pirmuosius 
eilėraščius moksleivių laikraštėlyje. 

1934 m. ji pradėjo lituanistikos stu-
dijas Kauno Vytauto Didžiojo universi-
tete, bet 1935 m. persikėlė studijuoti į 
Klaipėdą, kur buvo atidarytas pedagogi-
nis institutas, 1935-1937 m. ten ji baigė 
studijas pirmojoje šio instituto laidoje, 
įgijo lietuvių kalbos mokytojos specia-
lybę. 1936 m. ji įstojo į Lietuvos šaulių 
sąjungą, ėjo meno ir sporto vadovės bei 
kuopos valdybos narės pareigas. 

Nuo 1937 m. E. Nakaitė dirbo 
pradžios mokyklose mokytoja, paskui 
persikėlė į Vilnių ir buvo Vilniaus peda-
goginio instituto Pavyzdinės mokyklos 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 
Kartu ji tęsė lituanistikos studijas ir 
1943 m. jas baigė Vilniaus universitete. 
Iki 1940 m. E. Nakaitė bendradarbiavo 
spaudoje, kultūros žurnaluose rašė lite-
ratūros, kultūros klausimais, spausdino 
savo prozos vaizdelius, poeziją. 

1944 m. E. Arbačiauskienė-Arbas 
pasitraukė į Vakarus, trumpai mokėsi 
Vienos (Austrija) universitete, dirbo 
vaikų darželyje. Gyvendama Vokie-
tijoje, ji debiutavo poezijos knygele 
„Be tavęs“ (1946 m.) ir novelių knyga 
„Likimo kelias“ (1947 m.), 1946 m. 
įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją trem-
tyje. 

1948 m. ji apsigyveno JAV – iš pra-
džių Detroite, paskui apie 1952 m. per-
sikėlė į Santa Moniką Kalifornijos vals-
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išleido naujausią šios rašytojos romaną „Vargingos tėvynės vaikai“, kuris pelnė 
Lietuvos rašytojų draugijos premiją, o 2006 m. rašytoja buvo apdovanota Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Kaune, Vilniuje, 
Rokiškyje ir kitose vietovėse buvo organizuoti jubiliejiniai Alės Rūtos kūrybiniai 
vakarai, parengtos jai skirtos parodos.

Ir sovietmečiu, ir jau Nepriklausomoje Lietuvoje lankydamasi rašytoja Alė 
Rūta vis užsukdavo ir į Kunigiškiuose veikiantį muziejų. 

Deja, į senosios mokyklos klasę, kuri atkurta šiame muziejuje, rašytojai teko 
pažvelgti tiktai pro langą, nes muziejus viešnią iš JAV vis pasitikdavo užrakintomis 
durimis. Juk muziejaus darbuotojai apie tai, kad čia ketina apsilankyti rašytoja Alė 
Rūta, net nežinodavo... 

Dėl to, kad jai nepavyko pabuvoti muziejuje, apžiūrėti savąją klasę, pasėdėti 
sename mokykliniame suole, pamatyti rašytojai skirtą ekspoziciją, Alė Rūta neįsi-
žeidė. Priešingai – ji pradėjo rašyti man laiškus, siuntė muziejui savo nuotraukas, 
knygas, ne kartą materialiai parėmė muziejaus ir Vaižgantiečių klubo „Pragiedru-
lys“ veiklą. Ir vis laiškuose rašė, kad būtinai dar kartą atvažiuos į muziejų... 

Kai rašytoją ėmė apleisti jėgos, gerokai nusilpo jos akys, laiškus rašyti moti-
nai padėdavo kartu su ja gyvenusi dukra dailininkė Rasa Arbaitė-Chamberlain. 
Prieš keletą metų, rengdama spaudai Alės Rūtos iliustruotų prisiminimų knygą 
„Sklėriai“, ji apsilankė rudenėjančiuose Kunigiškiuose, fotografavo kaimo vaiz-
dus. Tada mudu bendravome, parodžiau jai muziejų, jos motinai Alei Rūtai skirtą 
ekspoziciją, klasę, kurioje rašytoja mokėsi...

Po Rasos apsilankymo Kunigiškių muziejaus eksponatų iškart pagausėjo. 
Pati rašytoja ir jos dukra atsiuntė savo knygų, dovanodamos jas gimtojo krašto 
žmonėms. Pernai rudenį muziejų papildė dar kelios šios rašytojos knygos, kurias 
padovanojo Rokiškio rajono Kamajų bibliotekos vedėja Rita Michailovskienė iš 
sukaupto nemažo kraštietės Alės Rūtos knygų fondo.

Dabar, kai žymioji rašytoja jau iškeliavo Anapilin, teliko gyventi prisiminimais. 
Vartau man rašytus jos laiškus ir prisimenu... 

Pirmasis Alės Rūtos laiškas, rašytas 2000 m. rugpjūčio 18-ąją, mane pasiekė 
per „Utenio“ redakciją. Ant voko taip ir buvo užrašyta: „Gerb. Vytautui Bagdonui 
per „Utenį“. Tas laiškas mane pasiekė po to, kai šiame Utenos krašto laikraštyje 
išspausdinau rašinį apie rašytoją, pasivadinusia gėlės vardu, ir jai skirtą kampelį 
Kunigiškių muziejuje. Kas atnešė į redakciją tą Alės Rūtos man adresuotą laišką, 
nežinau iki šiol, tuo net ir nesidomėjau. 

„...Esu skaičiusi Jūsų straipsnius, o neseniai man atsiuntė pažįstamas iš „Ute-
nio“ lapą, kur Jūs rašote apie Kunigiškių pradžios mokyklą ir apie mane – mano 
kūrybą... Šiuo laiškeliu noriu Jums labai padėkoti už tą straipsnį, už Jūsų dėmesį... 
Vilniuje Lietuvos rašytojų s-gos leidykla tik išleido mano romaną „Vargingos tėvy-
nės vaikai“. Dar aš pati gavau vos keletą knygų; o norėčiau Jums dovanoti... Norė-
čiau dovanoti Kunigiškių muziejui visas savo knygas, bet ne taip lengva...“, – labai 
aiškia rašysena, sklandžia lietuvių kalba rašė tame pirmajame laiške Alė Rūta.

Radęs adresą to laiško gale, juo ir parašiau rašytojai. Jau 2001 m. sausį sulau-
kiau atsakymo su keliomis jos spalvotomis nuotraukomis. Štai keletas eilučių:

„...Su džiaugsmu dėkoju už Jūsų nuoširdų, įdomų laišką. Linkiu Jums laimin-
giausių metų! Kunigiškiai – mano Motinos, Sklėriūtės, Nakienės gimtinė. Įdedu 
kiek nuotraukų Kunigiškių muziejui. Kada nors – ir kūrybos mėginsiu nusiųst...“.

Tokias geraširdiškas eilutes, nuoširdžius žodžius galima surasti kiekviename 
Alės Rūtos laiške.

Du paskutinius rašytojos ranka 2011 m. birželio 1 d. rašytus laiškelius atve-
žė gera rašytojos pažįstama, Santa Monikoje gyvenanti aktyvi lietuvių bendruo-
menės veikėja ir šeštadieninės radijo laidos „Lithuanian melody‘s“ („Lietuviškos 
melodijos“) vedėja verslininkė Genovaitė Beleckaitė-Plukienė, važiavusi į gimtąjį 
Kupiškio kraštą pailsėti ir tvarkyti verslo reikalų. 

Tuose laiškeliuose rašytoja džiaugėsi tos pačios G. Plukienės organizuotu jos 
naujausios knygos „Sklėriai“ pristatymu Los Andžele. Rašytoja ten ir pati dalyva-
vo, nuvežta dukros Rasos ir žento. Alė Rūta dalijosi dėkingumu, minėdama mano 
išspausdintas jos knygos „Sklėriai“ recenzijas. 

Pernai gruodžio viduryje Alei Rūtai ir jos dukrai pasiunčiau sveikinimą Šv. 
Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų proga. Meno pasaulio atstovėms motinai ir du-
krai linkėjau stiprybės, sveikatos, kūrybinės sėkmės. Bet netrukus vietoj visuomet 
laukiamo laiško atskriejo skaudi žinia apie rašytojos mirtį...

Vartant nuotraukas, Alės Rūtos laiškus, rašytojos dovanotas knygas, mintyse 
skamba ir skamba šios kūrėjos eilėraščio, skirto jos krikštatėvio Sibiro kankinio 
Alfonso Sklėriaus atminimui, eilutės:

„Kas – gyvenimas? – Tik akimirka!
Užtat ir atskrieja iš praeities pluoštas prisiminimų...“
Nuo šiol rašytoja ir lietuvybės puoselėtoja Alė Rūta irgi lieka tiktai prisimini-

muose...

tijoje, kur liko iki gyvenimo pabaigos. 
Gyvendama Amerikoje, ji dirbo įvairius 
darbus, tik laisvalaikį skyrė kūrybai, 
visuomeninei ir kultūrinei veiklai: dirbo 
Los Andželo Lietuvių bendruomenėje, 
tris kadencijas buvo JAV Lietuvių rašy-
tojų draugijos valdybos narė ir valdybos 
sekretorė, tvarkė dokumentų archyvą ir 
organizavo renginius, pati juose daly-
vaudavo, dažniausiai savo namuose 
priiminėdavo svečius – JAV ir Lietuvos 
menininkus. Jos kultūrinė ir organi-
zacinė veikla skatino Dailiųjų menų 
klubo kūrybos vakarus ir sambūrius. 

Literatūrinę kūrybą pasirašinėdama 
Alės Rūtos slapyvardžių, E. Arbienė 
sukūrė per 30 kūrinių: apysakų, nove-
lių, poezijos rinkinių, kelionių įspū-
džių, tačiau reikšmingiausia jos kūrybos 
dalimi laikomi romanai. Jos romanai 
sulaukė palankaus įvertinimo Ame-
rikoje ir Lietuvoje: romanai „Trumpa 
diena“ ir „Pirmieji svetur“ gavo dien-
raščio „Draugas“ literatūrines premijas, 
„Kelias į kairę“ laimėjo „Dirvos“ litera-
tūrinę premiją, už „Mėlyno karvelėlio 
šviesą“ – Šaulių sąjungos Niujorko pre-
mija, už knygą „Margo rašto keliu“ – lai-
kraščio „Darbininkas“ premija. Ji buvo 
apdovanota Lietuvių Rašytojų draugijos 
premija, kurią įsteigė Lietuvių Fondas, 
už 2000 metų geriausią romaną „Var-
gingos tėvynės vaikai“.

Ji surinko knygų kolekciją ir pado-
vanojo ją Rokiškio bibliotekai bei 
Maironio lietuvių literatūros muziejui 
Kaune. Šis muziejus saugo ir Alės Rūtos 
archyvą: dokumentus, fotonuotraukas, 
rankraščius, laiškus. 

Su vyru dailininku ir architektu 
Edmundu Arbačiausku-Arbu (1915-
2004) ji užaugino tirs vaikus: versli-
ninkę Vijolę Eleną (g. 1945 m.), gydy-
toją Edmundą Arimantą (1950-1995) ir 
dailininkę dizainerę Rasą Emiliją Oną 
(g. 1955 m.).

Mirė 2011 m. gruodžio 31 d. Santa 
Monikoje (JAV).

Rašytoja Alė Rūta savo namuose Santa 
Monikoje. Šią savo nuotrauką rašytoja 
atsiuntė Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejui 2001 metais.n


