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Kęstutis LENKŠAS

PASAKOJIMAS APIE PASAKOTOJĄ

Savo elektroniniame archyve radau šį rašinį * apie autoriaus 
dovanotą knygą. Dabar ne taip svarbu, kodėl tuomet jis nepateko į 
spaudą. Pats jo niekam neteikiau. Manau, kad jis turėtų sudominti 
feisbuko skaitytojus.

 
 

Taip tiktų apibūdinti literatūros almanacho „Varpai“ redakto-
riaus, rašytojo, literatūros istoriko ir tyrinėtojo, eseisto ir publi-
cisto Leono Peleckio-Kaktavičiaus dar vieną knygą – monografi-
ją „JURGIS JANKUS: gyvenimas ir kūryba“. Tai – pasakojimas 
apie 1944 m. nuo grįžtančių sovietų į Vakarus pabėgusį rašytoją, 
kuriam 2006 m. būtų sukakę 100 metų. Išeivijos prozininkui, dra-
maturgui, eseistui visai nedaug pristigo gyvam sulaukti garbaus 
jubiliejaus: mirė J. Jankus 2002 m. Ocean Cityje (JAV).

Neabejotina šios monografijos vertė ir svarba nacionalinei 

 * Leonas Peleckis-Kaktavičius. JURGIS JANKUS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. – 
Šiauliai: Varpai, 2008.
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kultūrai, kurioje dar vis stinga išeivijoje kūrusių ir tebekuriančių 
autorių bei jų darbų platesnio ir gilesnio pažinimo, suvokimo, iš-
samesnės analizės, pagaliau dar vis stokojama deramo pabėgusių 
nuo sovietų okupantų emigrantų įvertinimo. L. Peleckio-Kakta-
vičiaus darbai į bendros kultūros kontekstą padeda susigrąžinti 
išeivijos kultūrinį, dvasinį lobyną, kūrybos palikimą, suvokti išei-
vių gyvenimą, jų likimus, o sykiu suprasti, tiksliau vertinti savo 
tautos praeitį. Norėtųsi, kad ši knyga, kurią buvo malonu skaityti, 
sudomintų ir skaitytoją, kuris nebūtinai profesionaliai susijęs su 
kultūrologija, literatūrologija ar kitomis humanitarinėmis sritimis. 
Monografijoje atsiskleidžia neeilinio, daug patyrusio žmogaus as-
menybė, kurios neįstengė palaužti nei sudėtingi istorijos verpe-
tai, pasaulinis karas, sovietų ir nacių okupacijos, nei asmeniniai 
rūpesčiai. J. Jankus liko ištikimas savo dvasinėms vertybėms bei 
tvirtoms moralinėms nuostatoms. Knyga vertinga dar ir tuo, kad 
joje realistiškai ir vaizdžiai vaizduojama inteligentų, pedagogų 
padėtis, jų tvirta laikysena nelengvu laikotarpiu, apmąstomos ir 
priežastys, kurios daug intelektualų privertė trauktis į Vakarus. 
Emigravusio rašytojo išgyvenimai liudija apie sovietų užmojus 
sunaikinti tautos šviesuomenę. Be to, knyga pateikia daug vertin-
gų faktų iš išeivijos kultūrinės veiklos. L. Peleckis-Kaktavičius 
prasiskverbia ir į J. Jankaus kūrybinę „virtuvę“, mėgina aiškintis, 
kaip rašytojas suvokia meno ir tikrovės, veikėjų ir realių prototipų 
problematiką, atskleidžia santykį ir požiūrį į literatūroje apibrėž-
tus žanrinius kanonus.

Kaip ir kituose L. Peleckio-Kaktavičiaus darbuose, taip ir šio-
je monografijoje rasime daug vertingos medžiagos, kuri kruopš-
čiai, įvairiais galimais būdais iš įvairių šaltinių surinkta bei me-
niškai panaudota knygoje. Panaudoti ir paties autoriaus įspūdžiai, 
fragmentai iš betarpiškų bendravimų ir susirašinėjimų su J. Janku-
mi, juos papildo apie rašytoją surinkti prisiminimai iš jo giminių, 
artimųjų, taip pat iš jį pažinojusių žmonių. Rašydamas monogra-
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fiją autorius tyrinėjo ir paties išeivijos rašytojo asmeninį archyvą 
(aptiksime ir nuotraukas), kitus rašto šaltinius. Lakoniškai, bet tai-
kliai, dažniausiai papasakojant konkrečius įvykius ar perteikiant 
autoriaus pokalbio fragmentus su pačiu J. Jankumi, nevengiant 
užduoti jam ir gana sudėtingus klausimus, knygoje išryškinti jo 
esminiai būdo bei charakterio bruožai, visapusiškai atskleista as-
menybė, atspindėti svarbiausi gyvenimo laikotarpiai. O ir patys 
knygos skyrių pavadinimai gana iškalbingi, sykiais mįslingi, ža-
dinantys smalsą: „Kodėl Jurgis Jankus netapo dailininku?“, „Tarp 
pražūties ir laisvėjimo“, „Kodėl pasakotojas?“, „Pirmoji marti“, 
„Dėkinga, kad dukra vadinai“, „Bernardo Brazdžionio ir Jurgio 
Jankaus pranašystės“. Kartais atrodo, kad tai ne monografinės 
knygos skyriai, o populiariam leidiniui parašyti straipsniai. Pa-
trauklu skaityti knygą ir dėl sklandžia kalba papasakotų įdomių 
atsitikimų, intriguojančių nuotykių gausos. Be to, papasakotos is-
torijos yra tarsi novelės ar bent puiki medžiaga beletristikai. O ir 
pati monografija skaitosi lyg grožinis kūrinys.

Bylodamas apie šią monografiją pažymėsiu tai, kas labiausiai 
įstrigo į atmintį, kas turėtų būti aktualu mums iš rašytojo gyve-
nimo, kaip siektinas pavyzdys. Pirmiausia norisi pastebėti, kad 
būsimasis rašytojas turėjo nemažai polinkių ir gabumų. Gal to-
dėl ne iš karto pasuko į rašytojo kelią, prieš tai daug ką išbandė. 
Nuo ankstyvos vaikystės turėjo potraukį knygai, apskritai polinkį 
kurti, gana anksti pradėjo formuotis berniuko svarbiausi charak-
terio bruožai, aiškios moralinės nuostatos bei tvirtos, atsakingos 
pasaulėžiūros pamatai. Išmoko skaityti trejų ar ketverių metų. 
Vogčiomis, stebėdamas, kaip motina pažinti raides mokė jo vy-
resnįjį brolį. Bet vaikas ne iš karto išsidavė, jog moka skaityti. 
Gal tuomet atsiskleidė ir polinkis į uždarumą, o gal į kuklumą bei 
santūrumą? Be to, atrodo, niekada nebuvo linkęs  susireikšminti, 
girtis, puikuotis. O gal ir laukė tinkamos progos, kad galėtų nuste-
binti namiškius? Buvo vaikas ir žingeidus, mėgo naujas patirtis.
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 Nesvetimas jam buvo polinkis keistis. Šis bruožas ženklina ir 
rašytojo kūrybą, kurioje vaizduojamos vis kitos temos bei ieško-
ma naujų išraiškos galimybių. Nestigo ir įgimto imlumo, buvo ap-
dovanotas gera atmintimi, įstabia vaizduote ir pasakotojo talentu. 
Beje, vengdamas savo kūrinių priskirti vienam kuriam literatūros 
žanrui, J. Jankus daug mieliau juos įvardindavo pasakojimais, lyg 
akcentuojant, kad jam yra svarbus laisvas kūrybos polėkis, ku-
rio nesistengė suvaržyti aiškūs literatūriniai kanonai. Turėjo tvirtą 
nuostatą, kad ne rašytojo priedermė savo kūriniams suteikti žanri-
nius apibūdinimus, kaip nors surūšiuoti, suskirstyti, sudėlioti. Jam 
atrodė, kad tai turėtų daryti leidėjai (jeigu jiems tai svarbu) arba 
kritikai.

Svarbi savybė buvo ir ta, kad J. Jankus ir kaip kūrėjas, ir 
kaip žmogus nemėgo vienodumo, stengėsi išvengti bet kokių su-
varžymų, neįsivaizdavo savęs apsirėdžiusio kokia nors uniforma. 
Dėl šios priežasties, jog reikės dėvėti sutaną, jaunuolis nepasirin-
ko kunigystės. Nors nuo vaikystės J. Jankus buvo tikintis ir visą 
gyvenimą liko praktikuojantis katalikas. Jo moralines savybes, 
dvasines nuostatas tiksliai apibūdina rašytojo mylimiausia marti, 
anksti mirusio sūnaus Eugenijaus žmona Danutė Jankienė: „...ne 
raidės, bet dvasios krikščionis-katalikas, visa esybe tvirtas lietu-
viškas ąžuolas. Vertinau kaip rašytoją, mylėjau kaip tėvą ir ger-
biau kaip žmogų, savo gyvenimu liudijantį žmogaus žmoniškumą 
ir sunkiomis sąlygomis“ (p. 206).

Būtent žingeidumas ir polinkis laisvai mąstyti J. Jankų gana 
anksti paskatino skaityti rimtas, ne pagal savo amžių knygas, po 
kurių tapo įkandamas ir filosofinis žurnalas Logos, „padėjęs atras-
ti visiškai naują minties pasaulį“ (p. 20).

Potraukis pažinti, skverbtis į minčių erdves sužadino geismą 
mokytis Marijampolės gimnazijoje, kad ją baigęs galėtų studijuoti 
filosofiją. Tačiau, negavęs žadėtos valdininkų paramos, pasirinko 
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studijas Kėdainių mokytojų seminarijoje. Čia visapusiškai gabų 
jaunuolį mokytojas J. Stankevičius sudomino matematika. Neaiš-
ku kaip būtų pasisukęs J. Jankaus gyvenimas, jei po poros metų 
studijų seminarija nebūtų uždaryta dėl „aušrininkų“ kuopos, kuri 
iš tikrųjų buvo komunistinė organizacija. „Kai 1940 metais Mas-
kva sudarė pirmąją okupacinę Lietuvos valdžią, į ją įėjo ne vienas 
buvęs tos kuopelės narys“ (p. 24). Tęsti pedagogikos studijas teko 
Šiauliuose. Tiesa, kai baigė mokytojų seminariją, buvo įstojęs į 
Kauno universitetą studijuoti germanistikos ir pedagogikos. Ta-
čiau, neįstengdamas susimokėti už mokslą, išvyko mokytojauti į 
kaimą. 

Pedagoginį darbą dirbo ir pasitraukęs į Vokietiją. Mokinių 
prisiminimai liudija, kad buvo geras pedagogas, išmokęs mylėti 
tėvynę, auklėtiniams įskiepijęs tvirtus moralės daigus. Rašytojas 
prisipažįsta, kad jam mokytojauti nebuvo kančia, kaip kitiems ko-
legoms pedagogams. Sykiu J. Jankus pastebi, kad šis darbas buvęs 
pats sunkiausias iš visų užsiėmimų ilgame jo gyvenime. Mokyto-
javimą prilygino darbui fabrike, kuriame tenka dirbti iš karto su 
30-40 skirtingų mašinų.

Pastebėtina, kad J. Jankaus gyvenimo prisiminimai, įvykiai, 
faktai su konkrečiomis pavardėmis, sklandžiai išguldyti mono-
grafijoje, svarbūs ir istorijai, ypač vertinant pirmuosius sovietinės 
okupacijos metus bei nacistinį laikotarpį. Štai koks iškalbingas, 
dvelkiantis fatališkumu pamąstymas apie praeitį, tarsi mėginimas 
aiškinti ar suvokti savąją lemtį: „Jei būčiau išėjęs į kunigus ar įsi-
jungęs į ateitininkijos darbus, ar net universitete pasilikęs, būčiau 
įsisukęs į visuomeninio darbo sūkurius, ir, esu tikras, kad bolše-
vikmety, gal net liepos mėnesį, būčiau atkreipęs į save okupan-
tų akį, kažin kaip ir kažin kur atsidūręs“ (p. 36). Beje, filosofinė 
mąstysena, tiesos ieškojimas ar siekis prie jos priartėti, vaizduo-
jant gal ir subjektyvius prisiminimus, skirtingus matymus ir ver-
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tinimus, nesvetimas ir knygos autoriui L. Peleckiui-Kaktavičiui. 
Monografijoje nevengiama tą patį įvykį ar rašytojo charakterio 
bruožą pateikti iš kelių šaltinių, lyg iš kelių matymo, suvokimo, 
vertinimo pozicijų, panaudojant liudytojų, tų pačių įvykių dalyvių 
prisiminimus, laiškus bei kitus šaltinius. Tai galima būtų pavadinti 
noru pasiekti kuo didesnio objektyvumo, teisingesnio liudijimo, 
išsamesnio, pilnesnio vaizdavimo, sykiu atskleidžiant bendresnį 
suvokimą ir pateikiant skirtingus vertinimus, kad kuo mažiau liktų 
subjektyvių interpretacijų. 

Ir mokytojaudamas rašytojas okupantų nebuvo paliktas ra-
mybėje. Tačiau ir pats J. Jankus nebuvo linkęs likti nepastebėtas 
tylenis, matydamas blogį stengėsi gelbėti žmones, kultūrą, laisvą 
kūrybos dvasią. Daug sykių bolševikai mėgino įtraukti į savo pro-
pagandinę veiklą, įvairiomis progomis stengėsi verbuoti NKVD, 
siūlė tapti informatoriumi. Daugsyk nuo įsipareigojimų svetimųjų 
ideologijai J. Jankui pavyko sumaniai išsisukti, panaudojus ap-
sukrumą bei kitas savybes. Nebijodamas rizikuoti, pasitelkdamas 
įžvalgią išmintį, yra apsaugojęs net visą mokyklą nuo primetamos 
propagandinės veiklos. Jo pasiūlymai būdavo sunkiai įgyvendina-
mi, kartais absurdiški, netiesiogiai potekstėje pasišaipant iš bolše-
vikinės ideologijos. Originaliai ir intriguojančiai buvo sužlugdytas 
ketinimas pirmąkart švęsti gegužės pirmąją: J. Jankus  pasiūlė de-
monstracijoje vietoj plakatų nešti po vieną „Internacionalo“ eilu-
tę. Pirmąją eilutę būtų nešę partkomo darbuotojai, kitą – valsčiaus  
komjaunuoliai. Paslėpto pokšto nesuprato ne tik partorgas, bet ir 
kolegos mokytojai, išvadinę jį padlaižiu okupantams. Nesuprato 
tol, kol J. Jankus jiems neišklojo sumanymo idiotiškos prasmės.

Aktyvus rašytojas liko ir vokietmečiu. Monografijoje pateik-
ti prisiminimai liudija, kad J. Jankus kaip įmanydamas stengėsi 
apsaugoti žmones nuo nacių. Įsidarbinęs Kauno Jaunojo dramos 
teatro dramaturgu, jis  ir tuomet  teatrui vadovavęs poetas Stasys 



13
RECENZIJOS, REKOMENDACIJOS

Santvaras rūpinosi, kad teatras nepatektų į rankas vadovų, kurie 
beatodairiškai tarnautų nacių propagandiniams siekiams. Kad ap-
gintų teatrą, intelektualams teko rašyti burmistrui, o rašte paglos-
tyti komisaro savimeilę. Stengėsi  (ir tai J. Jankui pavyko pasiek-
ti), kad nebūtų įvykdytas vokiečių užmojis perkraustyti biblioteką 
į pradžios mokyklą, kur dėl siūbuojančių ir netvirtų grindų knygos 
būtų nesaugios. Prisimindamas įvykį su biblioteka, rašytojas ku-
klus: daugiausiai nuopelnų priskyrė burmistrui.

Ne vien dėl rašto burmistrui ir dėl 1942-1943 m. „Žiburio“ 
žurnale publikuotos apysakaitės „Vientautų berniukas“, o ir dėl 
įvykių, kurie buvo prieš nacių okupaciją, bolševikmečiu Lietuvoje 
J. Jankui buvo pavojinga likti. Kitos išeities tiesiog nebuvo.

Monografijoje daugsyk aptinkami kuklumo bei santūrumo 
pavyzdžiai – šios svarbios rašytojo savybės pasireiškia vertinant 
savo poelgius, darbus, kūrybą. Paklaustas, kodėl rašęs, rašytojas 
prisipažįsta, kad kūryba nei aprengė, nei pavalgydino, nei pasto-
gėn priglaudė. Rašęs J. Jankus tik spragutėse tarp buitinių rūpes-
čių ir darbų. „Galvoje visada buvo daugiau negu galėjau parašyti, 
bet rašiau kaip laikas leido. [...] Jau vien tai (nors gal ir netie-
siogiai) gali patvirtinti, kad net nemėginau apie save burti jokio 
literatūrinio sambūrio, nors gyvenimo patirtis lyg ir teiktų, kad 
organizacinio sugebėjimo visada yra buvę ir su kaupu, tik jokio 
bendruomeninio darbo centran niekada nebuvau linkęs savęs kiš-
ti“ (p. 196-197), – bylojo rašytojas, prisimindamas, kai, viešint 
jam Lietuvoje, iš kultūrininkų girdėjo net priekaištus, kad nekeliąs 
savęs ir savo darbų į pirmąsias vietas. 

Baigiant norisi pacituoti dar vieną knygos fragmentą, kuris 
liečia opią mums problemą. Autorius prisimena: kai rašytojo pa-
siteiravo, ar jam yra tekę pajusti „tautiečių susiskaldymą, tam ti-
krą priešiškumą tarp atskirų lietuvių grupių, jis nei nustebo, nei 
pasipiktino. [..] Rašytojo įsitikinimu, tik prievarta valdomuose 
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kraštuose „susiskaldymo“ nėra ir negali būti, nes valdžia neleidžia 
kitaip galvoti negu galvoja ji pati“ (p.158). Ar tai nėra vakarietiš-
ko požiūrio išraiška, talpinanti ir demokratines, ir tolerantiškas 
vertybes? Ar esame tikri, jog ir mes taip ar panašiai atsakytume?

Taip, ši knyga išties skaitytojui teikia nemažai impulsų svarsty-
mams.

FACEBOOK, 2014 m. liepos 13 d.

 

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI

REKOMENDACIJA

Gavau malonią progą perskaityti spaudai ruošiamos naujos 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygos „Ir dar kartą žodis“ ma-
šinraštį, tiksliau – kompiuterinį variantą.

Nauja buvo tik pažintis su būsima knyga – jos autorių ir jo 
darbus ne tik pažįstu seniai, bet ir dažnai jais naudojausi uni-
versiteto dėstytojo darbe. Nevardydamas čia daugiau nei dviejų 
dešimčių jo eseistikos, publicistikos, literatūrinių tyrinėjimų ir 
kt. knygų, paminėsiu tik tas, kurios domina pirmiausia. L. Pelec-
kio-Kaktavičiaus plunksnai priklauso solidžios literatūrologinės 
monografijos apie žymius mūsų išeivijos rašytojus „Kazimieras 
Barėnas“ (2005), „Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba“ (2008), 
„Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba“ (2009), pokalbių ir esė 
knygos „Baltas lapas – lyg altorius“ (1995), „Pirmiausia kraujas, 
o paskui žodžiai“ (1999), „Žodžių žmonės“ (2002), „Žodi, kuris 
esi“ (2007), „Žodžiai, kurie neišduos“ (2011), kuriose daug turi-
ningų pokalbių bei esė ir apie žinomus literatūros žmones.
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L. Peleckio-Kaktavičiaus pokalbiai su menininkais, kultūros 
žmonėmis esmingai skiriasi nuo žurnalistinių interviu, labai daž-
nai apsiribojančių pačiais bendriausiais ir banaliausiais klausi-
mais, nenuteikiančiais kalbinamo žmogaus nei atviresniam atsis-
kleidimui, nei gilesniems apmąstymams. L. Peleckis-Kaktavičius, 
kalbindamas kultūros žmones, stengiasi paliesti pačius esmingiau-
sius klausimus, nevengdamas ir „nepatogių“, ir „provokuojančių“. 
Vis dėlto svarbiausi jo pokalbių, esė, studijų bruožai yra informa-
tyvumas, profesionalumas, naujos medžiagos gausa.

Būsimosios knygos herojai taip pat yra tikrai įdomios, lyg 
ir gerai pažįstamos, bet dažnai labai netikėtai atsiskleidžiančios 
asmenybės: Algimantas Baltakis, Jonas Juškaitis, Marytė Kontri-
maitė, Romualdas Granauskas, Renata Šerelytė, Vytenis Rimkus, 
Sergejus Kanovičius, Algirdo Juliaus Greimo mokinys prof. Tho-
mas F. Broden, Saulius Šaltenis, Antanas A. Jonynas ir kt.

Prie kalbinamų žmonių knygos autorius niekada neina tiesiai 
ir atsitiktinai. Ruošdamasis pokalbiui jis daug ką studijuoja, rau-
siasi archyvuose ir tik tada realizuoja savo idėjas pokalbiu.

Prisipažinęs, kad pats dažnai naudojuosi L. Peleckio-Kaktavi-
čiaus knygomis, žinau, kad ir kiti ieško jose naujos informacijos, 
netikėtų jo kalbinamų žmonių atsivėrimų. Todėl nuoširdžiai reko-
menduoju finansiškai paremti šios knygos leidybą.

   Prof. dr. Petras Bražėnas
                                                                                                         

2015 m. rugsėjo 27 d.
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Rimtas ŽUTAUTAS

APIE NETURINČIĄ PAVYZDŽIO 

KNYGNEŠYSTĘ
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Į Bibliotekų metams skirtų leidinių vainiką gražiai įsipina ir 
tik ką išleista Leono Peleckio-Kaktavičiaus biografinė knyga „Kny-
gnešys iš Toronto“*. Jos herojus – išskirtinė asmenybė, labai daug 
nusipelniusi Lietuvai. Tai  Kanadoje gyvenantis profesorius Genius 
Procuta, mūsų bibliotekoms dovanojęs per 10 000 vertingų knygų. 
Šie leidiniai – viena unikaliausių Vilniaus universiteto bibliotekos 
kolekcijų. Toji knygnešystė pradėta dar sovietmečiu, VU bibliotekai 
minint 400 metų jubiliejų. G. Procuta – ne tik išskirtinis knygos bi-
čiulis, filantropas, mecenatas, įdomi ir jo mokslinė – sovietologo – 
veikla, labai vertingi darbai holokausto tema, ypač studija, parašyta 
knygai apie žydus gelbėjusius lietuvius. Dėmesio verta ir ši visapu-
siškai įdomi asmenybė, toli nuo tėvynės užaugusio tautiečio bičiulys-
tė su žymiais išeivijos ir Lietuvos meno bei kultūros žmonėmis, jo 
artimiausia aplinka.

Pagrindinis knygos rėmėjas – Vilniaus universitetas ir jo rekto-
rius prof. habil. dr. Artūras Žukauskas. Tai suprantama: su šia aukš-
tąja mokykla knygnešį sieja tvirčiausi ryšiai. „Toji knygnešystė kiek 
kitokia nei ta, kokia išliko atsiminimuose iš XIX a. pabaigos ar XX 
a. pradžios, apie kurią esame skaitę ar girdėję. Tačiau jos rezultatai 
įspūdingi, o knygnešio atkaklumas ypatingas, vertas pačios didžiau-
sios pagarbos ir dėmesio“, - įžanginiame žodyje pažymi knygos au-
torius.

Australijoje užaugęs, o Čikagoje studijuojantis G. Procuta kny-
gnešiu tapo susipažinęs su tuometiniu VU rektoriumi Jonu Kubiliu-
mi, 1966-aisiais vienam trimestrui atvykusiu į JAV. Jaunojo moksli-
ninko iniciatyva išeivijos lietuviai surinko apie 600 įvairių veikalų, 
kurie buvo dovanoti VU bibliotekai, sulaukusiai solidaus jubiliejaus. 
Taip bendradarbiauta ir vėliau, knygas siunčiant rektoriaus vardu, o 
kad jos tikrai pasiektų adresatą, tituliniuose puslapiuose ar net virše-
lyje būdavo paliekami įrašai su dedikacijomis, trumpu knygų turiniu. 

Štai kaip šiandien tas dienas prisimena G. Procuta: „Žinoma, aš, 
kaip sovietologas, supratau, kad toje kolekcijoje neturi būti atvirai 
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režimui priešiškų knygų. „Santaros-Šviesos“ žmonės, kurie daugiau-
sia rėmė šį projektą, jokiu būdu savo atrinktomis knygomis nenorė-
jo pakenkti nei rektoriui J. Kubiliui, nei bibliotekai. Mes norėjome 
pagerbti universiteto biblioteką, pakelti jos prestižą, parodyti mūsų 
meilę Lietuvai ir seniausiai bei svarbiausiai jos mokslinei institucijai. 
Žinoma, svarbi buvo ir kita pusė – bent kiek pakelti „geležinę uždan-
gą“, įleisti ta istorine proga „šviežio oro“, padaryti kad ir mažą, bet 
reikšmingą „precedentą“.

Dauguma tų leidinių atsidurdavo specialiajame fonde, tačiau su 
jais įvairiais būdais galėjo susipažinti tie, kuriems knyga visada buvo 
svarbiausia gyvenime. Lietuvai tapus nepriklausoma, G. Procutos 
šeimos atsiųstomis knygomis papildyta ne tik VU biblioteka, bet ir 
dar apie pora dešimčių akademinių bei viešųjų bibliotekų. 

G. Procuta daug nuveikęs ir kaip holokausto istorijos bei lietuvių 
vaidmens joje tyrinėtojas. Be to, į Lietuvą atsiuntė nemažai knygų 
žydų istorijos tema, paskelbė straipsnių, atsiliepimų, komentarų, pa-
rašė mokslinį įvadą knygai „A. Gurevičiaus sąrašai“, kurios paan-
traštė – tūkstančiai lietuvių, kurie gelbėjo tūkstančius Lietuvos žydų 
Antrojo pasaulinio karo metais. „Kai nesusipratę kitataučiai pradės 
mums prikaišioti, kad lietuvių tauta šaudė žydus, galėsime parody-
ti Gurevičiaus sąrašą ir įrodyti, kad, kaip sako knygos pavadinimas, 
„tūkstančiai lietuvių gelbėjo tūkstančius žydų“, - tai tik vienas ko-
mentaras, pasirodęs išspausdinus knygą, jo autorius – JAV gyvenantis 
kunigas Vincas Valkavičius. Įsidėmėtini ir G. Procutos, tyrinėjimais 
įrodančio, kad Lietuvoje buvo mažiausiai 15 000 žydus gelbėjusių 
lietuvių, žodžiai: „Iki šiol Lietuvoje atliekami tyrimai apima žydų 
aukas ir lietuvių, padarytas sovietų, bet kas yra atsakingas, kas sunai-
kino (ir kas buvo) tas maždaug penktadalis milijono taikių (ne žydų) 
gyventojų, kurie buvo sunaikinti nacių laikotarpiu, mes nežinome. 
Gal atėjo laikas prisiminti ir juos, kitaip žinosime tik dalį tos skau-
džios tiesos?“

Intriguojantys  L. Peleckio-Kaktavičiaus knygoje pateikti pasa-
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kojimai apie G. Procutos pažintį su Lietuvoje gyvenančiais moksli-
ninkais, rašytojais, dailininkais, teatralais, kompozitoriais, kitais kul-
tūros žmonėmis. Tarp jo artimiausių bičiulių užatlantėje buvo Rim-
vydas Šilbajoris, Henrikas Nagys, Kostas Ostrauskas. Įdomi pažintis 
su Czeslawu Miloszu. Dėmesio verta profesoriaus šeima, artimieji, 
daug prisidėję, kad į Lietuvą net penkiasdešimt metų būtų siunčia-
mos išskirtinės knygos. Šioje knygoje yra ir tekstas, skirtas žurnalui 
„Nemunas“.

Keli žodžiai tik apie vieną G. Procutos pažintį. Sovietmečiu lan-
kydamasis Lietuvoje profesorius susirado rašytoją Romualdą Lan-
kauską, kurio kūriniais Vakaruose buvo domimasi, jo kūryba ver-
tinama. „O nepatogus sistemai kūrėjas neišsigando pažinties, kuri 
anuomet nieko gero nežadėjo. Asmeniškai R. Lankauskui toji pažin-
tis buvo ypač reikšminga tuo, kad G. Procuta, apsilankęs rašytojo 
ankštame ir nejaukiame bute Čarno gatvėje, nedelsdamas panūdo šias 
apgailėtinas buities ir kūrybos sąlygas pagerinti – nuvyko į Rašytojų 
sąjungą, kur jam buvo pažadėta pasirūpinti buto skyrimu naujame 
sąjungos name Mildos gatvėje. Ir toji reikšminga permaina įvyko. 
Pats rašytojas apie tai sužinojo daug vėliau, tokiam neįprastam žygiui 
G. Procuta pasiryžo savarankiškai, neįspėjęs apie savo sumanymą  R. 
Lankausko.“

Taigi L. Peleckio-Kaktavičiaus biografinė knyga „Knygnešys iš 
Toronto“ – ryškus besibaigiančių Bibliotekų metų akcentas ir puiki 
dovana skaitytojams.

*Leonas Peleckis-Kaktavičius. KNYGNEŠYS IŠ TORONTO. – 
Šiauliai: Varpai, 2016.

NEMUNAS, 2016 m. gruodžio 8 d.
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Vladas KALVAITIS,
 rašytojas, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas

Lietuvos Respublikos Seimui,
Tarptautinių ryšių skyriui,
Konkurso 2018 m. Baltijos Asamblėjos
apdovanojimams gauti komisijai,
Gedimino pr.53, Vilnius 01109

REKOMENDACIJA

Leonui PELECKIUI-KAKTAVIČIUI
dėl 2018 metų Baltijos Asamblėjos apdovanojimo
už literatūros laimėjimus

2018 m. kovo 15 d.

Leonas Peleckis-Kaktavičius – 36 knygų (monografijos, esė, 
literatūriniai tyrinėjimai, kūrybiniai portretai, publicistika ir kt.) 
autorius. Per pastaruosius trejus metus papildė savo bibliografiją 4 
originaliomis, dėmesio vertomis knygomis. 

Ypač išskirčiau naujausią – esė, pokalbių, atklastų knygą 
„ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys“ (2017). 
Autoriaus tikslas – parodyti tikrąjį Baltakį – pasiektas su kaupu. 
Knyga parašyta gyvai, įdomiai, pradėjus skaityti, nekyla noras 
atidėti rytojui. 

Vienam žymiausių dabarties poetų monografiją jau buvo 
paskyręs Valentinas Sventickas. Knygos „Paskui pėsčią paukštį“ 
didžiausia bėda, kad ji pasirodė dar sovietmečiu (1989) ir joje 
ganėtinai nemažai raudonų puslapių, kurie šiandien atrodo nei šiaip, 
nei taip. Per tris dešimtmečius daug kas pasikeitė, net santvarka, 
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todėl akivaizdu, kad atėjo laikas tai, kas papasakota, atnaujinti, 
patikslinti, papildyti. 

Pirmieji tekstai užrašyti net prieš porą dešimtmečių. Ilgai 
gimė toji knyga, tačiau verta ir pačių geriausių žodžių, ir solidžios 
premijos, tokios kaip Baltijos Asamblėjos apdovanojimas. A. 
Baltakio gyvenime, kaip ir daugelio jo kolegų okupuotose Baltijos 
šalyse, būta ne tik įspūdingų atradimų, bet ir praradimų, klystkelių, 
klaidų. Populiarus poetas buvo ir literatūros mėnraščio vyriausiasis 
redaktorius, tokias atsakingas pareigas ėjo daug metų. Išskirtinis 
charakteris ir būdo bruožai – tai, dėl ko dažnokai patekdavo į 
tuometinės valdžios nemalonę. Tik laimingų atsitiktinumų – aukštas 
pareigas užimančių kurso draugų dėka – pavykdavo išvengti 
blogiausio.

Originali medžiaga knygai kaupta kartu atostogaujant Nidoje, 
susitikimų Vilniuje ir Šiauliuose metu. Įdomių faktų – gausu,  
pateikti jie išmoningai, su didele intriga. Žinoma, ir pats knygos 
herojus – dovana autoriui, nes „visiškai nebijo diktofono“, yra 
atviras. Taip gimė gan netikėti atklastai (L. Peleckio-Kaktavičiaus 
naujadaras), o ir pokalbiai, kurie galėtų būti pavyzdžiu, kaip gyvai 
kalbėtis su kolega. Tokia knyga kaip ši galėtų tapti vadovėliu „sausų“ 
monografijų rašytojams.

Vis dėlto šioje knygoje ne tik „Nidos atvirukai“ apie rimtus 
ir ne visai rimtus dalykus. L. Peleckis-Kaktavičius visapusiškai 
išstudijavo žymaus poeto gyvenimą ir kūrybą, tolerantiškas autorius 
pasako ir labai jautrių dalykų: „Palinkėkim pamiršti tą kūrinį, kaip 
blogą sapną“ (tai – apie poemą „Velnio tiltas“); „Liūdna šiandien 
skaityti „Dvidešimtąjį pavasarį“ aptariamas eilutes. Jose A. Baltakis 
toks, kad net nesitiki, jog tai tas pats kūrėjas, kurį pažįstame šiandien“ 
ir t. t. 

Išskirtiniais knygos puslapiais derėtų vadinti ir „Keturiolika 
klausimų Sigitai Marijai Baltakienei“. Tie atvirumai dar labiau 
priartina poeto asmenybę.
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Plačiai žinoma kurso draugų, trijų muškietininkų – A. Baltakio, 
Justino Marcinkevičiaus ir Alfonso Maldonio – bičiulystė. Pagirtina, 
kad knygos autorius ir čia sąžiningas iki galo: papasakojęs apie 
Dzūkijoje, kur palaidoti kolegos Alfonso tėvai ir kur nemažai 
antkapinių paminklų, liudijančių, jog pokario metais „žuvo nuo 
niekšų rankos“,  kategoriškai paprieštarauja A. Baltakiui, bandančiam 
tai pateisinti: “miškiniui ir stribui toks pat užrašas ant antkapinio 
paminklo netinka. Arba Algimantas čia bus kažką supainiojęs, arba 
tai nesėkmingas bandymas pateisinti kai kurią jaunystės dienų 
kūrybą.“ Tačiau šviesaus, siejusio tas tris asmenybes, nepalyginamai 
daugiau. Tik pavydėti galima tokios draugystės. Trumpa ištrauka iš 
knygos autoriaus užrašytų Just. Marcinkevičiaus žodžių: „Buvo (o 
gal ir yra?) kolegų, kuriuos ypač erzino mūsų draugystė. Prisiekti 
galiu, kad ji niekada nebuvo panaudota piktam, prieš ką nors 
nukreipta.“ Čia ir A. Maldonio žodžiai: „Atvira, artima, patikima 
draugystė yra graži gyvenimo dovana kiekvienam žmogui, ypač 
rūsčiais laikais, kai nori nenori turi išsiauginti savy tam tikrus 
uždarumo ir atsiribojimo šarvus.“ 

Knygoje pakankamai puslapių skirta ir tiems rūstiems laikams. 
Juos skaitytojas ras atsivertęs tokius skyrelius, kaip „Lošti teko 
svetimomis, pažymėtomis kortomis“, „Išvyniojant „Ariadnės“ 
siūlą“, „Krylovo kvartetas, arba Baltakis – publicistas“ ir kt. Ne 
mažiau svarbūs, tik jau kita prasme tokie skyreliai, kaip „Apie 
tai, dėl ko skauda širdį“, „Be tarybinio balasto“, „Tautai svarbūs 
kiekvieni metai“. Neabejoju, kad ši L. Peleckio-Kaktavičiaus knyga 
būtų įdomi ir latvių bei estų skaitytojui, nes mus sieja panaši praeitis, 
o ir dabartis. Gyvas, ne vadovėlinis poeto paveikslas – didelė dovana 
skaitytojui. Tokia knyga galėjo atsirasti tik jos herojaus ir autoriaus  
abipusio pasitikėjimo dėka. „Kam reikalingos knygos, kurias 
perskaito trisdešimt skaitytojų?“ – primenami Mykolo Sluckio 
žodžiai, ištarti vienai garsiai mokslininkei sukritikavus monografiją, 
kuri parašyta taip, kaip netinka mokslinei knygai.       
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 Dr. Arvydas JUOZAITIS,
 rašytojas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI,
Tarptautinių ryšių skyriui,
Konkurso 2018 m. Baltijos Asamblėjos
apdovanojimams gauti komisijai,
Gedimino pr. 53, Vilnius 01109

REKOMENDACIJA

Leono PELECKIO-KAKTAVIČIAUS knygai              
 „ALGIMANTAS BALTAKIS: 
gyvenimas - meno kūrinys“ (2017)

2018 m. balandžio 16 d.

Nenuilstantis kultūros gyvenimo metraštininkas, tyrėjas yra kartu ir kultū-
ros kūrėjas. Toks — Leonas Peleckis-Kaktavičius. Jis padovanojo skaitančiai 
visuomenei jau kone dešimt monografijų apie Lietuvos žmones-švyturius. 

Pirmaisiais atgimimo metais L.Peleckis-Kaktavičius pasišovė atkurti II 
Pasaulinio karo metu Šiauliuose leistą „Varpų“ žurnalą-almanachą, tuo žings-
niu galutinai nulemdamas savo kūrybos kelią ir net likimą. Visuomet rašęs apie 
žmones-švyturius, paskutinį XX amžiaus dešimtmetį jis suformavo kūrybos 
žanro krantus. Galima tik spėlioti, kiek  jėgų iš jo reikalavo kasdieniai kultū-
ros rūpesčiai, kad iš aukštosios kultūros tribūnos prabiltų ir istorija, ir aktualioji 
nūdiena, kuri leidžia jausti ir visuomenės poreikius, ir formuoti tuos poreikius. 
Taip audžiamas kultūros audeklas.    
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L.Peleckio-Kaktavičiaus rašymo maniera, jo kuriami charakteriai — au-
tentiško gyvenimo (ne vien meninės kūrybos) atspindžiai.  Pastaroji knyga apie 
Algimantą Baltakį — šios manieros gryniausias paliudijimas.    

Ne vienas tyrėjas bandė perprasti ir aprašyti gyvą kaip sidabras A. Baltakio 
būdą, tačiau retam šitai pavyksta. L. Peleckiui-Kaktavičiui - pavyko. Vaizdžiai 
tariant, jis griebė „už ragų” ne klasiką, o žmogų. Beskaitydamas knygą gana 
greitai supranti, kad turi reikalo  ne su poeto eilėraščiais, o su juos kuriančiu 
žmogumi. Knygos autoriaus pasakojimas meistriškai supintas su A. Baltakio 
draugų, jo poezijos gerbėjų, skaitytojų ir liudininkų pasakojimais. Šiame kūri-
nyje matai, kaip pulsuoja žmogaus energija, kaip ji virsta kultūros židiniu, kaip 
skleidžiasi žmogaus pasaulėžiūra. Visa tai - stipri lietuviška prigimtis, nenuspė-
jamas poeto charakteris.

Tuo būdu dešimtmečius formuota literatūrinė ikona - „Algimantas Bal-
takis“ - tampa Šančių vaikiu, įžengusiu į Lietuvos kultūrą dar Stalino laikais ir 
tebeaudrinančiu mus  XXI amžiaus vandenyne. 

Mano galva, šią knygą puošia vienas atradimas: ja pasakoma, kad  A. Bal-
takio eilės yra labiau sutvarkyta „medžiaga” negu charakteris. Ką tai reiškia? 
Ogi tai, kad kalbėtis su A. Baltakiu itin sunku, sunkiau negu skaityti jo eiles. 
Gyvas A. Baltakis pursloja ir šaudo nelyginant fontanas.  

Tačiau ir fontanas turi kristi į po juo teliūškuojantį baseiną. 
L. Peleckio-Kaktavičiaus knyga „ALGIMANTAS BALTAKIS: gyveni-

mas - meno kūrinys” — tvirtai suręstas baseinas, „sugaudantis” fontano ener-
giją.

Ši knyga  puošia lietuviškos literatūros pasaulį. Būtų ne pro šalį supažin-
dinti su ja ir   platesnį - Baltijos šalių pasaulį. Siūlau knygą „ALGIMANTAS 
BALTAKIS: gyvenimas - meno kūrinys” pristatyti Baltijos Asamblėjos litera-
tūrinei premijai gauti. 
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LIETUVOS  KULTŪROS  FONDAS

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Pelikso Bugailiškio premijos skyrimo komisijai

REKOMENDACIJA

dėl Pelikso Bugailiškio premijos skyrimo 
rašytojui, redaktoriui ir visuomenės veikėjui
Leonui Peleckiui-Kaktavičiui

2019 m. sausio 7 d.

Prasidėjus Atgimimui, Leonas Peleckis-Kaktavičius Šiaulių miesto lai-
kraštyje paskelbė straipsnį „Pastatykime paminklą Motinystei, Pasiaukojimui, 
Taurumui“, kuriame pirmą kartą po ilgų okupacijos dešimtmečių priminė 
šiauliečiams apie tai, kuo miestui ir Lietuvai nusipelniusi Venclauskių šeima. 
Daugeliui toji istorija buvo didelis netikėtumas. Netrukus subūrė Venclauskių 
atminimo įamžinimo darbo grupę ir daugiau kaip dešimtmetį (1988-2009 m.) 
jai vadovavo. Per tą laikotarpį jo iniciatyva Šiauliuose iškilo antrasis pasaulyje 
paminklas Motinystei, skirtas Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei, Dra-
mos teatro aktoriai pagal jo scenarijų suvaidino pjesę „Namuose ant Pasadnos 
ulyčios“, Šiauliuose atsirado gatvė, skirta advokatui Kazimierui Venclauskiui, 
surengta nemažai susitikimų su visuomene.

O svarbiausioji žinia tuomet buvo ši: trejetą dešimtmečių iki Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo Leonas Peleckis-Kaktavičius rinko medžiagą apie 
unikaliąją Venclauskių šeimą, kuri sovietmečiu viešumoje nebuvo minima. Kai 
ganėtinai sudėtingomis aplinkybėmis  pradėjo užrašinėti buvusių Venclauskių 
augintinių ir globotinių bei buvusių kaimynų, juos pažinojusių šiauliečių prisi-
minimus, gyvų liudininkų buvo dar apie keturias dešimtis, o atėjus Atgimimui, 
- vos keli. Jei nebūtų ėmęsis šios iniciatyvos, jei šia šeima nebūtų susidomėjęs 
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dar aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, rinkęs apie ją medžiagą „į 
stalčių“, daug būtume praradę, daug kas, kas susiję su Venclauskiais, būtų nuėję 
į užmarštį.

Ryžtis tokiai veiklai, nežinant, ar bus galimybė kada nors viešai  tuos už-
rašus paskelbti, papasakoti apie tai, kas anuomet dėjosi Venclauskių rūmuose, 
buvo ir rizikinga. Įdomu, kad pirmoji didesnė publikacija apie šią unikalią šeimą 
pasirodė tik 1986 m. tuomet ganėtinai drąsiame „Nemuno“ žurnale. Jau atkūrus 
Nepriklausomybę vyriausiasis žurnalo redaktorius Laimonas Inis papasakojo, 
kad tą tekstą galėjo išspausdinti tik po to, kai atsakingas kompartijos centro ko-
miteto darbuotojas parašė palankią recenziją. „Gelbėjo“ rašinį K. Venclauskio 
socialdemokratiškos pažiūros ir tai, kad advokatas ne sykį nuo kalėjimo išgelbė-
jo būsimą sovietinės vyriausybės ministrą Mečislovą Gedvilą. Visgi žurnale pa-
skelbtoje šeimos nuotraukoje Danutės Venclauskaitės, gyvenusios JAV ir viešai 
ne sykį pasisakiusios prieš okupaciją, neliko. 

Susitikinėdamas su buvusiais Venclauskių augintiniais ir globotiniais, bū-
simos knygos autorius tapo tam tikra prasme ir muziejininku, kraštotyrininku. 
Dabar jo surinktos vertybės – retos nuotraukos, Stanislavos ir Kazimiero Ven-
clauskių bei augintinių laiškai ir kt. – jau „Aušros“ muziejuje. 

Lietuvai ir Šiauliams tą didelę dovaną – knygą „Namuose ant Pasadnos 
ulyčios“ – Leonas Peleckis-Kaktavičius įteikė vos atkūrus Nepriklausomybę – 
1991-aisiais. Dirbo prie šios temos ir toliau ir 2009 m. „Aušros“ muziejaus lei-
dykla išleido antrąjį, gerokai papildytą knygos leidimą. Visai neseniai sužinojau, 
kad už tokį didelį darbą jos autorius negavo nė cento honoraro, o ir jo neprašė. 
Tai dar vienas gražus šio rašytojo bruožas.

Paskirti Leonui Peleckiui-Kaktavičiui garbingą Pelikso Bugailiškio pre-
miją visų pirma ir rekomenduojame už tuos kelis dešimtmečius dirbtus krašto-
tyrinius ir rašytojiškus darbus, susijusius su unikaliąja Venclauskių šeima.

Yra ir dar viena išskirtinė šio rašytojo veiklos pusė. Sukanka lygiai 30 
metų, kai Leonas Peleckis-Kaktavičius atnaujino literatūros almanacho „Var-
pai“, leisto Šiauliuose karo metais, leidimą, yra jo vyriausiasis redaktorius. Įdo-
mu, kad, be kita ko,  pirmuosiuose atnaujinto leidinio numeriuose išspausdino 
Jackaus Sondos-Sondeckio atsiminimus apie Peliksą Bugailiškį ir „Aušros“ 
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muziejų. Buvęs Šiaulių burmistras pirmasis atsiliepė į Leono Peleckio-Kaktavi-
čiaus straipsnį „Šiaulių naujienose“, aktyviai talkino renkant medžiagą būsimai 
knygai, prisiminė „Kultūros“ bendrovės leistas knygas, „Aušros“ muziejaus 
kūrimo peripetijas, savo ir P. Bugailiškio bendradarbiavimą „Varpuose“. Spaus-
tuvėje jau 40-tasis „Varpų“ numeris. Tai – visuotinai pripažintas leidinys, ku-
riame spausdinasi ne tik žymiausi Lietuvos kūrėjai, bet ir kuris nemažai vietos 
skiria Šiauliams.

Nuo 1990 m. Leonas Peleckis-Kaktavičius yra literatūrinių susitikimų 
Šiauliuose su žymiausiais Lietuvos rašytojais ir mokslininkais organizatorius ir 
vedėjas. Tokie susitikimai kiekvieną rudenį organizuojami net trijose miesto au-
ditorijose, tarp jų ir Apygardos teisme, ant kurio sienos yra Peliksui Bugailiškiui 
ir „Varpų“ pirmajam redaktoriui Kaziui Jankauskui skirtos memorialinės lentos. 

Rašytojui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui įgyvendinti savo kūrybinius su-
gebėjimus atsirado galimybė tik atkūrus Nepriklausomybę. Debiutavęs knyga 
1991-aisiais, šiuo metu yra 37 knygų – poezijos, eseistikos, literatūrinių tyrinėji-
mų, kūrybinių portretų, romano, publicistikos ir kt. – autorius, Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys. 

Per 20 knygų yra parengęs ir išleidęs „Varpų“ bibliotekos knygų serijoje – 
K. Jankausko, K. Barėno, J. Jankaus ir kt.

Be to, jis yra ir istorijos bei kultūros žurnalų „Lietuvos bajoras“ (nuo 2005 
m.) ir „Genealogija ir heraldika“ (2017 m.) vyriausiasis redaktorius. 

2018 m. sudarė ir redagavo enciklopedinio leidinio „Lietuvos bajorai“ pir-
mąjį tomą. Laukia savo eilės būsimi tomai. Tai dar vienas rimtas iššūkis.

Savo kūrybingumu, kruopštumu, kultūrine, kraštotyrine veikla  ir kitomis 
geriausiomis savybėmis Leonas Peleckis-Kaktavičius panašus į šviesios atmin-
ties Peliksą Bugailiškį. Neabejojame, jog tikrai vertas šios garbingos asmenybės 
premijos.

Lietuvos kultūros fondo Valdybos pirmininkas
                       Hubertas Smilgys
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Jonas ČERNIKIS

KNYGA – APIE JAUNUOLIUS, 
GARSINANČIUS ŠIAULIUS

Baigta spausdinti Leono Peleckio-Kaktavičiaus publicistikos 
knyga „AŠ – LYDERIS“. Ji skirta nuo 2005-ųjų Šiauliuose vykstančiam 
to paties pavadinimo konkursui. 

Konkursui, kurį organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius ir Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Valerijus Simulik – trylika metų. Tikslas – skatinti mokymosi 
motyvaciją, pilietinį aktyvumą, nuteikti sėkmingam mokymuisi, 
aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui miesto pilietiniame, kultūriniame 
bei sportiniame gyvenime. Trylika metų – ypatinga data, patvirtinanti, 
jog tai, kas buvo sumanyta, tikra ir reikalinga.

Nugalėtojų apdovanojimas vyksta pasibaigus mokslo metams. Per 
tą laiką pradinės mokyklos pirmokai tapo studentais. Jaunųjų lyderių 
sąraše –  282 asmenybės. Nemažai jų jau sulaukė pripažinimo, jų 
biografijos – pavyzdys būsimiems lyderiams.

Kaip gimė ši idėja? Vadovaudamas Gytarių vidurinei mokyklai 
(dabar – gimnazija), V. Simulik vis pagalvodavo, kaip padėti atsiskleisti 
potencialiems lyderiams, kurie užgęsta nesulaukę tinkamo įvertinimo, 
paskatinimo, dėmesio. Mokykloje buvo sukurta tam tikra sistema, kad ir 
neformalūs lyderiai būtų pastebėti, kad kiekvienas auksiukas, kaip juos 
dabar vadina buvęs direktorius, jaustų, jog yra vertinama jo iniciatyva. O 
tapus Seimo nariu ir su kolegomis pradėjus panašias diskusijas, išgirdo, 
jog tai, ką direktoriaudamas bandė daryti su savo komanda, Varėnos 
krašte išsirutulioję į gan įdomų darinį. Apsilankius Pietų Lietuvoje, 
patiko pati sistema, požiūris į jaunuosius lyderius. Tiesa, tai, ką po kurio 
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laiko pasiūlė užsukęs į Šiaulių miesto Švietimo skyrių, gerokai skyrėsi 
nuo varėniškių pastangų (daug kas buvo modifikuota, pakeista), beje, 
netrukus užgesusių, nes ten nebuvo iš širdies atsidavusių entuziastų, 
pastovių tos idėjos kurstytojų. 

Buvo sukurta gerai apgalvota sistema – kad ant organizatorių 
stalo atsidurtų jaunųjų lyderių pasiekimus ir veiklą apibendrinantys 
dokumentai. Didžiąja to darbo dalimi užsiėmė buvusi direktoriaus 
pavaduotoja Gytarių vidurinėje Asta Lesauskienė, laimėjusi konkursą ir 
tapusi atsakinga už neformalųjį ugdymą (dabar – Švietimo, kultūros ir 
sporto departamento direktorė). Seimo narys, kaip globėjas, įsipareigojo 
pasirūpinti, kad toji svarbiausioji diena jauniesiems lyderiams įsimintų 
visam gyvenimui.

Kaip pažymima knygoje, „kaip ir iš savo aktyviausių buvusių 
mokinių, taip ir iš konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojų Valerijus tikisi, 
jog jie bus aktyvūs visą gyvenimą, nes turi talentą suvienyti žmones, 
vadovauti neperlenkiant lazdos, kai reikia, suburti komandą, kuri duotų 
neblogus veiklos rezultatus“. „Tai kur kas daugiau negu gerai spręsti 
matematikos uždavinius, būti geru fiziku ar labai geru sportininku. Toji 
lyderystė tai tam tikras miksas, duodantis pridėtinę vertę – gebėjimą 
vienyti, būti autoritetu, katalizatorium.“

152 puslapių knygoje – keturi skyriai: „Auksiukų paieška“, 
„Nugalėtojai ir jų pasiekimai“, „Sėkmės istorijos“, „Konkursas tęsiasi“. 

Ypatingo dėmesio vertos „Sėkmės istorijos“. Čia – aštuoniolikos 
asmenybių istorijos, su kuriomis susipažinus akivaizdu, jog neatsitiktinai 
prieš keletą ar kelioliką metų šie jauni žmonės buvo tituluoti jaunųjų 
lyderių vardais. Štai Bernardas Garbačauskas dainininko talentą glūdina 
užatlantėje, yra tarptautinių konkursų laureatas; Gintautas Vasauskas 
siekia prisidėti prie vėžiu sergančių žmonių gydymo spinduline terapija 
patobulinimo; Vytautas Aleksandras Rudys Bradfordo universitetą 
užbaigė, patekdamas į geriausiųjų penketuką, o jo diplominis filmas 
nugalėjo konkurse tarp Didžiosios Britanijos aukštųjų mokyklų; Neringa 
Mažulytė, Aurimas Žibutis tapo gydytojais, jau turinčiais gerą vardą; 
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Povilas Musteikis tobulina tai, ką sukūrė dar mokykloje – jo interneto 
projektas lankomiausias Indijoje, Indonezijoje, Vietname, o šiuo metu 
yra savo įkurtos įmonės Didžiojoje Britanijoje generalinis technologijų 
direktorius; Kristina Alūzaitė – bioinformatikė, studijavo Naujojoje 
Zelandijoje ir Danijoje, dabar doktorantūroje gilinasi į genomiką, vėžio 
biologiją; doktorantas ir Vytautas Jakštas – atlikęs praktiką Japonijoje, 
tęsia mokslinius tyrinėjimus Vilniaus universitete; Arnoldas Dapkus 
laimėjo atranką ir studijuoja mechanikos inžineriją Pietų Korėjoje; ir  
t. t.

„Graži ta idėja“, - sakė šios knygos autoriui J. Janonio gimnazijos 
direktorius Rimas Budraitis. Panašiai, nors ir kiek kitais žodžiais, apie 
jaunųjų asmenybių kelio pradžią atsiliepė ir kitų mokyklų vadovai.

Pora ištraukų iš knygos: „Dar vienas patvirtinimas, jog tai dėmesio 
verta idėja, - panašus konkursas praėjusiais metais suorganizuotas 
Panevėžyje. Jo iniciatorius – Valerijaus kolega Seimo narys Domas 
Petrulis. Projektas, kurio ir pavadinimas toks pat – „Aš – lyderis“, 
skirtas Panevėžio miesto ir rajono 9-11 klasių mokiniams.“

„V. Simulik pažymi, jog jau spėjo įsitikinti, kad norinčių perimti 
geras idėjas atsiranda, bet po kurio laiko paaiškėja, kad nepakanka 
realizavimui komandos, kuriai ta idėja būtų svarbi ne mėnesį ir net 
ne metus. Taip jau ne viename Lietuvos regione atsitiko, kai bandė 
įgyvendinti Šiauliuose sukurtas ir gražiai gyvuojančias dvi originalias 
idėjas – moksleivių mėgėjų krepšinio lygą ir savanoriškus saugos 
būrius. O pritrūko, regis, tiek nedaug – komandinio žaidimo ir tam tikro 
fanatizmo.

- Konkursas „Aš – lyderis“ ir ateityje turi būti puoselėjamas, - 
įsitikinęs jo iniciatorius Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus 
Simulik. – Juk tai toks gražus tikslas – paskatinti, įvertinti, parodyti 
dėmesį jauniems žmonėms, kurie ne tik gerai mokosi, bet ir yra labai 
aktyvūs. Vaikai auga, o lyderius reikia padėti auginti.“

Belieka pasidžiaugti, kad Šiauliuose gyvenantis rašytojas parašė šią 
knygą. Knygos dailininkė – Gražina Šimoliūnienė. Išleido „Neoprintas“. 
Būsimiems jauniesiems lyderiams ji taps paskata siekti aukštesnio, o 
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tuo vardu jau tituluotiems primins pirmosios tikros sėkmės akimirkas.
Paskutinė naujiena: Valerijus Simulik – kandidatas į Šiaulių mero 

postą. Akivaizdu, jog tai – asmenybė, kuriai Šiauliai ir šiauliečiai 
ypatingai svarbūs.

www.radikaliai.lt; paskelbta 2018.12.31

Dalia ČIOČYTĖ

NUTYLĖTŲ ŽODŽIŲ POEZIJA
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Arti, kaip išsipildymas – antroji rašytojo, leidėjo, literatūros 
ir kultūros tyrinėtojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus poezijos knyga1. 
Pirmajai poeto knygai Sugrįžta giedra (1991) būdinga klasikinė po-
etika, o antroji knyga išryškina rimo laisvumą, sakytines intonacijas, 
tuo formuodama užtekstinį komentarą: poezija – ne darnaus skambesio 
tekstas, o pastanga nurodyti nutylėtus žodžius.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmosios dalies (Pražydus erškėčių vai-
nikui) semantinis centras yra namai: dauguma šios dalies eilių įvairiais 
rakursais atskleidžia poetinės filosofijos refleksiją namų temomis. Šios 
refleksijos ašis yra savita pražydusio erškėčių vainiko metafora (eil. 
Pražydus erškėčių vainikui):

Lyg testamentas – erškėčių vainikas – 
vienintelis gyvas prisiminimas
iš namų, kurių nebeliko
ir kurie lyg eilėraščio rimas (p. 9)

Erškėčių vainiko įvaizdis šiame vieno posmo daugiasluoksnės 
prasmės eilėraštyje yra subjekto namų detalė, namų patirties kodas, – 
tai, kas subjekto atmintyje atstovauja namų esmei ir daro namų patirtį 
gyvą. Erškėčių vainikas kūrinio tikrovėje pražysta, kaip matyti pavadi-
nime – pirmojoje eilėraščio eilutėje. Erškėčių vainikas Biblijoje nurodo 
ir kančią, ir garbę, kai kančia ištveriama su meile. Eilėraštyje matomas 
pražydęs vainikas – tai subjekto tėvų, protėvių gyvenimai kaip su meile 
pakelta kančia. Kita prasme erškėčių vainiko pražydimas eilėraštyje 
ženklina suvokimą, išmintį: vainikas pražysta subjekto sąmonėje kaip 
1 Leonas Peleckis-Kaktavičius, Arti, kaip išsipildymas, Šiauliai: Neoprintas, 2017. Cituojant 
šią knygą tekste nurodomas puslapis.
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namų esmės suvokimas. Suvokiama, kad namai – ne vieta, o namuose 
gyvenę žmonės, jų pasaulėvoka ir gyvensena (erškėčių vainiko metafo-
rizuojama), jų tarpusavio ryšys. Toks ryšys gali pranokti mirtį. Namai 
yra prarasti kaip archetipinis rojus (jų „nebeliko“), tačiau prarastieji ti-
krieji namai poeto kūrybos tikrovėje egzistuoja kaip poetinės išminties 
dėsnis („eilėraščio rimas“).

Eilėraščiuose Tuose namuose, kur už lango..., Pasaulis, kuriame 
gyvenau..., Vis einu ir einu į tą kalną... subjektas atminties ir sapno 
žvilgsniu regi tikrųjų namų viziją, autoriui įtaigiai komplikuojant 
įprastinę tikrumo sampratą („Galgi manęs nė nebuvo / ten, kur save 
vaizduojuos?“; „Tai, kas buvo seniau / tiesa, – tik miražas“ (p. 18, 19). 
Plėtojama namų kaip pamatinių santykių erdvės tema (klausiama, ar 
gimtuosiuose namuose subjektas „užmirštas“, ar jis čia „svetimas“, p. 
20). Gimtųjų namų kontekste interpretuojama okupacijos patirtis: na-
mai metaforiškai gretinami su „šviesa, kurią atėmė“ (p. 20). Eilėraštis 
Ačiū. Nes tik dabar supratau... įdomiai interpretuoja krikščionišką ne-
keršijimo temą. Kaip komplikuoja poetas tikrumo sampratą, taip kom-
plikuoja, keičia ir sampratą to, kas svarbu. Atrodė, kad svarbu kovoti 
su „mirtinu priešu“, tačiau eilėraščio dabartyje subjekto ir jo priešo 
vertybės iškyla kaip tokie tolimi, nesusisiekiantys pasauliai, kad kova 
tampa beprasmiška, nebesvarbi. Ji transformuojama į kitokią kovą, ku-
rios ginklas neįprastas – šypsena, ir atvirkščiai – kovą, kurioje šypsena 
yra stiprus šaunamasis ginklas, kaip pabrėžia posmo pabaigos pauzė:

...Gal tik tau
vis dar knieti patikrint, ar šausiu
iš ginklo, kuriam šitas vardas neįprastas.
Sutrikai? Be reikalo – tai
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šypsena tik (p. 22)

Erškėčių vainikui ekvivalentinis stebuklingo paveikslo įvaizdis ei-
lėraštyje Stebuklingas paveikslas. Tai ne šventojo paveikslas, o mamos 
ar promotės siuvinėtos gėlės, tradicinių namų interjero dalis. Eilėraštis 
cituoja paveikslo prierašą „Nevystančios gėlės / kilnioj asmenybėje - -“ 
ir interpretuoja siuvinėtas gėles kaip išties šventą paveikslą, kaip gim-
tuosiuose namuose gyvenusiųjų šventumą („Prie šių gėlių net kelios 
kartos / save tarsi prieš veidrodį įrodė“, p. 14). Šventumas siejamas su 
artimųjų iškentėtos kančios gelme („Tu lyg giliausia giluma, / Aukš-
čiausiojo palaiminta. / Prieš stebuklingąjį – mama, / už stebuklingo 
– aimanos“, p. 14).

Namų esmė – tai suvokimas ryšio tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Pir-
mosios rinkinio dalies eilėraščiai Kaip greitai bėga mūsų laikas..., Visi 
mes laikinai šioj Žemėj..., Kiek daug žmonių danguje... reflektuoja er-
dvėlaikio ir anapusybės sąsają. Įvardijama praeinamumo įveikos gali-
mybė („O, laike. Daugiau nebūsiu patiklus. / Jau neįtikinsi, kad privalu 
/ besąlygiškai tau paklust“, p. 16), išryškinama egzistencijos trapumo 
patirtis (žmonės žemėje – „Net ne svečiai, o / tik atsitiktiniai pakelei-
viai“, p. 27), žaismingomis humoro intonacijomis subtiliai užmenama 
krikščioniška gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo viltis (ją eilėraščio Kiek 
daug žmonių danguje subjektas artikuliuoja pasigėrėtino ryto, nuotai-
kos šviesumo fone kaip noro tikėti būties prasme kvintesenciją, p. 28).

Tikrųjų, archetipinių namų vertė išryškinama ir kuriant jų negaty-
vą, namų nesatį (eilėraščiai Nelaimingosios testamentas, Pamestinuko 
malda). Eilėraštyje Pamestinuko malda kuriama įdomi dvikryptė me-
tafora: „tikėjau, tikėjau, tikiu - - - / Taip, kaip tiki tik aklas / į šviesą 
savo akių“ (p. 23). Vienas šios metaforos prasmės klodas nurodo moti-
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nos atstumto vaiko tikėjimą motinos meile, šio tikėjimo nepagrįstumą, 
ir per motinos meilės nesatį – likiminę motinos meilės svarbą. Kita 
kryptimi sklindanti šios metaforos prasmė yra tikėjimo fenomeno po-
etinis apmąstymas: tikėjimas yra nepagrįstas, jis yra tik tikėjimas, pri-
lygstantis tik aklojo tikėjimui savo akių šviesa, – tačiau būtent rizika, 
garantijų nebuvimas ir yra tikėjimo esmė. Abu metaforos klodai, jos 
visuma savitai nušviečia meilės fenomeną: pati meilė yra stebuklas, 
kuriuo galime tik tikėti.

Antroji rinkinio dalis (Kaip išsipildymas) sutelkta ties metafizinio 
tikėjimo problemika. Ši dalis pradedama eilėraščiu Kiekvieną rytą pa-
žadina varnas karalius...:

Kiekvieną rytą pažadina
varnas karalius.
Nežinia, iš kur jis, kodėl
šiemet mūsų liepose apsigyveno,
o gal tik į svečius
iš kaimyninio krašto atskrido,
tačiau jau įpratino lygiai penktą pabusti
ir pradėt naują dieną.

Varno pasisveikinimas toks stiprus,
kad besąlygiškai privalai
atsakyt tuo pačiu …(p. 31)

Kuriamas įdomus intertekstualus ryšys su Edgaro Allano Poe 
„Varnu“: L. Peleckio-Kaktavičiaus varnas yra ypatingas, atskridęs slė-
piningai nežinia iš kur („kaimyninis kraštas“ greta pagrindinės tiesiogi-



36
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

nės prasmės turi ir metafizinę konotaciją), karkiantis karališkai įsakmiu 
tonu. Jis žadina subjektą anksti keltis, dirbti, tačiau literatūros kaip 
megateksto plotmėje varnas jau yra ir erdvėlaikio trapumo, niekados 
skelbėjas. Taip L. Peleckis-Kaktavičius interpretuoja egzistencialistų 
įvardytą gyvenimo marumo akivaizdoje absurdą: kas rytą anksti ke-
liamasi autoironiškai įvardijamo rimtumo („visai rimtiems“) darbams, 
tačiau jie bet kada gali būti ir anksčiau ar vėliau bus absurdiškai nu-
traukti mirties.

Mirties, marumo refleksijos kontekste tikėjimo klausimas yra es-
minis. Eilėraščio Trys susitikimai su Angelu subjektas pasakoja savo 
patirtus metafizinės globos epizodus. Angelas subjektą globojo vaikys-
tėje sergantį ir pasirodė jam švytinčio baltumo pavidalu („baltu baltu 
apdaru / ir permatoma šviesa virš jo“, p. 32); vėliau Angelas gelbėjo 
subjektą kaip intuityvi nuovoka (kagėbisto smurto akivaizdoje), gelbė-
jo ir kito žmogaus rankomis (avarijos situacijoje). Šias patirtis, galimas 
interpretuoti įvairiai, subjektas interpretuoja kaip Apvaizdą. Eilėraščio 
prasmė yra metafizinių išvadų grindimas egzistencine patirtimi, – tai 
tarytum asmeniška, iš individualios patirties išaugusi teologija.

Antrojoje knygos dalyje intensyvinama nekeršijimo tema, kitaip 
tariant, Dievo buvimo galimybės refleksija aktualizuoja antropologinę 
(filosofinės žmogaus sampratos) temą: kaip traktuoti žmogaus vykdo-
mą blogį Dievo meilės ir visagalybės akivaizdoje? Eilėraštis Kas ten 
už lango čiurlena... subtiliai implikuoja žemės, žmogiškosios tikrovės 
nesvarumo mintį: žemė uždrausta čiurliams, kurių skaidrus čiurleni-
mas padangėse kelia subjekto dvasią aukštyn, įkvepia tikėjimą („Vie-
nas Dievas težino, kodėl patiems čiurliams uždrausta žemė“, p. 45). 
Eilėraštis Kur tu šiandien, drebantis šunėke?.. ekspresyviu įvaizdžiu 
šuns, – pririšto ir „tūkstančiais ląstelių rėkiančio“ prie lošimo namų, 
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– kuria žmogaus žiaurumo vaizdą. Drastiška situacija perkeliama į 
apokaliptinę laiko visumos perspektyvą: joje pejoratyviai įvardijamas 
„šunėkas“ yra „laimingas iš nelaimingųjų giminės“, o jo šeimininkas – 
pralošęs gyvenimo lošimą. Panašią mintį plėtoja eilėraštis Pragare ar 
rojuje gyveni?..: žmogus pats renkasi kelią – rojaus ar pragaro, šviesos 
ar tamsos, – ir šis pasirinkimas yra tikroji tikrovė, o blogio triumfas 
tėra iliuzija (ryškus „aukso rėtį apglėbusios kaliausės“ įvaizdis, p. 43). 
Žmogus, kuriantis sau pragarišką tikrovę, vertas labiau užuojautos nei 
neapykantos. Neapykantos eilėraštyje atsisakoma kaip lengviausios, 
automatinės reakcijos į blogį, ir blogį siekiama įveikti virš jo paky-
lant, jį pramokstant („Prakeikt paprasčiausia. Sėkmės palinkėsiu / at-
ėmusiam tai, kas brangiausia“, p. 43). Eilėraštis Iš ašarų prisiminimų 
vėjas... reziumuoja mintį apie laiko ir mirties atskleidžiamą galios / 
laimės tikrumą ir netikrumą: „Dabar net tie, kurie išpurvino, atstūmė, / 
jau neatrodo nei galingi, nei išlošę“ (p. 46).

Tikros ir netikros tikrovės skirtį įdomiai varijuoja eilėraštis Tarp 
knygų. Knygų pasaulis – tai tikrovė, kuria subjektas „be sąlygų tiki“, 
kurios personažai „tikri, net jei iš oro“ (p. 36). Tačiau tai yra intencio-
naliai pasirinktos, asmeniškai svarbios knygos: svarbu ne kad skaito-
me, o ką skaitome. Knygų pasaulis eilėraštyje yra žmonių, su kuriais 
bendraujame, metafora:

Svarbu nepasiklyst tarp puslapių. Raidė
nelygu raidei, ir jos kaip žmonės –
ne visos veržias į žvaigždes
ir ne visoms tokia kelionė (p. 36)

Prisiminkime žymaus amerikiečių literatūrologo W. C. Bootho 
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knygos Tie, su kuriais bendraujame (The Company We Keep, 1988) 
mintį, jog skaitymas – tai dvasinė paieška, kvestas, įtraukiantis skai-
tytoją į kūrinio tikrovę, – ir pasakojimai, kuriuose mes pasirenkame 
dalyvauti kaip skaitytojai, gali būti etiškai vertingi ar žalingi / nuo-
dingi: sąveikos, vykstančios fikciniame pasaulyje, turi realių moralinių 
implikacijų bei pasekmių.

Antrąją knygos dalį užsklendžia meilės lyrika, kaip biblinė Gies-
mių giesmė gretinanti meilės ir mirties temas:

Kai vienas iš mūsų išeis,
mūsų jau nebebus.
Mieloji, atleisk,
jei manęs neapsaugos dangus.

Saugosiu tave iš dangaus,
jei į pragarą velniai nenuneš.
Tokios jėgos neapgaut,
bejėgiai prieš ją ir tu, ir aš.

Nieko tikresnio, švaresnio nei tu
šitoj Žemėj sutikti neteko.
- - Šįryt toks negailestingas lietus,
Bet pro debesis saulė vėl teka (p. 50)

Išmintingu Juozo Girniaus apibrėžimu mylėti yra sakyti: „Tu ne-
mirsi“. Baisi, pasak filosofo, yra ne mano mirtis, bet to žmogaus, kurį 
myliu. Gili meilė neišvengiamai aktualizuoja žmogaus marumo temą. 
Eilėraščio tikrovėje „mes“ yra kai kas visiškai kita nei „aš“ – „tu“ 
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suma: „mes“ yra dviejų žmonių sukurta palaimos tikrovė, atsakymas į 
rinkinio klausimą apie tikrąjį tikrumą („Nieko tikresnio […] nei tu / ši-
toj Žemėj sutikti neteko“). Mirtis (jėga, prieš kurią „bejėgiai […] ir tu, 
ir aš“) suardo ne tik įvairius žmogaus sukurtus kūrinius, bet ir pamatinį 
„mes“ santykį, – kaip svarbiausiąjį kūrinį. Poetinės ištaros „atleisk, jei 
ne savo valia nebegalėsiu tavęs globoti“ dramatizmą meistriškai suval-
do humoro motyvas („Saugosiu tave iš dangaus, / jei į pragarą velniai 
nenuneš“).

Meilės kaip sakymo „tu nemirsi“ kontekste tikėjimo problema iš-
kyla visu aštrumu. Tikėjimo viltį ir jos efemeriką eilėraštyje ženklina 
saulės pro debesis vaizdas bei lietaus įvaizdis, barokinės metafizinės 
uždangos variacija. Panašią uždangą matome ir Eilėraštyje, parašyta-
me per sapną, kuriame žiauriai sninga. Snigimas „žiaurus“ metafizine 
prasme: jis atskiria subjektą nuo Dievo tikrovės. Eilėraščio sapnas / 
regėjimas dalija subjekto pasaulėvaizdį į dvi plotmes, skiriamas sniego 
uždangos. Apačioje – netikroji galia ir laimė: „oligarchai“, „privačios 
valdos“, „aukštos tvoros“, „vilkšuniai pikti“, žmogaus nuvertinimas. 
Už sniego uždangos – tikroji laimė ir dieviškasis „Tu“, kurio esminis 
bruožas eilėraščio erdvėje yra pagarba žmogui („O žmogų šaukia pa-
garbiu vardu, / taip, kaip Tu“, p. 48)2.

Trečiojoje knygos dalyje (Paskutinę vasaros dieną) – eilėraščiai, 

2  Panašią literatūrinio mąstymo logiką matome ir poeto žmonos Silvijos Peleckienės nove-
letėje „Kodėl“: drumstas lietingas peizažas interpretuojamas kaip metafizinė uždanga, kaip 
metafizinė „tamsioji naktis“, ir jos patirtį kūrinio „aš“ sieja su žmogaus marumo refleksija: 
„Deja, žmogus gimsta jau pasmerktas mirčiai. Kodėl? Kodėl, Didysis Sutvėrėjau, taip 
sutvarkytas žmogaus gyvenimas, pilnas skausmo, nelaimių, praradimų ir liūdesio? Kodėl 
taip mažai saulės?“ (Silvija Peleckienė, Per tiltą į niekur / Romanas ir noveletės, Šiauliai: 
Neoprintas, 2019, 75). Uždanga neuždengia anapusinės Dievo tikrovės (noveletės subjektas 
į Dievą kreipiasi, jį tiki), bet temdo pasitikėjimo Dievu kaip Tėvu galimybę. Tokio pasitikė-
jimo viltį ženklina „begalinio žydro dangaus“ motyvas; gilioji kūrinio prasmė yra šios vilties 
trapumas, jos buvimas beveik nebūnant.
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nepatekę į pirmąjį rinkinį, rašyti 1966–1987 m. Šiuose eilėraščiuose 
vyrauja įdėmus susitelkimas ties „kito“ paveikslu, poetinė intencija 
suvokti kitą žmogų, jo likimą, – šią intenciją motyvuoja savivokos pa-
stanga (suvokti save stebint, suprantant kitus). Įtaigią poetinę empatiją, 
svetimo skausmo įžvalgą matome eilėraštyje „Ratas“, su sąmoju plėto-
jančiame fonetinės sąsajos gandras – gandas semantiką:

Po visą kaimą gandas klaidžioja,
kaimynų šunimis aplotas.
Garbe išdidžios, širdimi atlaidžios
prijuostėn skausmą verkia motinos (p. 64)

Kartų dialogas skleidžiasi ir viename gražiausių trečiosios dalies 
eilėraščių Paskutinę vasaros dieną (taip pavadinta ir ši knygos dalis). 
Kuriamas iškalbus kontrastas tarp kantraus santūrumo gyvensenos ir 
gaivios nepaaiškinamo ilgesio emocijos:

Paskui pereinu senolių nuvaikščiotą slenkstį,
kvepia bulvėm šviežiom iš pilkėjančio rudenio.
Pavargę rankos raiko duoną
pagarbiai ir nuolankiai,
o man, kad jau baigėsi vasara – liūdna (p. 60)

Skaidri rudens melancholija – ir eilėraštyje Šiąnakt lijo žvaigždėm 
į būsimą rudenį...:

Šiąnakt lijo žvaigždėm į būsimą rudenį –
ant kelių ir ant medžių dangaus šviesuliai
tarsi tūkstančiai saulių tekėjo, ir buvo
taip šviesu, kad rugsėjo žolėj,
rodės, žemė lėtai prasiskirs, o joje
savo protėvių pėdas lengvai atpažinsiu.
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Toj lig skausmo lengvoj, toj pilnoj tyloje
ligi laimės – tik vienas vienintelis žingsnis - -
Obuoliai ant rasos, obuoliai ant vėsos
nuo vidunakčio krito ir krito kaip ašaros, –
sidabriniuos lašuos, auksaspalviuos lašuos
lyg ant delno – nunokusi vasara (p. 77)

Eilėraštis skirtas poeto sūnui Mindaugui; kūrinio subjektas krei-
piasi į „tu“ ir aiškina žvaigždėto rudenėjančio dangaus, žvaigždžių 
lietaus patirtį kaip gyvenimo visumos ir prasmės atodangą. Ryški ver-
tikalioji kūrinio pasaulėvaizdžio ašis: ypatinga žvaigždžių („tūkstančių 
saulių“) šviesa sujungia dangų su žeme, leidžiasi į žemę ir kyla aukštyn 
(„teka“), nušviečia daugiau nei saulė dieną – nušviečia laiko tėkmę, su-
bjekto giminės praeitį, jo ryšį su protėviais. Vertikalę ryškina krintantys 
obuoliai kaip / ir ašaros: krinta auksaspalviai obuolių lašai ir sidabriniai 
ašarų lašai. Tai poetinio katarsio ašaros: iš pasigėrėjimo būties pilnatve 
(kurią nurodo tylos lengvumo ir tylos pilnumos motyvas), iš prasmės 
paaiškėjimo („lyg ant delno“), iš laimės regėjimo, ligi kurios „tik vie-
nas vienintelis žingsnis“. Pilnatvė, laimė regimos kaip galimybė, – tarsi 
pasiekiama, bet esanti už metafizinio tarpo. Eilėraščiui itin svarbus mo-
tyvo „vienas vienintelis žingsnis“ dviprasmiškumas: „vienas vieninte-
lis“ kaip tik vienas žingsnis ir, priešingai, „vienas vienintelis“ kaip ak-
centas: štai šitas ypatingasis žingsnis, kuris yra nežengtas.  Šis puikus 
eilėraštis yra rinkinio pabaigos akcentas.

Knygoje matome prasmingą poeto eilių ir dailininkės Ritos Alma-
nis piešinių intermedialų dialogą. Viršelyje – Aloyzo Stasiulevičiaus 
paveikslas Žmogus su sparnais (2009), ženklinantis neoromantinę me-
ninio mąstymo paradigmą.

NAUJOJI ROMUVA, 2019, nr.4
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Vytautas MARTINKUS

SELEMONAS DAVULIS: 
KAS PAKEITĖ JO VARDO RAIDES?

Leonas Peleckis-Kaktavičius. Šuns plaukai. – Šiauliai: Neoprintas, 2019.

Ar Selemonas yra biblinis išminčius Saliamonas?
O gal Dievulis yra Davulis?
Ar tėvo šiurkštūs lyg šuns plaukai – tas pat, kas šuns širdis tėvo 

krūtinėje?
Kokie (XX a. lietuviškojo kaimo) karmos dėsniai stipresni už 
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krikšto vandenį ir šūvį iš pistoleto?
Ar neryžtingi žmonės gadina ne tik savo, bet ir kitų likimus?
Ar Dievas turi dovanoti tau (ypač – netikinčiam į jį) laimę?
Tokie ir panašūs klausimai turėtų suktis Leono Peleckio-Kak-

tavičiaus romano skaitytojo galvoje. Jų  rastume ir daugiau, nors ir 
vieno per akis solidžiam romanui. Bet žinome: klausimų gausa nėra 
per didelė nė vienam grožiniam kūriniui. Gerai, kad jie kyla skaitant, 
bet savaime nėra nei giliausia teksto prasmė, nei jos estetinis patyri-
mas. Pats Šuns plaukų istorijų pasakotojas stebisi Davulių (ir Juškų, 
bet svarbesni pirmieji) giminių paslaptimis ir nelaimėmis, sielojasi dėl 
Selemono Davulio (nelaimingos?) karmos, nerimauja dėl kietos Sele-
mono motinos širdies ir šiurkščių (lyg šuns) jo tėvo plaukų. Priekaištai 
ar klausimai – teisėti: tėvas išėjo iš namų, kai sūnui buvo vos treji, o 
motina susirado kitą vyrą, kai Selemonui sukako aštuoneri. Augino 
anūką babytė, kurios širdis dar nebuvo pavirtusi į akmenį. Girdėta? 
Be abejonės, kaip ir poetės prašymas: „Akmenys paplentėm kauks.  
Sužaliuos lazda. / Lauk manęs, kai nebelauks / Niekas niekada“. Se-
lemonas, gimęs jau po karo, laukė ir nesulaukė tėvų, nežuvusių kare. 
Gal akmuo baisingiau kaukia, kai gyvi nesugrįžta? Bet ne, jie tyli.

Istorijos, romane aprėpiančios beveik visą XX ir dalį XXI am-
žiaus, tikrai nelinksmos, ypač  išgyventos pagrindinio personažo Se-
lemono, kaip minėta, gimusio tuoj po Antrojo pasaulinio karo,  1946 
metais. Per krikštynas naujagimiui linkėta  dvejopai – užaugti komu-
nistu arba žmogumi. Dramatiška perskyra tuose senelio (irgi Selemo-
no) ir pribuvėjos (būrėjos) linkėjimuose, o šitie kitokiais irgi negalėjo 
būti. Lietuvos kaimas ir miestas knygoje tapomi sodriomis – liūdno-
mis, sakyčiau, irgi dramatiškomis – spalvomis.

O ir ar galėjo jos anuomet kitokios būti? Ne. Nesumeluotos jos, 
toks – nelinksmas – buvo ne tik Peleckio-Kaktavičiaus ir jo perso-
nažų metas. Aš pats, kiek vyresnis už Selemoną, iš kiekvienos, net  
mažiausios, detalės lengvai atpažįstu socialinį politinį ir psichologinį 
anuometinių įvykių foną. Stribai, miškiniai, pirmieji pionieriai, kom-
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jaunuoliai, nušauti mokytojai, kolchozai ir jų pirmininkai, kagėbis-
tai. Ar visi jie tokie, kokius matėme ar tebematome? Kokius jie patys 
vaidina? Kas be kaukės, o kas net su keliomis? Arba, štai, kad ir toks 
klausimas: vogti ar ne grūdus iš kolchozo svirno? Manau, kad ir šian-
dien daugelis iš mano kartos (juo labiau – jaunesni) nežino atsakymo.

Tad augančiam, besimokančiam, bręstančiam, pradžioje juodus 
darbus dirbančiam, paskui jau neakivaizdžiai studijuojančiam, paga-
liau į profesionalius filosofus besitaikančiam Selemonui rinktis (kurti) 
savo likimą visuomet buvo sunku. Kaip ir daugeliui, kaip ir visiems. 
Jis buvo juk tik Davulis, o ne Dievulis. O ir karminius ar kitokius 
egzistencinius (jau ne pagal Rytų, o Vakarų filosofus) likimo mazgus 
atnarplioti jam nebūdavo taip lengva, kaip išmintingajam karaliui 
Saliamonui. Pagal Didįjį karmos dėsnį ir savo vardo biblinę reikšmę 
Selemonas turėjo sėti taiką ir  būti geras kitiems, rodos, taip ir gyve-
no, bet kodėl šito paties taikingo džiaugsmo niekas jam nedovanojo? 
Nebent senelis, irgi Selemonas, bet juk ir tas buvo su pistoletu kiše-
nėje, anūkui per krikštynas dar komunistu užaugti palinkėjo. Kaip po 
to augti žmogumi? Ak, tėvo pusbrolis Gustavas atrodo geras, bet jis 
– toli, per karą palikęs Lietuvą, susitiko jiedu tik 1992-aisiais. O jau 
atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje vietos abiem Selemono sūnums, 
deja, kažkaip ir nelieka. Vyriausiasis, po universiteto išvažiavęs už-
darbiauti į Londoną, ten vos suduria galus. Jaunėlis, žurnalistas, savo 
straipsniuose galvą už tiesą guldęs, vos gyvas likęs, jau fizinis luošys 
per teisybės paieškas. Ar tik ir jam nereikės bėgti iš tėvynės? Visoje 
giminėje kažkas ne taip, o filosofas (!) Selemonas į klausimą kas ne 
taip negali ir sau pačiam atsakyti (p. 84). Gal Lietuvoje neveikia Įkvė-
pimo dėsnis – juk kiekvienas su karma sugyvenantis gauna, ko nusi-
pelnęs, ar ne? Tiesa, buvo ir tebėra viena paguoda – žmona Salomėja: 
„Ypatingo gražumo  žmogus jo antroji puselė. Ne tik išvaizda, viskuo. 
Neturėtų su kuo ir palygint. Tiesiog Dievulis tokią sutvėrė.“ (p. 74) 
Išimtis, sakoma, patvirtina taisyklę.

Selemonas Davulis nėra vienintelis ar itin išskirtinis personažas, 
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bet (manyčiau) jis arčiausiai protagonisto – pasakotojo, jam ir auto-
rius gal dosniausiai skyrė per savo ar kitų gyvenant sutiktų žmonių 
charakterių bruožų. Tad į jį verta atidžiau pasižiūrėti. Ir kartu su juo 
prisiminti jo babytės atsakymą į savo pačios klausimą, anūką tebekan-
kinantį ir šiandien: „Dėl ko gyvena žmogus?“ – „Kad numiręs patektų 
į dangų.“ Naivu? Jau pražilęs Selemonas mano, kad gilu. Skaitytojas, 
matyt, turės savo nuomonę.

Tačiau palikime knygos siužetą ir jos fabulą skaitytojui. Tegu jis 
pats patiria epinio pasakojimo sandų dermės ar tvermės džiaugsmą. 
Kartais reikės jo nusipelnyti, palaukti. Yra siužeto ir fabulos slenks-
čių, per kuriuos teks ropštis, o ne pasroviui plaukti. Ras puslapių, kur 
už visažinį protagonistą išpažinties intonacijomis prabyla personažai, 
ne tik pagrindiniai, pasakojimas šakojasi, tad skaitytojui iš akių pra-
puola Selemono gyvenimo įvykiai, bet – laikinai, pasakotojas tuoj 
susizgrimba, įtempia ir nepaleidžia iš rankų vadžių, grąžina dėmesį 
Davulių ir Juškų šeimų genealogijai. O jos šaknys – gilios, susiraiz-
giusios, kaip geri ir blogi giminaičių poelgių motyvai, kaip susimaišo 
degtinės (kaime – samagono), pinigų ir valdžios troškulys. Daug kas 
trukdo plika akimi atskirti, kurios iš šaknų jau džiūsta, o kurios te-
bemaitina atžalas – Davulių ir Juškų vaikus, anūkus ir proanūkius. 
Perėjusius per Sąjūdį, atlaikiusius prichvatizaciją, patyrusius emigra-
cijos laisvę. Ne visus ne tik nelaimingus, bet ir ne tokius dorus kaip 
Selemonas ir jo sūnūs.

Knyga labai plonytė, šiandien skaitytojas retai atsiverčia tokį 
glaustą (vos 90 p.) pasakojimą, kurį autorius ir leidėjas priskiria ro-
mano žanrui. Ar turime pereito amžiaus vidury skaitytoją masinusio 
naujojo prancūzų romano (A. Robbe-Grillet, M. Butor ir kt.) atvejį? 
Ne. Jau iš pirmo žvilgsnio matyti, kad likę daug realistinio pasako-
jimo, o ir iš esmės klasikinio romano poetika neatmetama. Žodžių 
reikšmėmis, laiko struktūra neabejojama. Neeksperimentuojama jais. 
Daiktai ar psichologinio patyrimo detalės nevirsta pagrindine litera-
tūrinio vaizdo medžiaga. Tiesa, praeitis, dabartis ir ateitis Peleckio-
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Kaktavičiaus tekste dažnai jungiasi tam pačiame čia ir dabar plane, 
siužeto epizodai išrikiuoti asociatyviai. Be to, kaip ir Michelio Butoro 
romanuose, didelis dramatinis kondensuotumas ir gilus egzistencinis 
jausmas. Tačiau tuo panašumai ir baigiasi. Nerasime Šuns plaukuose 
ir Romualdo Lankausko, lietuvių trumpojo romano sovietmety pir-
meivio, poetikos pėdsakų. Autorius nelabai dairydamasis į šalis, sutel-
kęs savo eseistinę, publicistinę, memuaristinę ir kitokią patirtį, iš jos ir 
per ją tiesia savąjį taką į mažąjį romaną.

Koks jis? Pasakotojas – klasikos visažinis, bet ir moderniai grei-
takalbis. Lenktyniauja su sakytinės žiniasklaidos laidų vedėjais ar ak-
tyviais reperiais. Kiek žodžių (prasmingiausių, reikalingiausių) turė-
tų sutilpti eilutėje, pastraipoje, puslapyje? Skaitytojas turi įsidėmėti 
kiekvieną sakinį, siužeto paliktą fabulos punktyrą ar minčių digresiją, 
neužmiršti veikėjų vardų ir įvykių, dar – vietovardžių ir, aišku, prie-
žasties ir jos padarinio, jų datos ar bent istorinio laiko. Sveikintina? Be 
abejonės. Ir ne tik. Fabula, kaip minėta, ryškėja palengva, per retros-
pektyvines siužeto grandis, jos dėlionė praeities  dabarties ašyje nėra 
lengva – iš skaitytojo reikalauja pastabumo, atminties, literatūrinės 
realybės suvokimo įgūdžių. Epinėmis vadintinų pasakojimo detalių 
audinys labai tankus. Esu pratęs tokį (ar kiek panašų) čiupinėti, bet 
nelengva buvo visus jo siūlelius kaip bendrą raštą išvysti.

Beje, tas teksto raštas artėjant prie Selemono gyvenimo šiandie-
nos vis retėja, tarsi ir mažėja apmatų, taip pat ir ataudų, arba staklės 
jau kitos, siūlai storesni, kitokiam vaizdui verpti. Sovietmečio gyveni-
mo vaizdus, ryškias jų detales ima keisti pasakotojo įžvalgos apie lais-
vos Lietuvos gyvenimą. Jos nėra banalios, bet yra iš esė ar, tradiciškai 
įvardijant, publicistikos tezauro. Aišku, to užtenka, kad būtų įvardytos 
Selemono ir jo sūnų ar kitų personažų nelaimės. Tačiau iki tol daug 
džiaugsmo kėlęs vaizdingumas apmažta: retėja siužeto išsišakojimai 
kaip vaizdinga fabulos digresija. Man, kaip skaitytojui, neabejingam 
filosofijai, apmaudu, kad profesionalus filosofo (daktaro!) Davulio li-
teratūrinis pėdsakas romano pabaigoje suvis išnykęs, kartais atrodo, 
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kad ir prielaidų „išminties meilei“ svarių nebūta. Arba siužetui tikro 
filosofo neprireikė, arba pasakotojas be reikalo leido Selemonui kaip 
filosofui prasižioti. O juk senas aforizmas perspėja: būtų likęs filosofu, 
deja, jis prabilo.

Tikėtina, kad autorius netesėjo visų prisiimtų (dėl savito „mažojo 
romano“) žanrinių įsipareigojimų. Bet niekada nereikia knygoje ieš-
koti visko, ko autorius siekė ir nepasiekė, tuo labiau – to, ko nesiekė 
ir neturėjo tikslo pavaizduoti ar per tai netesėjo. Juk skaitymo ma-
lonumas ir vertinimo džiaugsmas neturėtų kilti iš kritiško galvojimo. 
Atvirkščiai. Jis gimsta iš to ir per tai, kas knygoje pavyko, yra meistriš-
ka arba nauja, individualu. O pastarųjų dalykų Šuns plaukuose, kaip 
minėjau, esama. Sveikintina pati literatūrinė drąsa. Autorius, žinomas 
kaip biografinių, publicistinių, eseistinių, net poezijos ir trumposios 
prozos knygų, išmėgino jėgas romano žanre. Nepabūgo rūpesčių, ku-
rių čia, akivaizdu, atsirado naujų nei rašant esė ar biografines apybrai-
žas.

Bet už drąsą tik kareiviams, o ne literatams tinka laukti pagyrimų. 
Peleckio-Kaktavičiaus drąsa turėtų ir užkrėsti kitus prozininkus rašyti 
vis plonesnius romanus. Aišku, su saiku, kad liktų vietos novelei ar 
apysakai. Pamatysime, ar taip nutiks.

Apibendrindamas galėčiau dar sykį priminti, kad pagrindinio per-
sonažo (Selemono Davulio) gyvenimas ir jo giminaičių (seserų, pusse-
serių pusbrolių, tetų, dėdžių, senelių), kaip ir kaimynų ar bendradarbių 
likimai yra labai artimi, skaitytojui atsiveria ne tik socialiniai psicho-
loginiai giminės kartų ryšiai, bet ir okupuotos, partizaninės kovos ap-
imtos, į kolchozus varomos, į Sibirą tremiamos Lietuvos panorama. 
Kaip ir Sąjūdžiui atgimusios ir pagaliau vėl nepriklausomos valstybės 
piliečių viltys ir skauduliai. Autoriui/pasakotojui sekasi piešti tuos is-
torinius vaizdus. Daug, kaip minėta, tikrų detalių, kurios pasakojimui 
suteikia tiek metonimijoms, tiek metaforoms būdingą poetinį gylį.  
Daug pasakojime keltų klausimų, apie kuriuos prasitarta pradžioje, 
liko neatsakyta. Bet romano sąrangoje turi likti ir tokių. Pirmų dviejų, 
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kuriuos užrašiau, iš viso nereikėjo minėti. Nė vienam netinka preten-
duoti pranokti biblinį išminčių ar net prilygti jam. Nė vienam nedera 
ne tik be reikalo minėti Viešpaties vardą, bet ir priekaištauti sau, kad 
esi ne Dievas.

P. S. Pagalvojau: recenzija parašyta, bet nebus pabaigta, kol ne-
pridursiu tik dabar priklydusios minties. Selemonas Davulis iš Leono 
Peleckio-Kaktavičiaus Šuns plaukų yra tik Selemonas Davulis. Ir mes, 
skaitytojai, savus vardus rašykime ir skaitykime tokius, kokie yra jie 
mums per giminę ir  krikštą duoti. Nesutikime, kad kas iš šalies bent  
raidelę pase  ar tapatybės kortelėje  pakeistų. Kas kita, jeigu patys 
suvoktume, kad jau ne tie plaukai iš galvos auga, ne ta širdis krūtinėje 
plaka. Kokia išeitis? Melsti Dievą, kad sustiprintų ryžtą patiems keisti 
savo likimus. Neišgirs Dievas, vis vien pasiryžti. Juk esame ne Sele-
monas Davulis.

NAUJOJI ROMUVA, 2020, nr.2

Dalia ČIOČYTĖ

AKSIOLOGINIŲ REBUSŲ POETIKA 
LEONO PELECKIO-KAKTAVIČIAUS
PROZOJE

Kiekviena literatūrologinė teorija pagrįsta tam tikromis filosofi-
nėmis prielaidomis. Šiuolaikinis teorinis metadiskursas akcentuoja, 
kad „gryna“ teorija yra neįmanoma: kiekviena teorinė pozicija turi 
filosofinių prielaidų pamatą – arba tyrinėtojo sąmoningai suvoktą ir 
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įvardytą, arba implicitinį (glūdintį tekste be tyrinėtojo aiškaus suvoki-
mo), arba sąmoningai propagandiškai maskuojamą. „Teoriškai mąstyti 
– tai matyti prielaidas ir vertybes (įvardytas ir neįvardytas), grindžian-
čias kiekvieną teoriją“1. Humanitarinių mokslų teorijoms filosofinių 
prielaidų klodas yra itin svarbus. O filosofinių prielaidų ir vertybių 
sferoje esama esminio pliuralumo nuo Platono ir Demokrito laikų, ir 
naujau nereiškia geriau, protingiau, išmintingiau, teisingiau. Todėl 
vienos ar kitos humanitarinės teorijos išpopuliarėjimą neretai lemia 
mada, įtaiga, idėjos efektingumas.

Vakarų, ypač Europos, literatūrologinei minčiai iki palyginti ne-
seniai buvo madinga atriboti literatūros kūrinio nagrinėjimą nuo etikos 
pasaulio. Vengta kalbėti apie literatūrą estetikos kategorijomis (dėl fi-
losofinio tikėjimo, jog neegzistuoja literatūros kūrinio semantinis cen-
tras, ribos, prasmė), o etikos sąvoka apskritai buvo traktuojama kaip 
naftalinas. Šiandien literatūrologai vis dažniau atsigręžia į etinį litera-
tūros kūrinio kontekstą. Vienas pirmųjų etinį literatūrologinio mąsty-
mo aspektą modernizavo žymus amerikiečių literatūrologas Wayne‘as 
Claytonas Boothas (1921–2005), kurio literatūrologinis mąstymas 
priešingas postmoderniam reliatyvizmui. Pamatinė W. C. Bootho tyri-
nėjimų problema – literatūros kūrinio recepcija: implikuoto skaitytojo 
ir implikuoto autoriaus sąveika skaitymo akte. Oponuodamas egocen-
trinėms skaitymo ir skaitytojo sampratoms W. C. Boothas teigia, kad 
implikuotas (tekste matomas, į tekstą įaustas) autorius, o ne vien tiktai 
tekstas, turi būti laikomas esminiu sąveikos su skaitytoju komponen-
tu. Plačiai pagarsėjęs šmaikštus W. C.  Bootho kontrargumentas va-
dinamajai „autoriaus mirties dogmai“ (R. Barthes): studijoje Ironijos 
retorika (A Rhetoric of Irony, 1974) W. C. Booth išryškina mintį, jog 
kiekvieną argumentą, kad jis galiotų, reikia taikyti reflektyviai, abiem 
kryptimis: ir oponentui, ir pačiam argumentuojančiajam, – ir retoriškai 
klausia: kaip gali būti autoritetingas toks argumentas, kurio autorius 
teigia, kad autoriai apskritai neturi autoritetingumo? Literatūros kūri-
1  Lois Tyson, Critical Theory Today, New York – London: Garland Publishing, Inc., 1999, 4.
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nio skaitymą W. C. Boothas suvokia kaip „dvasinę paiešką“, kvestą2. 
Skaitymo aktas, anot šio teoretiko, – autoriaus ir skaitytojo bendravi-
mo nuotykis, kelionė į „kito“ pasaulėvoką, galinti turėti reikšmingų 
padarinių abiem santykio dalyviams. Pasakojimai galintys būti pratur-
tinantys ir smukdantys. W. C. Bootho knyga Tie, su kuriais bendrau-
jame (The Company We Keep, 1988) teigia, kad pasakojimai, kuriuose 
mes pasirenkame dalyvauti kaip skaitytojai, gali būti etiškai žalingi ar 
vertingi; sąveikos, vykstančios fikciniame pasaulyje, turi realių mo-

2  Wayne C. Booth, „Pasakojimas kaip dvasinė paieška“ / Vertė Dalia Čiočytė, Kultūros barai 
12, 1997, 56–57.
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ralinių pasekmių. Taip W. C. Bootho recepcijos teorija modernizuoja 
etinį klasikinės literatūrologijos imperatyvą.

Etinis rašytojo mąstymas netapatintinas su didaktinės literatūros 
kūrimu. Didaktinė literatūra išsiskiria ne tuo, kad autorius perteikia 
skaitytojui dorinių pamokymų, o tuo, kad implikuotas skaitytojas 
(skaitytojas, kuris numanomas kaip pagrindinis autoriaus adresatas) 
yra autoriaus gyvenamojo meto ir erdvės žmogus. O jei kalbėtume 
ne apie tokią didaktinę literatūrą siaurąja prasme, o apie literatūrinę 
didaktiką plačiąja prasme, tai pastebėtume, kad didaktikos turi kie-
kvienas tekstas ar / ir kūrinys: kiekvienas tekstas formuoja tam tikrą 
skaitytojo nuostatą dorybių, vertybių atžvilgiu (pavyzdžiui, jei tekstas 
teigia, kad dorybių pasaulis nesvarbus, tai irgi yra dorinės nuostatos 
formavimas).

Gilus ir savitas etinis mąstymas būdingas Leono Peleckio-Kakta-
vičiaus, – rašytojo, leidėjo, literatūros ir kultūros tyrinėtojo, – prozai: 
romanui Šuns plaukai (2019), novelių ir apsakymų knygai Raudona 
kėdė fontano viduryje (2020)3.

Romanas Šuns plaukai atskleidžia plačią pagrindinio veikėjo Se-
lemono Davulio genealogiją nuo XX a. pradžios iki šių laikų. Gimi-
nės istorija pasakojama ne chronologiškai, pasakotojo žvilgsnis lais-
vai juda romano laiku, sieja praeitį su dabartimi; įvykiai išdėstomi 
taip, kad nuosekliai išryškėtų Selemono Davulio genealoginė duotybė 
ir tai, kokią asmenybę personažas iš tos duotybės sukūrė. Selemono 
Davulio genealogijoje vyrauja šiurpių nuodėmių, nusikaltimų krei-
vės, prigimties ydos (girtuoklystė, įvairios agresijos formos), kurias 
aktualizuoja politiniai kontekstai (politiniai kontekstai, – nacių, rusų 
komunistų okupacijos, – atpalaiduoja tamsiuosius prigimties klodus, 
tačiau nėra pagrindinė personažų nusikaltimų priežastis). Šioje gimi-
nėje įprasta „apkalbinėti, veidmainiauti […], graužia baisus pavydas, 
kai kitam sekasi“ (p. 56). Selemono artimieji, kaip kūrinio pradžioje 

3  Leonas Peleckis-Kaktavičius, Raudona kėdė fontano viduryje: Novelės ir apsakymai, 
Šiauliai: Neoprintas, 2020; Leonas Peleckis-Kaktavičius, Šuns plaukai: Romanas, Šiauliai: 
Neoprintas, 2019. Cituojant šias knygas tekste nurodomas puslapis.
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praneša pasakotojas, „toli gražu ne visi to vardo verti“ (p.  5).
Giminės istoriją romano autorius braižo taupiais potėpiais, fra-

gmentiškai dėsto iš reikšmingų epizodų, personažų galeriją kuria tai-
kliomis lakoniškomis charakteristikomis. Netiesioginė menamoji kal-
ba derina pasakotojo ir personažų balsus: pasakotojo balsas dėmesin-
giausias pagrindinio personažo vidinei tikrovei, tačiau epizodiškai pri-
artėja ir prie kitų personažų pasaulėvokinio žvilgsnio. Bene įtaigiausia 
pasakojimo savybė yra biografijos komplikuotumo, biografijų pynės 
slėpiningumo išryškinimas. Pasakotojas beveik visažinis, jis pažeria 
daugybę faktų, tačiau kartu jis paslapties leitmotyvu akcentuoja, jog 
apie žmogaus gyvenimą niekuomet negalima papasakoti visko: lieka 
spragų, mįslių. Tokios spragos ir mįslės – visą šį pasakojimą persmel-
kęs motyvas. Nelengva užduotis yra papasakoti apie žmogaus liki-
mą teisingai, neretai kuriamos, tariant pasakotojo žodžiu, „legendos“. 
Pasakotojas teigia, kad nėra iki galo aišku, kodėl partizanai sušaudė 
mokytoją Jurgitą Jurkutę, – gal kad apylinkės pirmininkas Alpas Da-
vulis, Selemono tėvas, jai užkrovė savąjį kaimynų išdaviko (tremtinių 
sąrašo sudarytojo) darbą: „Kas tiesa, o kas išgalvota, ne taip paprasta 
susigaudyti“ (p. 8). Neaišku, kur prapuolė Selemono teta Julė: galbūt 
Rusijos gilumoje ją nužudė jos vyras Stasius: „O jei ir taip, – kaip 
sužinot tiesą?“ (p. 19). Mįslinga lieka ir septyniolikmetės Selemono 
dukterėčios Irmos savižudybė: „Praėjo jau nemažai metų nuo Irmos 
mirties, tačiau iki šiol taip niekas ir nepaaiškėjo“ (p. 27; pasakotojui 
kaip detektyvui paaiškėjo, kad tikrasis žudikas – Irmos brolis Lukas, 
tačiau Lukas laisvę atgavusioje Lietuvoje vaikšto nenubaustas už šį 
nusikaltimą). Neįmanoma iki galo paaiškinti žmogiškųjų likimų logi-
kos: „Tik kodėl Dievas dar kartą nepadėjo Selemonui [kodėl Dievas, 
išgelbėjęs pagrindinio personažo senelį, taip pat Selemoną, nuo mir-
ties, nedavė laimės jo palikuonims, – D. Č.]? Šito mes, aišku, niekada 
nesužinosime“ (p. 5). Selemono Davulio bendravardis senelis Sele-
monas – paslaptingiausias romano veikėjas. Jis džiaugiasi, kad susi-
tuokė Vasario 16-ąją, praėjus metams po Lietuvos nepriklausomybės 
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paskelbimo, jis yra partizano brolis, jo išvaizda yra aristokratiška, ba-
joriška, kilni, – tačiau jis yra svari figūra sovietinio pokario kontekste, 
todėl jo sūnus Alpas tampa apylinkės pirmininku.

Pagrindinis personažas Selemonas Davulis (prievartautojo ir, pa-
sak vienos „legendos“, stribo Alpo sūnus, p. 14), žvelgiant iš filosofinio 
determinizmo pozicijų, turėjo būti užprogramuotas nedorėlis. Kūrinio 
pavadinimu akcentuojama Selemono tėvo portreto detalė „šuns plau-
kai“ – intertekstuali Michailo Bulgakovo Šuns širdies (1925) aliuzija. 
Tamsią Selemono giminės istoriją ekspresyviai užantspauduoja sene-
lio šūvis per krikštynas: „Kaimynai, prisiminę Selemono krikštynas, 
vis pakartodavo senojo Davulio žodžius: „Kad užaugtų komunistas“. 
Juos ištarus į giedrą dangų buvo iššauta iš pistoleto, tarsi patvirtinant 
tai, kas pasakyta“ (p. 12).

Tačiau romanas Šuns plaukai pagrįstas ne filosofiniu determiniz-
mu (teigiančiu, kad žmogaus elgesį galima šimtu procentų paaiškinti 
moksliniais jo prigimties, jo gyvenimo  aplinkybių tyrinėjimais), – o 
filosofija, teigiančia laisvos valios primatą. Pagrindinis romano veikė-
jas svarsto: ar tėvo pusbrolis, Anglijos lietuvis Gustavas (emigracijo-
je siekęs Lietuvos laisvės, puoselėjęs lietuvybę), „jei likimas nebūtų 
nutrenkęs į kitokį pasaulį, taipogi būtų panašus į giminaičius, likusius 
Lietuvoje“; ir atvirkščiai: „O tėvas, jeigu būtų atsidūręs Vakaruose, 
o ne Rusijoje, gal irgi būtų tapęs panašiu į normalų žmogų?“ (p. 79). 
Romano visuma į šiuos klausimus atsako neigiamai: žmogaus elge-
siui jo prigimties, aplinkybių įtaka yra neabejotinai reikšminga, tačiau 
visada lieka liekana, – mokslu nepaaiškinama laisva valia, – kuri yra 
pati žmogaus esmė.

Selemono personažas savąja laisva valia tiesina iškreiptą giminės 
prigimtį. Selemono motina Viktė (Viktorija) jo nemylėjo, juo nesirūpi-
no (iš dalies tai motyvuoja psichinė trauma: Selemonas buvo prievar-
tos vaisius), – tačiau Selemonas santykiuose su motina pakyla virš to, 
kas iškreipta (virš to, kad „motina taip ir liko žmogumi, kuriuo niekada 
nepasitikėjo, kuriam nėra išsitaręs apie jokią paslaptį, nei didelę, nei 
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mažą“, p. 39; sūnaus ir motinos santykio dramatizmą efektingai sim-
bolizuoja nusipiešto bilieto į teatrą įvaizdis, p. 16), ir suvokia giliąją 
sūnaus ir motinos ryšio esmę: jis „jau seniai susitaikė su mintimi, kad 
motinos ir sūnaus santykiuose stebuklas neįvyks, bet jo ir nereikia. O 
motinos, kad ir kokia ji buvo, jam reikia“ (p. 31). Ir su tėvu Selemonas 
bando, nors nesėkmingai, suartėti: baigęs vidurinę mokyklą vyksta jo 
ieškoti į Rusiją, vėliau, vedęs ir susilaukęs savo sūnaus, bando jį pa-
rodyti tėvui (10, 12 skyriai); džiaugiasi susipažinęs su tėvo pusbroliu 
Gustavu kaip bent vienu „tikru žmogumi“ iš tėvo pusės (p. 79).

Dorinės šviesos Selemono vaikystės pasaulyje būta labai mažai, 
tai „babytė“ Ulijona Gailiūnaitė-Juškienė ir jos broliai bei sesuo, šil-
tai spalvingai individualizuoti personažai (p. 63–64), bet Selemonas 
laisvai renkasi būtent šių žmonių vertybes, jų moralinę poziciją. Tos 
pačios „babytės“ auginti ir kiti kūrinio personažai, pasirinkę moralinių 
nusikaltimų kelius. Tie pasirinkimai yra motyvuoti psichinių traumų 
(pavyzdžiui, Lukas sumuša savo močiutę Viktoriją, ir Viktorijos aso-
ciacija – trylikamečio Luko paklaikimas po to, kai jo tėvas suspardė 
motiną, p. 68), – tačiau romano pasakotojas (ir jo balsui pritariantis 
autorius) tokių pasirinkimų nepateisina.

Suaugęs, pradėjęs studijuoti Selemonas renkasi bendrauti su kil-
niais, dorais žmonėmis, su patriotais, susipažįsta net su laisvės kovo-
tojų – partizanų vado sūnumi. Tai žmonės, artimi Selemono „babytės“ 
tikėjimo ir patriotizmo pasauliui (kuriame vyravo bitininkystė – bičiu-
lystė, kuriame ant stalo gulėjo tokios knygos kaip maldaknygė ir Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios kronika, kuriame pokariu buvo globojami 
partizanai). Pasakotojo žodžiais, Selemono studijų metais pasirinkti 
draugai – tai kompanija, „kokios dar niekada neturėjo, tačiau kokios 
jam jau seniai reikėjo“ (p. 48). Knygos, kurias Selemonas slapta gau-
na skaityti, irgi tarsi išsiilgtos, jų idėjų tiesa Selemono atpažįstama 
kaip savoji („perskaitęs Šapokos Lietuvos istoriją vaikščiojo lyg ap-
svaigęs“, p. 48). Draugus Selemonas renkasi savais žodžiais suformu-
luodamas moralinį kriterijų: vertinti kitą kaip žmogų. Autorius kuria 
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savitą įtaigų tokio teigiamo vertinimo argumentą: „Vertinti Ričardą 
kaip žmogų Selemonas pradėjo upės pakrantėje susidūręs su juo ir 
jauna moterimi, kaip vėliau paaiškėjo, – nebyle. Kaip gražiai jiedu 
bendravo! Ir be žodžių, ir be pirštų, net sunku pasakyti, kuo. Tačiau tai 
buvo taip nepaprasta“ (p. 51).

Selemono žmoną Salomėją pasakotojas, eufoniškai derindamas 
personažų vardus, Selemono balsu pristato kaip platonišką antrą-
ją sielos pusę: „Ypatingo gražumo žmogus jo antroji puselė. Ne tik 
išvaizda, viskuo. Neturėtų su kuo ir palygint. Tiesiog Dievulis tokią 
sutvėrė. Žmogų, kuris vien savo buvimu šalia pasaulį daro išmintin-
gesniu, šviesesniu“ (p. 74). Šioje charakteristikoje implikuota grožio 
samprata, siejanti grožį ir gėrį, grožį ir moralumą. Prisiminkime Leo-
no Peleckio-Kaktavičiaus eilėraštį „Kai vienas iš mūsų išeis...“, plėto-
jantį panašią grožio sampratą: „Nieko tikresnio, švaresnio nei tu / šitoj 
Žemėj sutikti neteko“4.

Profesinės karjeros srityje Selemonas, filosofijos daktaras, taip 
pat rinkosi: pasirinko nekopti karjeros laiptais aukštyn, nes atsisakė 
„lipti per kitų galvas“, – o tai, taikliu pasakotojo pastebėjimu, „dabar, 
ko gero, dar madingiau nei sovietmečiu, kuris atėmė apetitą gyveni-
mui“ (p. 76). Selemono sūnūs Mantas ir Algirdas, perėmę tėvo verty-
bių sistemą, taip pat nėra šio pasaulio sėkmingieji: „Gyvenimas daž-
nai yra žiaurus dalykas ir jautresniam žmogui, užaugusiam aplinkoje, 
kurioje šilta ir saugu, tampa sudėtinga, nes pavėluotai tenka mokytis 
kitokio gyvenimo. Tokio, kuriame dominuoja veidmainystė, intrigos, 
melas, grubumas“ (p. 87).

Tad kodėl verta būti doram, rinktis žmoniškumo kelią? Romanas 
baigiamas moderniai išryškinant šio klausimo atvirumą. Tai klausimas 
kaip rebusas, „kaip sudėtingas matematikos uždavinys – be sprendi-
mo, be konkretaus atsakymo“ (p. 87). Tačiau atsakymo prielaidas au-
torius nužymi. Mąstydamas personažų likimais, išryškindamas likimo 
visumą, autorius suponuoja mintį, kad amoralumo pasaulyje sėkmė 
4  Leonas Peleckis-Kaktavičius, Arti, kaip išsipildymas, Šiauliai: Neoprintas, 2017, 50.
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tėra iliuzija. Pavyzdžiui, vaizduojamas dvigubas nuodėmingos, neti-
kros  meilės finalas: personažai išsiskiria po daugelio kartu praleis-
tų metų, vienas kitą „pažinoję, o nepažinę“ (p. 61), ir paskutinįkart 
netikėtai susitinka senelių namuose, invalido vežimėliuose: šis susi-
tikimas apibūdinamas kaip „labiau panašus ne į džiaugsmą, išvydus 
artimą, o į neviltį, kad tas artimas, o kažkada ir mylimas žmogus mato 
tave tokį bejėgį, tokį beviltišką“ (p. 73). Kita šio moralinio rebuso 
sprendimo prielaida – pasakotojo balsu išsakoma pagrindinio veikėjo 
mintis, jog net jei nieko po mirties nėra, tai tasai, kuris siekia „užsitar-
nauti dangų“, laimi tai, kad „visada ir visur išlieka žmogumi“ (p. 85).

Selemono paslaptingojo (vertybinės pozicijos nepasirinkusio?) 
senelio priešmirtinis noras yra prabilti, rašyti, dialoguoti. Ir anūkas 
supranta, kad senelio adresatai – jis ir jo sūnūs. Senelis suvokia, ką 
jis nori pranešti anūkui ir proanūkiams. Išryškinama kalbėjimosi tei-
kiama viltis, kalbėjimosi reikšmingumas: tikras dialogas gali kelti su-
gniuždytą giminę. Greta to senelio noras rašyti ženklina prasmės bu-
vimo / supratimo viltį: žodžiai „Dabar tai rašysiu“, ištarti „labai aiškiu 
balsu“, reiškia: supratau, ką noriu pasakyti, kas yra tiesa; manau, kad 
žinau gyvenimo rebuso sprendimą (p. 89). Mirties akivaizdoje noras 
rašyti, suvokimas, kas norima pranešti, turi ir metafizinio praregėjimo 
konotaciją.

Leono Peleckio-Kaktavičiaus novelės, apsakymai neretai kons-
truojami kaip teisingo vertybinio sprendimo paieška.

Novelė „Masonų ložė“ pasakojimo pradžioje tarsi žada skaityto-
jui išskirtinių, kilnių asmenybių bendravimo idilę: prieškario laikus 
menančiame Šiaulių restorane „Piliečių klubas“, jaukiausiame salės 
kampelyje, kas sekmadienį prie stalo susirenka ypatinga kompanija: 
„jie“, „septyniukė“. Ši kompanija – tarsi smetoninio „Piliečių klubo“ 
atkūrimas, o tasai klubas buvęs „prestižinis“, jame susirinkdavę žy-
miausi tarpukario šiauliečiai, vykdavę „susitikimai su įdomiais žmo-
nėmis, šokiai, karnavalai, buvo skaitomos paskaitos“, groję puikūs 
muzikantai (p. 9). Tačiau to „prestižinio“ klubo lankytojų vaizdas 
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autoriaus kuriamas su grakščios ironijos gaida, – netiesioginė mena-
moji kalba paryškina pasaulėvokinį provincialumą: klubo lankytojų 
gradacijos viršūnėje – svečiai iš sostinės (klube „galėjai sutikti ne tik 
žymiausius vietinius verslininkus, valstybės tarnautojus, politikus, 
šviesuomenės atstovus, bet ir su įvairiais reikalais iš Kauno atvyku-
sius Laikinosios sostinės aukštus pareigūnus, iškilius visuomenės 
veikėjus“, p. 9). Dviprasmiškai (nostalgiškai ir ironiškai) nusakomas 
smetoninio klubo aprangos kodas: „Klubo slenkstį peržengti galėjo 
tik kostiumuoti, kaklaraištį ryšintys vyrai. Moterų būtina aprangos de-
talė – šilkinės kojinės. Be to, moterys ir merginos vakaro metu dar 
stengėsi keisti savo sukneles ar bent vieną kitą aprangos detalę“ (p. 
9). Prie šio aprašymo intertekstualiai derinamas ryškus nužeminama-
sis kontrapunktas – burleskiškas eilėraštis apie „Piliečių klubą“, au-
toriaus aptiktas Šiaulių savaitraštyje Įdomus mūsų momentas (1934 
m. Nr. 1): „Klykia džiazbandas, / Moterys šypso, / Kiekvienas tipas 
/ Sėdi su šlipsu“ (p. 11). Smetoninio „Piliečių klubo“ idilė bliūkšta ir 
dėl pasakotojo atskleidžiamų tamsių gandų apie nedorą klubo įkūrėjo 
praturtėjimą.

Kaip atrodo atkurtasis klubas, toji „septyniukė“? Jos narių portre-
tai išsklaido skaitytojo lūkestį dėl šios kompanijos idiliškumo. Verty-
binės pasaulėvokos prasme tai yra labai marga kompanija. Su atviru 
pasigėrėjimu autorius kuria ryškų Apolinaro portretą. Laisvės kovoto-
jas, partizanas, Vorkutos lagerio kalinys. Dailininkas, gebantis suvokti 
senųjų Lietuvos ąžuolų genii locorum: suvokti, kaip senieji ąžuolai 
mena „devynioliktojo amžiaus sukilėlius, čia buvusias susitikimų, o 
ir priimtų sprendimų vietas“ (p. 6). Savitos išvaizdos, „nuo galvos iki 
kojų odinis“, puikiai su tuo odos apdaru besijaučiantis. Būdamas vie-
nas niekada nesijaučiantis vienišas (p. 12). Dėl tragiškos blogio pa-
tirties suabejojęs Dievu (p. 12). Visada užsisvajojęs, o išprovokuotas 
bendrauti nustebinantis aplinkinius, tarsi kažkas atsivertų personažo 
viduje (p. 7). Tačiau šioje kompanijoje yra ir „spalvingiausia asme-
nybė“ – menotyrininkas Rūtenis. Stalino diktatūros  nuteistas mir-
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ties bausme, o vėliau okupacijos metais padaręs akademinę karjerą. 
Gal parsidavė okupantams, o gal ir ne („Ko gero, iš tikrųjų ne, jei 
lig šiol niekas nesugebėjo įrodyti, jog profesorius nešvarus“ (p. 7). 
Gal nuoširdžiai padėdavo Apolinarui surengti parodas, o gal tykojo 
jo retųjų atvirukų kolekcijos (p. 12-13). Šis „gal“ ir yra personažo 
esmė: žmogus, apie kurio padorumą nežinome ir dėl duomenų sty-
giaus tikriausiai nesužinosime. Yra šioje kompanijoje ir architektas 
Viktoras, priešingas Apolinaro kilnumui polius: oportunistas, kuriam 
rūpi ne vertybės / dorybės, o materialinė nauda: sovietmečiu „kasdien 
maišęsis“ miesto valdžios viršūnėse, kilus Sąjūdžiui tapęs jo aktyvis-
tu. Santykio su vertybių pasauliu prasme „septyniukė“ yra simbolinė 
Lietuvos visuomenės santrauka.

Autorius pasakotojo balsu meistriškai niuansuoja skirtumą tarp 
literatūrinės ir egzistencinės tikrovių: pastarojoje galbūt norėtume su-
žinoti, apie ką kalba toji rinktinė kompanija salės gale, bet tai būtų 
nelengva, o štai literatūrinėje tikrovėje skaitytojas gali būti pasakotojo 
nuvestas prie to ypatingojo stalo ir gali nematomas klausytis susirin-
kusiųjų pokalbių, – nors kiekvienas šio klubo narys, stodamas į klubą, 
„pasižadėjo niekada, jokiomis aplinkybėmis niekam nepasakoti, apie 
ką susirinkimų metu bus kalbama“.

„Septyniukės“ pokalbio centre yra Šiaulių universiteto uždary-
mas, kultūros naikinimo simbolis. Pašnekovai nutuokia, „kas už viso 
šito stovi“: „labai jau galingos jėgos“, tie, kurie remia kultūrą taip, kad 
„duoda vieną, atsiima du“ (p. 18), – ir jaučiasi bejėgiai išsaugoti Uni-
versitetą, Zubovų rūmus, kultūrą. Ši personažų bejėgiškumo savimonė 
yra kūrinio kulminacija.

Kodėl novelės klubo etiketė, netgi iškelta į pavadinimą, yra „Ma-
sonų ložė“? Pasakotojas informuoja skaitytoją, kad „septyniukė“ – ne 
masonai, jų tikslai kitokie nei „tikrųjų masonų“, be to, masonų klubo 
narė negalėtų būti moteris, o čia – literatūrologė Jolanta (p. 11). Maso-
nų motyvas autoriui svarbus kaip simbolis – dėl antikrikščioniškumo 
prasmės. Autorius netiesiogiai klausia apie tikrąjį kelią: kūrinio ato-
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mazgoje Apolinaras, Jolanta simboliškai renkasi vertybinę poziciją, 
– eina ne į „Masonų ložę“, o į katedrą, varpams kviečiant Šv. Mišioms 
(p. 19). Ši atomazga intermedialiai dialoguoja su Tengizo Abuladzės 
filmo „Atgaila“ (1984) užuomina: gatvė nereikalinga, jei ji neveda į 
šventovę.

„Didžioji Ksavero Medžiaušio paslaptis“ – klasikinės novelės 
tradicijos kūrinys. Šio lakoniško kūrinio centre – ryškus „romano ver-
tas“ (p. 21) įvykis: Ksavero Medžiaušio personažas dvidešimt penke-
rius metus slapstosi nuo sovietinių okupantų savo namų rūsyje. Kitų 
veikėjų dialogu autorius retoriškai klausia, ar tai geriau, ar blogiau 
negu Sibiro lageris (p. 22). Slapstytis pavyko, KGB nesurado aukos. 
Prieš karą Ksaveras buvo žurnalistas, dirbo savaitraštyje  Įdomus 
mūsų momentas, o po to – ir okupacinėje rusų komunistų spaudoje, ir, 
prasidėjus karui, nacių okupuotos Lietuvos spaudoje. Rusų komunis-
tams kūrinio laike personažo dirbta praeityje, seniai, patyrus tremties 
grasinimus, ir tasai kolaboravimas pateisinamas tuo, kad personažas 
atgailauja: darbas Raudonojoj vėliavoj buvo „tai, kas baisiausia nutiko 
mano gyvenime“ (p. 26). Tarsi laiminga atomazga: Brežnevo laikais 
pasidavęs okupacinės valdžios pareigūnams, Ksaveras nesuimamas, 
jis įsidarbina gamykloje kontrolieriumi, – išliko gyvas ir neatskirtas 
nuo žmonos, nors ir rūsyje praleidęs „gražiausius gyvenimo metus“ 
(p. 22). Tačiau pasakotojas užuominų poetikos kalba rodo skaitytojui, 
kad galbūt Ksaveras ir antrą kartą tapo okupantų kolaborantas – išėjęs 
iš rūsio. Pasakotojas stebisi okupantų „dosnumu“ (kodėl gi Ksaveras 
nebuvo suimtas, kai galop pasidavė valdžiai?), stebisi, kodėl Ksaveras 
Sąjūdžiui kilus nepanoro papasakoti savo istorijos („vėl kažko bijoda-
mas, dėl kažko neužtikrintas“, p. 27), galop, leidus personažui kalbėti 
pačiam (Ksaveras rūsyje parašė autobiografinį kūrinį), pasakotojas iš-
sako aiškiausią užuominą: „Galgi nepaaiškės, jog išėjęs iš rūsio, buvo 
parsidavęs velniui?“ (p. 27). Atrodytų, pagrindinis novelės klausimas 
ir yra apie personažo sąžinę: ar jis, nepaisant atgailos dėl pirmojo su-
klupimo, ir vėl parsidavė „velniui“. Tačiau ne tai yra autoriui svarbu. 
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Visiems žinoma, kaip daugelį įveikdavo rusų komunizmo mėsmalė. 
Šio kūrinio autoriui svarbu plėtoti simbolinę slapstymosi namų rūsyje 
konotaciją: gerai, kad Ksavero personažas gelbėjosi gyvybę (nors turi 
šie namų rūsio vaizdai ir liūdnos ironijos žymę: tolima jų konotacija 
yra „rūsys“ dėl kito gyvybės gelbėjimo – partizanų žeminė), – tačiau 
dar svarbiau yra gelbėti savo sielą. Archetipine prasme Ksavero rūsys 
yra psalmiškojo de profundis šauksmo variacija; ji ambivalentinė: ir 
dramatiška (gyvybę būtina gelbėti), ir travestinė (šiuo atveju gyvybė 
galbūt buvo išgelbėta tik tam, kad būtų įklimpta į kaltę). Meniškumo 
novelei suteikia ir žmogaus slėpiningumo, esminio galbūt štrichas.

Novelės „Robinzonė ir Ketvirtadienis, arba Tiesiog Ketvirtadie-
nis“, „Apie tai, kas buvo po to“, „Žmogus, kuris pasakė“ ir kt. sukurtos 
sovietmečio kasdienybės tema, ir šios temos centre – kito, greta esan-
čio, parsidavimas okupantų valdžiai. Tai nepopuliari ir nelengva tema. 
Daug ko reikia, norint jos imtis, įskaitant galbūt ir ramią autoriaus 
sąžinę. L. Peleckis-Kaktavičius šią delikačią temą varijuoja savitai ir 
įtaigiai. Neigiami personažai kuriami iš taupiais štrichais nužymėtų 
jų veiksmų ir jų likimų (o laiko distancija jau leidžia tai padaryti). 
Tokia likimų punktyro poetika padeda autoriui išvengti tiesmukiško 
moralizavimo. Be to, išvengiama ir banalių idėjų apie gėrio pradus net 
labai nuodėmingame žmoguje. Vietoje to atskleidžiamas asmeniško 
santykio su valdžiai parsidavusiu žmogumi daugiasluoksniškumas. 
Toks santykis itin meniškas novelėje „Žmogus, kuris pasakė“. Šioje 
novelėje parsidavėlis yra pasakotojo mokytojas, šio mokytojo poel-
giai neturi pateisinimo. Tačiau asmeniško santykio plotmėje, pasa-
kotojo personažui, mokytojas niekada nebus vienspalviškai nedoras, 
nes išleisdamas mokinį į savarankišką gyvenimą jis sugebėjo pasakyti 
reikšmingąją frazę: „pasistenk būti kuo toliau nuo politikos“ (p. 39). 
Ši frazė – tai ir plačios prasmės komentaras apie sovietinę tikrovę, 
ir vertingas konkretus patarimas pasaulėžiūrai ir gyvensenai (netikėti 
okupaciniais lozungais, nestoti į komunistų partiją, liaudiškai sakytu-
me – „neiti su velniu riešutauti“). Mokytojas negyveno pagal savo pa-
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tarimą (plg. Mt 23, 3: „jie kalba, bet nedaro“), – tačiau mokinys patari-
mą įsidėmėjo, apmąstė ir liko visą gyvenimą mokytojui už jį dėkingas. 
Sovietmečiu būti „kuo toliau nuo politikos“ – nuostata, apmąstoma ir 
kitose L. Peleckio-Kaktavičiaus novelėse: novelėje „Kristalams už-
augti reikia laiko“ talentingas inžinierius Donatas, autoriaus kuriamas 
su empatija, miršta todėl, kad jį „pražudė politika“: „jei būtų buvęs 
kitas laikmetis, ir šiandien būtų gyvas“ (p. 59); novelėje „Kelialapis į 
beprotnamį“ okupacinis režimas susidoroja su puikiu aktoriumi Vincu 
dėl to, kad jis išstojo iš komunistų partijos.

Nuožmaus egoizmo, beatodairiško karjerizmo kelią novelių an-
tagonistai renkasi siekdami materialiosios naudos ir galios. Antago-
nistų paveikslai kuriami taip, kad per detalę atsiskleidžia charakterio 
visuma. Pavyzdžiui, novelėje „Piktoji dvasia“ šnipinėtojos paveikslą 
meistriškai, sulig lakoniškąja novelės žanro poetika, išryškina vienas 
vienintelis gestas: gebėjimas trumpam užsukus pas kaimynus kojos 
pėda „tobulai“ kilstelėti kilimo kraštą, – taip, kad niekas nesugebėtų 
į šį gestą kokia nors replika reaguoti (p. 44). Buvusį KGB tardytoją, 
prievartautoją Pilybą charakterizuoja keliaprasmis epizodas. Praslin-
kus daugeliui metų po darbo KGB jis dirba lentpjūvėje. Darbe nusigė-
ręs slapstosi už rąstų, meistro kviečiamas „išlįsti“ atsiliepia: „Bijau“ 
(p. 75). Šis personažo „Bijau [išlįsti]“ turi ir travestinę „Pilypo iš ka-
napių“ konotaciją, ir metafizinio teisingumo užuominą.

Per novelių personažų istorijas autorius apmąsto dramatiškus, tra-
giškus okupacijos patirties klodus. Tačiau pasakojimas turi lengvumo, 
jis persmelktas sąmojo, kuris matyti ir novelių pavadinimuose (pa-
vyzdžiui, šmaikščios intertekstualios aliuzijos pavadinimuose „Ro-
binzonė ir Ketvirtadienis, arba Tiesiog Ketvirtadienis“, „Amerika po 
pirties“). Įdomi yra išminties šviesa, būdinga autoriaus žvilgsniui į jo 
neigiamus personažus. Ši šviesa – tai tik blyškus pasakojimo ataudas, 
tačiau jos prasmė – esminė: niekas negali susikurti tikros laimės lipda-
mas per kitų galvas, kaip matyti iš kiekvieno tokio personažo likimo 
visumos; niekas nieko negali atimti iš doro žmogaus, nes tikroji laimė 



62
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

nemateriali, neatimama; esama jungties tarp moralumo ir laimės. Šios 
mintys nėra naujos, kaip ir visa žmonijos išmintis nėra nauja. Menas 
geba seną, tarsi „savaime suprantamą“ išmintį atgaivinti, nubraukti 
dulkes nuo jos suvokimo. Išmintis praranda banalumą, kai sukonkre-
tinama individualios egzistencinės patirties vaizdu. Taip naujai novelė 
„Šeši pipiriukai“ kalba apie nelaimės, vargo neišblėsintą sutuoktinių 
meilę: meilės santykis čia įvardijamas ne tiesiogiai, o šviesaus liūde-
sio humoru – dialogu apie vyro mokymąsi gaminti sergančiai žmonai 
maistą. Novelė „Mafiozas“, atrodytų, rezga intrigą aplink pasakotojo 
„mes“ stebimą paslaptingą nepažįstamą žmogų, tačiau gilioji novelės 
prasmė yra ne klausimas apie tai, kas iš tiesų yra tasai nepažįstamasis, 
– o laiminga pasakotojo „mes“ būsena: laimingo santykio vaizdą for-
muoja pasakojančiųjų gebėjimas tarsi „iš nieko“ kurti įdomią kasdie-
nybę, patirti mažų kasdienių nuotykių, patirti kasdienos gyvybę, intri-
gą, žavesį (pavyzdžiui, kartu stebėti aplinką, pamatyti įdomų žmogų, 
kurti jo paslapties versijas ir pan.). Raudona kėdė fontano viduryje – į 
knygos pavadinimą iškeltas įvaizdis – simbolizuoja kasdienos meni-
ninko potėpį, kurio neįmanoma įsigyti už jokius pinigus.

Leono Peleckio-Kaktavičiaus proza kuria personažų ir įvykių 
konsteliacijas, klausdama apie teisingą vertybinę laikyseną ir apie jos 
prasmę. Iš egzistencinės patirties autorius atrenka tokius žmonių cha-
rakterio bruožus, tokius įvykius ir jų grandines, kurie gali tapti žmogaus 
prasmės nuorodomis: žmonės ir jų likimai vaizduojami taip, kad jie tam-
pa autoriaus gramatika formuluojant ir sprendžiant žmogaus prasmės 
galvosūkį. Visai L. Peleckio-Kaktavičiaus prozai svarbi romano Šuns 
plaukai mintis, jog net jei nieko po mirties nėra, tai tasai, kuris siekia 
dorai gyventi, laimi tai, kad išlieka žmogumi. Šios minties implikacija 
– paskališka idėja: žmoniškumas yra pats sau tikslas, žmoniškumą sa-
vyje saugoti ir ugdyti verta dėl jo paties, ir tas, kuris siekia „užsitarnauti 
dangų“, visada, bet kuriuo atveju laimi egzistencines lažybas.

NAUJOJI ROMUVA, 2020, nr.2
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Lietuvos  rašytojų sąjungos Valdybai              
                                                                                                            
2020-08-22   Vilnius                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
Ką galėčiau pasiūlyti pretendentu į  Vaižganto premiją, skiriamą autoriui 

už sėkmingą literatūros ir žurnalistikos dermę?  Pernai siūliau Leoną Peleckį-
Kaktavičių.  Siūlau jį ir šįmet, tad nedaug ką išbrauksiu, tik šiek tiek papildysiu 
pernykštį  laišką Valdybai. 

Mano akimis,  svarbūs naujausi pretendento į premiją darbai, bet  reikia 
atsižvelgti ir į  tai, kiek autorius  tokios dermės  reikalais yra nuveikęs anksčiau, 
kokią vietą jo kūryba užima  platesniuose mūsų grožinės literatūros ir publicis-
tikos (žurnalistikos) simbiozės baruose.

Pagal abu kriterijus  Leonas  Peleckis-Kaktavičius yra stiprus kandidatas. 
Jis – poetas, prozininkas, eseistas, žurnalistas, leidėjas ir  redaktorius, išleidęs 39 
įvairaus žanro knygas, parengęs ir sudaręs ne vieną  kitų autorių kūrinių anto-
logiją,  nuo 1989 metų atgaivinęs 1943 m. Šiauliuose pradėtą leisti almanachą 
„Varpai“ ir iki šiandienos kasmet  išleidžiantis jį. Dokumentinė proza ir  publi-
cistika yra šio autoriaus  prigimtinė jėga ir literatūrinių paieškų vaga. Bet jis rašo 
ir beletristiką.

Per dvejus kalendorinius metus jis (kaip visuomet) rūpinosi almanacho 
„Varpai“ sudarymu ir leidyba, išleido 4  kasmetinius  jo  numerius (40,41, 42, 
43), o taip pat paskelbė tris premijos  konkurso sąlygoms tinkamas  savo  paties 
knygas: „Aš – lyderis“ (2018), „Šuns plaukai“ (2019), „Raudona kėdė fontano 
viduryje“ (2020). Be to, 2018 metais sudarė ir redagavo enciklopedinio leidinio 
„Lietuvos bajorai“ pirmąjį tomą. Suredagavo ir dar porą istorijos ir kultūros žur-
nalo „Lietuvos bajoras“ (kurį redaguoja nuo 2005 metų) numerių.

Publicistikos tekstų rinkinys  „Aš – lyderis“ – originali knyga. Jos hero-
jai – Šiaulių miesto gimnazijų ir mokyklų lyderiai, originalaus konkurso „Aš 
– lyderis“, kuris šiame mieste gyvuoja jau 13 metų, nugalėtojai, net 282 asme-
nybės. Nemažai jų jau sulaukusios pripažinimo, net tarptautinio, jų biografijos 
– išskirtinis pavyzdys kitiems jauniems žmonėms. Ši  publicistika parašyta su 
įkvėpimu ir  pilietiška atsakomybe.  
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Romanas „Šuns plaukai“ – grožinė autoriaus knyga, jos pamatai suręsti 
iš istorinių dokumentinių šaltinių. Autobiografinės XX a. sovietmečio ir  lais-
vos Lietuvos  patirtys paverstos  lakoniškomis grožinio pasakojimo formomis. 
Naujausios knygos „Raudona kėdė fontano viduryje“ novelėms ir apsakymams 
būdinga intriguojanti fabula ir prasmės paslaptis. Nevengiama skaudžių dalykų, 
dramatiškumo. Ne vieno herojaus dvasinis pasaulis – komplikuotas, kylantis iš 
prigimties dvilypumo. Kūriniuose nemažai ironijos, subtilios satyros elementų. 
Tarp autoriaus išgalvotų herojų – ir  istorinės asmenybės. 

 Enciklopedinio pobūdžio leidinyje „Lietuvos bajorai“ – Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės bajorų palikuonių giminių istoriniai ir biografiniai duome-
nys, herbai, genealoginiai medžiai, schemos. Toji pavyzdžio neturinti knyga – 
dar vienas labai rimtas L. Peleckio-Kaktavičiaus iššūkis, sulaukęs pripažinimo 
ir pačių geriausių atgarsių.

Telieka pridurti, kad  naujieji  darbai  tęsia ankstyvesniuosius. L Peleckis-
Kaktavičius  yra  išskirtinai  nuoseklus  dokumentinės prozos autorius, kuriam 
rūpi žodžio meninė įtaiga. Jis  jau  per  trisdešimt metų  rašo  publicistinius meni-
nius veikalus – esė, straipsnius,  pašnekesius,  beletrizuotas studijas. Manau, kad 
ir kultūros (literatūros) almanachas „Varpai“  ne be savo  sudarytojo ir redakto-
riaus valios bei pastangų yra tapęs  panašių rašinių kalve.  Leidinyje  skelbiami 
autorių tekstai – nuo  klasika vadintinos ir šiandienės  mūsų grožinės literatūros 
iki dokumentinės publicistikos kultūros ir meno temomis, o tarp pastarųjų vy-
rauja  meninės įtaigos siekiantys ir grožinės literatūros stilistikai artimi veikalai.

Tiek paties  L. Peleckio-Kaktavičiaus kūryboje, tiek jo redaguojamo al-
manacho „Varpai“ turinyje  regime  didelį dėmesį tarpukario  (kaip ir išeivijos) 
Lietuvos rašytojams ir žurnalistams (Kaziui Bradūnui, Kaziui Inčiūrai, Kaziui 
Jankauskui, Algirdui Juliui Greimui, Juozui Grušui  ir kt.). Tokios publikacijos 
skaitytojams  primena   jau istorinius Vaižganto laikus, anuometinių rašytojų ir 
žurnalistų  profesinių draugijų ištakas. Viliuosi, kad  čia surašyti tiek žinomi, tiek 
atnaujinti argumentai, prisidės prie akivaizdžiai išskirtinės  šito autoriaus kandi-
datūros reikšmės Valdybai  vėl renkant pretendentą Vaižganto premijai gauti.

                                                                                               Vytautas Martinkus
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L I E T U V O S   K U L T Ū R O S   F O N D A S
C U L T U R A L   F O U N D A T I O N   O F  
 L I T H U A N I A  

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS  
MINISTERIJAI

2020 m. rugpjūčio 27 d.
 
REKOMENDACIJA

Lietuvos kultūros fondas rekomenduoja Lietuvos nacionalinę 
kultūros ir meno premiją paskirti meno kūrėjui, Lietuvos rašytojų 
sąjungos nariui, Literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiajam re-
daktoriui Leonui PELECKIUI (literatūrinis vardas Leonas PELEC-
KIS-KAKTAVIČIUS).

Rekomenduojamojo asmens kultūros ir meno veiklos reikšmingu-
mas – akivaizdus, indėlis į kultūrą ir meną –  svarus. Ypač dideli nuopel-
nai leidžiant literatūros almanachą „Varpai“, kurį Leonas Peleckis-Kak-
tavičius atnaujino 1988 m. po 44 metų pertraukos. Rugsėjo 14 d. sukanka 
32 metai, kai, gavus pirmojo redaktoriaus K. Jankausko ir leidinio suma-
nytojo A. J. Greimo pritarimą, buvo priimtas sprendimas atnaujinti „Var-
pų“ leidybą. Tai – vienas iš nedaugelio leidinių Lietuvoje, kurio leidyba 
nuo Atgimimo metų nenutrūko iki šiol.

Per tą laikotarpį išleistas 41 solidžios apimties atnaujintų „Varpų“  
tomas, savo kūrybą almanacho puslapiuose skelbė per 130 žinomų poetų, 
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per 100 prozininkų, 50 literatūros tyrinėtojų, kultūrologų. Kasmet „Var-
puose“ debiutuoja 1-2 dėmesio verti jaunieji kūrėjai. Dideli „Varpų“ nuo-
pelnai sugrąžinant į Lietuvą išeivijos kūrėjų kūrybą. 

Išskirtinis „Varpų“  bruožas – tolerancija, atvirumas įvairioms kar-
toms, įvairių literatūrinių krypčių autoriams. Tai atspindi ir epigrafu alma-
nacho posttituliniame puslapyje įrašyti monsinjoro Kazimiero Vasiliaus-
ko žodžiai: „Kad jūs sugebėtumėte visus suburti prie savo „Varpų“. Pratę-
siant vertingiausias pirmųjų „Varpų“, sumanytų 1942 m., tradicijas toliau 
rašoma Lietuvos  kultūros ir meno istorija, ieškoma turinčių išliekamąją 
vertę kūrinių. Kasmet naujas almanacho numeris pristatomas Vilniuje, 
Rašytojų sąjungos klube. Kaip jis vertinamas, liudija žymiausi lietuvių li-
teratūros kūrėjai: „Ypač patraukli šiuolaikinių „Varpų“ savybė – Lietuvos 
ir egzodo sutelkimas draugėn“ (Vytautas Kubilius); „Manau, kad turiu 
teisę įvertinti šito almanacho reikšmę. O reikšmė iš tikrųjų unikali ir di-
delė. Jeigu prisiminsime metus, kai buvo atgaivinti „Varpai“, suprasime, 
kad laikai buvo ypatingai žiaurūs, įtempti, pilni prieštaravimų. „Varpus“ 
aš vertinau ir vertinsiu ateityje už tai, kad jie pirmieji ėmėsi telkti, rinkti 
visuomenę, susiskaldžiusią, išsiblaškiusią. Šiauliai tikrai gali didžiuotis 
šituo leidiniu“ (Justinas Marcinkevičius); „Šiauliai turi pačius geriausius 
Varpus Lietuvoje“ (Marcelijus Martinaitis); „Jeigu išnyktų, jeigu nutiltų 
„Varpai“, ta tyla apgaubtų visą Lietuvą“ (Vytautas Martinkus); „Šiauliai 
turi žmogų, kuris gerai žino, ką reikia daryti“ (Juozas Aputis); „Šiauliai 
turi tokį svarbų Lietuvai literatūros almanachą – „Varpus“, patikrintus is-
torijos“ (Viktorija Daujotytė); „Almanachas jau yra svarbus mūsų litera-
tūrinio gyvenimo reiškinys“ (Petras Bražėnas).

Debiutavęs knyga 1991 m., Leonas Peleckis-Kaktavičius tapo žino-
mu rašytoju, šiuo metu jau 38  knygų autorius. Ypač dėmesio vertos jo esė, 
pokalbių, studijų knygos „Baltas lapas – lyg altorius“ (1995), „Pirmiausia 
kraujas, o paskui žodžiai“ (1999), „Žodžių žmonės“ (2002), „Žodi, kuris 
esi“ (2007), „Žodžiai, kurie neišduos“ (2011); bene tiksliausiai jų autorių 
yra apibūdinusi prof. V. Daujotytė, pavadindama autorių „tikru žodžių 
žmogumi“. Vertingos  monografijos apie išeivijos menininkus: „Kazi-



67
RECENZIJOS, REKOMENDACIJOS

mieras Barėnas“ (2005), „Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba“ (2008), 
„Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba“ (2009), „Juozo Bagdono spalvų 
ir erdvių vizijos“ (2011), „Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo meninin-
ku“ (2013), „Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija“ (2015). Neabejotinai 
dėmesio verta esė, pokalbių, laiškų knyga „Bernardas Brazdžionis. Nuo 
„Kelionės miražų“ iki „... už visų galaktikų“ (2014). Žymus literatūros 
kritikas prof. Rimvydas Šilbajoris (JAV) taip yra įvertinęs monografiją 
„Kazimieras Barėnas“: „Retai pasitaiko užtikti taip kruopščiai parašytą 
darbą.Tai iš tiesų elegantiška, skoninga metodologija. Iš kiekvienos ei-
lutės šviečia gilus prisirišimas prie savo studijų objekto“. Šiltai kritikos 
įvertintos ir kitos monografijos; jų išleidimą rėmė Kultūros ministerija. 

Išskirtinė Leono Peleckio-Kaktavičiaus knyga  apie pirmąją lietuvių 
aktorę profesionalę Stanislavą Jakševičiūtę-Venclauskienę ir jos unikalią-
ją šeimą, rinkdamas jai medžiagą autorius paskyrė beveik tris dešimtme-
čius; 2009 m.  išleista antroji, gerokai papildyta memuarinės eseistikos 
knyga „Namuose ant Pasadnos ulyčios. Dar po dvidešimties metų“ (lei-
dėjas – „Aušros“ muziejaus leidykla, leidybą rėmė Kultūros ministerija). 

Išskirtinio dėmesio verta ir Leono Peleckio-Kaktavičiaus knyga „Pa-
saulio pabaiga atidedama“ (2001), kurioje – pasakojimai apie Lietuvos 
laisvės kovų dalyvius, politkalinius, tremtinius, jų suluošintus likimus ir 
dvasios stiprybę. 

Esė knygos „Sustabdytas laikas“ (2001) herojai – Lietuvos kultūros 
įžymybės, už ją Leonas Peleckis-Kaktavičius pelnė respublikinę Stasio 
Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ (2002).

Nemažesnio dėmesio vertos ir pastaraisiais metais išleistos Leono 
Peleckio-Kaktavičiaus knygos – „Ir dar kartą žodis“ (esė, pokalbiai, at-
klastai) bei „Knygnešys iš Toronto“. Pastaroji – biografinė knyga apie 
Kanadoje gyvenantį mokslininką prof. Genių Procutą, dovanojusį Lie-
tuvai per 10 000 labai vertingų leidinių, pusė jų – Vilniaus universiteto 
bibliotekoje. Toji knygnešystė pradėta dar sovietmečiu, VU bibliotekai 
pažymint 400 metų jubiliejų. G. Procuta – ne tik išskirtinis knygos bičiu-
lis, filantropas, mecenatas, įdomi ir jo mokslinė – sovietologo – veikla, 
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labai vertingi darbai holokausto tema, ypač studija, kurią parašė knygai, 
skirtai lietuviams, gelbėjusiems žydus. Knygos išleidimą rėmė Vilniaus 
universitetas.

2017 m. pabaigoje išleista didelės apimties esė, pokalbių, atklastų 
knyga „Algimantas  Baltakis: gyvenimas – meno kūrinys“. Knygoje vi-
sapusiškai atskleistas žymaus lietuvių literatūros kūrėjo gyvenimas, kurio 
didžioji dalis, kaip ir kitų jo kartos žmonių, prabėgo okupuotoje Lietuvo-
je. Būta ne tik atradimų, bet ir klaidų bei klystkelių, abejonių ir praradimų. 
Ilgamečio literatūros mėnraščio redaktoriaus, populiaraus poeto gyveni-
mo kasdienybė buvo toli gražu ne tokia, kokią anuomet populiarino spau-
da ar viešoji nuomonė. A. Baltakio charakterio ir būdo bruožai – ypatingi, 
nuo didelių sovietinės valdžios nemalonumų jį ne kartą gelbėjo aukštas 
pareigas užimantys kurso draugai. Autoriaus tikslas – parodyti tikrą A. 
Baltakį, knygos recenzentų nuomone, jam tai neabejotinai pavyko.

Viena naujausių Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygų – romanas 
„Šuns plaukai“ (2019). Joje – dviejų giminių istorija, prasidedanti XX a. 
pr. ir siekianti šiuos laikus. Pagrindinis kūrinio herojus filosofijos daktaras 
Selemonas Davulis – padorus, tačiau neryžtingas, pusiaukelės žmogus, 
kuriam sovietmetis atėmė apetitą gyvenimui. 2020 m. išleista Leono Pe-
leckio-Kaktavičiaus novelių ir apsakymų knyga „Raudona kėdė fontano 
viduryje“. Šios knygos kūriniams būdinga intriguojanti fabula ir prasmės 
paslaptis. Nevengiama skaudžių dalykų, dramatiškumo. Ne vieno hero-
jaus komplikuotas dvasinis pasaulis, prigimties dvilypumas. Kūriniuose 
nemažai ironijos, subtilios satyros elementų. Tarp autoriaus išgalvotų he-
rojų – ir viena kita praeityje gyvenusi žinoma asmenybė. Abi pastarosios 
knygos labai gerai įvertintos recenzentų – akademiko Vytauto Martinkaus 
ir dr. Dalios Čiočytės („Naujoji Romuva“, 2020, nr.2).

Gimė Leonas Peleckis-Kaktavičius 1946 m. gegužės 4 d. Šiaulių 
apskrityje. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dabar – Šiaulių universi-
tetas).

Sovietmečiu (1971-1989) Leonas Peleckis-Kaktavičius dirbo Šiau-
lių medžio apdirbimo kombinate inžinieriumi-konstruktoriumi. Už aš-
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trias publikacijas „Nemuno“ žurnale ir „Komjaunimo tiesoje“ ne sykį 
tuometinės valdžios buvo įspėtas, o 1987 m. pradžioje jo vienas „Nemu-
no“ žurnale išspausdintas straipsnis („Nemunas“, 1987, nr.2) svarstytas 
net 8 valandas, dalyvaujant miesto kompartijos, vykdomojo komiteto ir 
saugumo tūzams. 

Nuo 1989 m. spalio 16 d. – literatūros almanacho „Varpai“ redakto-
rius ir sudarytojas.

1992-2004 m. – dienraščio „Lietuvos aidas“ Šiaulių skyriaus vedė-
jas. „Varpus“ redagavo ir leido ir dirbdamas dienraštyje.

Nuo 1991 m. – Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Nuo 2001 m. – 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Leonas Peleckis-Kaktavičius apdovanotas LATGA-A Aukso plunks-
na (2006) ir Aukso žvaigžde (2014).

Už aukštą profesinį meistriškumą, kūrybiškumą, nuoseklų ir ilga-
metį darbą telkiant Šiaulių krašto rašytojus ir leidžiant kasmetį literatūros 
almanachą „Varpai“ Leonas Peleckis-Kaktavičius apdovanotas Garbės 
ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ (2009).

Leonas Peleckis-Kaktavičius apdovanotas Kultūros ministerijos Pa-
dėkos raštais (2011 ir 2014). „Už ilgametį ištvermingą triūsą, už ženklų 
indėlį į mūsų kultūrą, už ištikimybę idėjai“ apdovanotas Lietuvos rašytojų 
sąjungos Padėkos raštu (2012).

Leonas Peleckis-Kaktavičius – 2013 m. Šiaulių miesto kultūros ir 
meno premijos laureatas. 

2016 m. už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir 
menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už 
asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką apdovanotas 
Kultūros ministerijos aukščiausiu apdovanojimu – Aukso garbės ženklu 
„Nešk savo šviesą ir tikėk“. 

2016 m. liepos 6 d. jam įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medalis. 

2017 m. už nuoširdžią ir aktyvią kūrybinę veiklą puoselėjant litera-
tūros almanachą „Varpai“ bei pilietiškumo, demokratinių ir žmogiškųjų 
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vertybių sklaidą apdovanotas LR Seimo Pirmininko Padėkos raštu, pa-
gerbtas Algirdo Juliaus Greimo medaliu. 

2018 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautišku-
mą ir dvasines vertybes, apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Leonas Peleckis-Kaktavičius leidžia ir „Varpų“ bibliotekos knygų 
seriją: parengė spaudai ir išleido pirmuosius „Varpų“ numerius redaga-
vusio prozininko K. Jankausko apsakymų ir apysakų knygą „Šermukšnis 
prie ežero“ (1995), nuo pokario metų JAV gyvenusio žymaus prozininko 
J. Jankaus pasakojimų knygą „Papelkių Skirpstūnas“ (1996) ir paskutinį 
jo romaną „Niekam nereikalingi“ (2013), vieno žymiausių Anglijos lietu-
vių, žymaus prozininko K. Barėno „Apsakymų rinktinę“ (2004), romanų 
trilogijos tomus (2006, 2007) ir kt. Be to, sudarė ir išleido prisiminimų, 
straipsnių, studijų, laiškų knygą „Varpai“: istorija, autoriai, akcentai“ 
(2011).

Leonas Peleckis-Kaktavičius yra  literatūros vakarų Šiauliuose 
(literatūrinės „Varpų“ valandos) su žymiais rašytojais ir mokslininkais 
organizatorius ir vedėjas, iš viso surengęs apie 40 tokių susitikimų: su 
K. Bradūnu (1990, 1995), B. Brazdžioniu (1991-1994, 1997, 1999), J. 
Jankumi (1991), S. Geda (1995, 1999, 2003), V. Martinkum (1995, 1999, 
2003, 2004, 2016), V. Sventicku (1995, 1999), A. Baltakiu, M. Kar-
čiausku, A. Marčėnu (1999), M. Martinaičiu (1999, 2004), D. Mušinsku 
(1999, 2003), J. Apučiu, V. Bubniu, V. Daujotyte, J. Liniausku, K. Pla-
teliu, G. Ramoškaite (2003), D. Kajoku, J. Mikelinsku, V. Rudžiansku, 
M. Sluckiu (2004), A. Baltakiu, V. Sventicku (2005), Just. Marcinkevi-
čiumi (2006), T. Venclova (2008), J. Užurka (2010), H. A. Čigriejumi, 
P. Bražėnu (2012), D. Kajoku, V. Rudžiansku, A. Ruseckaite (2013), R. 
Gudaičiu,  V.Bagdonavičiumi (2014), S. Šalteniu (2016), K. Nastopka, 
E. Bradūnaite-Aglinskiene (2017), R. Kašausku, A. Konickiu (2018), S. 
Kašausku (2019).

Leonas Peleckis-Kaktavičius – antrojo pasaulyje Motinystės pamin-
klo idėjos autorius (paminklas aktorei S. Jakševičiūtei-Venclauskienei ati-
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dengtas Šiauliuose, Venclauskių namuose 1993 m. gegužės 2 d.), didelio 
kultūros ir visuomenės veikėjo advokato Kazimiero Venclauskio (1993) 
ir rašytojo Kazio Jankausko (1996) gatvių Šiauliuose atsiradimo inicia-
torius, memorialinės lentos ant Šiaulių apygardos teismo rūmų, skirtos 
„Varpų“ redakcijai ir pirmajam redaktoriui K. Jankauskui, atidengimo 
(2004) iniciatorius. O 2010 m. balandžio 22 d. Leono Peleckio-Kaktavi-
čiaus iniciatyva Šiauliuose, ant Didždvario gimnazijos pastato  atidengta 
memorialinė lenta „Varpų“ sumanytojui, vienam semiotikos kūrėjų, Pa-
ryžiaus semiotikos mokyklos pradininkui, lietuvių mitologijos tyrinėtojui 
profesoriui Algirdui Juliui Greimui. 

Nuo 2005 m. Leonas Peleckis-Kaktavičius redaguoja ir žurnalą 
„Lietuvos bajoras“. Jo dėka šis leidinys tapo dėmesio vertu istorijos ir 
kultūros žurnalu, kuriame spausdinamos turinčios išliekamąją vertę me-
džiagos. O 2017 m. buvo pakviestas redaguoti dar vieną istorijos ir kul-
tūros žurnalą „Genealogija ir heraldika“, kuris viešojoje erdvėje jau labai 
gerai įvertintas.

2018 m. išleistas pavyzdžio neturintis enciklopedinis leidinys „Lie-
tuvos bajorai“, kuriam pratarmę parašė, kurį sudarė ir redagavo Leonas 
Peleckis-Kaktavičius.

Esame įsitikinę, kad rašytojas ir redaktorius Leonas Peleckis-Kakta-
vičius yra vertas garbingos Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos.

Priimant sprendimą prašome atkreipti dėmesį, kad tokie dideli dar-
bai atliekami ne sostinėje, o provincijoje, be to, sukako 30 metų, kai Le-
ono Peleckio-Kaktavičiaus iniciatyva atnaujinti „Varpai“, o ateinantys metai 
– jubiliejiniai šio kūrėjo ir redaktoriaus metai. 

Pagarbiai

Lietuvos kultūros fondo Valdybos pirmininkas            Hubertas Smilgys 
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Teresė HOKIENĖ
info@snaujienos.lt

ALMANACHAS „VARPAI“ – JAU 
KETURIASDEŠIMT PENKI

Tik ką baigtas spausdinti literatūros almanacho 
„Varpai“ suporintas – pavasarinis ir rudeninis –  numeris. 
Pavartykime prieš 32 metus atnaujinto leidinio puslapius.

Almanache – ir šiaulietiška tematika

Leidinys pradedamas tradiciškai: rubrikoje „Senųjų „Varpų“ 
skambesys“ – du sonetai, perspausdinti iš 1943 m. „Varpų“. 
Michelangelo ir Francesco Petrarcos kūrinių vertėjas – buvęs šiaulietis 
Alfonsas Tyruolis.

„Kultūros“ bendrovę ir jos gamtamokslinę žiniasklaidą prisimena 
kultūros istorikas profesorius Libertas Klimka. „Kultūros“ bendrovė 
– viena iš sėkmingiausių visuomeninių Šiaulių miesto inteligentijos 
iniciatyvų, tiksliai atliepusi to meto visuomenės poreikius. Tai – 
spaudos leidimo ir kultūros sklaidos kooperatinė bendrovė, veikusi 
iki 1929 m. Šiauliuose, tada kitu pavadinimu pratęsusi darbą iki 1939 
m. Kaune. Jos istorija bei veiklos patirtis gali būti įdomi, o gal ir 
pravarti šiandienos švietimo ir kultūrinės veiklos organizatoriams“, - 
pažymima straipsnyje.

2021-uosius – LR Seimo paskelbtus profesorės Marijos 
Gimbutienės metais – „Varpai“ pažymi vyriausiojo redaktoriaus, 
rašytojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus pasakojimu „Išliko paprasta, 
ne profesoriška moteris“, kurio viena pagrindinių herojų – šiaulietė 
mokytoja Sigita Būdvytienė, senosios Europos ir visos civilizacijos 
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tyrinėtojos, archeologės paskutinių gyvenimo metų liudininkė, jos 
padėjėja. Topango kalnuose, aštuonios mylios nuo Santa Monikos, prie 
pat Ramiojo vandenyno šalia profesorės ji buvo nuo 1992 m. gruodžio 
iki 1993-ųjų lapkričio 22 d. Tekstas iliustruotas retomis nuotraukomis.

„Kuriančių Šiaulių“ rubrikai atstovauja šių eilučių autorės studija 
„Polifonija“: sėkmės istorija“. Valstybinis kamerinis choras – vienas 
ryškiausių mūsų miesto šviesulių, atšventęs jau 45 metų jubiliejų. Čia – 
ir laimingiausios, įsimintiniausios jo dienos bei akimirkos, ir sudėtingi 
slenksčiai, kuriuos pavyko įveikti, ir jau istorinėmis tapusios žinomo 
fotomenininko Ričardo Dailidės, fotografavusio choro dalyvius nuo 
pirmųjų kūrybinių žingsnių, nuotraukos. 

Teksto „Poezija ir jos tikrovė“ autorė – 2020 m. Zigmo Gėlės-
Gaidamavičiaus premijos laureatė, filosofijos mokslų daktarė Ieva 
Rudžianskaitė. Su didele intriga jau pirmieji poetės ir filosofės esė 
sakiniai: „Įdomu, jei rašantysis tą pačią akimirką galėtų iš šalies 
pažvelgti į savo paties rašymo veiksmą, ar tikrovė, susijusi su tekstu, 
jam neatrodytų absurdiška? Paradoksalu: nors kūrinyje gali būti 
įamžinama gyvenamoji tikrovė, pastarajai jis lieka abejingas; kūrinys 
yra pats savaime svarbus, įtraukiantis, užburiantis, diktuojantis savo 
taisykles. Kita vertus, kūrėjo sąmonėje galbūt jau seniausiai egzistuoja 
kitoniški pasauliai, kuriuos jis užrašo savo kalba, gyvenamąją tikrovę 
regėdamas kitaip nei įprasta, lyg pro fantazijos šydą“.

Liūdniausias su Šiauliais susijęs puslapis – atsisveikinimo žodžiai, 
netekus ilgamečio redakcijos kolegijos nario Algirdo Gluodo. „Nors 
ir būdamas labai užimtas, žinojo literatūros, meno, istorijos naujienas, 
dažnai atsiversdavo knygą, originalo kalba skaitė prancūziškai bei 
lenkiškai. Ir atsisakęs vadovo pareigų, pastoviai domėjosi  bendrovės 
reikalais, „Varpų“ ir Valdovų rūmų naujienomis“, - pažymima 
straipsnyje.

Grožinės kūrybos puslapiai ir kt.

Skaitytojui tikrai yra ką pasirinkti: čia ir Šiaulių krašto autoriaus 
prozininko Dariaus Rekio  „Penkios istorijos“, Arvydo Juozaičio 
istorinė fantazija „Lietuvių valdžia, arba susitikimas kalėjime“, ir 
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rašytojo bei filosofijos daktaro Sauliaus Kanišausko apsakymas 
„Sapnuoti gyvenimo prasmę“, Viktoro Rudžiansko eilėraščių ciklas 
„Ant nepažįstamo žiedo“, jauno kunigo Justo Jasėno eilėraščiai, 
šiauliečiams gerai pažįstamo teatro režisieriaus Gyčio Padegimo 
originalus debiutas poezijoje – jo opusas „Kaunas, 2020 gruodžio 31: 
„Traviata“, iliustruotas reta nuotrauka – prieš šimtą metų pirmą kartą 
nuskambėjusios „Traviatos“ vaidintojų atvaizdu.

Pastarasis puslapis – ne atsitiktinis: „Varpai“ dar ir plačiau 
pažymi Lietuvos teatro 100-metį. Elvyros Markevičiūtės pasakojimas 
skirtas G. Padegimo „Pirmeiviams“, jo parašytai ir režisuotai pjesei, 
kuri skirta Lietuvos profesionaliojo teatro jubiliejui. Tarp herojų 
tokios asmenybės, kaip J. A. Herbačiauskas, Vaižgantas, V. Krėvė, B. 
Sruoga, J. Vaičkus, K. Petrauskas ir kt. O vienas jos herojų – Brolytis, 
kurio prototipas šviesios atminties šiaulietis Tomas Stonis, pirmeivių 
nuopelnus priskiria ir Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei, 1899 
m. surengusiai pirmąjį lietuvišką vaidinimą.

Neabejotinai skaitytojų dėmesio susilauks Patricijos Droblytės 
esė „Į tikrumą per vidinės laisvės plėtotę“, tvirtinančios, kad „tikrumas 
yra procesas, kuriame veriasi ir gilėja prasmė, todėl nė vieną savo 
gyvenimo akimirką negalime jo laikyti užbaigtu“.

„Varpų“ svetainėje“ vieši dr. Karina Firkavičiūtė, kuri pasakoja 
apie Lietuvos karaimų bendruomenę. Publikacijos autorius Mindaugas 
Peleckis savo įžanginiame žodyje pažymi, kas yra kalbų ekologija, 
kodėl šiuo metu ji ypač svarbi Lietuvai ir pasauliui.

Belgijoje gyvenusio iš Žemaitijos kilusio originalaus prozininko 
Eduardo Cinzo laiškai rašytojui Stasiui Kašauskui – ypatingo grožio 
epistolinis palikimas. Kaip ir E. Markevičiūtės pasikalbėjimas su 
Prancūzijoje gyvenančiais tautiečiais – tarpukario diplomato ir 
dailininko Antano Liutkaus (1906-1970) artimaisiais. Čia daug 
įspūdingų prisiminimų apie tokias asmenybes, kaip S. Lozoraitis, S. 
Bačkis, A. J. Greimas, Ž. Mikšys, A. Mončys, net Fidelis Castro ir kt.

Apie „Varpus“ – klasikų vertinimai

Visą puokštę žinomų rašytojų ir literatūros kritikų vertinimų 
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apie literatūros almanachą parengė jo redaktorė Silvija Peleckienė. 
„Kronikoje“ – įvairiu laiku ištarti ar užrašyti žodžiai, kurių pavydėtų 
bet koks kultūros leidinys. Štai vienas iš daugelio: „Manau, kad 
turiu teisę įvertinti šio almanacho reikšmę. O reikšmė iš tikrųjų 
unikali ir didelė. Jeigu prisiminsime metus, kai buvo atgaivinti 
„Varpai“, suprasime, kad laikai buvo ypatingai žiaurūs, įtempti, pilni 
prieštaravimų. „Varpus“ aš vertinau ir vertinsiu ateityje už tai, kad jie 
pirmieji ėmėsi telkti, rinkti visuomenę, susiskaldžiusią, išsiblaškiusią. 
Šiauliai tikrai gali didžiuotis šituo leidiniu“ (Justinas Marcinkevičius). 
Paskutinės šios publikacijos eilutės priklauso akademikui Vytautui 
Martinkui: „Jeigu išnyktų, jeigu nutiltų „Varpai“, ta tyla apgaubtų visą 
Lietuvą“. 

Turėkim vilties, kad taip neatsitiks.

Iki pasimatymo

Naujausių almanacho numerių sutiktuvės Lietuvos rašytojų 
sąjungos klube numatytos gegužės 5 d. Tądien bus pagerbti ir 2021 m. 
literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai. Pagal susiklosčiusią tradiciją 
jų pavardės paskelbiamos tik „Varpų“ vakaro metu. Nuo 1995 iki 
2020 m. taip pagerbta 60 geriausių kūrinių autorių.

Kaip ir kiekvieną rudenį, ir šiemet „Varpų“ leidėjai su savo 
skaitytojais susitiks ir trijose Šiaulių auditorijose – J. Janonio 
gimnazijoje, Apygardos teisme ir UAB „Rūtoje“. Žinoma, jei 
nelemtasis koronavirusas nepakiš kojos.

Dar vienas įdomus dalykas susijęs su „Varpais“, išsiskiriančiais 
aukšta poligrafine kultūra: juos atspausdino „Saulės Titnagas“ – 
bendrovė, kuri ryžosi pratęsti šimtamečio „Titnago“ tradicijas. 
Pagarba spaustuvės direktorei Saulei Nekrošienei, jau spėjusiai įgyti 
gerą vardą vadovaujant „Neoprintui“.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2021 m. kovo 20 d.
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Bronislovas  ILGŪNAS

ASMENYBIŲ GALERIJA

Už knygos pavadinimą * Šiauliuose gyvenantis rašytojas tu-
rėtų būti dėkingas vienam iš savo pokalbininkų – dailininkui, Na-
cionalinės kultūros ir meno premijos laureatui profesoriui Petrui 
Repšiui, ištarusiam, jog „žmonės – kaip knygos, svarbu, koks jų 
turinys, tarp kokių pasirenki būti“. Didelė tiesa tuose žodžiuose. 
Ir labai taiklus autoriaus pasirinkimas.

11 esė, 14 pokalbių, 9 atklastai – tokia turinio aritmetika. Už 
jos – visai Lietuvai, o ir platesniam pasauliui žinomų asmenybių 
galerija. 

* Leonas Peleckis-Kaktavičius. ŽMONĖS KAIP KNYGOS. – Esė, pokalbiai, atklastai. 
Šiauliai: Varpai, 2021.
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Nuo panašaus pobūdžio knygos ** praėjo penkeri metai. Ta-
čiau šios knygos herojai ne tik rašytojai, bet ir kitų sričių išskir-
tinės asmenybės. Leonas Peleckis-Kaktavičius šįkart draugėn su-
kvietė visą puokštę kultūros pasaulio lyderių.

Skaitytojai jau yra įsidėmėję šį autorių, kaip pokalbininką, 
kurio užduodami klausimai priverčia atsiverti kaip per išpažintį. 
Tokie dialogai labai brangūs, neabejotinai turintys išliekamosios 
vertės. Ne mažiau dėmesio vertos ir esė. Na, o jo atklastai (šio 
autoriaus naujadaras) – su giliu psichologiniu užtaisu, kuris toli 
gražu ne kiekvienam tokių tekstų herojui prie širdies.

Knygoje spausdinamų tekstų parašymo datos varijuoja tarp 
2006-2020 metų. Tačiau pora tekstų nukelia ir į sovietmetį – 1983 
ir 1984 metus. Pastarieji skirti pirmąją prozos knygą išleidusiam 
mokslininkui neregiui Valentinui Zaikauskui bei skulptoriui (tuo-
met dar tautodailininkui) Kaziui Bimbai. Kad jie tikrai nesugadi-
no knygos, akivaizdu. Ir po kelių dešimtmečių jauno kūrėjo noras 
įkurti vaikų fantazijos gelbėjimo stotį visai šiuolaikiškas. Jo per-
sergėjimas „tik jau nereikia herojaus daryt iš žmogaus“ ir Markeso 
apsakymo apie senį su sparnais išvada – „jei tu su sparnais – gy-
venk vištidėje“ – tokia neįprasta anuomet, aktuali ir šiais laikais. 
O pažinties su atkakliu akmentašiu pratęsimas tik patvirtina, kad 
tais tolimais laikais herojus buvo pasirinktas ne atsitiktinai.  

Knygoje – dar kelių rašytojų portretai: Kazimiero Barėno, Vlado 
Kalvaičio, Zigmundo Skujiņš, Stasio Kašausko, Dalios Teišerskytės. 

K. Barėnui skirtieji puslapiai užrašyti sužinojus apie iškiliau-
siu Anglijos lietuviu tituluoto kūrėjo mirtį. Kūrėjo, kuriam dar gy-
vam esant L. Peleckis-Kaktavičius paskyrė solidžią monografiją. 
Tačiau tai ne jau girdėtų dalykų pakartojimas. To jautraus pasa-
kojimo pagrindinė mintis – dviejų Tėvynių nebūna. Jie geriausiai 
paaiškina, kodėl K. Barėnas nepriėmė kitos valstybės pilietybės ir 
iki gyvenimo pabaigos liko ištikimas Lietuvos Respublikai. Nedi-
** Leonas Peleckis-Kaktavičius. IR DAR KARTĄ ŽODIS. – Esė, pokalbiai, atklastai. 
Šiauliai: Varpai, 2016.
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delė dviejų bičiulių pokalbio prie alaus bokalo ištrauka iš kažkada 
„Europos lietuvyje“ išspausdinto teksto – tai, kas labai subtiliai, 
bet, ko gero, geriausiai charakterizuoja tą didelį amžinatvėn iške-
liavusį žmogų.

Kažkuo susišaukia ir po dvylikos metų užrašytas tekstas, skir-
tas Vl. Kalvaičiui. Užrašytas rašytojo laidotuvių dieną, apgailes-
taujant, kad dėl ligos nėra galimybės dalyvauti atsisveikinant ir 
kad daugiau jau niekada nesulauks laiško „iš tolimo tolimo vieno 
iš dviejų tūkstančių Tytuvėnų vienkiemio“. Čia daug jautrių, iki 
tol niekur neužfiksuotų dalykų apie talentingą kūrėją, humanistą, 
skleidusį švarią vidinę šviesą, išmokusį ne teisti, o atleisti. 

Neilga, bet įsimenanti pažintis su Rygoje gyvenančiu klasiku 
Z. Skujiņš, „savo genuose nešantį Latvijos istoriją“. „Gyvenimas 
yra didžioji knyga, o mes tik daugiau ar mažiau smalsūs skaityto-
jai, - į vieną iš L. Peleckio-Kaktavičiaus klausimų atsako Latvijos 
mokslų akademijos garbės narys, kurio kūriniai įvairiomis pasau-
lio kalbomis išleisti daugiau kaip 7 ml. egz. tiražu. – Skyrių ir 
puslapių, kuriuos tenka skaityti, mes patys nepasirenkame. Juos 
atverčia kažkas kitas. Mūsų valioje suprasti ir įvertinti, kas šiuose 
atverstuose skyriuose ir puslapiuose yra vertinga, o kas bloga. Ką 
priimti iškart ir ką praleisti pro ausis.“

Apie save, Žemaitiją ir į Lietuvą atėjusį modernų gyvenimą 
su knygos autoriumi atviravo Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
Akto signataras S. Kašauskas. Daug įdomaus gyvenime jam teko 
patirti, tačiau viena istorija, ko gero, ypatingesnė už visas kitas. 
Prieš paskelbiant publikaciją apie Rainius, teko akis į akį susitikti 
su tų baisiųjų žudynių sumanytoju ir pagrindiniu vykdytoju Pet-
ru Raslanu. Ir ne bet kur, o buvusio Telšių KGB vado namuose, 
šiam net nenutuokiant, koks pokalbis laukia... Drąsi ir smagi ne 
tik šio rašytojo plunksna, jis ir pašnekovas iš tų, kurie nevynioja 
žodžio į vatą. Bene įsimintiniausios  pokalbio dalys apie pažintį 
su garsiuoju žemaičių dievdirbiu Stanislovu Riauba, kurį nuos-
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tabiesiems darbams įkvėpdavo... faifoklis, o kai jo paklausdavo, 
kas tas yr, išgirsdavo dar netikėtesnį atsakymą: „Vo kon aš žinau“. 
Panašaus gražumo ir pažintis su keturvėjininku Broniu Raila, tar-
pukaryje deklaravusiu: „Lietuvi, bulvėm penimas, atėjo naujas, 
modernus gyvenimas“. Čia ir atrastas panašumas su šiais laikais, 
„tik bulves pakeitė picos“.

Savo neakivaizdinius mokytojus – rašytoją Romualdą Gra-
nauską ir gydytoją Vaclovą Intą, sutiktus Mosėdyje sugrįžus iš 
Sibiro, prisimena 400 dainų tekstų autorė Dalia Teišerskytė. Čia 
ir prisipažinimas, kaip sovietmečiu pavyko įstoti į žurnalistiką, ir 
daug kitų atvirumų, kuriems paskatino knygos autorius.

Nelengva net patikėti, kad Šiaulių berniukų gimnazijoje mo-
kėsi 39  būsimieji rašytojai. Anot knygos autoriaus, atlikusio dide-
lį darbą, rengiant šią publikaciją, „įvairiai susiklostė buvusių gim-
nazistų likimai. Kiekvienam jų turėjo įtakos ir rusinimo politika, 
ir spaudos draudimas, ne vienam ir 1863 m. sukilimas. Kai kas ir 
iš gimnazijos pašalinti už draudžiamos spaudos laikymą bei pla-
tinimą. Daugelio įgytos profesijos tolokai nuo literatūros, tačiau 
plunksną į rankas vertė imti, tapti laikraščių bendradarbiais ar net 
leidėjais ne tik talento kibirkštėlė, bet ir troškimas matyti savo tė-
vynę ne carinės priespaudos gniaužtuose, o tokią, kokia didžiavosi 
protėviai. Nederėtų pamiršti dar vieno dalyko: tuometiniai gimna-
zistai buvo mokomi ne lietuvių, o rusų kalba. Anuomet net ofici-
alus perspėjimas buvo: „Kalbėti lietuviškai griežtai draudžiama“.

Tarp knygos herojų – ir žmogus legenda, tituluojamas bokso 
tėvu Vaclovas Peleckis, parašęs penkias atsiminimų knygas ir į 
Lietuvos rekordų knygą įrašytas kaip vyriausias knygos autorius. 
Įdomi ir kita smulkmena: jo mamos pusseserė buvo Žemaitė. „Ta-
čiau aš puikiausiai suprantu, kad tai tik pomėgis. Tik noras papa-
sakoti tai, ką per gyvenimą teko patirti. Į rašytojus tikrai netaikau, 
- sakė jis knygos autoriui. – Tam reikia kur kas didesnių gabumų. 
Knygas visą gyvenimą skaičiau, žinau kas ko vertas.“
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Išskirtinis knygos dėmesys filosofams. Tai – visiems gerai 
žinomi vardai: Vacys Bagdonavičius, Andrius Konickis, Arvy-
das Juozaitis (jis – ir rašytojas bei politikas). Šviesios atminties 
V. Bagdonavičiaus dėka plačiai prisimenamas Vydūnas, kuriam 
mokslininkas paskyrė gražiausius savo gyvenimo metus ir – o li-
kime – išėjo anapilin savo kelrodės žvaigždės gimimo dieną. Tai 
bene solidžiausia publikacija, skirta Vydūno filosofijos aktualu-
mui šiandien, jos draugijai, na ir, žinoma, pačiam Vydūno idėjų 
puoselėtojui, kurią yra tekę matyti. „Filosofija – geras būdas ug-
dyti skaitytoją“, - pažymi dr. A. Konickis, kurio pagrindinis pasta-
rųjų metų rūpestis – žurnalas „Naujoji Romuva“, padėjęs išgarsėti 
daugeliui žinomiausių tarpukario menininkų ir daręs viską, kad 
ir šių laikų skaitytoją pasiektų kitiems kultūros leidiniams nenu-
sileidžiantis žurnalas. O A. Juozaičio požiūris į rašymą, ko gero, 
nesvetimas daugeliui knygos žmonių: „Mirsiu su rašikliu rankoje. 
Rašau bet kur ir bet kokiomis sąlygomis“.

Įdomus dailininko Jono Daniliausko, kuris augdamas ir bręs-
damas rašė bei galvojo apie literatūros studijas,  prisipažinimas: 
„Bet vėliau visa mano poezija persikėlė į paveikslus“. 

Ką knyga reiškė garsiosios Plechavičių giminės atžalai, švie-
sios atminties Alinai Plechavičiūtei-Veigel, per trumpą laiką Že-
maitijoje atkūrusiai tėvų namus, pasakojama esė „Bibliotekai – 
garbingiausia atkurtų namų vieta“. O ką ji reiškia šiuolaikiniams 
bibliofilams, liudija dvi publikacijos – „Bibliofilai“ ir „Homo 
legens Česlovas Vaupšas“. „Stiprybės, atkaklaus būdo semiama-
si iš S. Daukanto asmenybės. Didžiausias šitų entuziastų rūpestis 
– žmogus su knyga rankose. Tačiau knyga nėra tikslas, o tik prie-
monė, kurią siekiama panaudoti savo gyvenimo būdui formuoti“, 
- pažymi L. Peleckis-Kaktavičius.

Tarp kitų knygos asmenybių – ir žemaičių kalbos gramatikos 
autorius doc. dr. Juozas Pabrėža, architektas Tauras Budzys, ku-
rio rūpesčiu Pasaulio Tautų Teisuolių kapai pasipuošia išskirtiniu 
atminimo ženklu, menotyrininkas, teatrologas dr. Markas Petu-
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chauskas, teatro ir kino aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatas Regimantas Adomaitis, tik ką Lietuvos 
Vyriausybės kultūros ir meno premiją pelnęs Remigijus Adomai-
tis, prieš 20 metų Šiauliuose sukūręs tokią dainavimo mokyklą, 
kurios jaunuoliai Lietuvą atstovavo jau septyniolikoje skirtingų 
pasaulio šalių. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriui, Lietuvos 
muziejų asociacijos vadovui Raimundui Balzai svarbiausia ne tik 
išsaugoti kultūros paveldą, bet ir formuoti valstybės pilietį; tai pa-
deda ir išskirtinis požiūris į knygą bei kasmetinė muziejaus įkū-
rėjo Pelikso Bugailiškio premija, kuriai kandidatus siūlo mokslo, 
švietimo, kultūros įstaigos.  O jo kolega – Europos parko direkto-
rius, kelių knygų autorius Gintaras Karosas primena, jog istorijos 
pamokų nevalia pamiršti. 

Knygoje išspausdinti atklastų tekstai taipogi neatsitiktiniai. 
Štai vienas jų: „Šiauliai – ne Saulėno ir ne Pilypuko miestas“, - 
apdovanota už ketvirtį amžiaus puoselėjamą įspūdingą veiklą, pa-
sakė „Laiptų galerijos“ direktorė Janina Ališauskienė. Pridėčiau, 
ir ne Kmitos, plačiai propaguojančio turgaus-kalėjimo žargoną ir 
net romaną parašiusio neva šiaulietiška tarme“, - pažymi knygos 
autorius.

Naujausia L. Peleckio-Kaktavičiaus knyga neabejotinai suras 
savo skaitytoją.

NAUJOJI ROMUVA, 2021, nr.3
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Julius BURBA

„VARPŲ“ VAKARE – 
„ILGIAUSIŲ METŲ!“

Gegužės 10 d. Lietuvos rašytojų sąjungos klube vykusiame „Var-
pų“ vakare pristatyti du naujausi literatūros almanacho numeriai ir ap-
valų jubiliejų pažyminčio Leono Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių, 
atklastų knyga „Ir dar kartą žodis“. Sutiktuves pradėjęs „Varpų“ vy-
riausiasis redaktorius prisipažino, kad, nors panašiems susitikimams 
jau trečias dešimtmetis, jaudulys toks pat, kaip prieš daugelį metų. Ir 
sudarant naujus „Varpų“ tomus, ir paleidžiant į pasaulį dar vieną knygą, 
varpininkai stengiasi nors mažu žingsneliu paūgėti, tapti įdomesniais, 
netikėtesniais, o tuo pačiu nepamiršti, kas ypač svarbu. Jau ne kartą 
deklaruota, kad svarbiausia – atvirumas visoms kartoms, skirtingų li-
teratūrinių krypčių ir estetinių pažiūrų, skirtingo mąstymo autoriams, 
tolerancija. 

Šįkart scenarijų vakaro organizatoriams teko kiek keisti: su nau-
jausiais leidiniais jau spėję susipažinti recenzentai į priekį išleido ne-
tikėtą svečią – kultūros ministrą Šarūną Birutį. Ministras, pažymėjęs, 
kad karo metų „Varpai“ buvo jo vaikystės knyga, rasta senelių biblio-
tekoje, ir kad jam tai labai brangūs atsiminimai, pasakė: „O šiandien 
aš noriu kalbėti ne apie „Varpus“, bet apie žmogų, kuris atgaivino tą 
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kultūrinį ne tik Šiaulių krašto, bet visos Lietuvos reiškinį ir be to nu-
veikė labai daug kitų darbų. Turbūt bajoriška žemaitiška kilmė lėmė L. 
Peleckio-Kaktavičiaus užsispyrimą dirbti darbus iki galo ir vienu metu 
daug darbų. Man, kaip šiauliečiui, labai brangu, kad su jo veikla susi-
ję visa eilė kultūrinių įvykių ir reiškinių, kurie vyksta Šiaulių krašte. 
Venclauskių įamžinimas – išimtinai Leono nuopelnas, daugelio žymių 
mūsų kūrėjų vakarų organizavimas Šiauliuose – taipogi. Ir jūs, čia susi-
rinkę, žinote labai daug jo nuopelnų kultūrai, žodžiui. Įvertindami tuos 
didžiulius darbus ir pasišventimą, už svarų indėlį ir ypatingus nuopel-
nus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruo-
menę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir 
dvasinę aplinką įteikiame L. Peleckiui-Kaktavičiui patį svarbiausią 
Kultūros ministerijos apdovanojimą – aukso garbės ženklą „Nešk savo 
šviesą ir tikėk“.

Jubiliatui skirtus sveikinimo žodžius pratęsė Lietuvos rašytojų są-
jungos pirmininkas Antanas A. Jonynas: „Labai didžiuojamės turėda-
mi savo gretose tokį žmogų. L. Peleckis-Kaktavičius – pavyzdys, kad 
ir gyvenant atokiau nuo didžiųjų akademinių kultūrinių centrų galima 
nuveikti milžiniškus darbus. Kai pagalvoji apie jo, kaip rašytojo, kaip 
literatūros tyrinėtojo, darbus, džiaugiesi. 1988 m. imtis tokio užmojo – 
atgaivinti „Varpus“, - viena, bet dvidešimt aštuonerius metus dirbti tą 
darbą ir nenuleisti rankų – tikrai herojiškas indėlis“.

Algimantas Baltakis pasidžiaugė „žurnalu visai Lietuvai, leidžia-
mu Šiauliuose ir nemažai pasakojančiu apie šį kraštą“, ir naujausia 
knyga. „Kiek jis yra užfiksavęs tokių dalykų, kurių jau nebebus“, - sakė 
poetas, atkreipdamas dėmesį į knygos herojus,  kuriuos Leonas kalbino 
paskutinis. O paskui pajuokavo, perpasakodamas anekdotą apie save iš 
knygos „Ir dar kartą žodis“: „Su Leonu reikia būt labai atsargiam, jis 
viską užrašinėja. Šitoj knygoj aš irgi toks herojus“. Iš „Varpų“ tekstų 
išskyrė Liberto Klimkos ir Arvydo Juozaičio esė, Juliaus Kelero dra-
matišką monologą vyriškam balsui.

Po ilgokos pertraukos į „Varpų“ puslapius sugrįžęs A. Juozaitis 
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sakė: „Jeigu reikėtų ieškot geniaus loci, vietovę saugančios dvasios, 
tai jis prieš mus sėdi. Šiauliams svarbios dvi pavardės – Vilius Puronas 
ir L. Peleckis-Kaktavičius. Pirmasis vienoj epochoj padarė, ką galėjo, 
iki galo, išnaudodamas tarybinės sistemos galimybes – sukūrė meni-
nį Šiaulių peizažą, pramoninis miestas šito dėka galėjo tapti kultūros 
reiškiniu. O dabartinėj sistemoj, kai visur visko stinga, kai daug kas 
persikelia į internetą, Leonas atkakliai leidžia žurnalą. Be to, nuo 1991 
m. išleido 31 autorinę knygą. Čia toks kuolo kalimas į Šiaulius. Kas 
liks po mūsų, ne mums spręst. Tačiau knygos liudys, kad niekur mes 
nedingstam“.

Anot akademiko, prozininko Vytauto Martinkaus, apie „Varpus“ 
jis yra lyg ir viską pagalvojęs ir pasakęs: „Bet, matyt, kaip kasmet gam-
ta atbunda, taip ir mes, almanacho skaitytojai, kažkaip kitaip į juos 
pasižiūrim“. Literatūros mokslininkas susirinkusiems padėjo atsakyti 
į klausimą, kas „Varpuose“ naujo, kuo išskirtinė knyga. Žodis, anot V. 
Martinkaus, yra gyvenimas, mūsų kūnas ir kraujas. Leono žodis toje 
knygoje daug laisvesnis nei ankstesnėse, taiklesnis, kai kur netgi palai-
das gerąja prasme. Ypač „Atklastų“ skyriuje. „Tie mano keli pamatyti 
dalykai knygą daro tikrai šiandienę, šiuolaikišką ir naują“, - reziumavo. 
O analizuodamas „Varpus“ atkreipė dėmesį į keturis „pagaliau“: 1.Pa-
galiau paskelbtas lietuviškų varpų genealogijos medis (L. Klimka); 
2.Skaitydami nuoširdų pokalbį su Aldona Puišyte, gal jau užbaigėme 
daugiau kaip pusę amžiaus užtrukusį ginčą dėl Salomėjos Nėries; 3.Pa-
galiau nuplėšta istorikų ir politikų austa geležinė uždanga nuo lietu-
vių-istorijos autsaiderių, trukdžiusių nacionalsocialistų ir nacių veiklą 
Klaipėdos krašte (A. Juozaitis); 4.Pagaliau įrodyta, kad romėnai gyve-
no ir Šiauliuose, o Lietuvos valstybės simbolikos prosenelių taip pat 
reikia ieškoti prie Šiaulių (V. Puronas).

„Yra rašytojai trubadūrai, rašytojai šaukliai ir rašytojai tyliai, kaip 
keiti žemaite, dirbantys savo darbą. Gerbiamas Leonas – iš pastarų-
jų“, - sakė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado pavaduotojas 
kultūrai aktorius Perlis Vaisieta, perskaitęs susirinkusiems tris naujus 
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Leono eilėraščius ir įteikęs Sąjungos sveikinimo žodį, kuriame linkima 
„dvasinio įkvėpimo, amžinųjų Būties ir Pažinimo vertybių atradimo 
džiaugsmo, plataus Parnaso sparno mosto kūrybinių ieškojimų kelyje“. 

Profesorius habil. dr. Kęstutis Nastopka, vertindamas naujausius 
leidinius, pažymėjo: „Graži gimtadienio dovana šita knyga. Joje daug 
iškalbingų tekstų. Daug jų ir „Varpų“ knygoje“. Pastarojoje recenzen-
tui didžiausią įspūdį padarė L. Klimka, A. Juozaitis, V. Puronas. „Mitai 
turi savo teisybę“, - apžvelgdamas provokacinį šiauliečio dizainerio-
kultūros istoriko tekstą, sakė kalbėtojas, smagiai užbaigdamas palinkė-
jimus jubiliatui Marcelijaus Martinaičio eilėmis.

Kalbėjo ir vieno „Varpų“ teksto herojus – teatro režisierius Gytis 
Padegimas. „Šalia didžiųjų tradicinių kultūros renginių – Pažaislio ir 
Vilniaus festivalių, džiazo festivalio, prieš Poezijos pavasarį kasmet 
esame pakviečiami ir į „Varpų“ sutiktuves“, - pasidžiaugė kalbėtojas, 
primindamas, jog Šiaulių kultūros tradicijos labai gilios, užgimusios 
dar XIX a. ir labai mažai tyrinėtos. – Šiaulių kultūrinis indėlis į mūsų 
bendrą lobyną – fenomenalus. Nuostabu, kad „Varpai“ apie tai zva-
nyja, kad Leonas labai puikiai subalansuoja dabarties autorių kūrybą 
su retrospektyviu žvilgsniu, labai skrupulingais tyrinėjimais“. Su ap-
gailestavimu režisierius kalbėjo apie slopstančią Šiaulių kultūrą, nes 
didžiausias pakilimas, pakeitęs miestą, buvo universitetas, kuris dabar 
turi didelių problemų. „Varpai“ lieka kuo toliau, tuo labiau judinančiu 
kultūros vandenis ir jungiančiu Šiaulių žmones su praeities kultūros 
plotais ir, kaip kalbėjo poetas A. Baltakis, skambinančiais visoje Lietu-
voje“, - sakė režisierius.

2016 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laureatais tituluoti J. Ke-
leras, Vytas Dekšnys, Elvyra Markevičiūtė. Prizas už debiutą skirtas 
jaunajam poetui Simonui Bernotui. Jiems įteikti diplomai ir rėmėjų – 
UAB „Sabalin“ ir UAB „Rūta“ – dovanos.

J. Keleras prisipažino, jog dar vaikystėje, senelių sodyboje Ukmer-
gėje atrado pirmuosius „Varpus“, kuriuos, tapęs studentu, dailiai įrišo, 
tam paskirdamas pusę stipendijos. Tie karo metų tomai, įrišti į gražią 
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Perlio VAISIETOS nuotraukoje: Aukso garbės 
ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ rašytojui, 

redaktoriui ir visuomenės veikėjui 
Leonui Peleckiui-Kaktavičiui įteikus.

Vakarui pasibaigus (iš kairės): 
Leonas Peleckis-Kaktavičius, Arvydas

Juozaitis, Gytis Padegimas. 
Prano VASILIAUSKO nuotr.

drobę, ir dabar puikuojasi jo bibliotekoje, šalia kitų nelengvai įgytų 
senųjų leidinių. Dėkodamas už įvertinimą, pažymėjo, jog su L. Pelec-
kiu-Kaktavičiumi nėra geri pažįstami, tačiau jaučia šito žmogaus spin-
duliavimą ir grožį.

V. Dekšnys jubiliatą pavadino šviesos kariu ir palinkėjo toliau sė-
kmingai laikyti Šiaulių kultūros tvirtovę.

„Idealistai – tokia žmonių kategorija, ant kurių viskas ir laikosi, - 
kalbėjo E. Markevičiūtė. – Leonas – vienas jų, kaip ir kitų kultūrinių 
leidinių žmonės“. 

Vakaras užsibaigė susirinkusiems sugiedojus „Ilgiausių metų!“. Iš 
visų išsiskyrė sodrus A. Baltakio balsas.

NEMUNAS, 2016 m. gegužės 26 d.
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Giedrius BOGDANAS

„L I E T U V O S   B A J O R A S“: 
ŽURNALAS – BAJORIŠKAS IR 
TURINIU, IR IŠVAIZDA

Tik ką baigtas spausdinti istorijos ir kultūros žurnalo „LIETU-
VOS BAJORAS“ dvidešimt antrasis numeris.

 „Kiekvienam bajorui privalu stengtis tapti tikru aukštuomenės 
nariu, toji likimo dovana – ir šviesi pareiga“, - tokia pagrindinė vy-
riausiojo redaktoriaus Leono Peleckio-Kaktavičiaus įžanginio teksto 
mintis.

Į tradicinės „Lietuvos bajoro“ anketos dešimt klausimų atsako 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) maršalka, Šiaulių 
krašto bajorų draugijos vadas Mindaugas Sadauskas.

„Aktualijų“ rubrikoje – LBKS Vado Juozo Kamenecko pamąsty-
mai apie Lietuvos bajorų universiteto steigimą.

Išskirtinis šio žurnalo numerio interviu – „Žmonės, nepažįstantys 
savo praeities, visada lieka vaikais“. Valdovų rūmų muziejaus direkto-
rius dr. Vydas Dolinskas pasakoja apie šio muziejaus reikšmę Lietuvai 
ir Vilniui, kuriamą pridėtinę vertę bei  kitus dalykus.

Bajorų pageidavimu skelbiamas LBKS himnas (žodžių autorė – 
Undinė Nasvytytė) ir himno gaidos (kompozitorius – Kipras Maša-
nauskas). 

Neatsitiktinai skelbiamas Valdovų rūmų muziejaus darbuotojo 
Eimanto Gudo straipsnis „Šv. Stanislovo ordinas Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje (LDK)“: praėjusieji metai buvo ypatingi tuo, kad pa-
minėtos šio ordino įkūrimo 250-osios metinės. Ta proga  per visas tris 
LDK istorines sostines keliavo ypatinga, įdomi paroda. O šio straips-
nio tikslas – apžvelgti ordino istoriją, jo reikšmę Lietuvos Didžiajai 
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Kunigaikštystei, pateikti kuo išsamesnį kavalierių sąrašą.
Jaunas istorikas Giedrius Gaidamavičius aptaria „Kurtuvėnų Na-

gurskių“ politinę veiklą Ketverių metų seimo (1788-1792) bei Abiejų 
tautų respublikos žlugimo metu.

Labai netikėta medžiaga, kurią žurnalo skaitytojams siūlo JAV 
gyvenanti istorikė Violeta Rutkauskienė: „Senosios Lietuvos herbas 
ar?..“ – tekstas su didele intriga ir nemažomis staigmenomis.

Rubriką „Bajorai – kūrėjai“ šį kartą pradeda 95-metį pažymintis 
poetas Vacys Reimeris (h. Prusas I).

Kazys Mackevičius pasakoja apie bajorų Prano ir Jono Butkevi-
čių kūrybines tradicijas. Įdomios asmenybės ir jų bajoriškos šaknys. 
Įdomūs J. Butkevičiaus tapybos darbai.

Gan netikėtas jaunos bajoraitės Izabelės Rimdžiūtės tekstas 
„Mano giminės seniausios fotografijos analizė“. Išanalizavusi istorinę 
giminės nuotrauką, ji pažymi, jog daug sužinojo apie savo giminę, 
išgirdo įdomių istorijų, turėjo suvokti grafaitės titulą, bajorystės insti-
tuciją, sovietinę tremtį, perprasti giminės lemtingas istorijas.

Rubriką „Iš praeities“ užpildo XIX a. lenkų spaudoje publikuotas 
(vertė Vilius Puronas) tekstas apie Šiaulių pašonėje, Rėkyvoje gyve-
nusį bajorą Igną Karpį, apie save palikusį nemažai intriguojančių at-
siminimų.

Silvija Peleckienė recenzuoja bajoro prof. habil. dr. Jurgio Vana-
go naujausią monografiją „Primirštas Antakalnis“. „Atliktas didžiulis 
darbas, kuris akivaizdžiai patvirtina tyrinėtojo meilę ir savo profesijai, 
ir Vilniui“, - reziumuoja autorė.

Prof. dr. Mindaugas Stankūnas supažindina  su karališkuoju Švč. 
Mergelės Marijos gailestingumo ordinu, jo atsiradimu, istorija, veikla.

Baigiamas spausdinti 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių 
sąrašas.

„Atgarsių“ rubrikoje – šeši pasakojimai apie šiais metais įvyku-
sius išskirtinius renginius. Čia pasakojama apie Komarų dvaro aplin-
koje atliktą Piotro Čaikovskio operą „Eugenijus Oneginas“, vilniečius 
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bajorus, sutvarkiusius 1863-1864 metų sukilėlių kapus, Siesikų dvaro 
pilies atstatytoją Audrį Matulaitį ir Troškūnų bažnyčios kleboną Sau-
lių Filipavičių, restauravusį bažnyčios ir vienuolyno rūsius, įrengusį 
muziejų, apie Palėvenės dvare įvykusį bajorų sąskrydį, giminių vėlia-
vų šventę Žemaitijos sostinėje Telšiuose, plenerą dvare, į kurį sukvietė 
bajorė dailininkė.

Audronės Musteikienės parengtoje LBKS kronikoje – tai, kas 
reikšmingiausio įvyko per pastaruosius metus.

„Pro memoria“ primena šiemet mus palikusią LBKS Garbės 
Vadę, iškilią asmenybę Undinę Nasvytytę.

Pirmąjį žurnalo viršelį puošia Aloyzo Stasiulevičiaus drobė „Le-
onas Sapiega – LDK kancleris, Vilniaus vaivada, Didysis etmonas“. 
Ketvirtajame viršelyje – Liudviko Pociaus drobė „Profesorius Myko-
las Riomeris“.

Kartą per metus išleidžiamas 96 puslapių žurnalas „Lietuvos ba-
joras“ iš kitų šiuolaikinių leidinių išsiskiria ir savo turiniu – solidžiais, 
neatsitiktiniais tekstais, ir poligrafine kultūra, tikrai bajoriška išvaizda.

www.radikaliai, 2016. 12. 29

 Vaclovas VAIŠVILA

„VARPŲ“ 75-MEČIO REPETICIJA

Gegužės 3 d. Lietuvos rašytojų sąjungos klube vykusį „Varpų“ 
vakarą pradėjo aktorius Perlis Vaisieta. Jis perskaitė Algirdo Juliaus 
Greimo laišką Kaziui Jankauskui, rašytą 1942 m. gruodžio 20 d. Tą 
laišką, po 45 metų atnaujinus „Varpus“, naujiesiems jų leidėjams pa-
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vyko užtikti Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Nors tikrasis „Varpų“ jubilie-
jus laukia 2018-aisiais, jis suteikė teisę 75-mečio iškilmių repeticijai. 

„Varpų“ sumanytojo A. J. Greimo 100-tis pradėtas minėti jau 
35-ajame almanacho numeryje (dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus 
atsiminimai). O 36-ajame net trečdalis leidinio skirta žymiajam se-
miotikui. Pristatydamas naujausius numerius, vyriausiasis redaktorius 
Leonas Peleckis-Kaktavičius pasidžiaugė, kad ne tik prof. habil. dr. 
Kęstutis Nastopka, bet ir jo doktorantė Austėja Oržekauskienė A. J. 
Greimui paskyrė dėmesio vertus tyrinėjimus.

- Turbūt esate girdėję Juozo Apučio išsakytą priekaištą Kaziui 
Jankauskui, kad pirmasis redaktorius padarė vieną didelę klaidą – 
neišspausdino Vytauto Mačernio, - pažymėjo vyr. redaktorius. – Ru-
deniniuose „Varpuose“ tą klaidą ištaisėme, paskelbdami neabejoti-
nai dėmesio vertą Aldonos Ruseckaitės studiją „Vytautas Mačernis: 
„Žmogus kalbasi su dievybe...“ Ir išspausdinome tą tekstą šalia pirmą 
kartą po 80-ties metų pakartoto K. Jankauską išgarsinusio debiutinio 
romano „Jaunystė prie traukinio“ ištraukos.“

Sudėtingas prasmės paieškas auditorijai priartino K. Nastopka. 
Be to, profesorius atkreipė dėmesį, kad Greimo pasaulinio pripažini-
mo pradžia yra „Varpai“, į kuriuos jam ir jo pasiūlytam redaktoriui 
pavyko suburti žymiausius to meto rašytojus. Pagyrė, kad ir dabarti-
niai „Varpai“ išlaiko savarankiškumą, kad yra ne provincinis leidinys, 
nes jiems rūpi visa Lietuva ir visi lietuviai, ne tik tėvynėje gyvenan-
tys. Anot kalbėtojo, jei Šiaulių universitetas praras savarankiškumą, 
„Varpai“ šiame mieste ir regione liks svarbiausiu kultūrinio gyvenimo 
židiniu.

Šiame vakare varpininkai pažymėjo ir dar vieno jiems brangaus 
žmogaus – pirmųjų „Varpų“ autoriaus Kazio Bradūno – šimtmetį. 
Ta proga pavasariniame numeryje perspausdinti trys karo metų ei-
lėraščiai, kuriuos susirinkusiems perskaitė aktorius P. Vaisieta,  bei 
paskelbti poeto laiškai būsimajai žmonai. Pristatydamas viešnią – K. 
Bradūno dukrą dr. Eleną Aglinskienę, vyr. redaktorius kalbėjo: „Teko 



92
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

lankytis poeto namuose Čikagoje ir Vilniuje, dalyvauti įspūdingame 
maldininkų žygyje pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur Bradūnas 
buvo vedliu žygiavusiems, lydėti poetą ir jo šeimą į Kryžių kalną, o 
vėliau pasirūpinti, kad poeto atsiųstas posmas būtų perkeltas ant „Var-
pų“ iniciatyva padirbdinto Bradūnų kryžiaus. Malonu jus vėl, po dvi-
dešimt septynerių metų pertraukos, matyti, net nesitiki, kad taip greit 
tie metai prabėgo.“ Viešnia papasakojo, ką jai ir artimiesiems reiškė 
ir reiškia būti poeto K. Bradūno šeima. Užaugo Amerikoje nuo devy-
nių mėnesių. Namuose buvo kalbama tik lietuviškai, be to, tėvai labai 
daug pasakojo apie Lietuvą, jos istoriją, todėl, po Nepriklausomybės 
paskelbimo sugrįžus į tėvynę, giminės mažiau žinojo apie Lietuvą nei 
Bradūnų atžalos. „Vaikai, mes jums dovanojom pasaulį, o jūs jį par-
vežkit į Lietuvą. Ir Lietuvos vardą garsinkit“, - sakė tėvelis. Bandau 
tai pildyti“, - pasakojo ponia Elena, dėkodama, kad „Varpai“ nepamir-
šo poeto sukaktuvininko.

A. Stasiulevičius papasakojo apie savo pažintį su A. J. Greimu, 
prasidėjusią Lenkijoje, kur profesorius lankėsi semiotikų konferenci-
joje. Susitikimas vyko poeto Juozo Kėkšto namuose, į kuriuos pro-
fesorius atvežė emigracinės literatūros, spaudos. Beveik porą dešim-
tmečių susirašinėjo, keitėsi leidiniais (dažniausiai – per J. Kėkštą), o 
1989 m. susitiko Paryžiuje,  netrukus ir Vilniuje. Greimas vertino A. 
Stasiulevičiaus kūrybą, vienas paveikslas – „Vilniaus panorama“ – ka-
bėjo jo darbo kabinete. Įdomu, kad Greimas neprieštaravo dailininko 
tvirtinimui, jog semiotinis metodas plastiniam menui sunkiai pritaiko-
mas, o gal ir išvis netinkamas.

Prieš metus „Varpuose“ debiutavęs ir rašantis naujam numeriui 
Libertas Klimka išsakė savo nuomonę apie almanachą, požiūrį į kū-
rybą, asmenybes, šias dienas. „Varpus“ siečiau su Kudirkos „Varpu“. 
Gerą žinią jie neša. Dvasinį peną, kuris labai reikalingas šiandien, 
kada skersvėjai pučia iš įvairių pusių“, - kalbėjo profesorius, atkreip-
damas dėmesį, kad almanachas – puikus pavyzdys kitiems regionams, 
kad tokius leidinius privalu remti ir valstybei, ir verslui.
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Naujojoje Akmenėje gyvenantis Vytautas Almanis – ne tik origi-
nalus žmogus, bet ir neabejotinai talentingas rašytojas, kažkodėl iki 
šiol dar ne Lietuvos rašytojų sąjungos narys, kalbėjo vakaro vedė-
jas. Ištrauką iš naujo romano paskelbęs prozininkas papasakojo, kaip 
jam sekasi tvarkytis gimtinės žemėje, kai aplinkui nebėra kaimynų, 
o „muziką užsako“ žemgrobiai. Vytauto pasisakymas ne kartą buvo 
pertrauktas plojimais, susirinkusiems paliko didelį įspūdį. Kalbėjo jis 
daugiausia ne apie kūrybą, o apie konkrečius darbus, kuriuos pavy-
ko nuveikti devynių (ne devynių šimtų!) hektarų plote – pasodino 21 
000 medelių. Didžiausia laimė ištiko pernai, kai, vaikščiodamas po 
savo rankom užaugintą miškelį, ėmė ir pasiklydo. Naujausioje kny-
goje, kuri vadinasi „Tolstančios salos“, daug rašytojo patirčių, kurios 
užrašytos originalia plunksna. „Jei per televiziją ar radiją kelis šimtus 
hektarų valdantis žmogus verkia, kad jam labai blogai, tiesos gali būti 
ne daugiau dešimties procentų, - patirtimi dalinosi Šiaurės Lietuvoje 
gyvenantis rašytojas. – Lietuvis nuo amžių toks. Dar Antanas Poška 
yra rašęs, kad patys didžiausi zirzekliai Europoje yra lietuviai ir bulga-
rai.“ Ir pajuokavo: „Kai  šimtus hektarų valdantis netolimas kaimynas 
susinervinęs klausia, kuriems velniams tuos šešis tūkstančius ąžuolų 
pasodinau, kai galėjau daržovių turgui užauginti ir nemažos naudos 
turėti, pradedu pasakot, jog iš tų ąžuolų ateityje dar ir namą statysiu, o 
gal ir dar kai ką. Tuomet žmogelis dar labiau supyksta.“

Po aštuonerių metų pertraukos į „Varpų“ puslapius sakmėmis su-
grįžęs Rimantas Vanagas pasakojo, jog likimas taip lėmė, kad jį visada 
labiau viliojo, traukė vyresni žmonės. „Mano herojai yra mano mažie-
ji-didieji anykštėnai, jie vieninteliai sako teisybę, nes neturi ką praras-
ti. O jau iš tų, kurie iškentėjo įvairius gulagus, tokių unikalių dalykų 
išgirsti, kad staiga supranti, jog tai tie žmonės, kurie čia visada buvo ir 
bus ir kurie yra arčiausiai esmės. Lyg tai beraščiai, lyg bemoksliai, bet 
koks vidinis, giluminis ryšys su žeme, aplinka. Kaip tie paprasti žmo-
nės jaučia gamtą. „Čia net vėjas savas“, - sakė moterėlė, nesutikusi 
išsikelti į didmiestį pas vaikus. Arba – išsiprašęs pernakvot netolimas 
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kaimynas, kurį vaikai iš namų išvarė, pradeda pasakot giminės legendą 
– žinąs, kur Mindaugas gyveno. Nei tai paisto, nei išmintį demonstruo-
ja. Ir galvoji: kokie fenomenai greta mūsų. Žmogus gal nė penkių knygų 
nėra perskaitęs, o koks pasąmoninis ryšys su mūsų istorija. Iš kur jis tai 
žino? Pasakoja lyg tai buvę prieš karą, o iš tikrųjų – tryliktam amžiuje“, 
- kalbėjo sakmių „Pašventupių spanguolės“ autorius.

Akademikas Vytautas Martinkus kalbėjo, jog jam labai smagu 
ateiti į naujų almanacho numerių sutiktuves, nes „Varpai“ prasmingi. 
Visada ieškąs tokio žvilgsnio, kampo, kuris išskirtų naujausius „Var-
pus“. Pažymėjo, jog kiekviename tome yra tekstų, prie kurių norisi su-
grįžti dar ir dar kartą. Tai tik patvirtina, kad atnaujintų „Varpų“ leidėjai 
nepamiršta, kas dar K. Jankausko užrašyta pirmojo tomo įžanginiame 
žodyje: „Dirbome tiems, kurie žino, kad literatūra formuoja gyvenimą; 
dirbome tiems, kuriuos literatūra brandina ir svaigina.“ Labai svarbus, 
anot V. Martinkaus, tas noras išlaikyti almanachą „pakilesnėj plotmėj, iš 
kurios toliau matyti.“ Kalbėtojas ne tik pasidžiaugė rudeniniame ir pa-
vasariniame numeriuose atspausdintais kūriniais, bet ir išaugusia esteti-
ne kultūra, šriftų suderinimu, viršeliais, ypač įspūdingas 36-asis tomas.

Netikėtai paprašiusi žodžio buvusi K. Jankausko mokinė Valerija 
Mockienė savo emocinga kalba sužavėjo susirinkusius. „Jankauskas 
mokė mus ilgai nekalbėti. Jis žinojo, kaip ir ko reikia mokyti. Kad jis 
atėjo į Šiaulių mergaičių gimnaziją, buvo tiesiog stebuklas. Ir po dešim-
tmečių jo pamokos išliko iki smulkmenų. Ypač patarimas netuščiažo-
džiauti. Per ilgos kalbos vertos nulio, tai ne sykį esu pakartojusi ir savo 
mokiniams. Dažnai ateinu į Rašytojų klubą, deja, neretai pavargstu nuo 
kai kurių kalbėtojų nemokėjimo pasakyti esmės, svarbiausių dalykų, 
nesugebėjimo bendrauti  įtraukiant ir publiką, kad ši neliktų abejinga“, 
- sakė save pristačiusi kitos epochos žmogumi ilgametė lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja, per daugiau kaip porą dešimtmečių  nepraleidusi 
nė vieno „Varpų“ vakaro.

K. Nastopka ir V. Martinkus daug gerų žodžių pasakė ir apie nau-
jausią L. Peleckio-Kaktavičiaus knygą „Knygnešys iš Toronto“ – sovie-
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tologijos profesoriaus iš Kanados, pusšimtį metų Lietuvai dovanojusį 
knygas, biografiją. „Tai tikrai labai netikėtas ir įspūdingas darbas“. „Ją 
vertinu, kaip dar vieną Leono auką knygos istorijai. Iš tikrųjų jis pats  
nemažesnis knygnešys nei jo personažas“, - reziumavo recenzentai.

Knygų sutiktuvės užsibaigė geriausių „Varpų“ tekstų autorių pa-
gerbimu. Jubiliejinė – 50-oji literatūrinė „Varpų“ premija įteikta prof. 
habil. dr. K. Nastopkai. Laureatais tituluoti prozininkai R. Vanagas, V. 
Almanis, prizininkės diplomą pelnė Julija Almanienė (poezija).

                                                                                        
www.lzdraugija.lt
Įrašas paskelbtas 2017. 05. 09
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Gediminas SONGAILA

ZURNALAS APIE PRAEITĮ, 
BET TURINTIS ATEITĮ

Tik ką baigtas spausdinti naujas istorijos ir kultūros žurnalas „GE-
NEALOGIJA IR HERALDIKA“. Jo leidėjai – veiklos dešimtmetį pa-
žyminti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija (LGHD). Vyriau-
siasis redaktorius – rašytojas ir žurnalistas Leonas Peleckis-Kaktavičius.

Pirmojo numerio viršelį puošia apie 1870 m. daryta bajorų šeimos 
fotografija. 

120 puslapių leidinį pradeda prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila. 
Straipsnio „Kilmingi žmonės“ moto – Jono Rudoko mintis „Kilmingi 
žmonės – tie, kurie žino savo kilmę“.

 Pokalbyje už apskritojo stalo dalyvavę draugijos lyderiai 
prisimena pradžią – ketinimo burtis aplinkybes, tikslus, įvairių profesijų 
atstovų kelią, atvedusį į genealoginius tyrimus, patirtis prikeliant iš 
amžių glūdumos ne tik kilmingų, bet ir nekilmingų giminių istorijas, 
ryšį su žymiausiais Lietuvos istorikais, heraldikais, dokumentų patikros 
bei heraldikos komisijos darbą, bendradarbiavimą su Lietuvos bajorų 
karališkąja sąjunga, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės 
atminties kilmingųjų palikuonių bendrija, Kilmingųjų susivienijimu, 
norą ateityje įsteigti Genealogijos institutą.

Rubrikoje „Iš dabarties – į praeitį“ Vytenis Bagdonas pažymi, jog 
„Genealogija – tai dėlionė ir ilga kelionė. Dėlionė, kurios dydis pri-
klauso tik nuo savęs paties, savo norų ir pastangų surasti visas detales 
ir pritaikyti, kad atitiktų, derėtų. Ir keistai užburiantis laukimas, kada 
tas dėliojimas taps gražiu vaizdu, į kurį žiūrėdamas pajusi save, kaip 
mažą dalelę neaprėpiamos visumos. Ir taip žingsnis po žingsnio pra-
sideda kelionė iš dabarties į praeitį, - kad nuspėtum savo ateitį, kad 
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galėtum pakeisti savo dabartį dėl ateities.“
Dėmesio vertos visos „Pradedančiojo genealogo dekalogo“ eilu-

tės, išskirkime šias: „Nepasitikėk šeimos legendomis, herbynais, ge-
nealoginio pobūdžio publikacijomis“; „Nesistenk per jėgą „įbajorinti“ 
savo giminės“; „Visada atsimink, kad archyvų dokumentai, bažnyčių 
metrikos ir bibliotekų rinkiniai turi išlikti ateities kartoms.“

Tiems, kurie savarankiškai pasiryš sukurti giminės medį, nea-
bejotinai pasinaudos Audronės Musteikienės parengta Genealoginių 
programų apžvalga. Šalia – ir konkretūs patarimai, kaip kurti genea-
loginius medžius ir schemas bei pavyzdžiai. Ypač įspūdinga Radvilų 
giminės genealogija. 

Genetikai ir genealogijai skirtas Vidmanto Povilionio straipsnis.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos veiklos raidą ir san-

tykį su LDK istorinės atminties organizacijomis aptaria VšĮ „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės rūmai“ direktorius Danielius Vervečka.

Rubrikoje „Asmenybės ir likimai“ – Lietuvos Respublikos Prezi-
dento Aleksandro Stulginskio  kilmės klausimai. 

Įspūdinga kilmingų giminių tyrimams skirta studija „Tiškevičių 
giminės karjera ir genealogija XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje“, kurios autorius – Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rū-
mai mokslo darbuotojas Eimantas Gudas. 

Rusijos bajorų pėdsakus Lietuvoje primena Sigitos Gasparavičie-
nės straipsnis „Žagarės Naryškinai“, kuriame mums daug netikėtos 
informacijos.

„Knygose – giminių ir dvarų istorijos“ – kelios įsimintinos pa-
žintys. Čia recenzuojama Kristinos Savickytės-Giedraitienės sudaryta 
knyga-albumas „Iš praeities versmės“ bei supažindinama su giminės 
biografo Rolando Zvicevičiaus surinkta archyvine medžiaga. 

Žurnalas pristato „Versmės“ leidyklos išleistą Alfonso Vaišvilos 
dviejų dalių monografiją „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė 
(XVI-XX a.)“ („Mokslinis tekstas – tarsi istorinis romanas“).

Rubrikoje „Mūsų protėviai“ – Laimučio Andreikos pasakojimas 
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apie Radavičius – seną Žemaitijos  bajorų giminę, Remigijaus Bim-
bos studija „Gliaudeliai – ties devintąja karta“, Danieliaus Vervečkos 
straipsnis apie protėvius – seną, turtingą, įtakingą Karpių giminę.

LGHD Heraldikos komisijos pirmininkas Aidas Baškys supažin-
dina su draugijos patvirtintais giminės ženklais, čia publikuojama 20 
herbų ir jų aprašymų.

Straipsnio „Riterių ordinai: istorija ir vieta šiuolaikinėje visuo-
menėje“ autoriai – Artūras ir Kristina Giedraičiai. Jame be kita ko pa-
žymima: „Šv. Adalberto – LDK Riterių ordino narius vienija gelminis 
moto – išsaugoti ir atkurti architektūrinius, išlikusius rašytinius LDK 
kultūros paminklus, puoselėjant LDK Riterijos ir protėvių istorinį, ge-
nealoginį, heraldinį paveldą visoje buvusios LDK teritorijoje, bendra-
darbiaujant su kitų šalių analogiškomis organizacijomis.“
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Genealogijos studijoms skirta recenzija „Reikšmingas įvykis Lie-
tuvos ir Lenkijos genealogijos tyrinėjimuose ir istoriografijoje“. Joje 
aptariama neseniai Varšuvoje išleista pirmojo LGHD pirmininko Čes-
lovo Malevskio monografija „XIX a. Lietuvos bajorų giminės Lydos, 
Ašmenos ir Vilniaus apskrityse“. 

„Faktų ir skaičių“ rubrikoje – istoriko-genealogo Viliaus Boty-
riaus surinkta „Vardų populiarumo statistika Lietuvoje 1795-1915 m. 
carinės Rusijos periodu (pagal bažnytines metrikas)“. O genealoginio 
turinio knygų apžvalgą nuo 1930 iki 2017 metų pateikia Rimvydas S. 
Butautas-Kudirka. 

Rubrikai „Mįslės Lietuvos heraldikoje“ atstovauja dizainerio Vi-
liaus Purono straipsnis intriguojančiu pavadinimu (o ir turiniu) „Juo-
daodis Vytauto herbe?“ Kaip teksto pabaigoje pažymi  autorius, „šie 
pamąstymai – ir hipotezė, ir draugiška provokacija, ir taktiška paspir-
tis mokslininkams, tyrinėjantiems Lietuvos istoriją.“

Žurnalas pateikia ir draugijos metraštį už 2007-2016 metus.
Ketvirtajame žurnalo viršelyje – Mačiukų giminės genealoginis 

medis.
Naujasis žurnalas pasižymi ne tik dėmesio vertais straipsniais, 

studijomis, tyrinėjimais, iliustracijomis, bet ir puikia estetine išvaiz-
da, aukšta poligrafine kultūra (spausdino UAB „Neoprintas“), įdomiu 
maketu (dizaineris – Liudas Nekrošius).

Žurnalo „Genealogija ir heraldika“ vyriausiasis redaktorius Le-
onas Peleckis-Kaktavičius – gerai žinomas ir kaip dar dviejų leidinių 
– literatūros almanacho „Varpai“ (nuo 1989 m.) bei istorijos ir kultū-
ros žurnalo „Lietuvos bajoras“ (nuo 2005 m.) vyriausiasis redaktorius. 
Jis – ir daugiau kaip trisdešimties originalių knygų autorius, Lietuvos 
rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų draugijos narys.

 www.lzdraugija.lt
Įrašas paskelbtas 2017. 05. 15
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Vilius PURONAS
dizaineris

SIAULIUOSE GYVENA TRISKART 
REDAKTORIUS

Šiauliai visais laikais garsėjo spausdinto žodžio puoselėtojais. 
Vien Liudviko Jakavičiaus vardas kokius prisiminimus kelia! O kur dar 
„Kultūros“ leidėjai, su kuriais artimai susiję Kazimieras Venclauskis, 
Jackus Sondeckis, Peliksas Bugailiškis. Net nacių laikais ne kur kitur, 
o tik Šiauliuose pavyko gauti leidimą leisti literatūros almanachą „Var-
pai“, kurio dviejuose tomuose savo kūrybą paskelbė žymiausi to meto 
Lietuvos kūrėjai.

„Varpai“ – savo 75-mečio išvakarėse
„Šiaulių naujienos“ apie „Varpus“ yra rašę. Tas leidinys nusipelnė, 

kad jį dar sykį paminėtume. Kitąmet sukaks lygiai trisdešimt, kai priim-
tas sprendimas juos atnaujinti. Įdomi smulkmena: atnaujinti almanacho 
leidimą pirmasis „Varpų“ redaktorius prozininkas Kazys Jankauskas su-
teikė teisę nepraėjus nė metams nei įvyko istorinis mitingas prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo. Tą 1988 m. rugsėjo 14 d. dabar primena antra-
jam „Varpų“ redaktoriui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui skirtas autogra-
fas ant K. Jankausko romano „Ne pirmas kartas“.

Pristatant naujausią, „Varpų“ 36-ąjį tomą, Lietuvos rašytojų sąjun-
gos klube šį gegužį daugiausia buvo kalbama apie Algirdą Julių Greimą, 
almanacho sumanytoją, kurio 100-tį pažymi visa Lietuva. Trečdalis šio 
numerio jam ir buvo skirta. Tačiau būtų nesąžininga nepaminėti gražių 
kolegų atsiliepimų apie dabartinį „Varpų“ puoselėtoją. Cituoju Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininką Antaną A. Jonyną: „Labai didžiuojamės 
turėdami savo gretose tokį žmogų. Leonas Peleckis-Kaktavičius – pa-
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vyzdys, kad ir gyvenant atokiau nuo didžiųjų akademinių kultūrinių 
centrų galima nuveikti milžiniškus darbus. Kai pagalvoji apie jo, kaip 
rašytojo, kaip literatūros tyrinėtojo, darbus, džiaugiesi. 1988 m. imtis 
tokio užmojo – atgaivinti „Varpus“, - viena, bet dvidešimt aštuonerius 
metus dirbti tą darbą ir nenuleisti rankų – tikrai herojiškas indėlis.“

„Lietuvos bajoras“
Šiuo metu Leonas yra net trijų leidinių vyriausiasis redaktorius, 

ir visi jie respublikinio lygio. Nuo 2005 m. redaguoja Lietuvos bajorų 
karališkosios sąjungos istorijos ir kultūros žurnalą „Lietuvos bajoras“. 
Šimto puslapių leidinys pasižymi originaliu, dėmesio vertu turiniu, 
aukšta menine kultūra. Kilmingųjų žurnalas įgauna vis daugiau svorio, 
jame bendradarbiauja žymūs mokslininkai, žinomi kūrėjai. 

„Genealogija ir heraldika“
Didelis netikėtumas – praėjusią savaitę dienos šviesą išvydo 120 

puslapių istorijos ir kultūros žurnalas „Genealogija ir heraldika“. Maty-
dami, kokiu solidžiu leidiniu L. Peleckio-Kaktavičiaus dėka tapo „Lie-
tuvos bajoras“, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos lyderiai 
ilgokai užtruko, kol prikalbino Šiauliuose gyvenantį rašytoją, kad im-
tųsi redaguoti ir jų tikslus bei uždavinius atspindintį leidinį. Rezultatas 
– puikus, vertas kuo didžiausio dėmesio. Žurnalą, kuriame 14 rubrikų, 
pradeda prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila, kilmingais žmonėmis pava-
dindamas tuos, kurie žino savo kilmę. Čia – ir apskritasis stalas, prie 
kurio aiškinamasi, kodėl prieš dešimtmetį įkurta tokia draugija, kas ir 
kodėl užsiima genealoginiais tyrinėjimais, koks ryšys su žymiausiais 
Lietuvos istorikais, heraldikais ir t. t. „Genealogija – tai dėlionė ir ilga 
kelionė, - pažymi vieno straipsnio autorius. – Kelionė iš dabarties į pra-
eitį.“ 

Čia – ir genealoginių programų apžvalga, pažintis su šeimos me-
džių ir schemų kūrėjais, Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro 
Stulginskio biografijos įdomybės, Tiškevičių giminės karjera ir gene-
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alogija, „Žagarės Naryškinai“, pažintis su riterių ordinais ir vieta šiuo-
laikinėje visuomenėje, mįslės Lietuvos heraldikoje ir kt. Negaliu nepa-
minėti dar vieno fakto: Leonas ne tik triskart redaktorius. Šalyje jis yra 
žinomas ir kaip rašytojas, 33 originalių knygų autorius. 

Belieka pasidžiaugti, kad Leono Peleckio-Kaktavičiaus redaguo-
jamuose leidiniuose bendradarbiauja ir kūrėjai iš Šiaulių krašto: Vyte-
nis Rimkus, Janina Jovaišaitė, Jonas Nekrašius, Almanių šeima, Vladas 
Kalvaitis, kas be ko, ir šių eilučių autorius.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2017 m. gegužės 27 d.

*

Tarp L. Peleckio-Kaktavičiaus herojų – ir V. Purono paminėtas 
žymusis tarpukario knygius Liudvikas Jakavičius, kuriam savo kny-
goje „Ir dar kartą žodis“ (Varpai, 2016) paskyrė pusšimtį puslapių. 
Esė „Lietuvanis sugrįžta, arba trys Liudvikai“ – intriguojantis pasako-
jimas ne tik apie jį, bet ir apie palikuonis, su kuriais, gyvenančiais Ar-
gentinoje ir Ispanijoje, likimas lėmė susipažinti. Dar viena išskirtinė 
istorija, kurių šio autoriaus bibliografijoje apstu.

Knygos „IR DAR KARTĄ ŽODIS“ viršelis.



103
STRAIPSNIAI, POKALBIAI

PAGERBTI LIETUVOS ŠVIESUOLIAI

Kovo 30 d. Panevėžyje Juozo Miltinio dramos teatre LR Seimo 
Pirmininkas Viktoras Pranckietis įteikė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medalius „Tarnaukite Lietuvai“. Šiuo apdovanojimu siekiama 
skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti 
ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, 
tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Laureatus pristatė J. Miltinio 
dramos teatro aktorius Albinas Keleris.

16 laureatų iš 42 kandidatų 2018 m. vasario 12 d. slaptu balsavimu 
išrinko LR Seime veikianti vertinimo komisija, kurios pirmininkas – rašy-
tojas Stasys Kašauskas.

„Džiaugiuosi matydamas jus susirinkusius į iškilmingą medalių 
„Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremoniją. Minint Lietuvos valstybingu-
mo atkūrimo šimtmetį simboliška ir prasminga prisiminti Bitę – rašytoją, 
filantropę, iškilią visuomenės ir politikos veikėją, palikusią gilų pėdsaką 
atsikuriančios demokratinės valstybės aušroje. Šiandien čia apdovanosime 
žmones, kurių darbai – tai gražus ir prasmingas jos veiklos tęsinys. Mielie-
ji, jūsų dėka Bitės puoselėtos idėjos ir vertybės gyvena toliau“, - sveikin-
damas laureatus sakė Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokrati-
jos skatinimą apdovanoti Julius Beinortas, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, 
Romas Kaunietis, Algirdas Svidinskas. Už filantropinę veiklą, ypač jaunų 
žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą laureatais tapo Rūta Elijošaitytė-
Kaikarė, Ruslanas Linevas, Karolina Masiulytė-Paliulienė, Justinas Sto-
nys. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje medaliai įteikti Daivai Na-
krošienei, Algimantui Stalilioniui, Linai Rimkevičienei, Teresei Ūksienei. 
Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines 
vertybes laureatais pripažinti Jūratė Katinaitė, Jolanta Kryževičienė, Leo-
nas Peleckis-Kaktavičius, Aldona Vladislova Vasiliauskienė.

Įteikus apdovanojimą, „Varpų“ vyriausiasis redaktorius rašytojas L. 
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Gedimino KARTANO nuotraukoje: Įteikiant apdovanojimą „Varpų“ vyriausiajam redak-
toriui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui (antrasis iš dešinės). Dešinėje – LR Seimo Pirmininkas 
prof. dr. Viktoras Pranckietis, kairėje – Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas. 

Peleckis-Kaktavičius padėkos žodyje pažymėjo: „Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės asmenybe giliau domėtis pradėjau rinkdamas medžiagą knygai 
apie legendinę Venclauskių šeimą. Sovietmečiu tai buvo nepopuliari tema, 
gerus porą dešimtmečių teko rašyti „į stalčių“. Dabar jau visi žino, kad 
pirmojo lietuviško spektaklio – Keturakio „Amerika pirtyje“, suvaidinto 
1899 metais Palangoje, režisierės – pirmoji lietuvių aktorė profesionalė 
Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė ir rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė. Rašytoja apie tą istorinę dieną yra papasakojusi savo „Krisluose“. 
Tuose atsiminimuose ypač daug vietos skirta Stanislavai Jakševičiūtei. Ir 
kad ji vienintelė buvo jau patyrusi vaidintoja, nes lankė specialią mokyklą 
Peterburge, ir kad vaidino rusų trupėje, bet iš jos išėjo, nes buvo tikra lie-
tuvė patriotė. Tos dvi ypatingos, išskirtinės asmenybės ir vėliau visą save 
stengėsi atiduoti Lietuvai, visų pirma, kad ji taptų nepriklausoma, o kai 
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Olgos POSAŠKOVOS nuotraukoje: Bendra laureatų ir iškilmių organizatorių nuotrauka. 

Gedimino KARTANO nuotraukoje: Tarp sveikintojų – „Varpų“ redakcijos kolegijos narys 
akademikas Vytautas Martinkus su dukromis (dešinėje), Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros 
skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė (ketvirtoji iš dešinės), „Varpų“ redaktorė 
Silvija Peleckienė (viduryje), ankstesnių metų premijos laureatai Izolina Lingienė ir Kazys 

Alminas (kairėje), mokytojas ekspertas Vaclovas Peleckis (ketvirtas iš kairės).
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tokia tapo, - kad stiprėtų. Nors tų dviejų moterų kasdienybė skyrėsi, tačiau 
nelabai. Viena jų visą laiką buvo apsupta pamestinukų, beglobių, našlai-
čių, kuriems ne tik dovanodavo auksinę savo širdies šilumą, bet ir mokė 
muzikos, pratino prie scenos meno. Rašytoja gi taipogi mažiausiai galvojo 
apie save. Viskas, ką darė, buvo skiriama visuomenės labui. Tai, kad esu 
apdovanotas tokios asmenybės kaip Gabrielė Petkevičaitė-Bitė atminimo 
medaliu, sugrąžino į tuos laikus, kai rašiau savo pirmąją knygą. Ačiū, kad 
pastebėjote, kad įvertinot.“

Parengta pagal LR Seimo Ryšių su visuomene skyriaus ir Pane-
vėžio miesto savivaldybės 2018 m. kovo 30 d. pranešimus žiniasklai-
dai.

GENEALOGIJA – TAI ĮDOMU

Algimanto Kačiuškos pokalbis 
su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 
pirmininku Remigijumi Bimba
(trumpa ištrauka)

Pernai Draugija šventė 10-ies metų sukaktį. Ta proga Draugija išlei-
do žurnalą „Genealogija ir heraldika“. Tai – 120 puslapių apimties gausiai 
iliustruotas genealoginėmis schemomis  ir nuotraukomis leidinys. Žurnale 
pateiktas Draugijos metraštis nuo 2007 iki 2016 m. Šio leidinio vyriausia-
sis redaktorius – šiaulietis, rašytojas ir žurnalistas Leonas Peleckis-Kakta-
vičius. Žurnalas pasižymi ne tik dėmesio vertais straipsniais, studijomis, 
tyrinėjimais, iliustracijomis, bet ir puikia estetine išvaizda, aukšta poligra-
fine kultūra, įdomiu maketu.

ŠIAULIŲ KRAŠTAS, 
Kultūros, meno, literatūros leidinys ATOLANKOS, 
2018 m. balandžio 27 d.
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APIE RATILUS, DEŠINĘ-KAIRĘ IR 
SAULĖTUS „VARPŲ“ VAKARUS

Gegužės 3 d. Lietuvos rašytojų sąjungos klube Vilniuje pažymė-
tas almanacho atnaujinimo 30-tis, pristatyti du naujausi „Varpų“ 
numeriai ir knyga „ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno 
kūrinys“, pagerbti 2018 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laurea-
tai.

Pradėdamas tradicinį „Varpų“ vakarą, vyr. redaktorius Leonas Pe-
leckis-Kaktavičius pažymėjo: „Kai prieš 30 metų buvo priimtas sprendi-
mas atnaujinti „Varpų“ leidybą, turbūt niekas nebūtų galėjęs prognozuo-
ti, kiek almanacho tomų pavyks išleisti. Iki Kovo 11-osios dar buvo likę 
pusantrų metų. Nors viskas keitėsi labai sparčiai ir vis labiau netikėtai, 
būta kuriozų net leidžiant pirmąjį atnaujintų „Varpų“ numerį. Tuomet dar 
priklausėme nuo dabar jau primirštos „Periodikos“ leidyklos, kurios vy-
riausiasis redaktorius, šiaip jau geranoriškas naujiesiems varpininkams, 
vieną griežtą ne, perskaitęs almanachui pasiūlytą Kazio Jankausko apsa-
kymą, kuriame negražiai paminėtas pirmasis proletariato vadas, vis dėlto 
pasakė. O po kurio laiko ir apie Leniną sužinojome tokių dalykų, kurie 
buvo nepalyginami su tais keliais sakiniais, užrašytais pirmojo „Varpų“ 
redaktoriaus.“

Redaktorius pasidžiaugė, kad tuos jau ganėtinai nutolusius laikus 
primena ir 37-ojo „Varpų“ numerio svečias, buvęs Sąjūdžio tribūnas Ar-
vydas Juozaitis, neįsivaizdavęs savęs jokioje partijoje, jokioje valdžioje. 
Į dar tolesnę praeitį, į skaudantį laiką pakvietė Raimondas Kašauskas. Jo 
apsakymų ciklas susilaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vienintelis 
priekaištas redakcijai – pernelyg smulkus šriftas, kuriuo surinkta toji pro-
za. Teko prieš skaitytojus teisintis, tačiau, anot redaktoriaus, labai norėjo-
si, kad visi trys apsakymai liktų vienoje draugėje, jų tikrai nebuvo galima 
išskirti, ir šiandien dėl to nėra abejonių. Atskiro dėmesio susilaukė dr. 
Vaclovas Bagdonavičius, plačiai pristatęs Vydūną. Pagiriamojo žodžio 
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nusipelnė Arvydas Valionis, kurio dėka atsirado  galimybė iš arčiau su-
sipažinti su latvių literatūros klasiku Zigmundu Skujiniu. Nemažai pu-
blikacijų „Varpai“ paskyrė jubiliejiniams Lietuvos Respublikai metams.  
Atkreiptas dėmesys ir į su Šiauliais susijusias publikacijas. „Šitokių temų 
nepamiršime ir ateityje, juk „Varpai“ gimė ir atgimė Šiauliuose“, - pažy-
mėjo vyr. redaktorius.

Deja, redaktoriški pastebėjimai užbaigti liūdnoka gaida – šiems me-
tams Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas „Varpams“ paskyrė 
vos 2000 eurų, t. y. pustrečio karto mažiau kaip anksčiau. „Bandysime 
nepasiduoti net ir tokiomis sąlygomis, - kalbėjo almanacho leidėjas. - Ta-
čiau sunku suvokti, kodėl tiems patiems metams komercinei žiniasklai-
dai, pavyzdžiui, vienam apskrities dienraščiui paskiriama šešis kartus  
didesnė suma, nors jų kartą per mėnesį išleidžiamus kultūros ir meno 
puslapius sudėjus į vieną leidinį nesusidarytų net vienas „Varpų“ tomas.“

Sutiktuves pratęsė aktorius Perlis Vaisieta, perskaitęs ištrauką iš L. 
Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių, atklastų knygos „ALGIMANTAS 
BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys“. 

Redakcijos kolegijos narys Vytautas  Martinkus plačiai aptarė visus 
tris į Vilnių atvežtus leidinius. Šįkart apie „Varpus“ akademikas kalbėjo 
ne kaip apie karilioną. Prisiminęs vaikystėje mėgtą žaidimą – į upę mė-
tyti akmenėlius ir stebėti, kaip sklinda ratilai, ir naujausius almanacho 
numerius pabandė įsivaizduoti, kaip tuos vandens ratilus. „Tų ratilų arba 
koncentrų visokiausių yra. Ir jų nebūtinai turim dairytis pačiuose Šiau-
liuose, bet ir aplink. Jie sklinda įvairiose vietovėse, suskaičiavau bent 
šešis“, - sakė kalbėtojas, pirmajam ratui priskirdamas karo metų autorius, 
kurie vis pacituojami. – Ir naujausiame numeryje – Alfonso Keliuočio 
eilėraštis „Gegužio sodai“. „Imi just, kad gyveni“. Sena eilutė, prieš daug 
metų parašyta, o dabar pakartota primena: taip, dar gyveni.“ Akademikas 
pažymėjo, kad labai dažnai tarp autorių sutinkame patį „Varpų“ redak-
torių, kuris vis būna kibus klausinėtojas ar kitaip netikėtas. Kai kurie 
autoriai per tuos tris dešimtmečius į almanacho puslapius sugrįžo keletą 
kartų, įdomiausia, kad vis kitokie. „Štai šįkart Vladas Kalvaitis nuste-
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bino. Dar tokio nebuvau skaitęs. Vis apie barakus, apie gulagus rašė, o 
dabar šviežiai, savaip apie mūsų dienų gyvenimą parašė. Man pasirodė 
labai įdomu, visai kitoks pasakojimas... Kai tarp senų akmenėlių įkrenta 
naujas, viskas atsinaujina.“ Kaip išskirtinis tekstas įvardinta esė „Quo 
vadis?“ („porą kartų perskaičiau“), „labai stiprus Vydūno epicentras, 
labai įdomūs 1991 m. Gražvydo Kirvaičio prisiminimai iš Londono, 
įspūdinga Liberto Klimkos esė, paslaptingas ir nenuspėjamas Valentinas 
Sventickas su savo guriniais.“ V. Martinkų ypač nustebino Alfredas Guš-
čius savo įžvalgomis apie Petro Dirgėlos kūrybą: „Galvojau, kad aš dau-
giausia apie tai išmanau, pasirodo, kad ne. Tai labai drąsios prielaidos. 
Guščius išanalizavo „Joldijos jūrą“ ir kitus istorinius romanus, kuriais 
Dirgėla tarsi parengė prieigą „Karalystei“, pagrindiniam savo romanui.“ 
Akademikas gerai įvertino ir A. Baltakio gyvenimui ir kūrybai skirtą  
knygą.

Kadangi dr. A. Juozaitis negalėjo dalyvauti vakare, su jo pastebė-
jimais ir vertinimais supažindino „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis 
redaktorius dr. Andrius Konickis. Visų pirma, Arvydas pažymėjo, jog 
„pirmaisiais Atgimimo metais L. Peleckis-Kaktavičius pasišovė atkurti 
Antrojo pasaulinio karo metais Šiauliuose leistą „Varpų“ almanachą, tuo 
žingsniu galutinai nulemdamas savo kūrybos kelią ir net likimą.“ Plačiai 
aptarta naujausioji knyga: „Ne vienas tyrėjas bandė perprasti ir aprašy-
ti gyvą kaip sidabras A.  Baltakio būdą, tačiau retam šitai pavyksta. L. 
Peleckiui-Kaktavičiui pavyko. Vaizdžiai tariant, jis griebė „už ragų“ ne 
klasiką, o žmogų. Beskaitydamas knygą gana greitai supranti, kad turi 
reikalo ne su poeto eilėraščiais, o su juos kuriančiu žmogumi. Knygos 
autoriaus pasakojimas meistriškai supintas su A. Baltakio draugų, jo po-
ezijos gerbėjų, skaitytojų ir liudininkų pasakojimais. Šiame kūrinyje ma-
tai, kaip pulsuoja žmogaus energija, kaip ji virsta kultūros žodžiu, kaip 
skleidžiasi žmogaus pasaulėžiūra. Visa tai – stipri lietuviška prigimtis, 
nenuspėjamas poeto charakteris. Tuo būdu dešimtmečius formuota lite-
ratūrinė ikona – „Algimantas Baltakis“ – tampa Šančių vaikiu, įžengusiu 
į Lietuvos kultūrą dar Stalino laikais ir tebeaudrinančiu mus XXI am-
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žiaus vandenyne.“
Po ilgesnės pertraukos į „Varpų“ puslapius su naujais eilėraščiais 

sugrįžęs Jonas Liniauskas teigiamai įvertino almanacho leidėjų pastan-
gas.

Ir knygos autoriui, ir susirinkusiems buvo nemaža intriga išgirsti, 
kaip ją įvertins dar sovietmečiu A. Baltakio gyvenimui ir kūrybai pa-
skyręs monografiją V. Sventickas. Naujojoje knygoje anuos laikus prisi-
menant yra ir aštresnių puslapių. „Daugelis knygos puslapių – aktualūs 
ir vertingi visiems, galvojantiems apie A. Baltakio kartos gyvenimą ir 
kūrybą. Knygos paantraštė – esė, pokalbiai, atklastai – įteisina kaip teks-
to vaizdų koliažą“, - pažymėjo literatūros kritikas, atkreipdamas dėmesį 
į pasakojimą apie poetą įterptus A. Juozaičio ir R. Stankevičiaus pastebė-
jimus („pasako tikrai svarbių dalykų“), pokalbį su S. Baltakiene („auto-
riaus gebėjimas prašnekinti Sigitą savaime svarbus. Lyg ir žinomi poeto 
bruožai, bet kai jie pasakomi iš intymesnės aplinkos ar kitokiais žodžiais, 
savaime skleidžia kitokią šviesą, tam tikrą nuotaiką kuria“). „Kaip jau 
supratot iš anksčiau kalbėjusio J. Liniausko, pretekstas rašyti šią knygą 
arba svarbi aplinkybė buvo autoriaus bendravimas su Baltakiais Nidoje, 
Urbo kalne tarp 2002-2011 metų. Taip knygoje atsirado pasakojimai apie 
Baltakį kaip apie legendinę literatūros pasaulio figūrą – rimti, anekdo-
tiški, malonūs ir nelabai malonūs. Kadangi tokių pasakojimų drovioje 
lietuvių literatūroje nėra, tai skaitytojams tikriausiai patiks. Juolab, kad 
net į komiškus epizodus, tarp negirdėtų arba mažai kam girdėtų faktų, 
realijų įterpiama paliudijimų, svarbių detalių, nebūtinai apie Baltakį“, - 
kalbėjo V. Sventickas. Keli smagesni sakiniai: „Sudavęs keletą smūgių 
iš dešinės, L. Peleckis-Kaktavičius gal pamiršo, kad Baltakis jaunystėje 
boksavosi.“; „Įsižiūrėjus į nuotrauką knygos viršelyje atidžiau, ar man 
tik taip atrodo, ar iš tikrųjų Baltakis kyštelėjęs liežuvį ir pakėlęs kairią-
ją ranką.“ Ir labai rimtas įvertinimas: „Apskritai Baltakis vaizduojamas 
palankiai, supratingai, pagarbiai, su simpatija. Pamatęs save tarp kitų 
rašytojų, kuriuos savo knygose yra vaizdavęs L. Peleckis-Kaktavičius, 
t. y. tarp K. Barėno, J. Jankaus, V. Alanto, Bern. Brazdžionio, Baltakis 
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negalėtų skųstis, turėtų jaustis gerai, pakliuvęs į šitą kompaniją.“
Pagerbus 2018 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laureatus, žodį tarė 

R. Kašauskas („Leono ranka stipri, kieta kaip geležinė. Su tokia ranka ir 
su tokia išmintinga galva, su mokėjimu prikalbinti autorius galima labai 
ilgai ir labai toli eiti“), L. Klimka („Varpai“ savo kilme fantastiškas leidi-
nys. Ir Šiauliai ypatingi. Lietuvybės šaltinis kur buvo prieš šimtą metų? 
Taigi Šiauliuose. Šiandien, vartydamas savo etnografinius užrašus, radau 
tokį žemaičių tikėjimą: kai lieja varpus, būtinai reikia paskleisti žinią, 
tada varpai bus labai skambūs. Naujus „Varpų“ numerius ruošiant te-
sklinda garsas apie juos kuo toliau. Jie reikšmingi mūsų kultūrai“), A. 
Valionis („Kai Vilniuje vyksta „Varpų“ sutiktuvės, būna tik saulėtos die-
nos. Linkiu, kad ir ateityje „Varpų“ leidėjus lydėtų tik saulėtos dienos“).

                                                              
Silvija PELECKIENĖ

Varpai-2018 (39)

Vakaro vedėjas Leonas Peleckis-Kaktavičius (antras iš dešinės) trijų buvusių Lietuvos
 rašytojų sąjungos pirmininkų draugėje. Iš kairės: Valentinas Sventickas, Jonas Liniauskas, 

Vytautas Martinkus. 
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Teresė HOKIENĖ

J.Janonio gimnazija:
,,Tegu skamba Šiaulių ,,Varpai “

Rugsėjį sukako 30 metų, kai buvo priimtas sprendimas atnaujinti 
literatūros almanachą ,,Varpai“, tad spalio 26-ąją Juliaus Janonio gim-
nazijoje vyko ,,Varpų“ ir ,,Naujosios Romuvos“ literatūrinė valanda. 
Buvo apžvelgta kultūros žurnalų istorija, aptarti leidybos sunkumai, 
kreiptasi į jaunimą domėtis kultūros leidiniais, aktyviai į juos rašyti.

Susitikime su gimnazijos bendruomene dalyvavo „Varpų“ vyr. 
redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius ir redaktorė Silvija Peleckie-
nė, ,,Naujosios Romuvos“ vyr. redaktorius Andrius Konickis, jaunimo 
žurnalo ,,Pašvaistė“  vyr. redaktorė Audronė Daugnorienė, prozinin-
kas, 2018 metų literatūrinės ,,Varpų“ premijos laureatas Raimondas 
Kašauskas, poetė Rita Makselytė,  kalbininkas dr. Juozas Pabrėža, 
sąjūdininkas, žemaičių kultūros puoselėtojas Kazimieras Celestinas 
Alminas. Buvo pakviestas, bet dėl ligos negalėjo atvykti 2018 metų 
literatūrinės ,,Varpų“ premijos laureatas prof. Libertas Klimka.

30 metų su ,,Varpais“ 
Almanachas sumanytas 1942 m., leidžiamas nuo 1943-iųjų. „Var-

pų“ sumanytojas – lingvistas prof. Algirdas Julius Greimas, pirmasis 
redaktorius – prozininkas Kazys Jankauskas, kurį taip pat okupacijos 
metais ištiko tremtinio dalia. Sprendimas atnaujinti „Varpų“ leidybą 
priimtas 1988 m. rugsėjo 14 d.

,,Išskirtinis ,,Varpų“ bruožas – tolerancija, atvirumas skirtingoms 
kartoms, įvairių literatūrinių krypčių autoriams. Per 3 dešimtmečius 
savo kūrybą almanache skelbė apie pusantro šimto žinomų poetų, 
daugiau kaip 100 prozininkų, per 50 literatūros tyrinėtojų, kultūrolo-
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Pirmasis ir antrasis ,,Varpų“ redaktoriai Kazys Jankauskas (kairėje) ir Leonas Peleckis-
Kaktavičius. 1988 m. Snieguolės MICHELKEVIČIŪTĖS nuotr.

gų. Kasmet debiutuoja dėmesio verti jaunieji kūrėjai. Jubiliejaus išva-
karėse išleistas 39-asis numeris, jau redaguojamas 40-asis, – kalbėjo 
almanacho vyr. redaktorius L. Peleckis-Kaktavičius. – Tai atspindi 
epigrafas – monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžiai posttituliniame 
puslapyje: ,,Kad jūs sugebėtumėte visus suburti prie savo „Varpų“.“   

Vyr. redaktorius pasakojo, kad nuo 1995 m. kasmet naujas ,,Var-
pų“ numeris pristatomas Vilniuje, Lietuvos rašytojų sąjungos klube, o 
kiekvieną rudenį rengiami susitikimai su skaitytojais Šiauliuose. Vie-
nas iš jų visada būna J. Janonio gimnazijoje, nes tai ypatinga audito-
rija. Tokiuose  susitikimuose dalyvavo žymiausi Lietuvos ir išeivijos 
,,Varpų“ autoriai.

Deja, jubiliejinį džiugesį temdo finansiniai rūpesčiai. Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondo „Varpams“ paskirta suma gerokai 
mažesnė negu kai kuriems dienraščiams. Nelengva rasti rėmėjų, nes 
per tris nepriklausomybės dešimtmečius neatsirado rėmėjams palan-
kaus įstatymo. Mūsų krašte, deja, nėra susiformavusios tradicijos, kad 
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kultūra remiama ne dėl asmeninės naudos. Nepaisant sunkumų, alma-
nachas gyvuoja. Kodėl?

„Tai meilės darbas. Yra nemažai ,,Varpams“ svarbių žmonių, ku-
riems norisi nuoširdžiai padėkoti. Pirmiausia tai jau ketvirtį amžiaus 
almanachą redaguojanti Silvija Peleckienė, Šiaulių universiteto profe-
soriai Vytenis Rimkus ir Bronius Prėskienis, rašantys almanachui nuo 
pirmųjų atnaujintų numerių, dizaineris Vilius Puronas ir teisininkas 
Jonas Nekrašius, fotografijos meistrai Antanas Dilys ir Ričardas Dai-
lidė, ,,Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, dailininkas 
Bronislovas Rudys, Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas 
Hubertas Smilgys“, – dėkojo L. Peleckis-Kaktavičius.  

Kadangi ,,Varpus“ ir ,,Naująją Romuvą“ sieja artimi ryšiai, nau-
jajame almanacho numeryje yra išsamus pokalbis su žurnalo vyriau-
siuoju redaktoriumi A. Konickiu. Artimiausiuose numeriuose debiu-
tuos gabiausi J. Janonio gimnazijos kūrėjai.

Gimnazijai vyr. redaktorius padovanojo rudeninius ,,Varpus“ ir 
buvusio janoniečio Mindaugo Peleckio mitologijos studiją ,,Žalčia-
va“.

,,Tegu skamba ,,Varpai“ ir mūsų kolegų leidiniai“, – sau ir kole-
goms linkėjo L. Peleckis-Kaktavičius.

Nepriklausomos Lietuvos idėja gimė Šiauliuose 
Kadangi dėl ligos prof. L. Klimka negalėjo dalyvauti, buvo per-

skaitytas jo laiškas. ,,Šiauliai man visada asocijuojasi su visa Lietuva: 
tiek tuo, kad miestas yra išaugęs lygiai tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, 
tiek istorinių įvykių atmintimi: nuo Saulės mūšio iki garsiųjų geguži-
nių, kuriose buvo pirmiausia ištartas viešas žodis apie Lietuvos laisvės 
siekį.

Minėdami Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šimtmetį prisi-
mename, kad būtent Šiauliuose mūsų garsieji visuomenininkai, politi-
kos veikėjai, literatūros klasikai, įžymieji mokslininkai ir menininkai 
parengė tautos dvasios pavasarį. Iš čia nepriklausomos Lietuvos idėja 
tarsi varpo dūžiai sklido po kraštą žadindami tautinę savimonę.“
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Laiške L. Klimka ,,Varpus“ pavadino kultūriniu stebuklu, kurį 
sunkiais vokiečių okupacijos metais  sukūrė prozininkas Kazys Jan-
kauskas ir literatūrologas Julius Algirdas Greimas, tautos dvasios reiš-
kėjas ir jos tyrinėtojas.

Profesorius paminėjo, kad net sovietmečiu Šiauliuose kultūros al-
kis nepradingo: vienaip jis reiškėsi kraštotyros judėjime, pratęsusiame 
Pelikso Bugailiškio ir jo bendražygių ,,mikelių“ veiklą, kitaip – Inži-
nierių namų renginiuose.

Pasak L. Klimkos, atgimęs almanachas ,,Varpai“ redaktoriaus L. 
Peleckio-Kaktavičiaus pastangomis peržengė regioninio leidinio ri-
bas, jo publikacijos skaitomos ir aptarinėjamos visose krašto kultūros 
erdvėse. Bendradarbiauti tokios aukštos prabos leidinyje – didelė gar-
bė, o tapti metų laureatu – reikšmingas pripažinimas ir įpareigojimas.

Žemaitiška tvirtybė subrandinta Šiaulių žemėje 
Lietuvos žurnalistų draugijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 

narys, poetas, eseistas, publicistas, literatūros istorikas ir tyrinėtojas 
L. Peleckis-Kaktavičius – 2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas. Jo kūrybos lauke 
ne tik almanacho rūpesčiai, bet ir svarbių Lietuvai asmenybių studijos, 
kultūros istorijos tyrinėjimai. Netrukus Kauno karininkų ramovėje bus 
pristatomas L. Peleckio-Kaktavičiaus sudaryto ir redaguoto enciklo-
pedinio leidinio ,,Lietuvos bajorai“ pirmasis tomas. Autorius prisipa-
žino, kad jo šaknys Žemaitijoje nuo XVII amžiaus.

R. Kašauskas, nuolatinis ,,Varpų“ autorius, almanachą apibūdino, 
kaip visa apimantį, įvairų leidinį. Prisiminė pažintį su K. Jankausku, 
pirmuoju almanacho redaktoriumi, kuris yra palinkėjęs ,,Varpams“ 
netapti provincialiu leidiniu. Pasak rašytojo, almanache spausdinama 
geriausių rašytojų kūryba, esė apie menininkus: ,,Tai ne užkampio li-
teratų bandymai, o aukšto lygio kūryba. Tai Šiaulių žemės skaitinys, 
bet šalyje jis gal antroje vietoje, po leidinio ,,Metai“. Linkiu redak-
cinei kolegijai sėkmės nelengvame darbe atrandant savo skaitytoją. 
Ilgus metus tegu skambina ,,Varpai“ Lietuvos žmogui.“
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Doc. dr J. Pabrėža aiškia žemaitiška šnekta gyrė L. Peleckio-Kak-
tavičiaus žemaitišką užsispyrimą ir pasiaukojamą darbą leidžiant al-
manachą. Priminė, kad Šiauliai gali didžiuotis, kad turi tokio aukšto 
lygio almanachą, nes šiuo metu ypač sunku išlaikyti leidinius, kurie 
nepataikauja pigiam skoniui, o propaguoja vertybes.

K. C. Alminas, sąjūdininkas, Žemaičių etnografinės šventės Šiau-
liuose iniciatorius, žemaitiškų litų ir centų bei Žemaičių paso idėjos 
autorius, vienas Žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ steigėjų, 
sveikino redaktorių taip pat žemaitiškai. Jis perfrazavo Antuano de 
sent Egziuperi mintį, kad svarbiausia žemėje yra žmogaus ryšys su 
žmogumi. K. C. Alminas teigė, kad tobuliausias bendravimas yra per 
tauriąją kūrybą, o ,,Varpai“ ir yra toji bendravimo priemonė, taurioji 
literatūrinė kūryba.

„Kitos dienos tokios nebus – sakė K. C. Alminas. – Džiaugtis 
leidiniu ir padėkoti jo leidėjams turime šiandien.“

Žurnalai kovoje už vertybes 
,,Naujoji Romuva“ – iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo 

žurnalas – pradėjo eiti 1931 m. ir iki 1940-ųjų jį leido Juozas Ke-
liuotis, Sorbonos universiteto auklėtinis. Prasidėjus okupacijai, re-
daktoriaus laukė politinio kalinio dalia. Žurnalas atnaujintas 1994 m., 
pirmasis redaktorius – poetas Vaidotas Daunys. Deja, po metų jis tra-
giškai žuvo. Vėliau jį redagavo Arvydas Juozaitis, o nuo 2000-ųjų – A. 
Konickis, filosofas, žurnalistas, vertėjas.

Šiuo metu ,,Naujoji Romuva“ skaitytojus pasiekia 4 kartus per 
metus. Jau išleistas 600 numeris. Žurnalui, pasak vyr. redaktoriaus A. 
Konickio, dar labiau nei J. Keliuočio laikais rūpi padėti ryškią indivi-
dualybę turintiems menininkams surasti kelią į visuomenę, o skaityto-
jus išmokyti vertinti meninę individualybę – ne „visuotines“ masinės 
kultūros banalybes.

„Varpams“ „Naujoji Romuva“ labai artima dar ir todėl, kad joje 
pasirodė pirmojo ,,Varpų“ redaktoriaus Kazio Jankausko ir daugelio 
kitų autorių kūryba. Be to, ,,Varpus“ ir ,,Naująją Romuvą“ sieja dvi 
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asmenybės – monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kuris buvo tarp 
,,Naujosios Romuvos“ atnaujinto leidimo steigėjų, bei filosofijos dak-
taras rašytojas Arvydas Juozaitis.

,,Pašvaistė“ – ,,Naujosios Romuvos“ kūdikis. A. Daugnorie-
nė, šio žurnalo vyr. redaktorė, papasakojo, kaip ir kodėl atsirado šis 
jaunimo žurnalas – norėjosi turiningo leidinio. Tuo labiau, kad gaila 
būdavo, jog susikaupia daugybė puikių moksleivių konkursų rašinių 
stalčiuose. Idėja suteikti auditoriją moksleivių kūrybai prigijo. Net 
pavadinimą išrinko moksleiviai, spausdinama jaunųjų kūrėjų proza, 
poezija, publicistika, net renginiai vyksta pavadinimu ,,Pasišvaistymai 
su „Pašvaiste“.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2018 m. lapkričio 3 d.

DAR VIENAS IŠŠŪKIS

Išleistas enciklopedinio leidinio „LIETUVOS BAJORAI“ 
pirmasis tomas – knyga, kurios parengimas užtruko beveik me-
tus. Jos sudarytojas ir redaktorius – Lietuvos žurnalistų draugijos 
narys rašytojas Leonas Peleckis-Kaktavičius. Leidėjai – Vilniaus 
apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Naujoji knyga pristatyta Kauno karininkų ramovėje. Enciklope-
dijos sutiktuvėse dalyvavo ne tik giminių, kurios aprašytos knygoje, 
atstovai, bet ir nemažai žinomų asmenybių, įvertinusių naująjį leidinį. 
Kaip gimė toji knyga, papasakojo jo sudarytojas ir redaktorius Leonas 
Peleckis-Kaktavičius, Organizacinės-kūrybinės grupės vadovė Aistė 
Grybauskienė, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) vadas 
Perlis Vaisieta ir kt. 

Enciklopedinio pobūdžio 243 puslapių leidinys tikra to žodžio 
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prasme bajoriškas. Jo rengėjai pasistengė, kad viskas būtų be priekaiš-
tų – ir dizainas, ir spaudos kokybė, ir, žinoma, turinys. Knygoje – Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų palikuonių 78 giminių istori-
niai ir biografiniai duomenys, herbai, genealoginiai medžiai, schemos, 
istorinės nuotraukos. Knygos dizaineris – Liudas Nekrošius. 

Pirmiausia pravartu susipažinti su leidinio sudarytojo ir redak-
toriaus pratarme „Apie tai, kas išskiria, o ne atskiria“, išspausdinta 
knygoje:

„Anot išmintingojo Cicerono, istorija – tikras praeities liudinin-
kas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis. Nors dauguma LBKS narių darbų 
susiję su kultūra, kultūros paveldu, istorinis aspektas dominuojantis. 
Nenuostabu, nes protėvių užtarnauta garbė tarsi šviesulys, kuris lydi 
ir, be abejo, visada lydės tai, kas vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) laikais, 1831 ir 1863 metų sukilimų dienomis, carinės 
priespaudos ir sovietinės okupacijos metais. Ypač išskirtiniai bajorijos 
nuopelnai Lietuvos rašytiniam žodžiui, mokslui, nepriklausomybei.

(...) O koks bajorų vaidmuo Lietuvos šiandieniniame gyvenime, 
labai taikliai yra pastebėjęs LBKS vadas Perlis Vaisieta, paraginęs ne-
leisti apdulkėti Bajorystės pripažinimo aktams – kad jie kiekvienam ir 
kasdien primintų, ką esi padaręs ir ką dar privalai atlikti, kad pateisin-
tum bajoro vardą. Tai – paraginimas geriems, prasmingiems, kilniems 
darbams ir sumanymams įgyvendinti.

Šio enciklopedinio pobūdžio leidinio rengėjai įsitikinę, jog tai tik 
pirmasis panašaus pobūdžio tomas, turintis teisę į tęsinius, kuriuose 
prisistatys jau kiti bajorų palikuoniai. Nors tekstai pateikti remiantis 
archyvine medžiaga, po kiekvienu iš jų yra autoriaus vardas ir pavar-
dė. Be konkrečios faktinės medžiagos kai kur rasite ir vieną kitą le-
gendą, įdomesnį atsiminimą, pastebėjimą, kurie, viliamės, tik priartins 
pažintį su ta ar kita garbinga gimine.

Knygoje – ne tik spalvoti giminių herbai, bet ir genealoginiai 
medžiai arba schemos, ir retesnės vieną ar kitą giminę pristatančios 
fotografijos. 
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Bajorystės linija – tai, kas sieja visus čia draugėn atėjusius. Gar-
bė, Tiesa, Orumas – ne šiaip sau žodžiai, dažnai lydintys tuos, kurie 
iš savo protėvių paveldėjo išskirtinį vardą. Ir tos knygos eilutėse, o ir 
tarp eilučių – tai, kas išskiria, o ne atskiria.

Ta proga norėtųsi atskirai paminėti daugelį šios knygos fak-
tų, įvykių, vardų, nes jau ne tik mūsų protėviai daug nusipelnę savo 
Tėvynei, bet ir jų atžalos. Tačiau skaitytojas pats labai nesunkiai tuo 
įsitikins. Taip, tarp pastaraisiais dešimtmečiais gyvenusių bajorų pa-
likuonių būta ir už Lietuvą galvas paguldžiusių partizanų, ir Sibiro 
gulagus, sovietines represijas iškentusių,  amžino įšalo žemėje pasili-
kusių, ir „Katalikų Bažnyčios Kroniką“ platinusių, ir Sausio 13-osios 
bei kituose Atgimimo įvykiuose savo meilę gimtajam kraštui įrodžiu-
sių. Daug ir šiandien didelius, gražius darbus Tėvynės labui darančių.“

Knyga tam tikra prasme prezidentinė: joje yra ir Lietuvos Res-
publikos prezidento Valdo Adamkaus žmonos Almos Marijos Nu-
tautaitės giminės aprašymas. Kadangi dėl ligos Prezidentas negalėjo 
dalyvauti knygos sutiktuvėse, praėjusią savaitę jam įteiktas naujosios 

Enciklopedinio leidinio viršeliai. 
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Kalikstas BALČIŪNAS

BAJORŲ ŽURNALE – 
PAGARBA SKAITYTOJUI  IR 
PROTĖVIAMS

Kalėdų išvakarėse išleistas naujas istorijos ir kultūros žurnalo 
„Lietuvos bajoras“ numeris, jau 24-tasis. Kaip visada, jame gausu 
įdomių, netikėtų, turinčių išliekamąją vertę tekstų.

Leidinys pradedamas vyriausiojo redaktoriaus Leono Peleckio-
Kaktavičiaus įžanginiu žodžiu „Bajorų sąjungos jubiliejaus išvaka-
rėse“. Ateinančiais metais Lietuvos bajorų draugijai sukaks 90 metų, 
be to, bus minimas ir Lietuvos bajorų atgimimo sąjūdžio 25-metis. 
Redaktoriaus skiltyje atkreipiamas dėmesys į kelis faktus ir įvykius, 

enciklopedijos tomas.
Knygos sudarytoju ir redaktoriumi mūsų bendruomenės narys  

Leonas Peleckis-Kaktavičius pasirinktas neatsitiktinai: nuo 2005 metų 
jis redaguoja istorijos ir kultūros žurnalą „Lietuvos bajoras“, yra žur-
nalo „Genealogija ir heraldika“ vyriausiasis redaktorius, o mums ge-
riausiai žinomas, kaip literatūros almanacho „Varpai“, kurį atnaujino 
lygiai prieš 30 metų, vyriausiasis redaktorius. Nors patirtis didelė, ko-
lega prisipažino, jog ryžtis sudaryti ir redaguoti enciklopedinį leidinį 
buvo nelengvas žingsnis, tikra to žodžio prasme iššūkis. 

Dabar jau galima tvirtinti, kad žengtas tvirtas žingsnis. 

Lietuvos žurnalistų draugijos inf.
www.lzdraugija, 2018.12.16
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vertus atskiro dėmesio. Jubiliejiniai Lietuvai metai paženklinti ne-
eiliniais darbais: išleista knyga, skirta bajorams – Vasario 16-osios 
Akto signatarams, dalyvauta signataro Mykolo Biržiškos palaikų 
perlaidojime, pradėtos rinkti aukos paminklinio akmens Žalgirio 
mūšio lauke statybai, parengta ir išspausdinta išskirtinė knyga – en-
ciklopedinio leidinio „Lietuvos bajorai“ pirmasis tomas ir kt. Ba-
jorų draugėje jau puspenkto tūkstančio iš daugiau kaip šešių šimtų 
giminių. Kaip niekada įspūdinga buvo šiemetinė Valstybės diena – 
Bajorystės pripažinimo aktai įteikti net iš septynių tolimų šalių atvy-
kusiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų palikuonims, 
įrodžiusiems savo kilmę.

Tradicinė rubrika – „Lietuvos bajoro“ anketa“ – šįkart skirta 
menininkui, visuomenės bei kultūros veikėjui, Europos parko pre-
zidentui bajorui Gintarui Karosui. Tai, kas jo pastangomis sukurta 
per tris dešimtmečius, įspūdinga. Su malonumu perskaitysite ne tik 
atsakymus į dešimt klausimų, bet ir giliai pilietišką G. Karoso kalbą, 
pasakytą Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjime Lukiškių aikštėje 
vasario 16 d. 

Ceremoniją Vilniaus miesto Rotušėje, kurios metu buvo įteikti 
Bajorystės pripažinimo aktai, primena foto reportažas „Teprimins 
šis plieno kardas...“ ir LBKS vado Perlio Vaisietos kalba.

Liepos 11 d. iškilmes primena pasakojimas „Šv. Jonų bažny-
čioje pagerbtas signataras, Gulbės herbo bajoras Mykolas Biržiška“.

Telšių Žemaitės dramos teatre surengta šventinė konferencija 
„Svajotojai, kūrę Lietuvą“, skirta broliams Stanislovui ir Gabrieliui 
Narutavičiams. Apie šias dvi iškilias asmenybes (Stanislovas pasira-
šė ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto, o Gabrielius tapo pirmuoju 
Lenkijos prezidentu) – žurnalistės Linos Dijokienės pasakojimas.

Apie bajorą Viktorą Vitkauską, tarnavusį karo laive „Preziden-
tas Smetona“, rašo Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis mu-
ziejininkas Donatas Pilkauskas.

„Meno ir istorijos“ rubrikai atstovauja du išskirtinio dėmesio 
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verti tekstai – dr. Vydo Dolinsko, Ramunės Vaičiulytės, Daliaus Avi-
žinio „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dva-
ro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“ ir dr. Vydo 
Dolinsko, Ramunės Vaičiulytės, Daivos Mitrulevičiūtės  „Florencija 
Renesanso ir Baroko laikais“. Straipsniuose – įspūdingos iliustraci-
jos iš Dresdeno valstybinių meno rinkinių ir fondo Cassa di Rispar-
mio di Firenze bei banko CR Firenze kolekcijų.

Rubrikoje „Mes ir pasaulis“ – pasakojimas „Pagal išsilavinimą 
– inžinierius, pagal pašaukimą – menininkas“. Jo herojus – Šiaulių 
krašto bajoras Amalijus Narbutas, tarptautinėse karikatūrų parodose 
ne kartą įvertintas diplomais, medaliais, prizais. Čia ir keli garbę 
autoriui ir Lietuvai pelnę kūriniai.

Žurnale – dvi mokslinės studijos: Jūratės Čirūnaitės „Kokiais 
paveldimais ir kokiais lietuviškais asmenvardžiais vadino Gardino 
pavieto bajorus 1567 metais“ ir Lauryno Giedrimo „Nuoširdi drau-
gystė ar kai kas daugiau? Baškiai Spyglių dvare XIX a.“

„Literatūros ir meno“ rubrikoje – netikėtas atradimas: Juozo 
Tininio novelė „Ikonoklastas“ iš niekur nespausdinto rinkinio „Ne-
atskleista paslaptis“. Prieš ketvirtį amžiaus tą rankraštį rašytojui ir 
redaktoriui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui perdavė poetas Bernardas 
Brazdžionis, kuris su tų kūrinių autoriumi dirbo žurnalo „Lietuvių 
dienos“ (JAV) redakcijoje.

Bajorams-kūrėjams jau nemažai tekstų yra paskyrusi šiaulietė 
rašytoja Silvija Peleckienė. Šįkart jos rašinys apie Gabrielę Petke-
vičaitę-Bitę.

Komarų giminės istorijai skirta dr. Inos Stuogės studija „Bajo-
ras Vladislovas Komaras: gyvenimas, atiduotas Lietuvai“. 

„Atgarsių“ rubrika primena Kauno karininkų ramovėje pristaty-
tą enciklopedinį leidinį, Panevėžio bajorų kelionę į Žemaitijos sos-
tinę, bajorų sąskrydį Palėvenės dvare. Čia ir pažintis su Lietuvos 
bajorų Kauno krašto sąjunga, kurią pristato Aistė Grybauskienė. 

LBKS kronikoje – tai, kas veikta ir nuveikta per metus. Ją pa-
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rengė Audronė Musteikienė. 
Pirmąjį žurnalo viršelį puošia „Laisvės kario“ skulptūra pamin-

klo atidengimo dieną, ketvirtajame – paskutinio Saksonijos karaliaus 
Frydricho Augusto III, kuris 1918 m. buvo svarstomas kaip galimas 
kandidatas į Lietuvos karaliaus sostą, portretas.

Leidinys jau nemažai metų išlaiko solidaus, tikra to žodžio pra-
sme bajoriško žurnalo veidą. Pagarba skaitytojui ir šalia esančiam, 
tolerancija – tai, kas labiausiai išskiria iš kitų spaudinių.

www.radikaliai.lt,  2018.12.30

PADĖKOS ŽODIS BIBLIOTEKOS 
BIČIULIUI NACIONALINĖS 
LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS
PROGA

Balandžio 23-29 dienomis vykstanti Nacionalinė Lietuvos bi-
bliotekų savaitė daugumai bibliotekininkų yra įtempto darbo metas: 
gausu įvairiausių renginių, edukacinių užsiėmimų, susitikimų. Šieme-
tinis savaitės šūkis „Ateik – sužinok ir išmok“. Tai kvietimas miesto 
bendruomenei palaikyti ryšį su biblioteka, kurioje kiekvienam būtų 
malonu praleisti laisvą laiką, susitikti su bendraminčiais, pasimokyti, 
pasisemti žinių, geros nuotaikos, jaustis čia savim ir laukiamam. Šis 
laikas – tinkama proga pasidžiaugti mūsų lankytojais ir rėmėjais.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga padėkos žodį ta-
riame bibliotekos bičiuliui – rašytojui, poetui, publicistui, literatūrolo-
gui, literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiajam redaktoriui Leonui 
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Peleckiui-Kaktavičiui. Jis – dažnas lankytojas Šiaulių miesto savival-
dybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos ir Skaitytojų 
aptarnavimo skyriuose (Aido g. 27). Į biblioteką ateina nešinas dova-
nomis: savo arba žmonos Silvijos Peleckienės, sūnaus Mindaugo Pe-
leckio naujomis knygomis. L. Peleckis-Kaktavičius rašo įvairių žanrų 
knygas: publicistines, biografines apybraižas, monografijas apie ra-
šytojus, menininkus, įžymius visuomenininkus, įmonių istorijas, esė. 
Aukštai įvertintas almanachas „Varpai“. Pastarasis almanachas bibli-
otekoje sukomplektuotas jo dėka, kaip ir žurnalas „Lietuvos bajoras“, 
kurį rašytojas redaguoja nuo 2005 metų. Beje, pats L. Peleckis-Kak-
tavičius yra kilęs iš Žemaitijos bajorų giminės. 2006 m. jam suteiktas 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro vardas. Šiais 
metais rašytojas nustebino parengtu enciklopediniu leidiniu „Lietuvos 
bajorai“. L. Peleckio-Kaktavičiaus iniciatyva nuveikta daug visuome-
ninių darbų, jis pagerbtas garbingais apdovanojimais.

Dėkojame už bibliotekai dovanojamus leidinius ir kviečiame lan-
kytojus skaityti kraštiečio parašytas, parengtas knygas.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2019 m. balandžio 30 d.

DVIGUBAS JUBILIEJUS 
SU NERIMO IR ROMANTIKOS 
GAIDELĖM

„Varpų“ vakarą Lietuvos rašytojų sąjungos klube, įvykusį gegužės 
2 d., pradėjo Povilas Girdenis, žemaitiškų dainų autorius ir atlikėjas. To-
kia pradžia – neatsitiktinė. Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus yra 
paskelbęs Žemaitijos metais. O Šiauliai, kuriuose gimsta „Varpai“ – ne 
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tik Žemaitijos pašonėje, bet ir patys pusiau Žemaitijoje. Kaip rimtai ir ne 
visai rimtai įtikinėja vienas žinomas šiaulietis, centrinė miesto gatvė skiria 
Šiaulius į Žemaitiją ir Aukštaitiją.

„Varpai“ pažymi dvigubą jubiliejų. Sukako 30 metų nuo almanacho 
atnaujinimo dienos. Be to, išleistas 40-tasis tomas. 

Trumpame įžanginiame žodyje vyriausiasis redaktorius Leonas Pe-
leckis-Kaktavičius atkreipė dėmesį į  rudeninių ir pavasarinių „Varpų“ 
puslapiuose pristatomas iškilias asmenybes ir naujus autorius, išreikšda-
mas viltį, jog naujausius leidinius įvertins kolegos, pirmieji turėję galimy-
bę su jais susipažinti. Be to, pažymėjo, kad yra ir trečias jubiliejus – šios 
„Varpų“ sutiktuvės Rašytojų sąjungos klube 25-tos. 

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė pasveikino 
„Varpų“ redaktorius su jubiliejumi, prisiminė almanacho pradžią karo ap-
suptyje, dėkojo kantriai ir užsispyrusiai savo laiką aukojantiems dabarti-
niams leidėjams.

Profesorius Petras Bražėnas savo kalbą taipogi pradėjo nuo sveiki-
nimų „nešantiems ne tik garbingą, bet ir sunkią naštą“, redaktorius pava-
dindamas bitėm-darbštuolėm. „Kartais aš su šviesiu balto pavydo jausmu 
apie juos pakalbu. Nepasiekiamas man toks darbštumas, užsispyrimo, dar-
bo kryptingumo lygis“. Todėl jį labai sujaudino vyr. redaktoriaus įžanginis 
žodis, kuriame yra nerimą keliantis signalas dėl sudėtingos finansinės situ-
acijos. Kalbėtojas pažymėjo, jog, taupydamas laiką, skirs tik po vieną epi-
tetą perskaitytiems kūriniams. „Tai iš tiesų įdomios publikacijos, skaičiau 
su dideliu malonumu“, - sakė P. Bražėnas. Pasidžiaugė Stasio Kašausko 
nuotaikingais prisiminimais ir turiningu pokalbiu su juo, nepamiršdamas 
ir šnekintojo, kurio ypatingais gabumais turėjo galimybę prieš keletą metų 
pats įsitikinti. Numerio puošmena pavadino talentingo kūrėjo Vlado Kal-
vaičio atminimui skirtą žodį. O vienas netikėčiausių tekstų, kuriam net 90 
metų, bet kuris iki šiol nepraradęs aktualumo – Gražvydo Kirvaičio verti-
mas. „Na, o vienas turiningiausių, gal ir pats turiningiausias – pasikalbė-
jimas su Juozu Pabrėža ir jo užrašyti žemaitiški posakiai, patarlės, priežo-
džiai. Čia jau tikras numerio perliukas“. Prasmingi istorinės atminties pus-
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lapiai apie kunigą knygnešį, kurių autorė Aldona Ruseckaitė, pastaraisiais 
metais pradžiuginusi Lietuvą net keturiomis išskirtinėmis knygomis. Su 
nemaža intriga Arvydo Juozaičio rašomos knygos ištrauka. Pora sakinių 
apie naujausią Silvijos Peleckienės knygą „Per tiltą į niekur“: „Ji turi savo 
žanrą – noveletes. Tai – labai šilti, moteriški, emocingi kūriniai. Naujausios 
noveletės gražios ir mielos kaip visada“. 

- Šitie rūmai ir aš asmeniškai yra gyvi „Varpų“ atnaujinimo atminti-
mi, - pažymėjo „Varpų“ redakcijos kolegijos narys akademikas Vytautas 
Martinkus. – Prieš atnaujindamas „Varpus“ Leonas čia lankėsi. Nežinau, 
ko jis tikėjosi – paramos, atramos ar supratimo, bet jis tuomet pasidali-
no ta savo idėja. Pritariau, pasakiau, kad tikrai Rašytojų sąjunga rems ir 
džiaugsis almanacho atgimimu. Taip, atrodo, ir yra. Džiaugiuosi, kad per 
tris dešimtmečius leidinys neišnyko, kad gyvuoja. 

Kalbėtojas pasidžiaugė, kad per tą laiką atsirado naujų rubrikų, mon-
sinjoro Kazimiero Vasiliausko motto tituliniame puslapyje, kiekvieną nau-
ją numerį pradeda labai mielai nuteikiantis „Senųjų „Varpų“ skambesys“. 
„Dabar „Varpai“ iš tikrųjų labai gražūs, iš tolo šviečia. Iliustracijos labai 
papuošia“. V. Martinkus atkreipė dėmesį ir į naujausio numerio naujovę 
– tekstus po nuotraukom iš S. Kašausko asmeninio archyvo: „Tai be galo 
įdomu.“ O čia apie A. Juozaičio rašomos knygos ištrauką: „Lauksim kny-
gos, kuri, atrodo, bus tikrai netradicinė“. Pasikalbėjimus su Andrium Ko-
nickiu, S. Kašausku, J. Pabrėža recenzentas įvardijo kaip 39 ir 40 numerių 
švietalu. Grožinė kūryba pranašesnė 39-ajame tome. Atskiros padėkos, 
anot V. Martinkaus, nusipelno publikacija, skirta skulptoriui Kaziui Bim-
bai. Pirmajame ir ketvirtajame viršeliuose įdėtus šio menininko darbus kal-
bėtojas apibūdino taip: „Šiuos kūrinius siečiau su „Varpų“ leidėjų egzisten-
ciniais klausimais, apie kuriuos užsiminta jubiliejinio numerio pratarmėje. 
Pirmasis jų vadinasi „Sizifas“. Pagalvojau, kad Leoną galėčiau pavadinti 
„Varpų“ Sizifu. Jam, kaip tam Sizifui, kasmet reikia nemenką akmenėlį at-
risti, ir nenusimato nei lengvesnio rytojaus, nei tų rūpesčių pabaigos. O ant 
ketvirtojo viršelio akmeninis suoliukas ir ant jo patupdytas akmuo – ne kas 
kita, kaip „Varpų“ leidėjas. Jis ir yra tas Samogitas, tvirtai sėdintis Šiaulių 
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miesto gatvės skvere“. 
V. Martinkus apie naujausią S. Peleckienės knygą: „Silvija, ko gero, 

vienintelė prozininkė Lietuvoje, taip gerai įvaldžiusi noveletės žanrą. Ją 
reikia tik pagirti už ištikimybę. Jos noveletės – priešprieša šiandieninės 
prozos dokumentiškumui, fotografiškumui. (...) O romano siužetas galėtų 
tapti įdomios operos siužetu“. 

- Skaitant „Varpus“ atsigauna širdis, - sakė dr. A. Juozaitis.- Man jie 
nepaprastai gražūs. Džiaugiuosi, kad Leonas ir Silvija bendražygiai visom 
prasmėm. Kita proga jau esu minėjęs, jog „Varpų“ redaktorius yra Šiaulių 
genius loci. Jeigu Šiauliuose labai svarbi Vilniaus gatvė su visa architek-
tūra, tai varpininkų įtaka yra nė kiek ne mažesnė, tik žodinė. „Varpai“ per 
visą Lietuvą – kaip šerdis.

Rašytojas ir filosofas, išanalizavęs vieną knygos „Per tiltą į niekur“ 
noveletę – „Iš pasmerktųjų“, pažymėjo, jog jos dėka galima padaryti išva-
dą, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. 

Didelį malonumą naujausių „Varpų“ skaitytojams suteikęs Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras prozininkas ir publicistas S. Kašauskas 
prie mikrofono prisiminė keletą žymiausių pasaulio žemaičių – bendra-
butyje Mažeikiuose gyvenusius gimnazistus – būsimąjį profesorių Aleksą 
Girdenį ir rašytoją Romualdą Granauską, mintinai žaisdavusius šachma-
tais, dailininką Praną Gailių, gyvenusį Paryžiuje. Prisipažino, kad, besi-
blaškydamas po pasaulį, svetur išgirstus varpus visada lyginęs su gimtųjų 
Telšių bažnyčios varpais. Papasakojo labai artimai bendravęs su iš Šiaulių 
kilusiu, Australijoje gyvenusiu rašytoju Vytautu Steponu Janavičium. „Jis 
– iš tų didžiųjų šiauliečių tarpukario inteligentų, iš mamutų, palikusių ryš-
kius pėdsakus. Šių laikų Šiaulių mamutais pavadinčiau Silviją ir Leoną. 
Ačiū, kad esat, kad darot darbą, kurio šiandien mažai kas imasi“.

Žemaitiškos gramatikos ir jubiliejinių „Varpų“ autorius Šiaulių uni-
versiteto doc. dr. J. Pabrėža kalbėjo žemaitiškai. 

- Dėl ko „Varpai“ taip ryškiai skamba jau trisdešimt metų? Dėl dauge-
lio priežasčių. Pirmoj eilėj dėl to, kad „Varpai“ leidžiami šviesioj, šventoj 
Saulės žemėj, antra – kad „Varpams“ tuos tris dešimtmečius labai širdingai 
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diriguoja kietas, užsispyręs žemaitis Leonas Peleckis-Kaktavičius, - sakė 
žymusis kalbininkas. Pasidžiaugęs, kad ypatingais Žemaitijai metais de-
biutavo „Varpuose“, prisiminė savo iškilųjį mokytoją prof. A. Girdenį, 
pažymėjo, jog kiekviena tauta laikosi ant trijų kertinių stulpų – kalbos, 
papročių, tradicijų, perskaitė autentišką Žemaičių Kalvarijoje gyvenusios 
Leokadijos Šimkienės prieš 40 metų užrašytą tekstą. 

„Naujosios Romuvos“ vyriausiasis redaktorius dr. A. Konickis debiu-
tavo 39-ajame „Varpų“ numeryje. 

- Atnaujintai „Naujajai Romuvai“ šiek tiek mažiau nei „Varpams“, - 
dvidešimt penkeri. Mes – ne konkurentai, o kolegos, - sakė filosofas. – Kai 
kalbinamas poetas, prozininkas ar kitos profesijos atstovas, – natūralu. Bet 
kai redaktorius kalbina redaktorių, tai jau ypatinga. Tai ir kvietimas ben-
dradarbiauti. „Varpai“ atvažiuoja į Vilnių – gražu, „Naujoji Romuva“ – į 
Šiaulius, dar gražiau. Tai taip ir gyvensim – kolegiškai.

- Mano pažintis su „Varpais“ neilga, tik pora metų, - kalbėjo literatū-
ros vertėjas G. Kirvaitis. – Kas man patinka „Varpuose“? Be abejo, didelė 
medžiagų įvairovė, labai skoningas, meniškas apipavidalinimas. Ačiū už 
meilės darbą, kuris, deja, nėra remiamas tiek, kiek reikėtų.

Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų daktarė doc. Dalia Čiočy-
tė pažymėjo norinti tarti romantišką žodį. Jis buvo skirtas į vakarą atvež-
toms naujoms „Varpų“ redaktorių knygoms – „Arti, kaip išsipildymas“ ir 
„Per tiltą į niekur“. Įspūdingai išanalizavusi Leono eilėraštį „Kai vienas iš 
mūsų išeis...“ ir Silvijos noveletę „Kodėl?“, literatūros mokslininkė padarė 
išvadą: „Tai – tik vienas konkretus pavyzdys, kai, skaitydami Leono ir Sil-
vijos tekstus, girdime duetą“.

2019 metų literatūrinės „Varpų“ premijos laureatais tituluoti rašytojas 
S. Kašauskas, kalbininkas J. Pabrėža, literatūros mokslininkė D. Čiočytė. 
Laureatai apdovanoti rėmėjų – UAB „Sabalin“ ir UAB „Rūta“ – dovano-
mis ir specialiais diplomais.

 Pagal diktofoninį įrašą parengė Sofija KANIAUKAITĖ
„Varpai“-2019 (41)
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LITERATŪRINĖS KRONIKOS IŠ ŠIAULIŲ
 (V). 2018-IEJI

Vigmantas BUTKUS
(...)
Savo skaitytoją ir kultūrinę aurą, susijusią su literatūrinėmis Šiau-

lių ir ne tik tradicijomis, išlaiko almanachas „Varpai“, pirmiausia ir 
daugiausia vyriausiojo redaktoriaus Leono Peleckio-Kaktavičiaus pa-
stangomis. Pernai, kaip įprasta, išleisti du almanacho numeriai. Man 
įdomesnis pasirodė pirmasis, patraukęs Vlado Kalvaičio apsakymais 
ir žinomo latvių prozininko Zigmundo Skujinio (g. 1926) eseistinio 
teksto vertimu bei „Varpų“ redaktoriaus parengtu turiningu interviu 
su Z. Skujiniu.

LITERATŪRA IR MENAS, 2019 m. rugsėjis, nr.16

„Varpų“ vakaro akimirka. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė sveikina 
almanacho leidėjus. „Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius – 

kairėje, redakcijos kolegijos narys prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka – viduryje. 
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Teresė HOKIENĖ

„VARPŲ“ SUKAKTIS – TRIJOSE 
AUDITORIJOSE

Spalis Šiauliuose leidžiamam literatūriniam almanachui „Varpai“ 
ypatingas – 1989 m. spalio 16 d. oficialiai įkurta „Varpų“ redakcija, ne-
trukus po to, kai buvo išspausdintas pirmasis atnaujintų „Varpų“ numeris. 
Spalio 24-ąją Šiauliuose paminėtas literatūros almanacho „Varpai“ at-
naujinimo 30-metis. Ta proga iš Vilniaus į svečius buvo atvykę literatūri-
nės „Varpų“ premijos laureatai – prozininkas ir publicistas, Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto signataras Stasys Kašauskas ir novelistas, buvęs 
ilgametis Rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ vyriausiasis redaktorius 
Danielius Mušinskas.

Susitikimas pradėtas netradiciškai
Pagrindinis renginys, kuriame dalyvauti turėjo galimybę ir miestie-

čiai, vyko J. Janonio gimnazijoje. 
„Vėl mūsų tradicinis susitikimas amžinai jaunoje gimnazijoje, - kal-

bėjo literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiasis redaktorius Leonas Pelec-
kis-Kaktavičius. – Jo išvakarėse nejučia pagalvojau, kad pirmųjų panašių 
literatūrinių valandų metu bendravome su jūsų, dabartinių gimnazistų, tė-
vais. Laiko jėga ypatinga.“ Ir pradėjo šį  susitikimą netradiciškai – įteikda-
mas debiutantėms janonietėms Urtei Kiriliauskaitei, Emilijai Karpiūtei ir 
Elzei Urbietytei naujausią „Varpų“ numerį, kuriame išspausdinta jų kūry-
ba. Susitikimo moderatorius, pristatęs svečius – „du kietus žemaičius, kaip 
ir dera šiais, Žemaitijai skirtais, metais“ – pasidžiaugė, kad naujausiuose 
leidiniuose – pavasariniame ir rudeniniame tomuose nemažai šiaulietiškos 
tematikos – pasakojimai apie skulptorių Kazį Bimbą ir „Dagilėlio“ dai-
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navimo mokyklą, pasikalbėjimas su profesoriumi Juozu Pabrėža, Janinos 
Jovaišaitės eilėraščiai, Eduardo Mieželaičio laiškai tuometiniam J. Janonio 
gimnazijos auklėtiniui, būsimam jauniausiam Lietuvoje knygos autoriui 
Mindaugui Peleckiui ir kt. 

S. Kašauskas papasakojo apie savo kelią į literatūrą, 1990 m. kovo 
11-osios kelionę į Kremlių pranešti apie Lietuvos Nepriklausomybės atsta-
tymą. Prisiminė Rainių tragediją, kurią pirmasis aprašė, o vėliau rūpinosi 
aukų įamžinimu, koplyčios statyba. Kalbėjo apie susitikimus su plačiaja-
me pasaulyje gyvenančiais tautiečiais menininkais, savo, kaip Dominikos 
Respublikos garbės generalinio konsulo, veiklą ir kitus įdomius dalykus. 
Be kita ko, pažymėjo, jog labai vertina „Varpų“ almanachą, kurio pavasa-
riniame numeryje įdėtas platus interviu su juo ir publicistinis pasakojimas, 
o naujausiame tome išspausdinta jo iš Amerikos parvežta ir iki šiol niekur 
neskelbta Bernardo Brazdžionio baladė „Aukos lelija“, skirta 1991 m. sau-
sio 13-ajai. Tądien S. Kašauskas lankėsi Los Angeles ir buvo neįprastos 
pamokos, kurią pradėjo B. Brazdžionis tenykštėje lietuviškoje mokykloje, 
liudininku. Vėliau poetas įteikė svečiui tik ką parašytą kūrinį. 

Sveikindamas „Varpų“ leidėjus su jubiliejumi, linkėdamas „daug sti-
prybės nešant sunkią kultūros naštą“, S. Kašauskas pažymėjo: „Jeigu Šiau-
liai turėtų kalėdinę eglutę, tai didžiausiais šviesuliais toje eglutėje turėtų 
būti almanacho redaktoriai Leonas ir Silvija, kurie Šiaulių kultūrą ant savo 
rankų kaip kūdikį neša visai Lietuvai“. 

D. Mušinskas, porą dešimtmečių redagavęs svarbiausią Lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidinį, pažymėjo, jog „Varpų“ redaktorius visada buvo 
jo neakivaizdinis konkurentas: „Almanachą pristatant Rašytojų sąjungos 
klube, Leonas susilaukdavo ir susilaukia daug liaupsių, o mane ir komandą 
dažniau kritikuodavo nei girdavo. Šito ne taip jau malonu klausytis... 

  O rimtai šnekant tokio pastovaus ir tikrai tokio rašytojams ir litera-
tūrai atsidavusio almanacho kaip „Varpai“ neturi nei Vilnius, nei Kaunas, 
nors bandymų buvo, bet jie sunyko.“

Ypatingas tandemas
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Almanacho jubiliejuje dalyvavęs Lietuvos kultūros fondo (LKF) val-
dybos pirmininkas Hubertas Smilgys „Varpus“ įvardijo kaip unikalų reiš-
kinį visai Lietuvai. „Kiek tenka bendrauti su vilniškiais, kauniečiais, visi 
vienu balsu pripažįsta, kad tai – geriausias almanachas Lietuvoje“, - sakė 
kalbėtojas, be kita ko, prisimindamas „Varpų“ vyr. redaktoriaus pasakoji-
mą apie „Saulės deltos“ leidyklą, prieš porą metų išspausdintą leidinyje. 
– Leonas labai taikliai pastebėjo, kad pagrindinis dalykas leidyklos sėkmės 
istorijoje buvo tandemas, dviejų žmonių absoliuti harmonija, atmosfera, 
kurioje tik ir gali gimti tikri dalykai, reikšmingi daugeliui. Kodėl kalbu 
apie tai? Todėl, kad ir „Varpų“ fenomenas priklauso nuo gražaus dueto, 
ypatingo tandemo – Leono ir Silvijos. Jeigu to gražaus bendravimo tar-
pusavyje, meilės, pagarbos, rūpestingumo nebūtų, ir  almanachas nebūtų 
atgijęs bei po daugybės išbandymų iki šiol leidžiamas.“ 

 LKF vadovas pasveikino „Varpų“ leidėjus, palinkėjo, kad jų sukur-
tas stebuklas būtų ilgaamžis, o rašytojai, redaktorei, Lietuvos kultūros ir 
visuomenės veikėjai Silvijai Peleckienei įteikė Lietuvos kultūros fondo 
Padėkos raštą, kuriame pažymėta: „Nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame 
už aktyvią humanistinę veiklą bei prasmingą krašto ir visos Lietuvos kul-
tūros puoselėjimą. Jūsų indėlis į Lietuvos kultūros aruodą – kilnus poelgis, 
tarnaujantis dabarčiai ir ateities kartoms.“

Lietuvos rašytojų sąjungos sveikinimas
Jubiliejinių literatūrinių valandų metu pagarsintas sukaktuvių rytą 

atsiųstas Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkės Birutės Jonuškaitės-Au-
gustinienės laiškas, skirtas „Varpų“ leidėjams, skaitytojams ir rėmėjams:

„Gerbiami bičiuliai, Mielas Varpų redaktoriau, Leonai Pelecki-Kak-
tavičiau, nuoširdžiai džiaugiuosi, kad  šiemet galėjome švęsti 1989-aisiais 
atnaujinto „Varpų“ almanacho trisdešimtmetį, kad Jūsų atkaklaus darbo 
dėka pasirodė 41 jo tomas. Kiekvieną pavasarį Jūs surengiate vilniečiams 
tradicinę šventę – atvykstate pristatyti vis naujus almanacho numerius Ra-
šytojų klube, įdomiems pokalbiams suburiate visą literatūrinį elitą.

Nors ir negalėdama šiandien būti kartu, pasidžiaugti nauju, rudeniniu 
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almanacho numeriu, iš visos širdies sveikinu visus „Varpų” literatūrinių 
valandų Šiauliuose dalyvius, almanacho skaitytojus ir rėmėjus. Ir savo, ir  
kolegų vardu dėkoju Jums už kruopštų, kupiną meilės darbą, už sugebėji-
mą suburti tiek daug įdomių autorių, už visas profesionaliai parengtas me-
džiagas, už įsteigtą „Varpų“ premiją. Nuoširdžiai linkime, kad Apvaizda 
Jus dosniai apdovanotų sveikata, laime ir žmonių gerumu. Tegul ištikimy-
bė raštui ir žodžiui suteikia dvasinę ramybę ir atneša saugumo jausmą. Lai 
Jus aplanko naujos patirtys, smagūs sumanymai, netrūksta ne tik įdomių 
idėjų, bet ir geraširdžių žmonių, padedančių jas įgyvendinti. 

Nėra abejonių, kad be paramos menas ir kultūra neišgyventų. Mece-
natystė kaip kultūrinės veiklos globa jau daugiau kaip 2 tūkst. metų  gy-
vuoja Europoje. Mes galime pasidžiaugti, kad ji, kaip teigia istorikai, pra-
sidėjo nuo imperatoriaus Augusto artimo bičiulio Mecenato, kuris senovės 
Romoje rėmė ne ką kitą, o literatus. Šiandien apie mecenatystę kartais yra 
kalbama kaip apie korektišką  savireklamos ir mokesčių naštos sumažini-
mo būdą. Bet juk ne tai svarbiausia, juk mecenatystės esmė išlieka: jeigu 
visuomenėje įtakingas ir finansiškai stiprus asmuo ką nors paremia, jis tarsi 
užtikrina, kad tai, kas daroma, yra svarbu. 

Telieka žavėtis, kad yra žmonių, kuriems dar vis yra svarbi ir lite-
ratūra. Juk tai ne koks iš toli matomas pastatas, ar per visus TV kanalus 
reklamuojamas šokių projektas. Ši mecenatystė skirta bibliotekų tylą ver-
tinantiems žmonėms. Tokia mecenatystė – tai anaiptol ne turto demons-
travimas, bet asmenybės brandos išraiška. Todėl su gilia pagarba dėkoju 
visiems „Varpų“ rėmėjams ir jiems prijaučiantiems.  

Gražios Jums šventės, ištikimos bičiulystės!
                            LRS pirmininkė  Birutė Jonuškaitė-Augustinienė“
     
Teisėjų ir rašytojų bičiulystei – 15 metų
Šiemet „Varpai“ pažymi dar vieną ypatingą progą – sukako 15 metų, 

kai ant Apygardos teismo rūmų atidengta memorialinė lenta, skirta tame 
pastate karo metais veikusiai „Varpų“ redakcijai ir čia praėjusio amžiaus 
pradžioje gimusiam pirmajam almanacho redaktoriui Kaziui Jankauskui. 
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Šio įvykio liudininkais 2004 m. rugsėjo 10 d. buvo ir 7 žymūs rašytojai 
– literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai. Įdomi smulkmena –  2019 m. 
spalio 5 ir 12 dienomis apie tai rašė seniausias Amerikos lietuvių dienraštis 
„Draugas“. Literatūrinę valandą pilnutėlėje Apygardos teismo rūmų Pe-
likso Bugailiškio vardo posėdžių salėje  pradėjo naujasis Teismo vadovas 
Gražvydas Poškus, pasidžiaugdamas teisėjų ir rašytojų bičiulyste, bendra-
darbiavimu, kuris praturtina sielą ir sutelkia teismų bendruomenę kilniems 
darbams.

Iš visos apskrities suvažiavusius teisėjus ypač domino S. Kašausko 
Atgimimo metais surinkta medžiaga apie Rainių tragediją ir jos pagrindinį 
kaltininką Petrą Raslaną, nes pastarojo byla buvo anuomet nagrinėjama 
Šiaulių apygardos teisme. Rašytojas vėl sugrįžo ir į lemtingus 1990-uo-
sius, kai jam su dviem kitais parlamentarais buvo tekusi ypatinga misija 
pirmiesiems Maskvoje pranešti apie Lietuvą, vakarykščiai paskelbusią 
Nepriklausomybę. Teisėjus domino ir rašytojų nuomonė apie siūlomą 
nugriauti Petro Cvirkos paminklą, apie Salomėją Nėrį. „Varpų“ vyr. re-
daktorius rekomendavo atsiversti naujausiame „Varpų“ tome spausdinamą 
Alfredo Guščiaus straipsnį „Diemedžiu ar dilgėle?“, skirtą S. Nėries as-
menybei ir kūrybai. D. Mušinskas perskaitė savo novelę, „iš kurios galima 
susidaryti nuomonę, kuo teisėjų ir rašytojų profesija skiriasi“.

Literatūrinė valanda netruko praeiti. Rūmų šeimininkai ja liko paten-
kinti. Pasibaigus susitikimui, svečiai ir teisėjai fotografavosi prie memori-
alinės lentos, susipažino su Apygardos teismo rūmuose veikiančiu origina-
liu muziejumi.

„Rūta“ – seniausi rėmėjai
O „Rūtos“ fabrike rašytojai lankėsi Šokolado muziejuje, susitiko su 

generaliniu direktoriumi Rolandu Pridotku ir valdybos pirmininku Riman-
tu Gluodu, aptarė bendradarbiavimo ateityje galimybes. „Varpų“ redakto-
riai, rašytojai – literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai ir rūtiečiai bičiu-
liaujasi nuo Nepriklausomybės pradžios.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2019 m. spalio 29 d.
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ATGIMIMO METAIS ATNAUJINTI 
„VARPAI“ 
SKAMBA IR ŠIANDIEN

Ypatinga proga: sukako 30 metų, kai po ilgų okupacijos dešimtmečių 
išleistas pirmasis atnaujintų „Varpų“ numeris. Jūsų dėmesiui – pokalbis 
su literatūros almanacho vyriausiuoju redaktoriumi rašytoju Leonu PE-
LECKIU-KAKTAVIČIUMI.

Sugrįžkim į pačią pradžių pradžią. Ką ji mena?
Kartais nė pačiam nesitiki, kad tuomet, kai iki Nepriklausomybės at-

statymo dar buvo tolokai, pavyko padaryti beveik neįmanoma. Ko gero, 
pirmą sykį apie tai visu rimtumu susimąsčiau, kai ne taip seniai per Lietu-
vos televizijos kultūros kanalą parodė dokumentinius kadrus, skirtus pir-
majam mitingui dėl būsimos laisvės. Taip, jie nukėlė į 1987 m. rugsėjo 
28 d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo. O atnaujinti „Varpų“ leidimą 
Kazys Jankauskas suteikė teisę nepraėjus nė metams – 1988 m. rugsėjo 14 
d. Tą dieną dabar primena autografas ant jo, pirmojo „Varpų“ redaktoriaus, 
knygos – romano „Ne pirmas kartas“ (Vilnius: Vaga, 1988). Tąsyk, žino-
ma, dar nežinojome, kad už pusantrų metų Lietuva vėl bus nepriklausoma. 
Bet sprendimas atnaujinti „Varpus“ jau buvo tolygu kažkam, kas būtinai 
netrukus turėtų įvykti.

Kaip sekėsi įgyvendinti tokį rimtą sumanymą?
Kol 1989-ųjų rudenį buvo atspausdintas pirmasis atnaujintų „Varpų“ 

numeris, visko buvo. Visų pirma, iš pradžių tekstai buvo renkami alma-
nachui „Salduvė“, dėl kurio atsiradimo tuometinė valdžia lyg ir neprieš-
taravo. Net jį sudaryti-redaguoti buvo suteikta teisė tokiam nepaklusniam 
literatui, kuris valdžiai jau buvo gerokai įkyrėjęs savo aštriais publicisti-
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niais straipsniais anuomet gana drąsiuose „Nemuno“ žurnale ir dienraš-
tyje „Komjaunimo tiesa“. Vienas jų 1987-ųjų pavasarį Šiauliuose buvo 
svarstomas net aštuonetą valandų, dalyvaujant kompartijos, vykdomojo 
komiteto ir saugumo tūzams. Kaip turbūt suprantate, jei ne Atgimimo vė-
jai, tokio ginklo į rankas nepaklusniam, niekada oficialių tarnybų spaudoje 
neturėjusiam, nepartiniam literatui nebūtų įteikę. 

Taip likimas viską sudėliojo, kad 1988-ųjų pabaigoje pavyko „Šiau-
lių naujienose“ išspausdinti straipsnį „Varpai“ ar „Salduvė“?, o sulaukus 
daugybės teigiamų atsiliepimų, priimti vienintelį sprendimą. Tiesa, dar pa-
čiam teko ir rėmėju, kuris apmokėtų spaustuvei, pasirūpinti. Visa laimė, 
kad toks bičiulis atsirado.

Kada ir kur išspausdinot pirmąjį numerį?
„Klaipėdos ryto“ spaustuvėje. O į Šiaulius 10 000 egz. tiražą pargabe-

nau miestui pažymint gimtadienį – rugsėjo pabaigoje. Kaip šiandien pame-
nu – vykdomajam komitete pirmajam leidinį įteikiau koridoriuje sutiktam 
tuometiniam Kultūros fondo pirmininkui, kuris buvo labai reiklus svars-
tant būsimas almanacho medžiagas, bet, paėmęs vieną jų perskaityti, taip 
per metus ir nesugrąžino. Ir šiandien prieš akis jo reakcija: dar spaustuvės 
dažais kvepiančius naujutėlaičius „Varpus“ žmogus suka į dūdelę, paskui 
dar į kitą pusę. „Ar pasiutai?“ – klausiu. Daug metų tuometiniams „miesto 
tėvams“ tarnavęs veikėjas po kurio laiko vis dėlto atsiprašė ir atsistatydino 
iš redkolegijos narių.

O kada buvo įkurta redakcija?
1989 m. spalio 16-ąją. Čia didelis miesto tuometinių vadovų Min-

daugo Stakvilevičiaus ir Povilo Morkūno nuopelnas. Įdomu, kad miesto 
tarybos posėdyje, kuriame toks potvarkis buvo patvirtintas, prieštaraujan-
čių nebuvo.

Tai buvo ypatingi metai visomis prasmėmis. 1989-ųjų vasarą teko pa-
buvoti JAV, kur rinkau medžiagą, skirtą knygai apie sovietmečiu užmirštą 
(neminimą) garsiąją Venclauskių šeimą. Kelionės metu susipažinau beveik 
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Vytauto JONČO nuotraukoje: „Varpų“ redaktoriai, į svečius atvykę rašytojai ir Apygardos 
teismo teisėjai prie „Varpams“ skirtos memorialinės lentos.  

su visais užatlantėje tuomet gyvenusiais rašytojais, „Varpai“ tapo pirmuoju 
leidiniu, kurie į Lietuvą sugrąžino brangius mūsų tautai vardus.

Iš tos įdomios viešnagės įsiminė ir Amerikos spaudoje sumirgėjusi 
antraštė: „Šiauliai – pirmasis laisvas miestas Sovietų sąjungoje“.

Be kita ko, abu su redaktore Silvija esate ir Lietuvos žurnalistų 
draugijos nariai. 

Taip, nuo 1992-ųjų pradžios. Daug gražių akimirkų tai primena. Kai 
Silvija 1995-aisiais išleido pirmąją pasaulyje knygą apie „vilko vaikus“, 
kolegos įvertino kaip LŽD kūrybinio konkurso laureatę. Dabar ji jau de-
vynių knygų autorė, labiausiai žinoma kaip novelečių meistrė. O kai metų 
pradžioje pagerbiami S. Lozoraičio premijos laureatai, nejučia pagalvoju, 
kad už publicistiką, skelbtą „Varpuose“, žurnale „Lietuvos bajoras“ ir ki-
tur, taipogi jau yra nusipelniusi būti pasiūlyta į premijos nominantes.
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„Varpai“ jau senokai pavadinami unikaliu leidiniu. Žinau, jog vis 
sunkiau juos išleisti, nes šiais laikais ne taip paprasta surasti nesava-
naudišką rėmėją. Ir vis dėlto „Varpai“ suskamba ir Lietuvos rašyto-
jų sąjungos klube gegužyje, ir keliose auditorijose Šiauliuose rudenį. 
Pagirtina, kad jūsų dėka Šiauliuose atsirado memorialinės lentos, 
skirtos „Varpų“ sumanytojui Algirdui Juliui Greimui ir pirmajam re-
daktoriui Kaziui Jankauskui, kad ir gatvė jo vardu pavadinta. Tarp 
„Varpų“ autorių – žymiausi lietuvių literatūros kūrėjai, o literatūrinę 
„Varpų“ premiją jau yra pelnę net 57 almanacho autoriai. Spalio 24-
ąją Šiauliuose paminėjote „Varpų“ atnaujinimo 30-metį. Kuo išskir-
tinė buvo toji diena?

Daug kuo. Tos trys auditorijos, kuriose vyko sukaktuvinės literatū-
rinės valandos, mums jau tradicinės, įprastos. Ir J. Janonio gimnazija, ir 
Apygardos teismas, ir seniausias Lietuvoje šokolado fabrikas „Rūta“. Kar-
tu buvo vilniškiai svečiai – literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai Stasys 
Kašauskas ir Danielius Mušinskas, buvo daug gražių žodžių. Ko gero, la-
biausiai įsiminė, kaip jautriai savo pirmąsias publikacijas „Varpuose“ suti-
ko J. Janonio gimnazijos trys literatės, kaip varpininkų pastangas įvertino 
Lietuvos kultūros fondo pirmininkas (LKF) Hubertas Smilgys ir, žinoma, 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė-Augustinienė. 
Pora žodžių iš LKF vadovo kalbos: „Varpų“ fenomenas priklauso nuo gra-
žaus dueto, ypatingo tandemo – Leono ir Silvijos. Jeigu to gražaus bendra-
vimo tarpusavyje, meilės, pagarbos, rūpestingumo nebūtų, ir almanachas 
nebūtų atgijęs bei po daugybės išbandymų iki šiol leidžiamas.“

Kiek teko patirti, „Varpų“ susitikimus su skaitytojais užbaigiate 
tradiciniu palinkėjimu sau: „Tegu skamba „Varpai“! Prie šių linkėji-
mų prisideda ir Lietuvos žurnalistų draugijos bendruomenė. Būkit!

                                                                      Kalbėjosi
                                   Gražina Viktorija PETROŠIENĖ,
                    Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė
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Jubiliejinio almanacho ketvirtajame viršelyje ypatinga žyma: 
„Atnaujintiems „Varpams“ – 30“.

www.lzdraugija.lt, 2019 m. lapkričio 18 d.
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Valerijonas KANIAUKA

IR PRAEIČIAI, IR ŠIANDIENAI

Jubiliejinis (dvidešimt penktasis) „Lietuvos bajoro“ numeris pra-
dedamas įžanginiu esė „Ką galime ir privalome“. Anot vyriausiojo 
redaktoriaus Leono Peleckio-Kaktavičiaus, pavyzdžiai, kurių žurnalo 
puslapiuose ne vienas, akivaizdžiai patvirtina, ką kiekvienas iš mūsų 
galime ir ko privalome siekti.

Leidinyje daug įdomių tekstų, skirtų ir tolimai praeičiai, ir šian-
dienai.

Į tradicinės anketos klausimus atsako Lietuvos bajorų karališko-
sios sąjungos (LBKS) Garbės bajorė Audronė Musteikienė.
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„Aktualijų“ rubrikoje – keturios svarbios naujienos: LBKS vado 
Perlio Vaisietos inauguracijos iškilmės, informacija apie tai, kad LBKS 
ir jos partnerių pastangomis 2020 metais Griunvalde bus pastatytas pa-
minklas, pasakojimai apie LBKS ir Lietuvos kariuomenės partnerystę 
bei nevyriausybinių organizacijų sąskrydį Dainavos apygardos partiza-
nų vadavietėje.

Rubrikoje „Atmintis“ bajoras Algimantas Daugirdas pasakoja 
apie tai, kaip Belgiją išgelbėjo 1830-1831 m. lenkų ir lietuvių sukili-
mas. O  bajoras Romualdas Baltutis, kurio vaikystė ir jaunystė prabėgo 
tremtyje, ragina pastebėti gerus žmonių darbus, naudingus Lietuvai, 
prisimena rūsčiąsias patirtis. Kad ateinančioms kartoms išliktų tai, ką 
teko patirti mūsų tautiečiams, išgyvenusiems sibirų pragarą, sudarė ta 
tema net šešias knygas, kuriose – šeši šimtai bendraautorių.

„Meno ir istorijos“ rubrikos autoriai – Valdovų rūmų mokslinin-
kai Gintarė Džiaugytė ir dr. Jolanta Karpavičienė („Sugrąžintas ir su-
grįžtantis Daukantas“), dr. Vydas Dolinskas, pasakojantis apie Vilniuje 
prisimintą Liublino uniją, bei Eimantas Gudas („Mūro istorijos. Nyks-
tantis Abiejų Tautų Respublikų paveldas“).

Rubrikoje „Mes ir pasaulis“ – du išskirtiniai pasakojimai:  „Marija 
Amalija Saksė – Ispanijos karalienė ir Lietuvos princesė“ ir „Lietuviai 
– ne žydšaudžių tauta“. Pastarasis tekstas – apie taurią architekto bajo-
ro Tauro Budzio iniciatyvą, pagerbiant tuos, kurie rūsčiomis pasirinki-
mo aplinkybėmis išliko tikrais žmonėmis. Jis sukūrė išskirtinį ženklą 
žydus gelbėjusiems lietuviams, kurį tvirtina jų amžino poilsio vietose.

Bajorijai ir šiandienai skirti du pasakojimai. Pirmasis – apie Tau-
ragės industrinį parką, kuris yra puikiausias pavyzdys, kaip idėja ir 
nuoseklus darbas gali keisti regioną. Antrasis – Virginijos Šiukščienės 
straipsnis apie bajorų Okuličių dviejų kartų dovanas Šiaulių „Aušros“ 
muziejui. Sužinojęs apie dar tarpukariu tėvo įteiktą brangią dovaną 
muziejui, sūnus keletą dešimtmečių kauptą kolekciją paskyrė tam pa-
čiam muziejui.

„Mokslo“ rubriką atstovauja dr. doc. Jūratė Čirūnaitė, nagrinėjanti, 
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kokiais vardais vadino Gardino pavieto vyrus 1567 metų dokumente.
Bajorų kūrybos puslapiuose – vienos žinomiausių Lietuvoje no-

velečių rašytojų Silvijos Peleckienės nauji kūriniai ir Jadvygos Tautke-
vičiūtės-Šimkienės keturios tikros istorijos. 

Regina Vaišvilienė recenzuoja bajorės Birutės Margaritos Griš-
kevičienės atsiminimų knygą „Lemties galia“. Gilinantis į dar vienos 
giminės istoriją, malonu prisiliesti prie tikrų vertybių: ne tik bajoras 
tėvas buvo doras, iškilus žmogus, bet ir dukra gydytoja visą gyvenimą 
stengėsi išlikti prasmingo gyvenimo pavyzdžiu.

Rubrika „Bajorai – menininkai“ skirta broliams Bogdanams – 
skulptoriui profesoriui, LBKS signatarui Konstantinui ir mažiau žino-
mam, tačiau talentingam muzikui Aleksandrui. Pasakojimo „Žeimių 
dvaras prisimena žymius brolius“ autoriai – Marius Glinskas ir Kazi-
mieras Mackevičius.

Neeilinė giminės istorija – Karilės Vaitkutės (JAV)  pasakojimuo-
se „Stanley Balzekas, Jr. – Lietuvos bajorų palikuonis“ ir „S. Balzekas, 
Jr. – „Metų žmogus“.

Rubrikoje „Atgarsiai“ – dvi informacijos: „Vilniaus krašto bajorų 
sąjunga pasveikino Vroclavo bajorus“ ir „Medalis – Valdui Adamkui“.

Kitais metais 90-mečio jubiliejų pažymėsiančios bajorės Irenos 
Antaninos Suveizdienės pasakojimas suintriguoja jau pačiu pavadi-
nimu – „Sunku įdomiai gyventi“. Čia ir pavyzdys, kaip reikia dirbti, 
tvarkytis, gerbti vieniems kitus, nepavydėti ir būti vieningais.

Doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė savo laiške redakcijai kreipiasi į žur-
nalo skaitytojus ir prašo prisidėti lėšomis prie paminklo Reformacijos 
ir lietuviškos raštijos pradininkams.

Žurnalą tradiciškai užbaigia šiemetinių LBKS įvykių ir nuveiktų 
darbų („Kronika“) puslapiai.

Pirmajame žurnalo viršelyje – garsusis Jan Matejko (1838-1893) 
paveikslas „Liublino unija“, ketvirtajame – Jan Rosen. 1831 m. suki-
limo dalyvė grafaitė Emilija Pliaterytė.

www.radikaliai.lt, 2020.02.02
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Jubiliejiniai „Varpai“ ir tarp naujų knygų

Teresė HOKIENĖ
info@snaujienos.lt

Pirmą kartą per ketvirtį amžiaus Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube neįvyko „Varpų“ vakaras. Jis buvo numatytas gegužės 7-ąją. 
Priežastis labai suprantama – karantinas. Tačiau geriausi 2020 metų 
autoriai buvo paskelbti elektroninėje erdvėje.

Na, o kokios įtakos koronavirusas turėjo patiems „Varpų“ leidė-
jams? Lyg ir jokios – ant darbo stalo ne tik jubiliejiniai „Varpai“, bet 
ir abiejų redaktorių naujos knygos. 

Ką skaitytojas ras jubiliejiniame numeryje?

Almanacho viršelyje – kitas skaičius: 42. O jūs ruošėtės pristaty-
ti jubiliejinius „Varpus“. Kokia čia paslaptis?

„Tai – atnaujintų „Varpų“ 40-asis numeris. Kadangi mums buvo 
suteikta teisė pratęsti karo metais išleistų dviejų almanacho knygų 
leidybą, pirmieji numeriai taipogi mūsų“, - sako literatūros almana-
cho „Varpai“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius.

„Kiekvienoje naujoje almanacho knygoje mūsų pirmtaką prime-
na rubrika „Senųjų „Varpų“ skambesys“. Tai dar viena sąsaja su se-
naisiais“, - patikslina redaktorė Silvija Peleckienė.

Karantinas, regis, neišmušė iš vėžių varpininkų, kuriems nuo 
1989 metų darbo diena panaši – tekstų redagavimas ir ruošimas 
spaudai, pokalbiai su esamais ir būsimais autoriais, maketo peržiūra, 
korektūros klaidų taisymas ir t. t. Tiesa, nuo 1995 metų Rašytojų są-
jungoje vykstantys „Varpų“ vakarai turi mažiausiai vieną privalumą – 
čia betarpiškai susitinkama su autoriais. Dabar tenka daug ką patikėti 
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el. paštui. Kita vertus, kai jo nebuvo, kur kas ilgesnis kelias laukdavo 
tarp autorių ir redaktorių.

Kas gi laukia skaitytojo naujausiame – jubiliejiniame numery-
je? Kaip ir dera tikriems miesto patriotams, pradėkime nuo su Šiau-
liais susijusių publikacijų. Tai – bent trys studijos: Jono Nekrašiaus 
„Knygų leidyba tarpukaryje Šiauliuose“, Vytenio Rimkaus „Liaudies 
menas šiuolaikinės kultūros erdvėse“, L. Peleckio-Kaktavičiaus „Ra-
šytojai – Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai“. 

„Varpų“ svetainės“ svečias – Šiauliuose gimęs žymusis kino ir 
teatro aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos lau-
reatas Regimantas Adomaitis. Čia ir intriguojantis pokalbis su šiau-
liečiams gerai pažįstamu dailininku Jonu Daniliausku, savo tapybos 
darbus ne kartą rodžiusiu „Laiptų“ galerijoje, pastoviai dalyvaujančiu 
tenykščiuose pleneruose, bei Šiaulių krašto autorių Vytauto Almanio 
ir Dariaus Rekio kūryba. 

„Ką byloja bokštų varpai“ – taip vadinasi profesoriaus Liberto 
Klimkos esė, apžvelgianti seniausius ir įdomiausius Lietuvos varpus 
kultūroje ir istorijoje, liejybos paveldą, visapusiškai aptarianti varpų 
ypatybes ir vertę. 

Rubrikai „Labai atviras pokalbis“ atstovauja šiuo metu užsienyje 
gyvenanti rašytoja Neringa Abrutytė, tvirtinanti, jog „emigracija yra 
emigracija – niekam tu ten nereikalingas“. Irena Litvinaitė-Avyžienė 
prisimena savo vyrą, iš Šiaulių krašto kilusį žymųjį prozininką Joną 
Avyžių. Filosofijos daktaro Andriaus Konickio studija skirta šiuolai-
kiniams Žemaitijos poetams. Plačiai pristatomi Plungės bibliofilai, 
visoje Lietuvoje garsėjantys savo įdomia veikla. Lietuvos žydų istori-
jos metams skirtas menotyrininkės Onos Gaidamavičiūtės straipsnis. 
Skaitytojus turėtų sudominti Aldonos Elenos Puišytės poema „Ma-
nuskriptų ženklai“, Juozo Šikšnelio ir Emilijos Liegutės proza, na 
ir, žinoma, Henriko Radausko nerimti ir rimti eilėraščiai, atkeliavę į 
jubiliejinių „Varpų“ puslapius iš 1944 metų „Varpų“. 

Naujausiąjį almanacho numerį puošia J. Daniliausko drobės 
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„Balti arkliai“ ir „Besiklausanti bičių dūzgimo“. Dera pagirti ir dizai-
nerį Liudą Nekrošių bei „Neoprinto“ spaustuvę – tokį leidinį malonu 
ne tik skaityti, bet ir paimti į rankas.

Nueitas ilgas, pavyzdžio neturintis kelias.

Dešimtoji S. Peleckienės knyga – 
vieno gyvenimo istorija

Birželio paskutinę savaitę pasaulį išvydo dar viena prozininkės 
S. Peleckienės knyga, jau dešimtoji.

Knygoje „Neužmiršk manęs...“ persipynę vienos giminės gyve-
nimai ir likimai. 

Jie ganėtinai skaudūs, ypač pagrindinės herojės, kurios ankstyva 
mirtis verčia vis iš naujo prisiminti tai, kas jau praėjo ir kas galėjo 
būti kitaip.

Kad S. Peleckienė yra subtilios prozos meistrė, jau spėjome įsi-
tikinti ankstesnėse jos knygose. Į tai yra atkreipę dėmesį tokie litera-
tūros grandai, kaip Mykolas Sluckis, Jonas Mikelinskas, Algimantas 
Baltakis, Petras Bražėnas, Viktoras Rudžianskas ir kt.

Nors tai ne novelečių (kurių pripažinta kūrėja yra) knyga, jos 
puslapiai ypatingi. Subtili sakinio plastika, romantiška, preciziška 
maniera – tai, kas išskiria. Kiekvienas žodis neatsitiktinis, turintis 
savo vietą, išieškotas. Be kita ko, autorė – puiki psichologė, ne kie-
kvienas sugeba taip giliai pažvelgti į žmogaus vidų. O svarbiausia 
– daug skausmo sutalpintuose knygos puslapiuose laimi šviesa ir 
skaidrumas.

Silvijai ne tik pavyko suintriguoti skaitytoją, bet ir atskleisti to-
kius žmonių tarpusavio santykius, kurie šį pasaulį nušviečia ypatin-
gomis spalvomis. Jautriai atskleidžiami moters ir su šia istorija susi-
jusių žmonių gyvenimai ir sopuliai. Autorė subtiliai apžvelgia sudė-
tingas moters meilės, praradimų temas, klausia, kas yra teisingumas, 
žmogiškumas, atleidimas. Taip sukuriamas pulsuojantis pasakojimas 
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apie žmogaus gyvenimą ir likimą.
Anot recenzento Algimanto Lyvos, išlikdama savita ir be žalingų 

postmodernistinių įtakų, autorė puoselėja ir tęsia lietuvių literatūros 
tradicijas.

Naujausioms knygoms – dvi solidžios recenzijos

Naujausios L. Peleckio-Kaktavičiaus knygos – romanas „Šuns 
plaukai“ (2019) ir „Raudona kėdė fontano viduryje“ (novelės ir ap-
sakymai, 2020). 

Romane – dviejų giminių istorija, prasidedanti XX a. pradžioje ir 
siekianti šiuos laikus. Pagrindinis kūrinio herojus filosofijos daktaras 
Selemonas Davulis – padorus, tačiau neryžtingas, pusiaukelės žmo-
gus, kuriam sovietmetis atėmė apetitą gyvenimui. Su juo susijusių 
asmenų gyvenimus ir likimus daugiau ar mažiau keitė  ar tiesiog luo-
šino ne tik laikmetis ir atsitiktinės aplinkybės, bet ir sutikti žmonės, 
o kartais artimieji. 

Čia daugiau nelaimingųjų nei laimingųjų, tačiau mirštančio se-
niausio herojaus lūpomis ištarti paskutiniai žodžiai nuteikia daugiau 
ar mažiau viltingai.

Novelėms ir apsakymams būdinga intriguojanti fabula ir prasmės 
paslaptis. Nevengiama skaudžių dalykų, dramatiškumo. Ne vieno he-
rojaus komplikuotas dvasinis pasaulis, prigimties dvilypumas. Kūri-
niuose nemažai ironijos, subtilios satyros elementų. Tarp autoriaus 
išgalvotų herojų – ir viena kita praeityje gyvenusi istorinė asmenybė. 
Dar daugiau – šiauliečiai tarp jų neabejotinai atpažins personažus, 
kurie pasitarnavo juos įamžinant rašytojo plunksna.

Paskutinė naujiena: „Naujosios Romuvos“ naujausiame nume-
ryje (2020, nr.2) – dvi didelės recenzijos, skirtos šioms knygoms. Jų 
autoriai – Vilniaus universiteto humanitarinių  mokslų daktarė doc. 
Dalia Čiočytė ir akademikas Vytautas Martinkus. Jose – gili, visapu-
siška kūrinių literatūrologinė-filosofinė analizė, labai solidus, įspū-
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dingas tų knygų įvertinimas.
Beje, „Raudona kėdė fontano viduryje“ – 38-oji L. Peleckio-

Kaktavičiaus išleista knyga.

Vienintelė Lietuvoje

Leonas ir Silvija  – vienintelė Lietuvoje šeima, kurios ir vieno, 
ir kito kūrybinės pastangos įvertintos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2018 ir 2019 m.). Be to, 
abu jie Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatai (2013 ir 
2017 m.).

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2020 m. liepos 4 d.

Olgos POSAŠKOVOS nuotraukoje: Silvija Peleckienė, tik ką pagerbta Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu. Apdovanojimą įteikė Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis. 2019 m. kovo 30 d.
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JAU SKAMBA RUDENINIAI „VARPAI“

Teresė HOKIENĖ

Šįkart visu mėnesiu anksčiau prenumeratorius ir kitus skaitytojus 
pradžiugins literatūros almanachas „Varpai“. Pavartykime redakciją 
pasiekusį naujausią, dar spaustuvės dažais kvepiantį 43-iąjį leidinio 
numerį.

Šiauliams brangios asmenybės

Nors leidinys respublikinis, šis „Varpų“ tomas ypač daug dėme-
sio paskyrė Šiauliams ir mūsų kraštui. Tai akivaizdu jau iš viršelių, 
kuriuose – skulptoriaus profesoriaus Aloyzo Toleikio kūriniai: pirma-
jame – pėsčiųjų bulvare apsigyvenusi bronzinė „Mergaitė su dūdelė-
mis“, ketvirtajame – dekoratyvinė skulptūra, puošusi senąją Šiaulių 
autobusų stotį. O almanacho puslapiuose – solidi prof. Vytenio Rim-
kaus studija, skirta žymiajam skulptoriui, čia ir 11 jo kūrinių.

Rubrika „2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio me-
tai“ skirta Kazimierui Venclauskiui. Straipsnio „Ir politikas, ir kultū-
ros žmogus, ir didelės šeimos tėvas“ autorius – leidinio vyriausiasis 
redaktorius, rašytojas Leonas Peleckis-Kaktavičius, kurio sovietme-
čiu surinkti atsiminimai, rašyti „į stalčių“, dabar yra aukso vertės. Jei 
ne jis, muziejininkai, bijoję anais laikais rinkti medžiagą apie rūmų, 
kuriuose darbavosi jau sovietmečiu, tikruosius šeimininkus, atėjus ne-
priklausomybei, būtų turėję nedaug galimybių priartinti tuose rūmuo-
se vykusį išskirtinį gyvenimą.

 „Ilgą ir sudėtingą politiko kelią nuėjęs K. Venclauskis 1918 m. 
buvo įvardijamas, kaip realus kandidatas ministro pirmininko parei-
goms. Pirmaisiais nepriklausomybės metais tapo akivaizdžiu Šiaulių 
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lyderiu – pirmuoju burmistru, apskrities valdybos pirmininku, miesto 
savivaldybės tarybos pirmininku. 1922 m. rudenį išrenkamas Lietuvos 
Respublikos Pirmojo Seimo nariu, po poros metų – Antrojo Seimo na-
riu. Tačiau ši talentinga asmenybė ne mažiau įdomi ir kitais aspektais 
– kaip kultūros žmogus ir didelės šeimos tėvas“, - pažymima straips-
nyje.

„Varpų“ svetainės“ svečias – žymus menotyrininkas, teatrologas, 
humanitarinių mokslų daktaras Markas Petuchauskas, - tarpukario il-
gamečio Šiaulių viceburmistro, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino kavalieriaus Samuelio Petuchausko sūnus. Publikacijoje 
„Gyvenimas buvo dosnus susitikimais su asmenybėmis“ ypač daug 
anuometinių  Šiaulių, taipogi mūsų mieste gimusių ir iki tarptautinio 
lygio išaugusių menininkų vardų. Čia ir holokausto tema, dešimties-
trylikos metų berniuko išgyvenimai nacistiniame lageryje, sovietinio 
ir posovietinio antisemitizmo gūsiai. Ir dar viena padėka tiems lietu-
viams, kurie, rizikuodami savo ir artimųjų gyvybėmis, ištiesė pagal-
bos ranką, ištrūkus iš geto. Ypatingi nuopelnai priklauso talentingajai 
Sondeckių šeimai.

Atsiminimai ir meninė kūryba

Rubrika „Pirmųjų „Varpų“ autoriai“ skirta žymiajam teatro re-
žisieriui, kūrybinio kelio pradžioje susijusiam ir su Šiaulių dramos 
teatru, Juozui Miltiniui, tvirtinusiam, jog „svarbiausia tai, ką menas 
palieka žmogaus sieloje“. Atsiminimų autorė – Irena Litvinaitė-Avy-
žienė.

Šiaulių krašto kūrėja Julija Almanis siūlo skaitytojams  eilėraščių 
ciklą. Prozos puslapiuose – L. Peleckio-Kaktavičiaus novelės ir Algi-
manto Lyvos vizijos.

2020-ieji – poeto Pauliaus Širvio 100-mečio metai. Tai – unika-
li, legendinė asmenybė, kūrėjas, atlaikęs visus laiko išbandymus: yra 
skaitomas, pakartotinai leidžiamos jo knygos. Jam skirti kraštiečių, 
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vaikystės draugų, buvusių bendradarbių, rašytojų ir kitų gyvenimo 
kelyje sutiktų žmonių prisiminimai, kuriuos parengė Alfas Pakėnas.

Dėmesio vertas rašytojo žemaičio Stasio Kašausko pasakojimas 
apie šviesios atminties žemaitį – Belgijoje gyvenusį originalų prozi-
ninką Eduardą Cinzą, jo ryšius su Lietuva ir Žemaitija. 

Su lietuviško ekslibriso tyrinėtoju ir kolekcininku Vitoliu Enriku 
Vengriu supažindina šiaulietis Jonas Nekrašius, be kita ko, žinomas ir 
kaip šitos srities žinovas bei puoselėtojas. 

Išskirtinė almanacho medžiaga – Antano Smetonos „Lietuva 
prieš mirtiną pavojų“. Šie Lietuvos Respublikos Prezidento atsimini-
mai Šiaulius pasiekė L. Peleckiui-Kaktavičiui rašant monografiją apie 
Vytautą Alantą, kuris, redaguodamas „Lietuvos aidą“, kasdien susiti-
kinėjo su A. Smetona. Juos rašytojo archyve rado kūrėjo našlė Irena. 
Atsiminimai paties Prezidento ranka užrašyti 1940 m. liepos 1-25 d. 
Šveicarijoje, tik ką atvykus iš Lietuvos. Juose – Lietuva prieš mirtiną 
pavojų, betarpiškas liudijimas, kokios buvo paskutinės Lietuvos ne-
priklausomybės valandos.

O į pirmųjų „Varpų“ puslapius sugrąžina talentingo poeto ir vertė-
jo Henriko Radausko 1944 m. atlikti Paul Verlaine eilėraščių vertimai.

Leidinys iliustruotas retomis nuotraukomis.
Naujausias „Varpų“ numeris dar kartą įrodo, jog almanachas yra 

gerose rankose. Dera pagirti ir „Neoprinto“ spaustuvę bei dizainerį 
Liudą Nekrošių – tokį leidinį malonu paimti į rankas.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2020 m. rugsėjo 4 d.
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NUO DIDŽIAUSIO METŲ ĮVYKIO
IKI TOLIMOS PRAEITIES AKIMIRKŲ

Darius ČERNIUS

Tik ką baigtas spausdinti Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos 
(LBKS) istorijos ir kultūros žurnalas „Lietuvos bajoras“, redaguoja-
mas ir spausdinamas Šiauliuose. Šiemetinis numeris – jau 26-tas.

„Pagarba siekiantiems aukštesnių tikslų“, - taip savo skiltį pava-
dino vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius, pažymėda-
mas, jog didžiausias metų įvykis – Lietuvos bajorų karališkosios sąjun-
gos ir partnerių (visų pirma – Lietuvos kariškių) pastangomis Žalgirio 
mūšio lauke pastatytas paminklas. Bajoriška iniciatyva susilaukė ypa-
tingo dėmesio – skulptūros atidengimas įgavo valstybinį mastą. Pa-
minkliniame akmenyje iškaltą užrašą „Nuo lietuvių tautos už bendrą 
pergalę“ kartojo ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos vadovai.

„Daug didelių ir mažesnių darbų yra nuveikę mūsų bendruomenės 
nariai. Pagarba kiekvienam, kuris siekia aukštesnio tikslo, ypač tam, 
kuris tai daro tyliai, be reklamos, kaip ir dera tikram bajorui“, - įsidė-
mėtini redaktoriaus žodžiai.

Į dešimt tradicinių „Lietuvos bajoro“ anketos klausimų atsako ra-
šytoja, 400 dainų tekstų autorė, LBKS Garbės bajorė Dalia Teišerskytė.

„Aktualijų“ rubrikoje – Enrikos Musteikytės pasakojimai – „Pa-
lydos į Žalgirio mūšio lauką“ ir „Žalgirio mūšio pergalės valstybinis 
minėjimas“, iliustruoti dabar jau istorinėmis nuotraukomis.

Praėjusį rudenį anapilin išėjusį pirmąjį LBKS vadą dr. Joną Stankų 
prisimena jo dukra Dalila ir bendražygiai – Eugenijus Čerškus, Indrė 
Chmieliauskaitė-Makarskienė ir Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Čia – ne 
tik prisiminimai apie šį iškilų žmogų, bet ir nemažai vertingos infor-
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macijos apie Sąjungos pirmuosius žingsnius bei asmenybes, atkūrusias 
kilmingųjų organizaciją.

„Nuo Sacro iki Profano“, - toks paslaptingas Daivos Mitrulevičiū-
tės pasakojimo pavadinimas, kuris nukelia į Valdovų rūmus, į juose iki 
rugsėjo 27-osios veikusią išskirtinę tarptautinę parodą, kurioje rodyta 
Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano. Tai – paroda apie stilisti-
nius, techninius ir ypač siužetinius pokyčius dailėje, baigiantis vidu-
ramžiams ir žengiant į ankstyvuosius Naujuosius laikus.

Visi trys istorijai ir šiandienai skirti pasakojimai susiję su Rieta-
vu. Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas 
pristato Rietavo Genius Loci (vietos dvasią), Vytauto Didžiojo uni-
versiteto mokslininkė prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė atveria 
Rietavo dvaro parko archyvinių tyrimų atodangas, Lietuvos mokslo 
tarybos vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė supažindina su 
Rietavo dvaro oranžerijos likimu. 

Mokslui skirtoje rubrikoje – Evaldo Vailionio studija „LDK val-
dovo/valstybės heraldika XV a. plokštiniuose kokliuose“ ir dr. doc. Jū-
ratės Čirūnaitės straipsnis „Kaip vadino Gardino pavieto moteris 1567 
m. dokumente“.

Literatūrai ir menui skirtuose puslapiuose – dviejų bajorų,  Lietu-
vos rašytojų sąjungos narių – kūryba: Dalios Teišerskytės eilėraščiai ir 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus novelės.

LBKS Garbės bajoras, profesorius emeritas Jurgis Vanagas užbai-
gė dar vieną labai įdomų darbą – knygą „Pliateriai. Asmenybės, veikla, 
paminklai“. Skaitytojus ji pasieks tik kitais metais, o žurnalas supažin-
dina su jos turiniu.

Rubrikoje „Bajorai – menininkai“ – Vilniaus krašto bajorų są-
jungos Garbės vado Kazimiero Mackevičiaus straipsnis „Skulptūroje 
– vitališkumas, drožyboje – gilus Lietuvos istorijos pažinimas“, skir-
tas bajorui dailininkui Pranui Butkevičiui, kurio šimtmečio jubiliejus 
minimas šiemet. 

Savo giminės istoriją pasakoja LBKS signatarė Giedrė Bulotaitė-
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Jurkūnienė. Tekste „Po smiltelę iš atminties gilversmių“ – daug įdo-
maus, įsidėmėtino.

Rubrikoje „Atgarsiai“ – kelių autorių įspūdžiai apie metus vaini-
kuojantį pokylį Vilniaus rotušėje, iliustruoti ir archyvinėmis nuotrau-
komis.

Apie iš kelių šalių į giminės susitikimą Raseinių rajone suvažia-
vusius net 77 kraujo brolius ir seseris pasakoja Šiauliuose gyvenan-
tis LBKS Garbės bajoras Algimantas Blinstrubas. Susitikimo dalyviai 
vienbalsiai nutarė senojo dvaro vietoje, Blinstrubiškėse, pastatyti pa-
minklinį atminimo akmenį.

LBKS įvykių kroniką parengė Audronė Musteikienė.
Žurnalas gausiai ir labai skoningai iliustruotas. Atskiro pagyrimo 

verta „Saulės Titnago“ spaustuvė: tokį leidinį ir į rankas malonu paim-
ti, ir pačiam  neatlaidžiausiam skaitytojui pasiūlyti. Tikrai bajoriškas 
leidinys.

Pirmajame žurnalo viršelyje – LBKS ir partnerių pastangomis 
Žalgirio mūšio lauke pastatytas paminklas (skulptorius – Valentinas 
Šimonėlis), jo atidengimo, dalyvaujant Lietuvos ir Lenkijos vadovams, 
akimirka, ketvirtajame – marmurinis Belgijos meistrų darbo altorius su 
kunigaikščio Irenėjaus Oginskio skulptūra Rietavo šventovėje (skulp-
torius – Pjeras Armandas Katje). 

„Draugo“ (JAV) šeštadieninis priedas „Kultūra“, 2020 m. gruodžio 12 d.
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Buvusios lietuvių literatūros mokytojos 
Kauno IX pamaininėje vidurinėje mokykloje laiškas
1987.10.08
Mielas Leonai,
Jūsų laišką ir žurnaliuką su eilėraščiais gavau. Labai ačiū, kad 
neužmirštat pensininkės.
Į Jūsų sumanymą rašyti apybraižą apie mus su seseria Jums pa-
tarčiau – apie mane iš viso nėra ko rašyti. Dirbau, kaip sugebėjau, 
mylėjau mokinius ir esu laiminga, kada jau niekam netinku, kad 
jie mane maloniai mini. Jokių nuopelnų nei tautai, nei valstybei 
neturiu. Mano sesuo studijavo anksčiau, ir jai teko klausyti senųjų 
profesorių ir susitikti su dabar jau praeitin nuėjusiais rašytojais. 
Ji, kai susitiksite, gal ir turės ką Jums papasakoti ar suras nuotrau-
kų. Ji vertusi yra ir daugiau, daugiausia iš prancūzų k.
Aš norėčiau Jus suvesti su vienu labai įdomiu žmogumi – Birute 
Jonynaite-Andriejeviene. Ji yra žymaus Lietuvos istoriko prof. 
Jonyno duktė. Jų šeimoje lankydavosi tų laikų žymūs mokslo 
žmonės ir rašytojai, ir kultūros veikėjai. Neabejotinai ji turi ir įdo-
mių nuotraukų. Tik norėčiau iš anksto žinoti, kada Jūs aplankysit 
mus, kad su ja susisiekčiau ir susitarčiau.
Apie save ką galėčiau parašyti? Mėnesį gulėjau ligoninėj, dabar 
ieškau vaistų ir vėl gulsiu į ligoninę. Dažnai išvažiuoju pas dukrą 
į Jonavą, o ir į ligoninę gulu Jonavoj. Taip kad būtinai turiu žinoti, 
kada Jūs atvyksit.
Prašau sveikinti nuo manęs  Jūsų simpatingąją žmoną ir talentin-
gąjį Mindaugėlį.
Jūsų Marija Dabrilaitė

*
Literatūra ir menas
1988.05.20
Gerbiamas Leonai,
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Jūsų parengtas interviu su „paryžiete“ Genovaite Kačiuškiene la-
bai įdomus, vertingas. Spausdinsime, tik ne artimiausiuose nume-
riuose, nes turim daug paruoštų medžiagų.
Literatūros ir kritikos sk. redaktorius    A.(lfredas) Guščius

*
1988.09.08
Gerb. drauge,
Jūsų papildymo prie straipsnio „Paryžiuje nori kalbėti lietuviškai“ 
negalėjome prijungti dėl vietos stokos, be to, straipsnis jau buvo su-
rinktas spaustuvėje. Siūlytume išplėsti tą intarpą apie Denizą Jakoz 
iki nedidelio straipsnelio – 3-4 mašinraščio puslapių.
Su pagarba –
Redaktoriaus pavaduotojas    L.(eonidas)  Jacinevičius

*
1989.07.25
Gerbiamasis.
Labai Jums ačiū. Pokalbį su V. Sruogiene spausdinsime kaip galėda-
mi greičiau. Kitus Jūsų minėtus tekstus taip pat mielai „įsigytume“, 
tik pora pastabų: 1) norėtume turėti monopolį, 2) optimali apimtis 
būtų 5-7 mašinraščio puslapiai. Beje, galbūt Jūs galėtumėte ta pačia 
proga pasirūpinti ir iliustracijomis. Iš anksto dėkoju.
Su pagarba –
Lit. kritikos sk. korespondentas    Aurelijus Katkevičius

*
1992.03.03, Kaunas
Mielas Leonai,
jau galima pasveikinti su pavasariu ir palinkėti geros saulės ir darbin-
gos nuotaikos.
Su spalvota „Velniovara“ nieko neišėjo, o dabar leisti spalvotą lai-
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kraštį neapsimoka ir ekonomiškai, todėl rašinį apie „Lietuvę, kurią 
sveikino karalienė“ įdėjau į 2-ąjį numerį, kurį jau baigia spausdinti.
Pradėjau leisti papildomai „Velniovaros“ priedą „Dosjė“. Pirmasis 
numeris išėjo. Gal pavyko gauti? Noriu pakviesti talkon. Tikriausiai 
Tavo archyve yra daug įdomios medžiagos, kuri man tiktų. Būčiau 
dėkingas už talką.
Linkiu sėkmės ir laukiu!
Pagarbiai    L.(aimonas)  Inis

*
Gerb. Leonai,
džiaugiuos, kad prisiminei mane ir parašei laiškutį. Gera naujie-
na, jog pagaliau bus atidengtas paminklas Motinai. Tikiu, kad 
tai simboliška. Pasistengsiu, kad iš mūsų pusės būtų atitinkama 
pagarba, reklama, svečiai. Šios iškilmės sutampa su tarptautinių 
Šeimos metų programa. Nors ir pavėluotai, tačiau ir Lietuvoje 
toks metų Komitetas sukuriamas ir man turbūt teks būti jo pir-
mininku.
Taigi, mano palaikymas visuotinas! Parašyk, ko reikia iš mūsų 
pusės.
Reikia aptarti ir knygelės paskleidimą. Manau, kad svarbu ją kuo 
plačiau paskleisti. Aš tuo pasirūpinsiu.
Aptarsime ir stipendijos reikalą.
Parašykite apie savo sumanymus. Kaip sekasi jaunajam literatui? 
Žinoma, dabar leisti knygas sunku, bet nusiminti neverta.
Su linkėjimais –J.(uozas) Nekrošius
1993.III.18

*
USA, Carlisle, MA, 1993.XI.2
Didžiai Gerbiamas Pone Leonai,
iš savo dukrelės Daivos Mongirdaitės-Richardson sužinojau apie 
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Jūsų rašytą laišką jai ir atsiųstą dovaną – Jūsų ir Jūsų sūnaus kūri-
nius. Ji davė ir man juos perskaityti  ir esu laiminga, kad Šiauliai 
turi tokius puikius – kūrybingus žmones, kurie taip sėkmingai 
reiškiasi.
Man teko Jūsų pavardę daug kartų matyti „Lietuvos Aide“. Aš 
norėjau Jus sutikti ir daug ką papasakoti apie Šiaulius, o ypač 
apie Dainus.
Esu gimusi Kaune, bet, kai tėvelį paskyrė Šiaulių apskrities Vals-
tybės kontrolės revizorium, o kiek vėliau jam priskyrė ir Biržų 
apskritį, - teko persikelti į Šiaulius.
Kai Nepriklausoma Lietuva pradėjo parceliuoti didžiulius dva-
rus, jam teko būti vienu iš pagrindinių Komisijos dalyviu-nariu ir 
daug ko jo buvo atsiklausta. Kada parceliavo vieną iš mažesnių 
grafo Zubovo dvarų – Gitarius, buvęs to dvaro prievaizda papa-
sakojo, kad dvaro vardo kaltininkės – gitaros, kuriomis anų laikų 
panelės labai mėgo skambinti. Taip atsirado Gitariai, tačiau anuo-
met niekad nebuvo rašoma, kaip dabar, - Gytariai.
Po dvaro padalinimo kilo klausimas, kaip pavadinti naujus ūkius: 
kaimu, sodybomis ar kitaip. Aplink buvo daug stambesnių ūkių, 
todėl tėvelis davė pasiūlymą – pavadinti vienkiemiais, o kadangi 
tuo metu plačiai skambėjo dirbančio jaunimo dainos, -  Dainų 
vienkiemiais. Jo pasiūlymas buvo priimtas.
Kadangi tėvelis buvo Savanoris-Kūrėjas, jam, kaip ir kitiems, 
buvo pasiūlyta: sklypas Gubernijoje arba 12 ha žemės naujuo-
siuose Dainuose. Jis pasirinko Dainus. 
Kadangi smulkūs ūkeliai negalėjo (ir negalės!) išsilaikyti, tėve-
lis supirko jų keletą ir padarė 30 hektarų pavyzdinį ūkį. Kasmet 
autobusais atvažiuodavo studentai su vadovais iš Dotnuvos, kad 
susipažintų su ūkininkavimo metodais.
Tėvelis gimė Vilniaus krašte. Tikroji pavardė Zaremba, bet tauti-
ninkai spaudė visus sulietuvinti pavardes, tai tėvelis ir „susilietu-
vino“, tapo Liudu Zaramba... Buvo baigęs teisių mokslus Petrapi-
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lyje, įgijęs diplomą su aukso medaliu. Grįžęs Lietuvon, iki I-ojo 
Karo teisėjavo Kruonyje, prie Kauno. Kai šeima traukėsi nuo 
artėjančio fronto į Rusijos gilumą, tėvelį paėmė Caro kariuome-
nėn, ir jis buvo Karo teismo teisėju. Tuoj po revoliucijos su šeima 
grįžo Lietuvon, kur tėvelis, kaip savanoris, išėjo atgaut Lietuvai 
laisvę. Po to kurį laiką dirbo V-e forte, kaip belaisvių štabo vir-
šininkas, paskui Kaune – Krašto apsaugos departamente, iš kur 
jį, kaip jau minėjau, paskyrė Šiaulių ir Biržų apskričių Valstybės 
kontrolės revizorium.
Kai dėl pablogėjusios sveikatos pasiprašė į pensiją, neilgai „atos-
togavo“. Tuometinis Šiaulių apskrities viršininkas Kostas Kalen-
dra (miręs Kanadoj) ėmė prašyti, kad tėvelis padėtų suplanuoti 
ir pravesti Kuršėnų plentą. Atsikalbinėjo, teisinosi, kad kaip pri-
vatus žmogus negali būti tos naujos komisijos vadovas. Ponas 
Kalendra rado išeitį: „Pabūk Šiaulių savivaldybės viršaičiu, kol 
pravesime plentą, o tada eik poilsiaut“. 
Rūpindamasis būsimu plentu, tėvelis labai peršalo, gripas išsivys-
tė į dvigubą plaučių uždegimą ir 1937 m. gegužės 28 d., būdamas 
dar labai jaunas, mirė. Plentas buvo jau prie pabaigos...
Lietuvą lankiau keletą kartų. Mūsų sūnus dr. Romas Buivydas 
dirbo V. Lansbergio štabe bei Vilniaus universitete. 
Labai norėjau Jus sutikt, pasikalbėti, deja, nebuvo lemta. 
Mano dukra Daiva (Mongirdaitė-Richardson) gimė Gitarių dvaro 
Dainų vienkiemyje. Tai yra Dainuose, šalia kurių Jūs dabar gyve-
nate. Kad yra gabi dainavimui, dar visai mažytė atkreipė dėmesį 
Vokietijoje. Amerikoje baigė Bostono universitetą. Dainavo Bos-
tone ir Čikagoje, Lietuvių ir Čikagos Operose pagrindines roles.
Atleiskite, kad, būdama nepažįstama, drįstu trukdyti Jūsų laiką.
Linkiu Jums ir sūnui sėkmės ir laimės visuose Jūsų darbuose.
Jūsų Aldona Zarembaitė-Mongirdienė-Buivydienė

*
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Mielas Leonai,
to, ką Tu Lietuvai nuveikei per pastarąjį dešimtmetį, nuoširdžiau-
siai pavydžiu. Ačiū! Te gražiai ir sveikatingai plunksna, širdies 
vedina, krebždės ir naujajame amžiuje. Linkėjimai abiems su 
žmonele, - Gediminas Griškevičius Palangoje,
2001.VII.30

*
Vilnius, 2004.09.10
Gerb. p. Leonai,
labai Jums ačiū už almanachą „Varpai“. Perskaičiau visą tomą su 
dideliu įdomumu, ir jis padarė man labai gerą įspūdį, kaip aukštos 
kalbos ir turinio kultūros leidinys. Tokiu leidiniu galima didžiuo-
tis ir lieka tiktai palinkėti Jums ir Silvijai geriausios visokeriopos 
kloties Jūsų sėkmingoje veikloje.
Dėkoju taipogi už pakvietimą į jubiliejinį „Varpų“ vakarą.
Nuoširdžiai sveikinu su švente ir linkiu kuo gražiau ją atšvęsti. 
Visi tinkami tai progai žodžiai, esu tikra, bus pasakyti, ir aš prie 
jų prisijungiu.
Su geriausiais linkėjimais visam „Varpų“ kolektyvui
Elga Borutienė
P. S. Turiu 1944 metų „Varpus“.

*
2006.01.02
Ponas Leonai,
Pirmiausiai dėkojame už rūpinimąsi mūsų Tėvo atminimu Šiau-
liuose. Mes esame buvę Kazio Jankausko gatvėje ir nusifotogra-
favome prie atminimo lentos miesto centre. Dėkojame, kad tas 
rūpestis tęsiasi.
Aš jau pradėjau savo rašinį. Svarbiausia, kad iš to būtų naudos.
Ateityje, manau, ir toliau bendrausime. 



161
LAIŠKAI

Sėkmės Jūsų sumanymuose ir darbuose.
Aleksandras (Jankauskas)

*
Mielas Leonai,
Tavo laiškelis su kvietimu bendradarbiauti VARPUOSE buvo 
man malonus netikėtumas. Kreipeisi į mane tuo metu, kada bai-
giu pagrįsti, kuo man svarbus yra mano nereikšmingumas (visur, 
išskyrus šeimą), kuo svarbi yra man galimybė priklausyti vien 
nuo savo (ir Dievo) valios, kuo man bus vertingas užsimezgantis 
mano anonimiškumas.
Net pagalvojau: ar tik Leonas nebandys tą skvarbią mano filoso-
fiją sugriauti?
Nereikia.
Bendrauti – reikia.
Džiaugiuosi Tavo darbais, tvirtumu įsitikinimuos, kuriuos neį-
veiks jokie išrinktųjų barškėjimai apie savo reikšmingumą, jokie 
narcisizmo apologetai.
Galėsiu Tau patikėti eilėraščių, o gal ir tris mažąsias poemas. Ga-
lėčiau parodyti ir savo romano antrojo tomo fragmentą...
Matysim.
O dėl Tavo klausimų – užduok: pabandysiu atsakyti.
Stiprybės Tau ir kūrybinės sėkmės!
Perduok švelnius linkėjimus savo Prisiegai. Robertas (Keturakis)
2006 vasario 15, Kaunas

 *
2008.11.30 (el. p.)
Mielas Leonai,
J. Zenkevičius rašė angliškai maždaug taip: „Lietuvos bajorą“ gavau. 
Padėka redaktoriui. Gražus leidinys, man jis labai patiko“ (žurnale 
per kelis numerius spausdinome profesoriaus Jerzy Ženkiewicz  iš To-
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runės, M. Koperniko universiteto  parengtą 1919-1939 metų Lietuvos 
dvarų ir dvarelių bei jų savininkų sąrašą, kurį į lietuvių kalbą išvertė 
Čikagoje gyvenantis bičiulis Vytautas Osvaldas Virkau – L. P.-K.).
Tame pat laiške aprašė prezidento Adamkaus apsilankymą Torunėje, 
kur universitete jam buvo suteiktas garbės daktaro vardas, o Zenkevi-
čius taip pat buvo pakviestas sėdėti ant podiumo.
Maždaug tuo pat metu, kai radau jo sudarytą sąrašą tinklalapyje, Zen-
kevičius skambino mano pusbroliui Algirdui Neveravičiui į Panevėžį, 
prašė, kai atvažiuos į Lietuvą,  pagalbos. Algirdas rašė: „Aš, aišku, 
sutikau. 2005 m. rugpjūčio pabaigoje atvažiavo su sūnumi. Palydėjau 
į Šaukotą, kur jo giminės šaknys. Jis ten rado porą jį dominančių ant-
kapių ir paminklų. Iš ten nuvažiavom į Šiluvą, Tytuvėnus, Burbiškį... 
Kadangi mano tėvai daug ką pažinojo, tai ir aš daug ką sužinojau, nes 
buvau gan smalsus. Todėl kai ką galėjau ir jam papasakoti“.
Algirdo Neveravičiaus dėdė  buvo rašytojas/vertėjas Fabijonas Neve-
ravičius, miręs Londone. Kadangi Neveravičių giminė, kilusi iš Ra-
seinių apylinkių, seni Lietuvos bajorai, gal Algirdas galėtų kiek smul-
kiau papasakoti apie Fabijoną Neveravičių? Dvidešimto amžiaus 
pradžioje/viduryje dar nebuvo tiek daug bajorų, mokančių lietuviškai 
kaip jis. Gal tiktų „Lietuvos bajorui“?
Tikriausiai tęsi tą Zenkevičiaus sąrašą toliau. Nelengva buvo kai ku-
rias vietoves atstatyti lietuviškai. O štai kai kurie atvejai, kur pavar-
dės neturi jokių lietuviškų pradmenų. (...) Choisel de Gauffier – jo-
kiu būdu nelietuvinkit. Prieš Prancūzijos revoliuciją jis atsikraustė į 
Lietuvą. Pastatė labai gražius rūmus, kurie dar stovi, gerai prižiūrimi. 
Kas juose dabar, nežinau. Pats grafas buvo labai negražus, bet tai ne-
sudarė jam sunkumų susirasti Lietuvoje labai gražią žmoną.
Lauke sninga, laukiam žiemos.
Širdingai,
Vytautas (O. Virkau)

*
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2016.05.02 (el. p.)
Mielas Leonai,
taip jau atsitiko, jog atsidaręs savo paštą, kad parašyčiau Tamstai 
laišką, radau klausimą, kurį šviesios atminties E. Matuzevičius 
vadino taktišku priminimu stokojantiems kultūros. Kada nors pa-
pasakosiu apie visam gyvenimui įsiminusią tikro inteligento pa-
moką. Deja, išmokau tik silpnam trejetukui... O pranešti norėjau 
ne tik tai, kad banderolę gavau, bet kad ir beveik pusę jos perskai-
čiau. Bus apie ką pašnekėti jubiliejinės popietės dalyviams. Vėl 
deja: entuziastingai ir su dėkingumu priėmęs kvietimą, dabar turiu 
atsiprašydamas pranešti, kad man greičiausiai dalyvauti šventėje 
neteks. Kelios bėdos užgriuvo mane vienu metu. Visą pavasarį 
vargstu su pasiutusiomis stuburo išvaržomis. Dvi savaites vežiojo 
mane reabilitacijai į Santariškes. Nežinau, kaip būtų buvę be jų, 
bet nedidelis pagerėjimas truko neilgai. Per Naujuosius metus bu-
vau gavęs dovanų parai dviem į Druskininkų „Eglės“ sanatoriją. 
Nijolė ir vaikai prišnekino pratęsti tą dieną bent savaitei. Sutikau, 
nors, atvirai šnekant, stebuklais aš jau nebetikiu. Nijolė ėmė rū-
pintis ir gavo tas papildomas dienas nuo 9 iki 13. Tai ir būčiau 
pranešęs savaitgalį. Bet po šeštadienio viskas apsivertė aukštyn 
kojom. Nuvažiavom į sodybą ir, kadangi oras buvo gražus, o iki 
tol prie savo bitelių (turiu keturias išgyvenusias šeimas) nega-
lėjau prieiti, ryžausi bent iš arčiau į jas pažiūrėti, išimti jas nuo 
šalčio saugojusius patalus. To ir užteko. Dabar ant kojų laikausi 
tik olfeno injekcijų dėka. Druskininkų, matyt, tenka atsisakyti: ką 
jie su tokiu lūžena darys? Ar galėsiu tokiu atveju nusigauti iki RS, 
taip pat didelis klausimas. 
Nerašyčiau visko taip smulkiai, jei neprisiminčiau, kad Jūs abu 
esat patyrę dar didesnių negandų. Esam, deja, stuburiniai, išdi-
džiai atsistoję ant dviejų kojų... Beje, neseniai kažkokioje laidoje 
girdėjau, kad ir šunims (jie vis dėlto dar keturkojai) būna stuburo 
išvaržos. Baigiu, kad nepradėtumėt galvoti, jog man ir su galva 
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kažkas negerai... Petras (Bražėnas)

*
2016.05.16 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
dėkoju ir aš Jums – popietė mūsų darbų ir vilčių kalvėje buvo 
puiki.
Dėl rudens? Dar negalėčiau nieko pasakyti. 
Ar jau gavote „Karalienę Luizę“?
A. J. (Arvydas Juozaitis) – pagarbiai

 *
2016.05.30 (el. p.)
Labutis, Leonai,
nepasveikinau Tavęs su Kultūros m-jos medaliu „Nešk šviesą...“, 
sveikinu – nešk šviesą ir viltingai tikėk.
Dėkoju, šiandieną gavau dvi knygas, vieną paskaitinėjusi atiduo-
siu į fondus, kitą pasisavinsiu, kaip paskyrei. Jau mačiau, kad ir aš 
esu kaip veikėja su kadagio šakelėmis – dėkui, įamžinai.
Mes išsiuntėme „Žemaitės paslaptį“, gal jau ir gavai. Važiuoju bir-
želio 2 d. atsiimti Žemaitės premijos į Kelmę.
Praūžė Poezijos pavasario bangos, rimstame, buvo daug visokio 
šurmulio. Gerų dienų – Aldona (Ruseckaitė)

*
2016.06.12 (el. p.)
Sveikas, Leonai,
taigi – kaip ir perskaičiau „Ir dar kartą žodis“, dėkui, kad atsiun-
tėte, bet skaitydama vis šyptelėdavau, jog esi kaip Žemaitė, apie 
kurią sakydavo, jog pavojinga su ja kalbėtis, nes ji gali aprašyti... 
Panašu, bet įdomu, ypač svarbu, kad rašote daug apie Baltakį. 
Kažin kaip jis laikosi? O mano kukli persona irgi įgavo įdomių 
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atspalvių... Tai judu jau tikrai į Nidą nekylate? Kodėl toks nuos-
prendis? 
Dideliausi linkėjimai Silvijai, širdingai Aldona (Ruseckaitė)
PS – penktadienį mačiausi su Elvyra Markevičiūte, ji vaikšto su 
premijiniais batais ir džiūgauja...

*
2016.07.02  11:48 (el. p.)
Gerb. Leonai,
prisiminiau pažadą papildyti savo „spanguoles“. Šią pusiau mis-
tinę kryptį vis dar vystau, tad siunčiu porą naujesnių; jei būtų 
poreikis, galėčiau ir dar pridurti.
Beje, dėl viešnagės Anykščiuose. A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko muziejus, reaguodamas į mano viešą (spaudoje) 
kaltinimą, kad jis užsiima tik praeitimi ir nesisieja su dabarties 
literatūros procesu, sumąstė priiminėti gyvus rašytojus A. Vie-
nuolio-Žukausko name ir J. Biliūno tėviškėje Niūronyse. „Prii-
minėti“ – vadinasi, leisti kurį laiką pagyventi autentiškoje klasikų 
aplinkoje. Šia tema jau kalbėjausi su A. A. Jonynu, jis idėjai su 
džiaugsmu pritaria. Dabar muziejui bene vienintelė problema – 
sutvarkyti bent minimalias komunikacijas, kad gyventojai nebūtų 
pasmerkti vien XIX a. pabaigos-XX a. pradžios buičiai. Kai tik 
paaiškės konkrečios galimybės, iškart pranešiu. 
Sėkmės vasaros žygiuose ir darbuose! Rimantas (Vanagas)

*
2016.07.02 15:16
Sveiki dar kartą,
siunčiu nuotraukėlę, kurios autorius – ukmergietis fotografas Al-
binas Kuliešis. Man ji tokia truputį šėtoniška, taigi – kaip sykis 
prie teksto Kai sumažės, to baisaus rastro gal nebeliks?
Muziejus šiuo metu lieja juodą prakaitą – priiminėja svečių kolo-
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nas ir intensyviai ruošiasi Miesto šventei, kuri įvyks liepos 22-24 
dienomis. Ką tik susiskambinau su direktorium, nutvėriau vedan-
tį ekskursiją prie siauruko. Taigi: kai kuriuose muziejaus valdo-
muose objektuose (Griežionėlėse – L. ir S. Didžiulių sodyboje. 
Niūronyse esančiame Arklio muziejuje, o gal ir Br. Buivydaitės 
muziejėlyje) svečius bus galima priiminėti jau šįmet, kokios ten 
buities etc. sąlygos, konkretizuoti galima pabandyti jau kitos sa-
vaitės pradžioje. Jeigu be tarpininkų – direktoriaus tel. (...).
Gero vėjo! Rimantas

*
Mielas Leonai!
Didžiai esu dėkingas už tokią išsamią biografiją. (Laiškas rašytas, 
perskaičius esė, pokalbių ir atklastų knygą „Ir dar kartą žodis“ 
– L. P.-K.). Gal per daug liaupsių. Esu bjauresnis. Gyvenimas 
išmokė pritildyti liežuvį.
Siunčiu knygą („Balandis ir bandonija“ – L. P.-K.), kurios ne-
mėgstu. Klaidų – gausybė! Supainioto teksto – dar daugiau. Žo-
džiu, pats pamatysi.
Kaip ir visada – stebiuosi Tavo darbštumu. Kito tokio mūsų gyve-
nime ir literatūroje nebus.
Apkabinu, tikėdamasis, kad nustebinsi dar ne vieną kartą.
Ačiū, kad esi.
                                                                       Vladas (Kalvaitis)
2016.07.06.

*
2016.08.05 (el. p.)
Mieli Leonai, Silvija,
štai matote – Jūsų suoliukas Nidos miške tuščias, niekas ant jo 
nesėdėjo, nes Jūsų nebuvo... Tai nevažiavote Nidon? Aš pabuvau 
šįmet 10 dienų, bet, kadangi nieko nerašiau, o ir orai pasitaikė 



167
LAIŠKAI

geri, tai užteko. Iš rašytojų mačiau tik U., su kuriuo į jokias kal-
bas nesileidau, tegul jis sau rūgsta... Tai va. Vis tiek myliu Nidą. 
Gražaus Jums rugpjūčio – Aldona (Ruseckaitė)

*
2016.08.11 (el. p.)
Gerb. Leonai,
džiaugiuosi, kad Jūs nepamirštat ir pagerbiat mūsų dailininkus.
Klausiate apie Petrą Repšį, tikrai mes su juo mokėmės ir sekiau 
visą jo kūrybinį kelią. Turiu daug fotografijų ir jo darbų reproduk-
cijų. Reikės tik atrinkti ir mielai Jums jas atsiųsiu. 
Tegu ir ateityje būna tvirta Jūsų kūrybos vaga.
Rimantas (Dichavičius)

*
2016.11.21 (el. p.)
Ačiū, Gerbiamas Leonai, už prisiminimą ir laišką. Siunčiu prašo-
mų tekstų, gal tiks. Kadangi pats nesugebėsiu to padaryti, portretą 
paprašysiu pasiųsti sūnaus Algimanto. 
Vacys Reimeris

*
2016.12.08 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
Vakar dalyvavau Jūsų knygos apie Genių Procutą pristatyme. Buvo 
malonu pabendrauti su Vilniaus universiteto bibliotekos darbuoto-
jomis ir kitais dalyviais ir pasiklausyti įdomių pasisakymų – ir apie 
knygą, ir apie Genių. Noriu dar kartą atsiprašyti, kad neprisidėjau jo-
kiu tekstu, tačiau, perskaitęs knygą, matau, kad Jūs viską ir už mane 
padarėte ir dar geriau, negu aš būčiau sugebėjęs. Širdingai dėkoju už 
gražiai pavadintą ir gražiai išleistą knygą, kurioje radau ir kitų įdo-
mių momentų – Marijos Paškevičienės užklausimą Geniui dėl tokios 
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daugybės knygų transportavimo (jai tai buvo aktualu, nes su ja irgi 
keitėmės knygomis kone 50 metų), „VU istorijos“ apgailėtiną apsi-
žiopsojimą (apie Bumblauską kaip istoriką turiu savo nuomonę, kuri 
čia užimtų per daug vietos) ir kt. Beje, vieną knygos egzempliorių 
perdaviau Danutei Mikšytei, kuri šiuo metu sirguliuoja. 
O kaip Jūsų sveikata? Labai gaila, kad neteko susitikti, bet tikiuosi, 
kad įveiksite visas žiemos negandas. Dar kartą dėkoju už tokią puikią 
dovaną visiems knygų mylėtojams, linkiu linksmų Kalėdų ir darbin-
gų Naujųjų Metų.
Su pagarba,
Gražvydas (Kirvaitis)

*
2016.12.19 (el. p.)
Sveiki, gerb. Leonai, labai ačiū už sveikinimus. Lauksime susitikimų 
bet kada, netgi neeilinių ir, žinoma, tradicinių – rugsėjo mėnesį. Grei-
mas – tai asmenybė, apie kurią būtina kalbėti, o dar prof. Nastopka. 
Kažkas nerealaus. Ačiū.
Pagarbiai 
Vytautas Kursevičius

*
2016.12.25 (el. p.)
Mielieji,
Ačiū už šviesius kalėdinius linkėjimus, norėčiau grąžinti jų su 
kaupu. Deja, neišsikapstau iš duobės, o tuos porą mėnesių ji dar 
gilesnė nei anksčiau.
Tad linkiu to, kas man šiandien atrodo svarbiausia: būkite su kie-
kvienais gyvenimo kartu metais vis laimingesni, mokėkite bran-
ginti ir tausoti meilę vienas kitam. Kuo ilgiau būkite drauge.
Dėl vėjais nuėjusio pažado  jaučiuosi kaltas, mėginsiu ką nors 
daryti.
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Nuoširdžiai
Vytautas (Martinkus)

*
2016.12.25 (el. p.)
Sveikas Leonai,
malonu užklupti Tavo laiškelį, džiaugtis, kad visi galime švęs-
ti, pasidžiaugdami, jog tai buvo duota, patraukdami pečiais, kad 
nėra sniego. Bet juk tai – nedidelis Dievo ir Gamtos akibrokštu-
kas. Linkiu jų tik tokių mažučių, o didieji teapeina Tave ir Tavo 
kūrybingą šeimą. Ir aš dar truputėlį kūrybingas, tad su džiaugsmu 
atsiliepiu į „Varpų“ kvietimą. Tik norėčiau žinoti, kiek laiko man 
dar likę parengti publikaciją –
vr (Viktoras Rudžianskas)

*
2016.12.25 (el. p.)
Mieli Leonai ir Silvija, ačiū už pasveikinimą. Savo ruožtu linkiu 
Jums šviesių prasidėjusių šv. Kalėdų, sėkmės ir geros sveikatos 
Naujaisiais 2017-ais. Ačiū už viltį, kad galiu būti laukiamas „Var-
puose“, tikiuosi, kad išdrįsiu ką nors ateinančiais metais pasiūlyti. 
Būkite laimingi! Pagarbiai – Raimondas Kašauskas

*
2016.12.26 (el. p.)
Brangūs varpininkai Silvija ir Leonai!
Visados malonu gauti gražius sveikinimus nuo gero linkinčių 
draugų. Labai Jums, mielieji, ačiū!
Linkime ir Jums šviesių ir laimingų Kalėdų ir tokių pat šviesių ir 
laimingų 2017 metų! Apkabiname
Olga ir Grigorijus Kanovičiai
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*
2016.12.27 (el. p.)
Gerb. Kolega ir Ponia!
Ačiū už malonius šventinius sveikinimus ir žinią apie būsimą pu-
blikaciją. Nuoširdžiai linkiu Jums šviesių, kūrybingų 2017-jų!
Vacys Reimeris

*
2016.12.29 (el. p.)
Mieli Bičiuliai
Sigitas Geda 1980 m. rašė: „Kad ir koks pasaulis baisus – griež-
čius reikia augint!“ Linkiu, kad Jūsų puoselėjami „griežčiai“ šei-
mos, kūrybos bei visuose kituose baruose duotų skalsų ir saldų 
derlių! Kad ateinantys Naujieji atneštų daug laimės, daug džiugių 
akimirkų!
Sveikinu su tebesitęsiančiomis Kalėdomis, tik pavėluotai, nes 
įtemptai ravėjau metus verstą savo griežtį (sausio 16 d. keliaus į 
spaustuvę), ir manoji kopūstgalvė kiek pailso. 
Gyvuokime!
Danutė (Sirijos Giraitė)

*
2016.12.29 (el. p.)
Lai ateinantys metai būna dosnūs visomis prasmėmis. Kūrybinės 
ugnelės, sėkmės, sveikatos! 
Vytautas, Julija, Rita Almaniai
2016.12.30 (el. p.)
Ir dar, noriu padėkoti už knygas. Šiandien jos atkeliavo pas tėvus. 
Ačiū labai, nuostabi Kalėdinė ir Naujametinė dovana Gerų, kūry-
bingų Jums ateinančių metų! Rita

*
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Toronto, 2017.01.03
Mielas ir gerbiamas p. Leonai,
čia bus labai trumpas laiškas, nes mano sveikata yra labai pras-
tam stovyje, jei pasitaisys, daugiau parašysiu. Paskutinę 2016 m. 
dieną gavau Jūsų siuntinėlį su taip man brangiom Jūsų knygom 
– „Knygnešys iš Toronto“ ir 35-tu „Varpų“ almanacho numeriu, 
apie mano knygnešystės darbą ir bendrai apie mano gyvenimą 
bei kitus atsiekimus. Kad ir be mano pagalbos (kurios dėl silpnos 
sveikatos daugiau negalėjau suteikti) Jūs parašėte labai įdomią 
mano biografiją, kuri gal ir netiesiogiai, bet manau tikrai paveikė 
Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę suteikti man ordiną „Už 
nuopelnus Lietuvai“. Labai gaila, kad vasario 16 d. negalėsiu at-
skristi, atskris dukra Eglė ir vaikaitis Julius. 
(...) Esu likimui dėkingas, kad teko Jus pažinti. Lai ponas Dievas 
laimina Jūsų šeimą. Ilgų darbingų, sėkmingų metų. 
Genius-Ginutis Procuta

*
2017.01.25 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
vakar klausiausi A. Bumblausko šou iš Nac. bibliotekos – inter-
netu transliavo. (Leisgyvis oponentas buvo Ginas Dabašinskas, 
o ir pritarėjas – man nežinomas istorikas T. Balkutis). Neįsivaiz-
davau tokio baisaus gyvenimo ideologizavimo – tokio būta tik 
komunizmo laikais, tik tada panašios dichotomijos gyvavo. Jis 
atvirai ir tiesiai sakė: „Lietuva yra prorusiška, nes yra antilenkiš-
ka“. Ir: „Tautinio kostiumo nereikia, nes nežinia kokios tautos 
tas kostiumas turi būti“ (...). Jau tik džiaugiausi, kad jis nelietė 
Dainų švenčių (jam jų nereikia, kaip seniau yra sakęs, nes jų nėra 
Lenkijoje). (...) A. J. (Arvydas Juozaitis) pagarbiai

*
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KARALIAUČIUJE KANTAS
2017.01.30 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
karšta siela – taigi noriu pasigirti (tokia egoistiška menininkų sil-
pnybė) –
Vakar buvo puikūs skaitymai – tris valandas. Prisegu nuotraukas 
ir tekstą (tik presai skirtą) kiek pataisytą. Aktoriai ir juokėsi, ir 
plojo. Teatro vadovas Lysenka buvo maloniai nustebintas. Žodžiu 
– sėkmė. Dabar iki vasaros reikia pateikti visiškai sutvarkytą ru-
sišką tekstą. Tai – Kaliningrado muzikinis teatras (bet jie perpus 
tik muzikinis – dramos statomos).
A. (Arvydas Juozaitis) Pagarbiai

*
2017.02.07 (el. p.)
Labai ačiū, gerb. Leonai,
manau, vadų „tinkamumą“ atspindi tai, kokius jie žmones subu-
ria ir išlaiko savo organizacijoje. (Laiškas parašytas, pasveikinus 
naująjį LBKS vadą – L. P.-K.). Džiaugiuosi, kad tarp LBKS narių 
yra tokių kaip Jūs. 
Sėkmės ir kūrybos įkvėpimo Jums!
Pagarbiai,
Perlis (Vaisieta)

*
2017.02.17 (el. p.)
Sveiki, Leonai!
Vakar mudviejų bendras pažįstamas, bajorų Vorotinskių giminės 
atstovas atvežė man krūvą gražių leidinių, - dėkoju! Viskas kultū-
ringa, solidu, vertinga. Turėsiu vakarais ką pastudijuoti.
Mano gyvenime ypatingų naujienų nėra, gal daugiau nemalonu-
mų ir nusivylimų, bet kadangi taip buvo išpranašauta astrologų, 
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stengiuosi per daug nesikrimsti. 
Keletą rytų pavyko paįvairinti žvejyba ant ledo – tai man retas 
malonumas, smegenų ūką vėjas, sniegas ar saulė prapučia taip, 
kad grįžtu kaip kūdikis. O jeigu dar ešeriai kabinas...
Žodžiu, abiem su p. Silvija linkiu šviesaus pavasario!
Nuo Šventosios – Rimantas (Vanagas)

*
2017.02.17 (el. p.)
Sveiki, Leonai,
Su Vasario 16-ąja.
Visą savaitę labai sunkiai kovojau su gripu, pasaulis buvo tamsus 
ir nieko nenorėjau matyti. Vakar ir šiandien jau šviesėliau, kanki-
na kosulys, bet gal įveiksiu ir jį.
Rašykit, jei tik turėsiu sveikatos, ateisiu. (Tai – dėl pavardės įra-
šymo į „Varpų“ vakaro kvietimą – L. P.-K.).
Vietoj apsakymo gal sutvarkysiu Varpams esė, ji būtų apie Vai-
čiulaičio premijos laureatų kalbose, jų pasakytose per premijos 
įteikimą, sąsajas su Vaičiulaičiu (skaičiau tokį pranešimą pernai): 
„Vienuolika Vaičiulaičių: kaip mūsų novelistai Vaičiulaičio pro-
zoje savęs ieškojo“. Mokslo ten nėra, vienas žaismas.
Savo kasdienes menkas jėgas skiriu romano tekstui tvarkyti.
Linkėjimai abiem su Silvija.
Jūsų Vytautas (Martinkus)

*
2017.03.21, Čikaga (el. p.)
Sveiki, prieš kelias dienas iš Lietuvos sugrįžęs Vitolis Vengris at-
siuntė knygos apie mane 3 kopijas. Labai ačiū, vis dar džiaugiuo-
si viršeliu ir kaip ten tas mano „gyvenimas išdėstytas“. Išdalinsiu, 
nes dar yra jos norinčių. (...) Geriausi linkėjimai abiem, taip pat 
Vaclovui. Vytautas (Virkau)
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*
2017.03.23 (el. p.)
Sveikas, Leonai, malonu „girdėti“ paties balsą. Kolei kas padėti 
mažai kuo galiu, nebent pabandyčiau atsakyti į Tavo klausimus. 
Šiandien jau visai pavasaris, gal metas pradėt laukti ir vasaros 
Gražių dienų Tau ir Silvijai. Donaldas (Kajokas)

*
2017.04.01 (el. p.)
Leonai, gerbiamas ir brangus KNYGNEŠY ir VALANČIAUS 
darbų tęsėjau, sveikinu su 50-uoju skaičiumi (turimas omenyje 
50-tasis „Varpų“ premijos laureatas – L. P.-K.). Tiek žmonių pra-
džiuginote.
Vilniuje būtent 3 gegužės būsiu, nes 14.00 svarstom Dainų šven-
tės scenarijų. Gal po posėdžio užeisiu, o gal net prieš. A. J. (Arvy-
das Juozaitis) pagarbiai

*
2017.04.06 (el. p.)
Ačiū už knygas. „Knygnešys iš Toronto“ man buvo netikėtas 
atradimas. Žaviuosi Jūsų ieškotojo aistra. Nuoširdžiai, Kęstutis 
(Nastopka)

*
2017.04.25 (el. p.)
Gerbiamas Leonai, ačiū už kvietimą, ateisiu. Buvo tokia kalba, 
kad pasiūlyčiau „Varpams“ apsakymų. Dabar turiu paruošęs, net 
atspausdinęs keletą. Gal Jums įduoti susipažinimui su popieriniu 
variantu (kai susitiksime Vakare), o vėliau atsiųsčiau ir dar pašli-
fuotą elektroninį? O gal siųsti tiesiai tik elektroninį? Ir kokie būtų 
terminai? Jus gerbiąs Raimondas Kašauskas
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*
2017.04.26 (el. p.)
Gerbiamas Leonai, sveiki, ačiū už nuveiktą darbą. Žurnalas („Ge-
nealogija ir heraldika“ – L. P.-K.) išėjo reprezentatyvus ir gražus.
Gero vakaro. Sigita Gasparavičienė

*
2017.04.30 (el. p.)
Sveiki, mielas Kolega Leonai, ačiū už kvietimą, bet neturiu gali-
mybės ką nors tinkamo pasiūlyti „Varpams“. 
Sėkmės linkėdama Viktorija (Daujotytė)

*
2017.05.01 (el. p.)
Sveiki, garbus Leonai,
norėjau kukliai pasiteirauti, ar man iš tiesų trečiadieniui balnoti 
žirgus į Vilnių?:) 
Rimantas (Vanagas)

*
2017.05.02 (el. p.)
Laba diena, mielas Leonai, vis bara mane sąžinė už skolą, ryt ne-
galėsiu į akis žiūrėti, vėl sulaužęs duotą žodį, tad siunčiu tą savo 
pažadėtą esė. Nesu tikras, ar ji įsikomponuos į Paties planuojamus 
„Varpus“, bet kol kas nieko kito savo kompiuteryje negalėjau ap-
tikti.
Iki pasimatymo rytoj klube, gal sveikata bus patenkinama.
Vytautas (Martinkus)

*
2017.05.05 (el. p.)
Gerbiamas Leonai, tikiu visa širdimi, kad ši popietė Rašytojų są-
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jungos klube Jums puiki. SVEIKINU NEAKIVAIZDŽIAI, bet ne 
mažiau šiltai negu spausdamas ranką. 
Arvydas (Juozaitis), pagarbiausiai

*
2017.05.16 (el. p.)
Laba diena, ačiū labai. Ir atsiprašau, kad tik dabar atrašau, esu dailės 
plenere, tai kompiuteris ne visada draugas
Buvo labai įdomu su jumis susipažinti jau ne neakivaizdžiai. Popietė 
buvo įdomi, prasminga, turininga. Ilgai jautėmės pakylėti. Geros dienos
Rita (Almanis)

*
2017.05.20 (el. p.)
Sveikas, p. Leonai, tik grįžau po dviejų dienų „gastrolių“ Suvalkijoje, 
Poezijos pavasario programose. Ačiū už pakvietimą dalyvauti „Varpų“ 
vakaruose. Iš principo labai norėčiau ir, ko gero, galėčiau. Tik man rei-
kia žinoti, katromis dienomis tai būtų. Mat jau mane angažuoja kelios 
mokyklos ir gimnazijos Vilniuje ir kitur. Manyčiau būtų galima viską 
suderinti, nes laiko dar yra. Taigi, kai jau Jums bus aišku, parašykite ir 
tada tarsimės toliau.
„Varpų“ leidinį jau padovanojau Vilkaviškio bibliotekai ir keletą ki-
tiems per Poezijos pavasario susitikimus. Visi pagiria leidinį ir džiau-
giasi gavę. 
Lauksiu tolimesnių susirašinėjimų. 
Elenutė (Bradūnaitė-Aglinskienė)

*
2017.06.02 (el. p.)
Ačiū už knygą. Mums buvo malonus siurprizas – Leonas rašo eilėraš-
čius. Skaitome. Linkime gero oro atostogaujant – 
Sigita (Baltakienė)
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*
2017.08.07 (el. p.)
Gerbiamas Leonai, ką tik gavau Jūsų siųstą monografiją „Kazi-
mieras Barėnas“. Tai išties solidus leidinys, kuriame sutalpinta 
tiek daug įdomios informacijos apie Britanijos lietuvių kultūri-
nę ir kitokią veiklą. Tiesa, su pačiu K. Barėnu man neteko ben-
drauti, tačiau radau nemažai gerai pažįstamų vardų – ir Vladas 
Dargis, ir Petras Varkala, ir Zigmas Juras, ir Algirdas Landsber-
gis, ir daug kitų, su kuriais esu susitikęs ar susirašinėjęs. Labai 
pagyvina knygą ir pluoštelis nuotraukų. Labai ačiū.
Esu išsiuntęs porą nuotraukų straipsniui „Neramus pavasaris“. 
Gal kuri tiks?
Geros savaitės, Gražvydas (Kirvaitis)

*
2017.08.08 (el. p.)
Gerbiamas Leonai, susidomėjęs skaitau „Kazimierą Barėną“, 
nes vis daugiau randu pažįstamų asmenų, ypač tų iš „senosios 
gvardijos“, kurių gyvų jau nebėra, o Jūsų knyga man kaip enci-
klopedinis žinynas. Norėdamas nors menkai atsidėkoti, siunčiu 
vertimą tos pačios knygos, kurią įteikiau Šekspyro muziejui (tik 
antrą leidimą). Gal Jūsų bibliotekoje jos dar nėra? 
Matau, kad Jūs nesėdite rankas sudėjęs, knyga apie Baltakį tur-
būt bus ne mažesnė kaip apie Barėną. Aš šiuo metu nieko never-
čiu, metų pradžioje išėjo knyga paaugliams „Marso princesė“ 
(to paties autoriaus, kuris išgarsėjo Tarano nuotykiais). Sėkmin-
gai pabaigti knygą. Gražvydas (Kirvaitis)

*
2017.10.17 (el. p.)
D. gerb. p. Leonai,
širdingai dėkoju už gražų „Varpų“ numerį, džiaugiuosi eilėmis iš 



178
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

„Arti, kaip išsipildymas“. Jau ruduo šviesesnis...
Libertas Klimka

*
2017.10.22 (el. p.)
Mielas Leonai,
siunčiu nuotrauką. Praėjus daugiau kaip 10 metų, geri prisimi-
nimai. Neseniai vėl paskaitinėjau knygą. Nors tada abejojau, ar 
tokia knyga reikalinga, dabar labai džiaugiuosi, kad ją išleidom. 
Dėkingas Tau už padrąsinimą ir atliktą darbą.
Pagarbiai,
Vincas Laurutis

Knygos „Pirmasis rektorius“ autorius Leonas Peleckis-Kaktavičius ją įteikia  pagrindiniam 
herojui –  Šiaulių universiteto rektoriui prof. habil. dr. Vincui Lauručiui (kairėje).
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*
2017.10.24 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
gavau JŪSŲ PUIKŲJĮ ŽURNALĄ, labai dėkoju. 
Ir vėl – solidus ir informatyvus, kupinas kultūros ir kūrybos. Čia 
pat perskaičiau (beveik visą). Nustebino Liberto Klimkos straips-
nis – tarp kūjo ir priekalo, su velniu ir angelu ant pečių. Jūsų 
Silvijos romano fragmentas – ir menas, ir žinios. Raimondas Ka-
šauskas, Vacys Bagdonavičius, Vytautas Martinkus – atpažįstami 
ir artimi. Jūsų apybraiža apie Telšius – vėl mažutė enciklopedija. 
Žodžiu, dėkui.
DĖKUI ir už EILĖRAŠČIŲ ciklą – knygoje. Matosi, kad meilės 
lyrika Jums lieka artima.
Arvydas (Juozaitis), pagarbiausiai

*
2017.10.26 (el. p.)
Sveiki,
nuoširdžiausias ačiū už atsiųstus „Varpus“ ir Leono eilėraščių 
knygą. Džiaugiuosi Jūsų abiejų kūryba ir už nenuilstamą skambi-
nimą VARPAIS, atnešančiais mielus aidus iš gimtinės ir jos sos-
tinės Šiaulių. Tegu skamba ir skamba, ir jėgų tam skambinimui. 
Su meile Vacys (Bagdonavičius)

*
2017.11.27 (el. p.)
Sveiki, labai dėkojame už atsiųstą suredaguotą medžiagą. Viskas 
super.
Laikraštyje „Vakaro žinios“ 11.24 paskelbti pretendentai į 2018 
m. Vyriausybės kultūros ir meno premijas. Labai su Vytautu 
džiaugiamės, kad ir Jūs pristatytas. Iš visos širdies linkime lai-
mėti premiją. O mes „laikysime špygą“ – taip sako liaudyje, jeigu 
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linki kam nors gero ir nori, kad tam žmogui pasisektų. Jūs tikrai 
nusipelnėte už savo protą ir darbus. Linkime viso geriausio ir 
lauksime knygos „Lietuvos bajorai“ išleidimo. 
Pagarbiai Anna ir Vytautas Rimeikos

*
2017.12.10 (el. p.)
Sveiki, gerbiamas Leonai.
Dar kartą ačiū už gražų žurnalą!
Linkėjimai, Perlis (Vaisieta)

*
2017.12.18 (el. p.; JAV)
Laba diena,
labai ačiū už žurnalo „Lietuvos bajoras“ maketą. Gražiai viską 
sudėliojot, taip mokat tik Jūs.
Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų belaukiant.
Violeta R.(utkauskienė) 

*
2017.12.19 (el. p.)
Vakar ryte gavome Jūsų kalėdinę dovaną (knygą „ALGIMAN-
TAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys“ – L. P.-K.). Ačiū. 
Jau peržiūrėjau, o Algimantas dar skaito.
Yra laikas gyventi ir laikas mirti, mes gi užsibuvome.
Ramių baltų Švenčių.
Sigita Baltakienė

*
2017.12.20 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
padarėte ALGIMANTUI BALTAKIUI tikrą Kalėdinę dovaną. 
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Man paskambino – pasidžiaugė.
SVEIKINU. 
Ir gerų Jums nuotaikų – šventinių.
A.(rvydas) J.(uozaitis)

*
2017.12.23 (el. p.)
Laba diena, gerbiamas Leonai,
rašau prieš Kalėdas sąžinės graužiamas ir atsiprašyti norėdamas 
– pažadėjau Jums tekstą apie Tadą Kosciušką ir netesėjau: nunešė 
darbų srautas ir dar senas kompiuteris sugedo, tad ilgai buvau 
likęs be viso adresyno.
Atsiprašęs norėjau paklausti, ar to teksto Jūsų leidiniui dar reikė-
tų, ar jau nebeaktualus.
Su šventiniais palinkėjimais, Darius (Kuolys)

*
2017.12.23 (el. p.)
Jums, Leonai ir Silvija, linkiu jaukių švenčių, kūrybingų kitų 
metų.
Donaldas (Kajokas)

*
2017.12.23 (el. p.)
Mielieji Silvija ir Leonai,
sveikinu, būkite laimingi Šventėse ir kasdienybėje, būkite sveiki. 
Taip, Nidoje susitikti noriu, praėjusią vasarą labai Jūsų man trū-
ko. Apkabinu, siunčiu valdišką ir asmeninį sveikinimą. Nuošir-
džiai Aldona (Ruseckaitė)

*
2017.12.23 (el. p.)
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Mielas Leonai,
judviem su Silvija linkiu sveikatos, dar – sėkmės, kai dalijamos 
Metų dovanos. 
Vytautas (Martinkus)

*
2017.12.23 (el. p.)
Gerbiamieji Leonai ir Silvija,
lai Varpų garsai iš Šiaulių sklinda plačiai po Lietuvą, žengiančią 
į antrąjį laisvos valstybės šimtmetį! Širdingiausi sveikinimai di-
džiųjų žiemos švenčių sulaukus, - Libertas Klimka

*
2017.12.23 (el. p.)
Mielas Leonai,
nuoširdžiausi linkėjimai Kalėdų ir artėjančių Naujųjų proga! Kad 
ir kaip būtų gėda, turiu prisipažinti, kad neįvykdžiau pažado – 
taip, matyt, visada būna, kai yra, atrodo, per daug laiko, o paskui 
matai, kad jo visiškai nebeliko. Labai labai prašyčiau dar truputį 
overtime, tikėdamasis, kad Varpai neketina Kūčių vakarą pulti re-
daguoti ar maketuoti mano atsakymų...
Gražių švenčių, prasmingų 2018-ųjų, andrius (Andrius Konickis)

*
2017.12.25 (el. p.)
Skambinkite kalėdiniais varpais!
Valentinas (Sventickas)

*
2017.12.25 (el. p.)
Mieli Silvija ir Leonai,
laimės judviems ir Mindaugui.
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Sveikatos, nors ji mūsų metuose prašosi būti įrašoma pirmąja. 
Didelių kūrybinių sėkmių!
Nuoširdžiai Regina ir Bronius (Rudžiai)
P. S. Sveikinimai Silvijai su apdovanojimu. Buvau salėje aukštė-
liau, o per pertrauką Jūsų nebesutikau.

*
2017.12.25 (el. p.)
Mielas Leonai, džiaugiuos Tavo sveikinimu, palinkėjimais ir ne-
rimastingais norais. O širdingai orią Silviją jau senokai bemačiau, 
tad malonu nors technikos pagalba apkabinti. 
Visada stebiuos Tavo kantrybe ir darbštumu. Šiandien kažkokia 
literatūrinė diena, atsiliepė Dmitro Kijeviškis, tai labai paglostė 
širdį viską niekinančios naujosios menininkų kartos akivaizdoje. 
Aš nesu technikos žmogus, kol dar ranka sugeba, - keverzoja, bet 
šitaip patogiau. Tampame patogiais, bet kurtesniais ir aklesniais. 

Silvija Peleckienė – tik ką pagerbta naujoji Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos 
laureatė. 2017 m. gruodžio 12 d.
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Aš – senas niurgzlys, vis pagalvoju, kad Varpai galėtų skambėti 
kiekvieną mėnesį iš Šiaulių. Grubiai kalbant, ilgiuos gražaus na-
cionalistinio leidinio, t. y. tautinio. Yra, rodos, gražių leidinių, bet 
kodėl jie taip nesiskaito, drungni, tolerantiški, gėjiški, be tautinės 
ištvermės. Gali įsivaizduoti, kaip sunku buvo Ozolui? Varpams 
artimas jo kraštas, ar negalėtų vienas nr. pasišvęsti tik jam. Džiau-
giuos, kad sugebėjau įkalbėti pradėti leisti N. S. ir padovanojau 
pavadinimą.
Na, aš čia per daug išsikėtojau kaip paršas, anot Vlado Šimkaus. 
Dar kartą apkabinu Jus abu ir džiaugiuos Jūsų buvimu ir darbais. 
Mykolas (Karčiauskas)
P. S. Man dabar sunku dirbti prie eilėraščių ir prisiminimų, - akys, 
dirbu su lūpa. Gal sugalvosiu iš senų, nespausdintų...

*
2017.12.27 (el. p.)
Sveiki, mielieji Varpininkai, gero Jums ateinančiais metais. Viktorija 
(Daujotytė)

*
2017.12.27 (el. p.)
Mielieji, tegul Karaliskoji Betliejaus sviesa nusviecia kasdienybe. 
Esu UK, TAI SVEPLUOJU PRIE KLAVIATUROS...
gvp (Gražina Viktorija Petrošienė)

*
2017.12.30 (el. p.)
GERBIAMAS Leonai,
geriausia Knyga, kurią paskyrėte Algimantui Baltakiui. DĖKOJU 
kaip skaitytojas.
IDEALUS PAVADINIMAS. SUSKIRSTYMAS SKYRIAIS – tiks-
lus ir jaukus. SKYRIŲ PAVADINIMAI – kaip metaforos, gyvenimo 
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perlai. PATIES ALGIMANTO posakių vėriniai, vaizdeliai – nors į 
kitą pasaulį išsinešk, nugludinti.
Žodžiu, nuoširdžiausiai
A.(rvydas) J.(uozaitis)
O čia – jums dovanėlė iš paskutiniojo mano darbelio – IMANUELIS 
KANTAS. AMŽINYBĖS NEBUS. Ketvirtojo veiksmo pabaiga ir 
Epilogas

*
2018.01.05 (el. p.)
Sveiki gyvi!
Buvau taip užspeistas, kad prie asmeninių laiškų prisėdau tik dabar. 
Vienu metu – prieš pat Naujuosius – ėjo mano dokumentinės prozos 
knyga apie pokarį („Sielių“ serija), muziejaus knyga apie Anykščių 
krašto rašytojus (mano sumanymas, įžanga, dalis sudarymo), mano 
knyga Knygų mugei (šiuo metu daromas maketas) ir naujametinis 
dvigubas Pasaulio anykštėnų bendrijos laikraštis „Pasaulio anykš-
tėnas“, kurio redaktorius esu. O čia dar sugedo mašina, dar visokie 
svečiai...
Taigi dabar, lekuodamas, bet jau atgaudamas dvasią, nuoširdžiai lin-
kiu Peleckių duetui toliau sėkmingai irtis savo nusibrėžtų žvaigždžių 
link.
Jėgų ir sėkmės!:)
Nuo lietaus vis dar merkiamos Šventosios –
Rimantas (Vanagas)

*
2018.01.06 (el. p.)
Gerb. Leonai,
pagaliau baigtas Z. Skujinio pinkloko teksto vertimas, kaip ir jį ly-
dėjusi kur kas pinklesnė knygos gavimo istorija. Skubu, nes buvau 
prižadėjęs baigti darbą iki Trijų karalių šventės, kad nelikčiau skalnas. 
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Kūrybingų metų, sėkmės leidžiant „Varpus“, tvirtybės Tavo širdžiai. 
Arvydas (Valionis)

*
2018.01.23
Mielas Leonai! Jei šitoje „kloakoje“ (Vladas pagaliau sutiko atsiųsti 
senokai rašomo naujo apsakymo rankraštį, kurio išsiuntimą nuo ru-
dens vis atidėliojo, nes nebebuvo jėgų užbaigti – L. P.-K.) ką nors 
geresnio surasi, paskelbsiu viešai, kad esi genijus. Aš jau pateriojau ir 
viltį, tuo labiau fizines jėgas.
Prašau Tavo atleidimo. Mea culpa! Mea culpa! Mea culpa.
Na, žinoma, siunčiu ir naują knygą. Apskritai čia nieko naujo ir nėra. 
Išrinktos Rudžiansko iš visų trijų novelių knygų.
Vladas Kalvaitis

*
Ryga, 2018.01.31
Gerbiamas vyr. redaktoriau, kolega Leonai Pelecki-Kaktavičiau,
Jūsų laiškas privertė mane perskaityti prieš 17 metų parašytą esė. 
Ačiū! Jaučiuosi nustebintas jos aktualumu. Šiandien publikuo-
jant ją būtų pravartu pradžioje paminėtus komunizmą, fašizmą 
ir anarchizmą papildyti šių dienų demokratijos išlaisvinta libera-
lizmo katastrofa, primygtinėmis pastangomis viso pasaulio vyną 
supilti į vieną statinę.
Apie pinigus nekalbėsime. Juridiškai tai reikštų – sutinku. Džiau-
giuosi, kad mano esė vertimas (ačiū vertėjui A. Valioniui) bus 
paskelbtas almanache. Būtų galima versti ir romanus, apsaky-
mus bei pjeses. Mane suneramintų, jeigu dėl įvairių priežasčių 
išblanktų dar neseniai tokie tvirti ir šilti lietuvių ir latvių rašytojų 
santykiai. Mes gyvename taip arti, ir mūsų problemos, kaip ma-
tome, nėra labai skirtingos. 
Širdingai spaudžiu ranką.
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Zigmunds Skujinš

*
2018.02.04 (el. p.)
Sveikas, Leonai,
rašau didesnėmis raidėmis, nes akys vis prasčiau mato, nors po 
kataraktos operacijos turėjau daug vilties.
Bandykim planuoti (kalba – apie būsimą „Varpų“ vakarą – L. P.-
K.), gali nutikti, kad kitais metais nedrįsiu net žadėti, tik perskai-
tyti abiejų knygų gal nepajėgsiu, kompiuteryje pdf man skaityti 
lengviau – pasididinu šriftą.
Viliuosi, kad jūsų šeima laikosi, didelis turtas būti drauge.
Linkėjimai Silvijai.
Vytautas (Martinkus)

*
2018.02.05 (el. p.)
Sveiki,
dėkoju už parodytą dėmesį. Išties Jūsų siųsti klausimai buvo „pa-
sislėpę“, tad ačiū, kad priminėte. Pasistengsiu iki gegužės į juos 
atsakyti
Pagarbiai
Vytautas Juozapaitis

*
2018.03.31 (el. p.)
Gerb. Leonai, Silvija
SIUNČIU GERIAUSIĄ NUOTAIKĄ
Zigmundas Skujinis – patriarchas, jo knygų ir lietuviškai yra. Iš 
tolo, vienoje salėje esame buvę. Bet nedrįsdavau jo kalbinti. Jo 
raštų latviškai turiu.
Man Skujeniekas Knutas artimesnis, pas jį net namuose lankiau-
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si. Beje, su šiauliečiais – buvo atvykę net trise iš Jūsų universite-
to, juos ir supažindinau su Skujenieku.
Parašysiu Jums apie knygą po savaitės pusantros.
Pagarbiai,
Arvydas (Juozaitis)

*
2018.03.31 (el. p.)
Malonus Prieteliau Leonai, ačiū už gražų pasveikinimą.
Gražių šv. Velykų Tamstai ir šeimynai.
Vakar dienos šventė Panevėžy tikrai buvo graži, jauki, netgi, sa-
kyčiau, didinga.
Žinoma, spaudai neįdomu... Nes nebuvo „žvaizdikių“, „garsių“ 
žmonių, grigaičio elito...
Kadaise Bronys Raila rašė: „Lietuvi, bulvėm penimas, atėjo nau-
jas, modernus gyvenimas“.
Britku, bet ką padarysi...
Laikykimės.
Stasys (Kašauskas)

*
2018.03.31 (el. p.)
Mielas Leonai,
dėkoju už džiugią šv. Velykas pasitinkančią naujieną – naują 
„Varpų“ numerį su latviškomis tonacijomis, už Tavo nuolatinį 
dėmesį baltiškosios kultūros kontekstui.
Jaukių, džiugių šv. Velykų, skelbiančių gerąją pavasarinio atgimi-
mo žinią. Arvydas (Valionis)

*
2018.03.31 (el. p.)
D. gerbiamas Leonai,
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širdingai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su atėjusiu išsiilgtuoju 
pavasariu ir laukiamu Prisikėlimo stebuklu, kuris stiprina viltį, 
kad pasaulis taps geresnis ir teisingesnis... Ramių, jaukių, malo-
nių švenčių. Dėkodamas už įdomų ir labai tikrą „Varpų“ numerį 
– Libertas K.(limka)

*
2018.03.31 (el. p.)
Ačiū, Leonai.
dukra Lina (ji gyvena Panevėžyje) mane pakvietė į iškilmes, nes 
buvo gavusi kvietimus iš Karolinos ir Arūno Paliulių, su kuriais 
palaiko gražius ryšius. Netikėta ir malonu buvo pamatyti tarp lau-
reatų ir jus, Leonai. Stiprios sveikatos.
Skaitysiu „Varpus“ savaitės pabaigoje. Vytautas (Martinkus)

*
2018.03.31 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
nuoširdžiai džiaugiuos ir sveikinu su dar vienu gražiu Jūsų vei-
klos įvertinimu. Lai niekad nepritrūksta polėkio, sveikatos ir Par-
naso sparno kūrybiško mosto!:)
Su šv. Velykomis!
Pagarbiai,
Perlis V. (aisieta)

*
2018.04.01 (el. p.)
Ačiū už sveikinimus ir žinias, Varpai skamba ir per Velykas!
Valentinas (Sventickas)

*
2018.03.31 (el. p.)
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Gerb. Leonai, ačiū už pasveikinimą, už kvietimą. Taip pat sveiki-
nu ir džiaugiuosi su Jums įteiktu G. Petkevičaitės-Bitės apdova-
nojimu. Gerų Velykų, gero, šviesaus ir šilto pavasario!.. 
Raimondas Kašauskas

*
2018.03.31 (el. p.)
Sveikindamas Jus šv. Velykų proga ir su nauja kritikos knyga apie 
A. Baltakį, noriu pasakyti, kad man geriau sulaukti Wordo, ne 
PDF formato, kurie sunkiai atsidaro... Mano sveikata po insulto 
priepuolių prastėja. Greitai būsiu Nebylys. Ačiū Tamstai už mano 
straipsnio apie Petrą Dirgėlą publikavimą. 
Alfredas (Guščius)

*
2018.04.03 (el. p.)
Mielas Leonai, kad ir pavėluotai, bet iš širdies sveikindamas su 
pavasarine Atgimimo švente, linkiu mums visiems kuo greičiau 
sulaukti šilumos ir išsaugoti miestuose ir kaimuose kuo daugiau 
tos tikros lietuviškos kūną ir dvasią gydančios žalumos.
P. S. Kadangi dauguma medžių kirtimų, net ir tų, kur išduoti ofi-
cialūs leidimai, Lietuvoje vykdomi juridiškai neteisėtai, permetu 
gamtai pasišventusio kauniečio advokato parengtą dokumentą, 
kuriame yra daug nuorodų į teisės aktus, įgalinančius ginti me-
džius ir kitus želdinius.
Pagarbiai, Gytis (Padegimas)

*
2018.04.10 (el. p.)
Leonai, ačiū už publikaciją, ačiū už almanachą. Sėkmės! 
Pagarbiai, Zigmundas (Skujinis)
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*
2018.05.11 (el. p.)
Leonai, rašau Jums, pagautas „Varpų“ pristatymo ir atidaus per-
žvelgimo. Dievuliau, kaip išdidžiai ir paprastai viskas atlikta. 
Eine edle Einfalt und stille Gröβe. Sveikinu! Arvydas (Juozaitis) 

*
2018.05.13 (el. p.)
Dauggali Geradari Prieteliau Leonai, gavau maloningą Tamstos 
laišką ir indomius klausimus.
Ačiū.
Žinoma, atsakysiu.
Belieka apgailestauti, kad neteko dalyvauti gražiame Tamstos pa-
gerbime RS. Kaip sako rusų starovierai: bju čelom v zemliu.
Pavasaris yra gražus, tai teko pastebėti ir vakar Ožkabaliuose, J. 
Basanavičiaus gimtinėje, ąžuolyne. Tik dirvos baisiai išdžiūvu-
sios.
Ir Šiauliuose, matyt, taip pat.
Kaip sako šventieji tėveliai – palinkėkime vieni kitiems ramybės.
Būt neblogai ir sveikatos.
Linkėjimai – Stasys (Kašauskas)

*
2018.05.22 (el. p.)
Laba diena,
dėkojame už išsaugotą ir perduotą Juozo Tininio archyvą. Nors 
ekspozicijos ir nesame parengę, bet apie jo kūrybą ir asmenybę 
informuojame visuomenę. 
2012 m. lapkričio 11 d. J. Tininio 102-osioms gimimo metinėms 
Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtas vakaras-portretas „Su-
dėti gyvenimo mozaiką“. Jo metu buvo pristatyta paroda „Juozui 
Tininiui atminti“, kurioje eksponavome jo rankraščius, knygas, 
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biustą, kurį paskolino J. Tininio dukterėčia Skaistė. 
Vyko jo kūrybos pristatymas. Rokiškio liaudies teatro aktoriai 
parodė teatralizuotą programėlę pagal knygą „Laiškai Androma-
chai“, taip pat buvo skaitomi jo vertimai. Renginyje dalyvavo 
Lietuvos išeivijos instituto darbuotojai.
Muziejininkai buvo nuvykę į jo gimtinę, tačiau ten jo pėdsakų 
jau nebėra.
Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“ publikuotas 
straipsnis „Iš dūžtančių lapų bylojimų...“, kurį parengė muzie-
jaus darbuotoja V. Sarulienė (2012, nr.2). Straipsnis Rokiškio r. 
laikraštyje: V. Bičiūnaitė „Su meile puoselėjęs literatūrą svetur“ 
(2018.01.06).
Muziejus taip pat teikė projektą Kultūros tarybai dėl J. Tininio 
kūrybos audio knygos išleidimo. Finansavimas negautas.
Pagarbiai Nijolė Šniokienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė

*
Ryga, 2018.06.01
Gerbiamasis Leonai Pelecki-Kaktavičiau
Nuoširdžiai atsiprašau už ilgą tylėjimą. Vasaras leidžiu už šim-
to kilometrų nuo Rygos, todėl savo paštą peržiūriu pavėluotai. Ir 
almanachą „Varpai“, ir knygą apie Algimantą Baltakį gavau. Jas 
rūpestingai išnagrinėjau, lietuviškai parašytas daugiau spėlioda-
mas, o ne suprasdamas. Jūsų siuntinį, kaip istorinius dokumentus 
apie Lietuvos rašytojų kolegišką brolybės gestą Latvijos šimtme-
čio proga, atiduosiu saugoti Latvijos nacionalinei bibliotekai, kad 
tai būtų prieinama ir kitiems interesantams.
Dėkoju ir draugiškai spaudžiu ranką linkėdamas sėkmės.
Jūsų Zigmundas Skujinis

*
2018.06.15 (el. p.)
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Taip, mielas Leonai,
Šiauliuose Jūs buvote ir būsite rimčiausias inteligentas,
kuris rems mūsų reikalą – gelbėti (vis dėlto taip – gelbėti) kultū-
ros pradmenis.
Arvydas (Juozaitis), pagarbiausiai

*
2018.08.09 (el. p.)
Laba diena,
Jums rašo Giedrius Gaidamavičius iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Fotografijos skyriaus. Esame jau bendravę, kuomet kreipėtės dėl 
vaizdinės medžiagos apie O. Lukauskaitę, taip pat Šiaulių gegu-
žines, be to, prieš keletą metų siunčiau straipsnį apie Kurtuvėnų 
Nagurskius į „Lietuvos bajorą“. Šįkart mums reikia Jūsų pagal-
bos.
Šiuo metu vyksta Venclauskių namų rekonstrukcijos darbai. Įgy-
vendinus projektą, Venclauskių namuose bus sukurta moderni 
ekspozicija, kurios esmė – per Venclauskių šeimos prizmę pa-
pasakoti Šiaulių miesto istoriją (1918-1944 m.). Jūs pats daug 
nuveikėte, renkant bei publikuojant medžiagą apie Venclauskių 
šeimos istoriją, taip pat įamžinant šios šeimos atminimą. Jau vien 
šie darbai – rimtas ir svarbus šaltinis bei pagalba, kuriant ekspo-
zicijos turinį.
Tačiau „Aušros“ muziejaus kolektyvas nuolat atsinaujina ir atsi-
jaunina, liko vis mažiau darbuotojų iš tų laikų, kai buvo rengia-
mas pirmasis knygos „Namuose ant Pasadnos ulyčios“ leidimas. 
Todėl iškilo keletas klausimų: 1) Ar visas turimas fotografijas su 
Venclauskiais perdavėte „Aušros“ muziejui? Klausiu, nes nauja-
jame knygos leidime ne visos nuotraukos pažymėtos muziejaus 
inventoriniais numeriais, kai kurios muziejaus fonduose taip pat 
neaptiktos; 2) Ar turite išsaugojęs Venclauskių augintinių, globo-
tinių atsiminimus? Kokia forma jie išsaugoti (užrašyti ar įrašyti)?; 
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3) Ar turite kitos su Venclauskiais susijusios medžiagos (fotogra-
fijų, atsiminimų, video įrašų), kurie nebuvo perduoti muziejui?
Labai dėkoju už sugaištą laiką ir atsakymus. Mūsų muziejaus dar-
buotojai, rengiantys ekspoziciją, norėtų Jums patogiu laiku susi-
tikti ir susipažinti su Jūsų turima medžiaga apie Venclauskius. 
Žinoma, jei turėtumėte medžiagos, kuri nėra perduota muziejui, 
bet būtų reikalinga ekspozicijai, maloniai paprašysime ja pasida-
linti. Jūsų bendradarbiavimas būtų labai svarbus ir reikalingas.
Dar kartą dėkojame už sugaištą laiką ir atsakymus.
Pagarbiai,
Giedrius Gaidamavičius

*
2018.08.22 (el. p.)
Mielas Prieteliau Leonai, kaip ir parašiau savo atsakymus į Tams-
tos klausimus. Išėjo nemažai. Vis taisinėju, pridedu, nes buvau 
įvairių nuotykių dalyviu ir žiūrovu. Kiek vietos skirtumėte „Var-
puose“? Po kelių dienų išsiųsčiau.
Laikykimės, pakol jauni esam. Kaip rašė T. Tilvytis „Dičiuje“.
Stasys (Kašauskas)

*
2018.08.22 (el. p.)
Ačiū. 
Ne mudviem ir ne bendraamžiams reikia tokių parodymų. Jau-
nūmenei.
Nepasiduokim dvasios driskiams.
Šiltų dienų.
Stasys (Kašauskas)

*
2018.08.24 (el. p.)
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Maloningasai Geradari Prieteliau Leonai,
lyg ir pribaigiau, kaip šv. Jurgis smaką. Daug išėjo. Būtų dar dau-
giau, bet teko stabdyti. Arklius ir kt. asilus. Pradėkime muštis, pa-
žiūrėsime, kas iš to išeis. Taip sakė trys nedidelio ūgio pasauliniai 
žmonės: Napoleonas, Leninas ir Čekuolis. 
Ką padarysi. 
Jei prireiks kokių papildymų, maloniai prašom informuoti. Steng-
simės. 
Geros gandrų palydėjimo dienos. Liūdna, bet liūdesys yra taurus 
dalykas. 
Stasys (Kašauskas)

*
2018.08.24 (el. p.)
Mielas Leonai,
 ačiū už gražius atsiliepimus. Viskas bus padaryta.
Laimės ir kt. gražių žaidimų. Nes aplinkui nykoka. Kaip sakyda-
vo strojbate beraštis majoras Serovas, Rodina trebujet gerojev, a 
baby rožajut durakov.
Neseniai pasipiktinau draugu, kuris nieko nežinojo apie Bonkę ir 
Zvonkų. Baisu!
Gero savaitgalio. Stasys (Kašauskas)

*
2018.09.19 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
po Biržų ir Rygoje trys susitikimai, o vakar jau ir Rokiškyje (tą 
pačią dieną).
Tuoj bus Anykščiai. Ir visą savaitę būsiu Šiaurės Lietuvoje.
Prie teksto (paprašiau Arvydą papildyti anksčiau darytą pasikal-
bėjimą – L. P.-K.):
Atėjo toks laikas. Partijos „sprendžia iš esmės“ tik globalines, 
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bet ne Lietuvos išlikimo problemas. Kviesiu kurti kitokią Lie-
tuvą. Šalies ekonominė ir užsienio politika bus labai stipri, turiu 
kvalifikuotą komandą. Tie, kurie mano, jog esu tik humanitaras 
ir idealistas, klysta. Mano ideologija – lietuvių kalba yra šventas 
reikalas, ji yra valstybės sienos. Tačiau jokio Lietuvos atsiriboji-
mo neskatinu. Mano tezė – Tėvynių Europa.
Pamačiau, kad pagrindiniai kandidatai – už federalistinę Europą, 
už svetimybių (net kalbos) ekspansiją, už emigraciją skatinantį 
„dvigubos pilietybės“ referendumą. Tam griežtai sakau „ne“. Bet 
sakau „taip“ Lietuvos pasui. Visiems užsienio lietuviams, neteku-
siems Lietuvos pilietybės dėl įstatymiškos priežasties (tapus kitos 
šalies piliečiu) būtų išduodamas Lietuvos pasas. Jis suteiktų teisę 
automatiškai atgauti Lietuvos pilietybę grįžus į namus – nuolat 
gyventi. Argi ne to reikia Lietuvai?
Arvydas Juozaitis

*
2018.09.27 (el. p.)
Gerbiamas p. Leonai Pelecki-Kaktavičiau,
Nuoširdžiai dėkui už man padarytą malonią dovaną – staigmeną, 
„Draugo“ savaitgalinį priedą KULTŪRA. Jūsų straipsnį apie mano 
giminę, jų išgyvenimus skaičiau ne tik su dideliu įdomumu, jauduliu 
ir šiluma, bet atskleidėte nežinomą man manojo gyvenimo mažąją 
nuotrupą, būtent, kad tris metus mane augino Šiauliuose močiutė Ma-
rija Adamkavičienė. Ačiū už šią netikėtą dovanėlę. Su dideliu įdomu-
mu žiūrėjau į kai kurias dar nematytas nuotraukas – vėl močiutė! Nors 
kai kuriuos jų išgyvenimus Sibire esu girdėjęs, bet išgirdau ir ne vieną 
kitą naują akimirksnį. Giliai dėkingas Jums dar kartą. Turbūt galima 
tvirtinti, kad mūsų Sibiro tremtinių tragedijas, jų išgyvenimus išsa-
kyti yra neįmanoma. Jų auka turi būti įpareigojimas mums visiems 
nepaskęsti šios dienos sveiku protu nesuvokiamoje kasdienybėje. 
Laikraščio „Draugas“ reguliariai nematau, tad labai džiaugiuos Jūsų 
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straipsniu, linkiu sėkmės ir ištvermės žurnalistiniame darbe.
Valdas Adamkus

*
2018.10.03 (el. p.)
Ačiū, Leonai,
viršelyje („Varpai-2018 (39)“ – L. P.-K.) labai įspūdingas Rūpin-
tojėlis, akiniuoto nesu regėjęs.
Skaitysiu. Akys kiek geriau mato, lašai padėjo.
Gražaus rudens
Vytautas (Martinkus)

*
2018.10.03 (el. p.)
Mielas Leonai,

Leonardo Gutausko kūrinyje įamžintas ne Rūpintojėlis, o Sigitas Geda.
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turiningas ir intelektualiai turtingas šis rudeninis numeris – „Var-
pų“ kultūrinės/filosofinės minties brandos paliudijimas. Teskam-
ba melodingas „Varpų“ meninis žodis.
Spaudžiu dešinę – Arvydas (Valionis)

*
2018.10.03 (el. p.)
Mielas Leonai, ačiū už „Varpų“ maketą. Peržiūrėjau. Numeris atro-
do ypač turiningas ir įdomus. Sėkmės Jums ir p. Silvijai! Raimondas 
Kašauskas

*
2018.10.04 (el. p.)
Pagaliau perverčiau VARPUS naujuosius.
Kaip visad – daug jautrumo ir gelmės.
A. J. (Arvydas Juozaitis)

*
2018.10.05 (el. p.)
Gerbiamas Redaktoriau,
Ačiū už rudeninių „Varpų“ maketą. Su įdomumu perskaičiau nume-
rio prozą: pokalbį apie 
„Naująją Romuvą“, atgaivintą Šiaulių kultūrinę praeitį. Svarus Alvy-
do Jokubaičio žodis apie Šalkauskio aktualumą, įspūdinga Indonezi-
jos religijų panorama.
Sėkmingų tolimesnių žygių!
Kęstutis (Nastopka)

*
2018.11.09 (el. p.)
Laba diena, mielas Leonai,
dienos bėga, nors aš nieko neveikiu, tik tabletes ir lašus skaičiuoju. 
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Akims kiek geriau matant, bandau gelbėti seną straipsnio juodraštį, 
kurio MRU dvejus metus laukia. Bet NVK yra labai žemas. Kažin, ar 
suspėsiu iki duoto naujo termino. 
Tad ramovėje nebuvau, dukra Milda važiavo, bet knygą išprašė dar 
iki renginio pradžios, nes norėjo parvažiuoti, kol nesutemę. Taip jūs ir 
nesusitikote, dėl ko ji labai atsiprašo. Renginyje Bazarų giminei, ma-
nau, visą vakarą garbingai atstovavo a. a. Violetos jaunesnysis brolis 
Žilvinas Bazaras, profesorius iš KTU.
Kiek suprantu, sąjungos veiklos centras persikėlė į Kauną, dėl to vil-
niečiams gal ir kiek apmaudu, bet yra kaip yra, aš (ir Milda) beveik 
nežinome to kasdienio sąjungos veikimo.
Milda knyga labai patenkinta, klaidų nelikę, jas ištaisė, spauda gera, 
gerai atrodo visi herbai, na, gal kiek per plona – juk, matyt, daug gimi-
nių nedalyvavo jos rengime, tad informacija yra dalinė.
Aš irgi sveikinu, nes tikrai gerai suprantu, kaip sunku tokias knygas 
rengti, ne tik suredaguoti, bet ir išleisti, ypač, kai bendraautorių būrys 
toks didelis ir bajoriškas, su daug požiūrių ir gal įgeidžių. Genealogi-
nių medžių vaizdinė įvairovė irgi pasiteisina, ne taip nuobodu vartyti.
Nežinau, ar pasigyriau, kad Homo liber mažu tiražu išleido mano 
esė rinkinį „Vidaujos link“, kurį lapkričio 20 d. pristatysiu LMA. Ten 
įdėti ir keli „Varpuose“ skelbti tekstai. Dabar galėsiu eiti ilgo žiemos 
miego.
Gražaus lapkričio.
Nuoširdžiai
Vytautas (Martinkus)

*
2018.11.13 (el. p.)
Mielas Leonai,
fotografijas atrinksiu, aprašysiu.
Mažai berašau, bet ką nors sugalvosiu. Sunku prilygti šiuolaikiniams 
žodžio džigitams. Bet pabandysiu.
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Nepasiduokime dvasios driskiams.
Stasys (Kašauskas)
P. S. Negaliu atsistebėti ir atsigėrėti Tamstos darbštumu, pasiryžimu 
dirbti tautos kultūrai. 
Daug tokių nebėra. Ačiū.

*
2018.11.13 (el. p.)
Šiandien gavau „Varpus“, nepaprastai nudžiuginot, nesitikėjau 
taip greit, puikus žurnalas, turintis ryškią poziciją, dėkoju nuo-
širdžiausiai!
Ir labai gražus, prasmingas Jūsų Įvadas knygoje „Lietuvos bajo-
rai“.
Ačiū!
Su geriausiais linkėjimais,
Dalia (Čiočytė)

*
2018.11.13 (el. p.)
Labas vakaras, gerb. p. Leonai,
džiaugiuosi, kad „Varpai“ skamba, visad laukiu naujo almanacho 
numerio, visad turiningo, įdomaus. Norėčiau pasiūlyti savo prisi-
minimų pluoštelį apie mūsų operos primadoną, Nepriklausomy-
bės Akto signatarę Nijolę Ambrazaitytę, su kuria buvome 50 metų 
artimos bičiulės, kurį laiką ir kaimynės, o kaip kultūros žurnalistė 
daug rašiau nuo pirmųjų jos žingsnių Operos scenoje. Deja, jau 
dveji metai, kai ji atgulė Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje. 
Sekančiais metais vasario 21 d. jai būtų sukakę 80 metų. Nijolė 
Ambrazaitytė buvo turtingos meninės prigimties – ne tik išskirti-
nio balso vokalistė, bet ir parašė dvi atsiminimų knygas, kuriose 
atsiskleidė jos ir literatūrinis talentas. Jeigu Jums būtų įdomu ir 
„Varpams“ priimtina, atsiųsčiau. Lauksiu atsakymo.
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Visokeriopos sėkmės,
Irena Avyžienė

*
2018.11.14 (el. p.)
Mielas kolega Leonai,
atsiprašau, kad dienelę uždelsiau pranešt, gavęs „Varpų“ siunti-
nėlį. Norėjau pirma almanachą perskaityti, o tik po to parašyti. 
(Ką ir padariau). Dabar galiu dar kartą patvirtinti, jog „Varpai“ – 
vienas rimčiausių ir įdomiausių mūsų kultūrinės spaudos leidinių. 
Esu užganėdintas išradinga mano eilėraščių publikacija, ačiū ir 
dar daug kartų ačiū. Tegu ir toliau „Varpai“ taip skamba. Romas 
S.(adauskas)

*
2018.11.14 (el. p.)
Labai malonu, kad atsiliepėte ir kad priimtinas mano pasiūlymas. 
Nijolė Ambrazaitytė, dosniai Dievo apdovanota talentais, drama-
tiško likimo išskirtinė asmenybė. Bet Jūs pats tą puikiai žinote. 
Deja, ją girdėjusių dainuojant, mačiusių operos scenoje, arti-
miau pažinojusių vis mažiau belieka. Jaunesnės kartos turi savas 
„žvaigždes“ ir „žvaigždutes“. Iš pagarbos ir meilės jai parašiau 
prisiminimų pluoštelį. Pagalvojau, kad norėtųsi juos patikėti to-
kiam solidžiam almanachui, kaip „Varpai“, gilaus ir plataus kul-
tūrinio diapazono leidiniui.
Išsiunčiu savo rašinį. Jeigu Jums patiks ir tiks „Varpams“, tada 
lauksiu pastabų ar korekcijų.
Nuotraukų turiu, galėsite išsirinkti.
Gyvenu pagal situaciją: džiaugiausi ilga Bobų vasara, dabar – 
mano mėgiamu melancholišku rudeniu. Tik pykstu, kad anksti 
temsta, nebesinori patamsiais eiti/grįžti į kultūrinius renginius. 
Ir gyvenimas įneša ne pačias maloniausias korekcijas – dažniau 
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vaikštau į laidotuves negu į jubiliejus. Ką gi, kaip mano viena 
kursiokė juokauja, esame „šaukiamojo amžiaus“...
Lauksiu Jūsų nuomonės.
Širdingiausi linkėjimai p. Silvijai.
Irena (Avyžienė)

*
2018.12.24 (el. p.)
Mielieji, ačiū už sveikinimus ir linkėjimus. Priimkite ir mūsų 
panašius, nes nieko gudresnio net ir norėdami neišgalvotume. 
Pensininko teksto, mielas Leonai, nebus; kelinti metai rašau tik 
nekrologus ir atsisveikinimo žodžius. Tiesa, kartą kitą esu pagal-
vojęs: jeigu atsirastų netikėtai L. P.-K. lygio šnekinimo meistras, 
gal dar ir išspaustų ką nors iš seno pensininko. Kai kurių draugų 
raginamas pavartyti savo rankraščius, ir padariau šią išvadą. Ne-
daug su kuo esu kalbėjęs spaudai, bet senas pokalbis „Varpuose“ 
man pasirodė mieliausias. Štai kaip, mielas Leonai, gali „užsi-
rauti“. 
Tai tiek nerimto prieššventinio teksto. Petras (Bražėnas)

*
Plungė, 2019 m. sausio 28 d.
Gerbiamas Leonai,
siunčiu Jums laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ 1-5 nr. ir pluoštelį 
nespausdintų lakonikų. Gal lakonikos Jus sudomins?
Žemaičių bibliofilams būtų garbė svečiuotis Jūsų redaguojamame 
almanache „Varpai“, kuris Žemaičių Knygių Brolijai yra artimas 
savo dvasia. „Varpams“ rūpi išlaikyti ir puoselėti tautinę sąmonę. 
„Varpai“ kviečia lietuviško žodžio mišioms...
Būtų prasminga pristatyti almanachą „Varpai“ ir jo ilgametį re-
daktorių Simono Daukanto bibliofilų klubo susirinkime ir laikraš-
tyje „Žemaičių bibliofilas“, kurį ketiname išleisti šiais metais.
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Pagarbiai
S. Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas Gintautas Černeckis

*
Plungė, 2019 m. vasario 18 d.
LXXVIII
Aukštyn nepakilsi
be dangiško sparno,
viensparnis lieka
ant žemės.
Iš lakonikų ciklo „Ugnies rate“

Gerbiamas Leonai,
buvau pamalonintas Jūsų dovanotais leidiniais. Kaip jau minėjau 
el. laiške, vasario 18 d. S. Daukanto bibliofilų klubo susirinkime 
pristatysiu almanachą „Varpai“ ir jo vyriausiąjį redaktorių. Dau-
giau apie Jus, kaip kuriantį žmogų, sužinojau perskaitęs recen-
zijų, straipsnių, pokalbių, laiškų, autografų, bibliografijos knygą 
„Apie Leoną Peleckį-Kaktavičių“ (2016). Leidinys informaty-
vus, patrauklaus formato, malonus paimti į rankas. Panaudotas 
geras popierius ir tinkamas šriftas. Gerai parengta bibliografija. 
Iškalbingi įrašai knygose. 
Jūsų atsiųsti „Varpai“ atrodo solidžiai, palyginus su pirmaisiais 
numeriais. Dėmesį patraukia skoningi almanachų „Varpai“ (2004, 
2013) apdarai ir vertingas turinys. Ypač gilus, esmingas A. Juo-
zaičio straipsnis „Rūpintojėlis ir Vytis“, skirtas kalbos atgavimo 
100-mečiui („Varpai“, 2004), kurį skaičiau su pieštuku rankoje, 
vis pabraukdamas įsimintinas vietas. Įdomu buvo skaityti Jūsų 
pokalbius su kultūros žmonėmis („Varpai“, 2004). Sudomino 
specialus „Varpų“ numeris, skirtas kūrėjams ir epistoliniam pali-
kimui, kurį atidžiai perskaityti reikia daugiau laiko. 
Susidomėjęs skaičiau Mindaugo Peleckio mitologijos studiją 
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„Žalčiava“ (2018), kuri turėtų sudominti platesnio akiračio žmo-
nes. Minėtai studijai liks neabejingi tie, kuriems svarbi baltiška 
kultūra. Mąstantieji jauni žmonės neapsiriboja katalikiška istori-
ografija ir neužkimba ant pseudoistorikų kabliukų. 
Perskaičiau visas tris Silvijos Peleckienės knygas. „Vilko vaikų“ 
istorijos dokumentiškos ir dramatiškos. Man artimas miniatiūros 
žanras, todėl perskaičiau visas Silvijos noveletes. Iš abiejų knygų 
paminėsiu po vieną iš kiekvienos, kurios man labiausiai įstrigo: 
„Liūlynė“ („Sibilės sapnai“) ir „Miškuolė“ („Laukianti stebu-
klo“). Noveletės alsuoja šviesa. Abiejose knygelėse patrauklios 
iliustracijos. 
Solidus ir turiningas žurnalas „Lietuvos bajoras“. Čia galima rasti 
įdomių straipsnių istorijos ir kultūros klausimais. Asmeninėje bi-
bliotekoje turiu šio žurnalo 2 (1996) ir 3 (1998) numerius, redak-
torius Danielius Mickevičius. Jūsų atsiųstas „Lietuvos bajoras“ 
(2018, nr.24) ir Jūsų redaguojamas ypač išsiskiria poligrafijos 
aukštu lygiu: geras popierius, kokybiškos nuotraukos, tinkamas 
šriftas, prasmingos nuotraukos žurnalo viršeliuose. 
Dėkoju už įrašą Jūsų knygoje „Bernardas Brazdžionis. Nuo „Ke-
lionės miražų“ iki „...už visų galaktikų“ (2014). Pažintis su šia 
knyga dar tik prasideda.
Į voką su laišku įdedu savo pirmąją lakonikų knygelę „Knygos 
pakeleivio užrašai“ (2001) ir 
G. Morkio leidinį „Nuo Kalvių per Lietuvą link Vilniaus“ (1999).
Geros kloties kūrybos žmonėms! Pagarbiai
Gintautas Černeckis

*
2019.03.20 (el. p.)
Mielas Leonai, jeigu Jūsų kelionė į Panevėžį reiškia teigiamą 
mūsų „paslapties“ baigtį (kitos informacijos neturiu), tai nuo-
širdžiai džiaugiuosi ir sveikinu Jus abu. Vienintelė liga – darbo-
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holizmas – yra tokia, dėl kurios linkėjimas pasveikti būtų tikrai 
nekorektiškas. Todėl linkiu Jums abiems sveikatos ir jėgų neišse-
miamiems kūrybiniams planams įgyvendinti.
Dėl gegužės antrosios dienos renginio galiu išreikšti tik savo norą 
ir viltį jame dalyvauti. Į porą ar trejetą renginių RS šiais metais 
esu nuvažiavęs (su taksi nuo durų iki durų), bet daug daugiau esu 
jų praleidęs. Tokia tad šiandieninių mano galimybių loterija.
Visada mielai laukdamas mūsų susitikimų
Petras Br.(ažėnas)

*
2019.04.13 (el. p.)
Leonai, brolau,
gavau. 
Užrašyta, ketinu dalyvauti. („Varpų“ vakare – L. P.-K.)
DĖKUI.
A(rvydas Juozaitis)

*
2019.04.17 (el. p.)
Maloningieji Prieteliai, p. Silvija, Leonai
Su Šv. Velykomis.
Kad Jums būtų gerai.
Rusų laikais su mielu Česlovu Kudaba keliaudavau po Lietuvą.
Galiu sakyti, kad jis yra mano pažinties su R Aukštaitija Guru. Ir 
daugelio rašinių įkvėpėjas.
Sykį aplankėme stebukladarį arkitektą Lionginą Šepką jo trobelė-
je. Česlovas su juo draugavo nuo Liongino atradimo metų.
- Ką tau atvežti, Lionginai? – paklausė Česlovas.
- Žiūronų.
- Kam tau žiūronas?
- Ais mergiotė per laukų, aš ją ir prisitrauksiu.
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Česlovas visada džiaugdavosi gavęs Liongino pasveikinimus 
švenčių progomis. Ten būdavo vienintelis palinkėjimas: „Česlo-
vai, kad Tau būtų gerai“.
Ir Česlovas labai džiaugdavosi tokiu pasveikinimu „Kad būtų 
gerai“. Sakydavo – pats gražiausias ir reikšmingiausias pasvei-
kinimas.
Tataigi, kad Jums, mieli, būtų gerai.
Nuoširdžiai
Stasys (Kašauskas)

*
Vilnius, 2019.04.17
Leonai,
nežinau, ar tiks „Varpams“? 
Aš turiu visai neblogą apysakaitę, bet gal irgi paaugliams? Ne-
žinau.
Gal neverta nė siųsti...
Emilija (Liegutė)
Dar turiu dzūkiškai, tarmiškai parašytą straipsnį apie žolynus – 
taip ir guli. Nors neblogas, spalvingas...

*
Plungė, 2019 m. balandžio 25 d.
Gerbiamas Leonai,
su didžiausiu įdomumu skaitau kūrėjų epistolinį palikimą („Var-
pai“, 2013 (29). Gerai realizuotas redaktoriaus sumanymas. Koks 
prasmingas monsinjoro Kazimiero Vasiliausko palinkėjimas 
„Varpams“: „Kad jūs sugebėtumėt visus suburti prie savo „Var-
pų“!“ Prisidedu prie šių linkėjimų...
Gintautas Černeckis

*
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2019.04.30 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
Jūsų siuntą su 40-tuoju „Varpų“ numeriu jau gavau. Dėkoju.
Simono Daukanto bibliofilų klubo vardu sveikinu su „Varpų“ al-
manacho trisdešimties metų sukaktimi. Džiugina šio leidinio for-
matas. Spėjau pavartyti, kai ką perskaityti.
Stebiu gražų „Varpų“ skrydį. Leidinio formatas atitinka estetinius 
ir utilitarinius reikalavimus. Ir dailu, ir praktiška, ir turininga.
Linkiu didesnės visuomenės paramos ir supratimo bei laimingo 
skrydžio „Varpams“. Šio puikaus leidinio redaktoriaus nuveikti 
darbai kelia pelnytą pagarbą.
Gintautas Černeckis

*
2019.05.02 (el. p.)
Didžiai Mieli ir Garbingi Prieteliai
Silvija,
Leonai
Nesu Poeta,
nemoku ir negaliu gražiai sudėlioti dėkingumo žodžių Jums už 
Jūsų man dovanotą šventę šiandien RS.
Suvokiu, kokį Jūs didelį darbą darote Lietuvai.
Šiais laikais tokių Didžių Žmonių nedaug.
Ačiū Jums, žemai lenkiuosi, jei tas mano žemaitiškas nusilenki-
mas galėtų būti vertas mano pagarbos Jums.
Kad Jums būtų gerai.
Ačiū
Stasys (Kašauskas)

*
2019.05.03 (el. p.)
Bėda ta, kad neturiu Tamstų gražaus „Varpų“ leidinio, kuriame 
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atvaizduota mano menkystė. Kažin, kaip? Gal atsiųstumėte?
Parduosiu karvę, atsilyginsiu. Žmonės prašo, neturiu ką paduoti.
Turėjau, bet išsivežė dukra Indraja Italijon. Ten ji gyvena gal 30 
metų, yra baigusi Perudžio universitetą.
Žodį „menkystė“ parašiau ne šiaip sau.
Taip sakydavo mano didis bičiulis Eduardas Cinzas iš Bruxeles.
Sakydavo pagėręs, esąs kunigaikštis iš Rietavo.
Paskui – joks kunigaikštis, - mužikėlis iš Rietavo Vatučių prie-
miesčio Adis Čiužas, je, sakydavo, rupūže. Jo brolelis Antanėlis – 
Rainių kankinys. Eduardui pasisekė pabėgti... Labai draugavom, 
pasiimdavau jį iš Minsko Gelžkelio stoties iš traukinio Briuselis-
Leningradas. Rusų laikais.
Labai mėgo čerkelę, - sakydavo,- ton i da veina.
Sunkus būdavo, nors ir be kojelių, reikėdavo nešti ant pečių po 
tos dar veinos...
Teko man jo kūną pervežti iš Briuselio ir surengti iškilmingas 
laidotuves Rietave. Pagaliau, kapeliuose pastatyti V. Savickio že-
maitišką paminklą. Eduardui, didžiam samogitui.
O dabar apie reikalą.
Būt ypatingai malonu apie jį pakalbėti Tamstų garbingam leidiny.
Parvežiau į Rietavo Vyto Rutkausko muziejų iš Briuselio jo namų 
baldelius, pypkes. Taip įsigijau jo ir jam gal 100 laiškų. Baltušiui, 
Bubniui ir kitokioms iksilencijoms.
O Eduardas – vienas didžiausių mūsų rašytojų. Ir ne tik išeivijos. 
Galėtume paskelbti ir nemažai jo laiškų. Turiu.
Būt malonu, kad pagalvotumėte.
Nepasiduokim dvasios driskiams –
Stasys (Kašauskas)

*
2019.05.06 (el. p.)
Leonai,



209
LAIŠKAI

Jūs – etalonas kultūrininko, o ir tikro KULTŪROS ŽMOGAUS. 
Man laimė bendrauti su Jumis ir Jūsų Silvija.
Dėkingas, pagarbiausiai –
A(rvydas) J(uozaitis)

*
2019.05.25 (el. p.)
Laba diena, gerb. p. Leonai,
Ar dar neatostogaujate, nuvertę didžių darbų kalną? Perskaičiau nuo 
A iki Z paskutiniuosius „Varpų“ numerius. Viskas, kaip visada, įdo-
mu, turininga, intelektualu.
Šlovė Jums. Susidomėjusi perskaičiau ištrauką iš Arvydo Juozaičio 
rašomos knygos „Kauno Lietuva“. Labai vertinu jo knygas apie Kara-
liaučių ir Rygą. Pastaroji man ypač buvo įdomi, nes mano mama yra 
gimusi ir augusi Rygoje, Rygoje palaidotas mano senelis.
Toji ištrauka man, kaunietei, sukėlė nostalgiškų prisiminimų, kaip 
aš Jonui rodžiau savo vaikystės Kauną, vedžiojau po savo „šventas“ 
vietas. Toji mudviejų „ekskursija“ labai pasitarnavo Jonui, beveik 
nepažinojusiam Kauno, rašant romaną „Ir išmuš tavo valanda“, kurį 
Jūs pirmasis pristatėte skaitytojams Jono didžiai gerbtuose „Varpuo-
se“ ir dar premija apdovanojote. Taip sutapo, kad Joniškio Jono Avy-
žiaus bibliotekos darbuotojos, kurias Jonas vadino „mūsų kultūros 
darbščiosiomis bitelėmis“, labai pagarbiai saugančios savo žemiečio 
rašytojo atminimą, kasmet gegužę, jo gimtadienio dieną, rengia „Tra-
dicinius Jono Avyžiaus skaitymus“. Šiemet pasirinko romaną „Ir iš-
muš tavo valanda“, kurį 2002 m. išleido Rašytojų sąjungos leidykla. 
Kadangi romano veiksmas vyksta ir Kaune, bibliotekininkės manęs 
paprašė parašyti tekstą šiam renginiui, kurį pavadino „Mylimos mo-
ters miestas Kaunas“. O kadangi mano rašinėlis „Pasivaikščiojimas 
su Jonu Avyžiumi po mano vaikystės Kauną“ patiko joniškiečiams, 
tai mane padrąsino pasiūlyti ir šiauliečiams. Lauksiu Jūsų verdikto. 
Pagarbiai, 
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Irena (Avyžienė)
*
2019.07.03 (el. p.)
Laba diena,
neradau internete, paprašiau anūko knygą „iškasti iš žemės“. Ir 
„iškasė“ – „Lietuvos bajorai“ jau mano rankose.
Už šį titanišką darbą Jūs, gerbiamas p. Leonai, vertas ne tik pa-
gyrimų, padėkos, bet ir apdovanojimo. Tikėkimės kompetentingi 
tai padarys.
Sėkmės ruošiant antrąją knygą.
Pagarbiai –
Birutė Margarita Griškevičienė

*
2019.07.08 (el. p.)
LR Prezidento inauguracijos komisija
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*
2019.08.07 (el. p.)
Maloningasai Leonai,
siunčiu D. Samoilovo G. Kanovičiui skirtą laišką, parašytą čiuk-
čių vardu. Tomis dienomis, kai buvome Maskvoje, Kremliuje. 
Gan linksmas.
Palinkėkime vieni kitiems besibaigiančios vasarėlės. 
Stasys (Kašauskas)

*
Гриша, ты теперь Григорий,
Ты скажи в Большой Совет,
Что на нашем территорий
Мало-мало водки нет.
Нет у нас, однако, водка.
Ой, как плохо, Гриша, ой!
Потому на всем Чукотка
Экология плохой.
Ты скажи в Совет, однако,
Недовольный Чайвургын –
Есть у Вас в Совет каряка, 
Нету чукча ни один.
Чукча хочут отделяться
От каряк и юкагир
И не хочут поселяться
В пятикомнатный квартир.
Звать тебя мы будем Гришком.
Будеш Яков, как Свердлов.
Не вели, однако, слишком
Забирать у нас улов.
Будет пусть у нас свобода,
Чтобы было чем кормичь.
Будем звать тебя Володя,
Как Владимира Ильич.
И хороший есть культура,
И культура есть плохой.
Например, медвежья шкура
Или шкура никакой.
Ты скажи им на собранье,
Виноват во всем систем -
Скушал всё до основанья
И не знает, что затем.
……………………………………
Мы всегда стоим за дружбу
И всегда стоим за мир.
Мир и дружба очень нужно,
Но не нужно юкагир.
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*
2019.08.21 (el. p.)
Labas vakaras,
malonu gauti Jūsų žinelę. Regimantą Adomaitį pažįstu – gyve-
nome daug metų kaimynystėje Šeimyniškių gatvėje, pažinojau ir 
jo a. a. žmoną Eugeniją, „akyse“ užaugo jo trys kunigaikštiškais 
vardais – Gediminas, Mindaugas ir Vytautas – sūnūs. Vėliau jų 
šeima išsikėlė į erdvesnį butą (...) gatvėje. Artimiau nesusiben-
dravom (tuo metu jis daug filmavosi ne tik Tarybų sąjungoje, bet 
ir VDR), buvo užsiėmęs, o ir apskritai yra nelabai komunikabilus 
žmogus. Jonas, vedžiodamas Bardą, o Regimantas vaikučius, pa-
sivaikščiodami kartais pasikalbėdavo. Buvau Regimantą sutikusi 
prieš kelis metus svečiuose pas mūsų bendrą bičiulį teatrologijos 
profesorių Marką Petuchauską, kuris ir davė man jo koordinates. 
Regimantas tada sakėsi, jog gyvena dviese su jauniausiuoju sū-
numi. Nežinojau, kad jis yra iš Šiaulių, maniau, kad pasvalietis. 
Neabejoju, R. Adomaitis, intelektualus aktorius, yra girdėjęs apie  
intelektualius „Varpus“. Parašykite ar paskambinkite jam. Many-
čiau, neturėtų atsisakyti.
Vasara kažkaip nepastebimai baigia prabėgti, pratinginiavau, bet 
susiimsiu ir imsiuos Jums duoto pažado.
Judviem su ponia Silvija linkiu „paskutinių perdegusios vasaros 
glamonių“. Taip vadinasi paskutinis Jono, deja, nebaigto, tik įpu-
sėto romano „Ir išmuš tavo valanda“ skyrius. Irena (Avyžienė)

*
2019.08.23 (el. p.)
Sveiki gyvi,
išties, laikas lekia nepastebimai... Na, bet tai nėra mano pasitei-
sinimas. Pasistengsiu mūsų bendravimo antrųjų metinių proga 
pasitaisyti... 
Pagarbiai
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*
2019.09.01 (el. p.)
Maloningasai Dauggali Prieteliau Leonai,
man, kaip ir tam žiogui bešokinėjant – vasarėlė vasariop rude-
niop. Nebūtų buvę, kad negalvočiau apie Tamstai duotą pažadą. 
CINZAS. Peržiūrėjau kalną medžiagos. Susidėliojau ant darbo 
stalo. 
Ji susideda iš: 
Eduardo pradėto romano „Mėlynakis žydas“, apie 30 psl. Pame-
nu, kalbėjo, lyg tai būsią apie Rietave sušaudytus žydus; laiškų 
– jų turiu 50-60, įvairiems žmonėms – rašytojams, redakcijoms, 
valdininkams ir kt. Daugiausia laiškuose apie jo paties gyvenimą, 
nelaimę, kolegų kūrybą, Lietuvos pirmuosius neprigulmybės me-
tus. Daugybė laiškų man, su mano komentarais; straipsnių, prisi-
minimų, neskelbtų arba publikuotų nereikšmingoje spaudoje;
mano paties, poros jo draugų Belgijoje ir Lietuvoje prisiminimų; 
krūvos fotografijų ir kt.
Dabar manau: užsidėsiu pančius ir iš tos krūvos parengsiu knygą 
apie Eduardą. Seniai reikėjo... Gal pavyks išpirkti nuodėmę? At-
leis TENAI sėdintis man Eduardas. Adis Čiužas.
Knyga turėtų būti neplona. Sudaryta iš tikrų dalykų. O tai ir būtų 
įdomiausia. 
Darbo nemažai. Eisiu šiomis dienomis pas prietelių R. Dargį, 
„Eikos“ savininką prašyti paramos.
Dalį paruoštos medžiagos Jums ir perteiksiu. Anksčiau.
Su Rietavo M. K. Oginskio muziejaus žmonėmis praėjusią savaitę 
keliavau po Baltarusiją – Oginskių vietas. Cinzui Rietavas buvo gra-
žiausias pasaulyje kunigaikščių miestas. Ir su jais vis kalbėjom apie 
Cinzą – trauktis nebėra kur...
Palinkėkime vieni kitiems ramybės ir sveikatos – Stasys (Kašauskas)
 
*
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2019.09.08 (el. p.)
D. gerb. Redaktoriau,
kažkaip pastaruoju metu mano mintys vis apie varpus. Gal ir ne 
blogąja prasme... Siunčiu Jūsų dėmesiui rašinį šia tema ir pluoš-
telį iliustracijų. Jūsų valia trumpinti ar kupiūruoti. 
Su nuoširdžia pagarba – Libertas Klimka

*
2019.10.11 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
dėkoju už malonią žinią, kad Jūs radote vietos „Varpų“ almana-
che mano mažutėlėms. Taip vadinu lakonikas.
Susidomėjęs skaičiau „Draugo“ šeštadieninius priedus „Kultūra“. 
Dar kartą pasidžiaugiau „Varpų“ atnaujinimo 30-mečiu, skaityda-
mas Tamstos straipsnį „Debesys virš geležinkelio bėgių“.
Ačiū. Pagarbiai, Gintautas Černeckis

*
2019.10.11
Gerb. Leonai!
Labai apsidžiaugiau, kad po tiek metų atsišaukėt gyvas ir tur-
būt sveikas. Dėkoju už dovanotus raštus. Pats irgi rašinėju, nors 
nevertinu savo darbo – per mažai ir mokslo turiu, ir smegenys 
uždegimo sužalotos, bet sveiko proto 1 proc. liko ir mano am-
žiui užteks... Kol jaunesnis buvau, viską dirbau – ir tapiau alie-
jiniais dažais, ir skulptūras drožiau, ir rašiau, ir fotografavau, ir 
filmavau. O dabar viską apleidau ir, žmoną palaidojęs, vienatvė-
je gyvenu ramiai ir laimingai laukdamas svarbiausios gyvenimo 
dienos – mirties, kuri ateis po poros metų. Tai bus laimingiausia 
gyvenimo diena.
Šalia tų darbų dar buvau ir tiesos ieškotoju, ir man labai sekėsi. 
Buvau du sykius Indijoj pas Sai Babą ir esu pasinėręs į Avotaro 
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mokslo studijas. Tai – viena. O antra – suradau Michaelio New-
tono mokslo veikalus apie sielų gyvenimo kelią į Ten ir į Žemę. 
Nieko aiškesnio nežino nė viena religija, o juk Newtonas buvo 
ateistas, gydytojas psichiatras-hipnoterapeutas. Bet tik jam iš visų 
gyvųjų žmonių pavyko atkelti dangaus karalystės vartus ir smul-
kiai ištyrinėti sielų pasaulio gyvenimą. 
Nė viena, net labiausiai išdidi religija tokių žinių nesugebėjo gau-
ti, nors jos ir dedasi svarbiausios dvasinio pasaulio žinovės. Jų 
žinios taip apaugusios žmonių prasimanymais ir legendom, kad 
nebeįmanoma suprasti, kur tiesa, kur fantazijos. Ta žalia knygutė 
mano suredaguota ir įslaptinta, kad niekas galvos man nekvaršin-
tų. Ten daugiausia Sai Babos ir Newtono mintys, apreiškimai, kai 
ko ir iš kitur pridėta.
Mindaugo „Žalčiavą“ būtinai susirasiu, pats gyvenu žalčių sody-
boje, ir artimoj apylinkėje žalčiai gyvena. Daug jų žūva ant plen-
to, bet neišnyksta. Malkų krūvose randu žalčių išnaras, tai į šulinį 
įkrenta, tai pelių urvais į gonkelį atšliaužia, ir ant palangės saulės 
vonias ima, bet nė vieno neprisijaukinau. Baisu į rankas imti.
Grožinės literatūros mažai skaitau, daugiausia – žinias, mokslo, 
istorijos veikalus, dvasinę, ezoterinę raštiją. Netoli Šiaulių, Jo-
niškyje gyveno įdomi moteris – talentinga dailininkė, skulptorė, 
grafikė, knygų iliustratorė Valerija Dauginienė-Marių Vėjo Duk-
tė, kaip vadindavau. Su ja 30 metų susirašinėjau, ir ji labai gerai 
savo mintis raštu reikšdavo. Buvo labai savotiškos prigimties, 
turėjo labai retą kraujo grupę. Palangoje gimusi ir augusi. Apkur-
to 30 metų būdama. Labai sunkiai šią netektį pergyveno. Dažnai 
sirgdavo neaiškia liga, kuri staiga išnykdavo, kai ji imdavo dirbti. 
Turiu jos laiškus, dar nesudeginau. Ir ji saugojo mano laiškus. 
Mirė prieš kelis metus.
Tai va, parašiau ko reikia ir nereikia. Išmirė jau mano vienmečiai, 
aš, kaip sveikuoliškai gyvenantis, dar laikausi, bet jau gęsta gy-
venimo žvakelė.
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Siunčiu porą knygelių, daugiau nebeturiu ir nieko neberašau.
Tad sudie, Leonai! Būk sveikas ir gyvuok!
Om Sai Ram!
Stasys (Karanauskas)

*
2019.10.16 (el. p.)
Laba diena,
po beveik 20 metų grįžęs iš Klaipėdos į Tėviškės kraštus (Akme-
nės-Joniškio rajonai), ėmiau daugiau domėtis Šiaulių apskrityje 
vykstančiu kultūriniu bei literatūriniu gyvenimu ir maloniai nu-
stebau aptikęs almanachą „Varpai“. Reaguodamas į almanache 
esantį kvietimą siųsti rankraščius, dalinuosi keletu savo naujesnių 
kūrinių. Tikiuosi, kas nors pritiks kuriam nors iš būsimų almana-
cho numerių, o jei ir ne, visada vertinu išsakytas pastabas. Bet 
kuriuo atveju dėkoju, kad Šiauliuose yra toks kultūrinis leidinys. 
Geros dienos, Darius Rekis

*
2019.10.19 (el. p.)
Laba diena, labai malonu matyti Jūsų „Varpus“. Džiaugiuosi, kad 
parašėte – jau buvau pasigedusi. Žiūrėjau Rašytojų klubo svetai-
nėje, kada gi tas numatytasis renginys. Kaip suprantu, pristatymą 
rengsite pavasarį. Būtinai norėsiu dalyvauti, o taip pat ir gauti 
popierinį almanacho numerį, kai tik bus parengtas.
Sėkmės Jums visokeriopos ir gražaus savaitgalio. Patricija (Dro-
blytė)

*
2019.10.19 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
šiandien rytą į duris paskambino paštininkė. Jūsų siuntinukas at-
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ėjo fantastiškai greitai. Jau pastebėjau, jog turėsiu daug įdomaus 
skaitymo – ir apie Ambrazaitytę, ir Guščiaus apie S. Nėrį, ir Jūsų 
apie „Dagilėlio“ chorą (mano vienas sūnų dainavo „Ąžuoliuko“ 
chore, taigi žinau, ką tai reiškia ir vaikui, ir tėvams). Tikiuosi, kad 
ir Maughamo apsakymas ką nors sudomins. Beje, RS leidykla 
žada leisti jo apsakymų rinkinį, bet tai atsitiks po N. metų.
Dėkoju už Jūsų triūsą rengiant tokį įvairiaspalvį almanachą, ku-
riame kiekvienas ras ką nors sau įdomaus. Nuoširdžiausi linkėji-
mai, Gražvydas (Kirvaitis)

*
2019.10.19 (el. p.)
Gerb. p. Leonai,
širdingai ačiū. „Varpų“ numeris ir solidus, ir įdomus. Iki malo-
naus, Libertas K.(limka)

*
2019.10.21 (el. p.)
Laba diena, p. Leonai
Savaitgaly buvau išvykusi pabūti arčiau gamtos, pasidžiaugti 
„Bobų vasaros“ gražumu. Tai tik dabar dėkoju už atsiųstus naujus 
„Varpus“ (el. variante). Kol kas perskaičiau tik savo tekstą, visa 
kita tik spėjau perversti. Kaip visada, yra ką skaityti – turininga, 
intriguoja. Turėsiu malonumą lėtai, nuodugniai perskaityti. Ačiū 
už publikaciją apie N. Ambrazaitytę. „Varpų“ dėka prisiminta ir 
paminėta ši talentinga asmenybė. Ypač kai vyresnioji meninin-
kų karta nedėkingai lieka užmarštyj, užgožta naujų, vienadienių 
„žvaigždžių“. Neseniai palaidojome kitą mūsų operos primadoną 
– Gražiną Apanavičiūtę. Tebuvo išspausdinta tik ELTOS žinutė.
Labai lauksiu „popierinių“ „Varpų“. Norėčiau padovanoti ir Nijo-
lės vyrui bei sūnui Augiui.
Kūrybinės sėkmės – Irena (Avyžienė)
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*
2019.10.24 (el. p.)
Labai Jums ačiū. Labai.
Visada gerbiau ir gerbiu jūsų istorinį storą žurnalą, kaip maža jų beli-
kę... Ačiū, kad mane taip pagerbėte.
Geros Jums kloties, sveikatos, šilto rudens, smagios žiemos... Dar 
ilgų ilgų darbingų metų.
Pagarbiai, Dalia Jazukevičiūtė

*
2019.12.06 (el. p.)
Nesu atsiliepęs į 41 Varpus. Jie skamba in memoriam, numery kaip 
niekad daug tų, kurie prisimenami. Gal ir gerai. Įdomi ir gausi Vaiž-
gantui skirta medžiaga, man netikėtas E. M.(ieželaičio) susirašinėji-
mas su Mindaugu (o kur paties Mindaugo laiškai?). Jaunieji janonie-
čiai, išskyrus trečiaklasę poetę, atrodo silpnokai, bet gal aš pernelyg 
gerai apie moksleivius literatus galvoju, todėl keliu kartelę.
Neturiu priekaištų dizainui, gal susikratė šriftai, iliustracijos ir visa 
kita.
Žodžiu, sveikinu įkėlus į bokštą pirmąjį varpelį iš penktosios dešim-
tinės. Lai tilindžiuoja.
Vytautas (Martinkus)

*
Mieli Silvija, Leonai –
kad Jums būtų gerai!
Sveikatos, sėkmės kūryboje!
Stasys (Kašauskas)
Vilnius, 2019.12.12
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*
2019.12.16 (el. p.)
LR Prezidentūros kanceliarija
Sveikinimas
Tegul Jūsų gyvenimo kelias skleidžiasi meilėje ir stiprybėje. Lai-
mingų Šv. Kalėdų ir 2020-ųjų.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Ponia Di-
ana Nausėdienė

*
2019.12.16, N. Akmenė
Gerbiamas Leonai,
rašo Jums toks Vytautas Almanis, gal jau per tiek laiko spėjo-

E. Mieželaičio į kūrybinį kelią 1990-aisiais palydėtas buvęs janonietis Mindaugas Peleckis – 
jau Lietuvos rašytojų sąjungos narys, daugiau kaip dvidešimties knygų autorius.

 Kelionės – jo ypatinga stichija. Ši nuotrauka tėvams atsiųsta iš paties pasaulio krašto.
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te ir pamiršti. Julija siunčia poezijos naują knygą, o aš norėčiau 
kai ko paklausti. Baigiau rašyti vieną savo kūrinį, kurį pavadinau 
„Antrasis žemgalių išėjimas“. Pirmas buvo 1290 metais (Henri-
ko Latvio „Livonijos kronikos“). Rašant kažkaip grįžo žemgalių 
kalba – žodžiai, sakiniai, Palatvijo žemgalių gyvenimas, buitis ir 
visokie nutikimai. Gal galėčiau kokią nedidelę ištrauką iš savo 
žemgalių kronikos atsiųsti Jūsų metraščiui?
Tad geros kloties Jums ir Jūsų šeimai, gražių švenčių ir darbų 
daug metų į priekį – Vytautas

*
Gerbiamas Leonai Pelecki-Kaktavičiau,
Šv. Kalėdos ir Naujieji metai ištirpdo kiekvieno širdį, tai šventės, 
kurios negali palikti abejingų. Atsiverkime gėriui, išlaisvinkime 
savo šilčiausius jausmus šio didingo laikotarpio išvakarėse. Tegul 
Kalėdų dvasia į kiekvieno namus atneša ramybę ir viltį. Linkiu 
šviesių ir jaukių švenčių, šaunių idėjų, prasmingų planų ir su kau-
pu išsipildančių svajonių. O Naujieji tegul kiekvienam visomis 
prasmėmis būna turtingi. O jei kas netikėtai ir užkluptų – tai tik 
malonūs rūpesčiai. Beribio džiaugsmo, stiprios sveikatos, visada 
taikios ir kūrybingos aplinkos!
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Gražvydas Poškus
2019 m. gruodis

*
Didžiausia Kalėdų dovana – dalintis džiaugsmu, gerumu, viltimi, 
meile... Tik taip tapsime brandesni, tauresni – labiau žmogiškes-
ni...
Sveikiname su Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Šiaulių J. Janonio gimnazijos bendruomenės vardu direktorius 
Rimas Budraitis 2019 m. gruodis
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*
Tik viduj
ugniakuras negęsta,
štai kibirkštis sparnuota
šokteli tamson. (Iš lakonikų „Ugnies rate“)
Gerbiamas Leonai,
sveikinu Jus ir šeimą su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais. Lin-
kiu sveikatos, kūrybinės ugnies ir vilties, kad bus daugiau  geru-
mo šiame prieštaringame pasaulyje. Kad Jūsų „Varpai“ neužtils ir 
kvies mus gyventi Tradicijos šviesoje. Būkite!
S. Daukanto bibliofilų klubo vardu Gintautas Černeckis 
Plungė, 2019.12.18

*
2019.12.20 (el. p.)
Linkime kuo didžiausios pagarbos ir įvertinimo Jūsų kūrybai!
Asociacija LATGA

*
2019.12.23 (el. p.)
Mielas Leonai,
jaukių švenčių linkėjimas skrieja tiesiai pas Jus iš Valdovų rūmų.
Ramunė (Vaičiulytė)

*
2019.12.23 (el. p.)
Gerbiamas ponas Leonai,
Šilumos, ramybės ir meilės Kalėdų naktį tylią Jums ir Jūsų ar-
timiesiems. Šviesaus, nors ir ne balto, Šv. Kalėdų ryto. Sveikų, 
kūrybingų, palankių, sėkmingų ir viltingų tokių įspūdingų skaičių 
– 2020 – ateinančiųjų metų. Nuoširdžiai, Irena Avyžienė
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*
2019.12.24 (el. p.)
stalas padengtas
pilko dangaus paukšteliams
šviesės ir dienos
Linksmų švenčių! Kornelijus (Platelis)

*
2019.12.24 (el. p.)
Mieli bičiuliai
Te skardžiai skamba Kalėdų ir Naujųjų metų Varpai.
Kęstutis (Nastopka)

*
2019.12.25 (el. p.)
Mielas Leonai,
Širdingai dėkoju už sveikinimus ir geranorišką pagalbą (saldžius 
prizus mūsų projekto vaikams). Tegul ateinantys metai būna gra-
žūs bendrystės ir gero sugyvenimo kupini.
Pagarbiai ir šiltai, Birutė (Jonuškaitė)

*
2019.12.25 (el. p.)
Mielieji, jaukių švenčių ir šviesios 2020-ųjų atkarpos tolesniame 
Kelyje.
Virginija ir Vacys Bagdonavičiai

*
2019.12.25 (el. p.)
Mieli Silvija ir Leonai,
su Šventėmis! Štai šių metų Kalėdų tikrovė! Greičiau obelis nei 
eglutė (laiško priedas – belapės obels, pilnos raudonų obuoliukų, 
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nuotrauka – L. P.-K.)... Būkite turtingi ir kūrybingi – nuoširdžiai 
Aldona (Ruseckaitė)

*
2019.12.28 (el. p.)
Gerbiamieji Silvija, Leonai,
širdingai dėkoju už malonius linkėjimus. Dėkoju Jums ir už tą 
mielą bendravimą, kuris stiprino mane nelengvais prabėgusių 
metų mėnesiais.
Teskamba naujametiniai varpai su gerąja žinia Lietuvai! Viltingų 
ateinančių 2020-ųjų, energijos, naujų sumanymų, kūrybinės sė-
kmės! Pagarbiai
Libertas K.(limka)

*
2020.01.31
Gerb. ponas Leonai
Dėkoju Tamstai už knygas, kurias visas perskaičiau. Išstudijavau 
ir Mindaugo „Žalčiavą“. Ten jis ir manęs nepamiršo paminėti ke-
liskart. Silvijos knyga „Per tiltą į niekur“ daro stiprų įspūdį savo 
raiškiu stilium.
Dabar rašau laiškus katalikų hierarchams. Popiežiui į Romą – 
tyla. Lietuvos vyskupams – irgi tylu. Gal kunigams rašyti? Ku-
nigų tu nepamokysi! Krikščioniškos kaimenės avelėm, labai iš-
gudrėjusiom, belieka tarp savęs mekenti. Gal ir ganytojai išgirs, 
nors jie ir labai dideli?
Tai va, įdedu ponui tą nepaprastą laišką, kuris krikščionybę ap-
verstų ant kito šono, nes šis jau pradėjo pūti, tą ir ganytojai mato 
ir bando papudravimais atjauninti bažnyčią.
Iš tiesų šiandien turėtume visai kitą Europos istoriją – ne tokią 
pragariškai baisią su karais ir ne mažiau baisiom socialinėm 
reformom. Ar jau nieko nebegalima padaryti? Galima Kristaus 
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mokslui grąžinti Jo žmonijai atneštą kosminį karmos ir reinkar-
nacijos įstatymą.
Pasekmės vis vien bus geresnės negu eiti į dangų Kristaus ir pra-
garo keliu, kaip lig šiol. 
Senstu ir pradedu mirtinom ligom galuotis, bet gal dar porą metų 
ištempsiu. Laikas į tobulesnį pasaulį...
Su pagarba – St. Karanauskas
Laiško Bažnyčios hierarchams kopija:
Garbė Jėzui Kristui!
Jūsų Ekscelencija,
Katalikų bažnyčios pasaulietinė istorija iš dalies nepanaši į šven-
tos instancijos istoriją. Apie ją gėda būdavo viešai kalbėti. Kodėl 
taip atsitiko?
Konstantinopolio bažnyčios suvažiavime 530 m. buvo sprendžia-
ma, kokį atpildo kelią pasirinkti už nuodėmes. Ar Kristaus duotą 
karmos reinkarnacijos, ar pagonišką pragarą. Balsuojant nedide-
le balsų persvara laimėjo pragaro šalininkai.
Pažemintam Kristui teko pasitraukti: 
- Visi ir kiekvienas, išpažįstantis mistinį tikėjimą arba ankstesnįjį 
sielos egzistavimą, taip pat karmą, kaip žmogaus elgesio priežas-
ties ir pasekmės dėsnį, bus pasmerkti. (Anatema)
Taip į Bažnyčią buvo įleistas klastingas pragaro žaltys. Prasidėjo 
didelės nelaimės ir nuodėmės.
Popiežius Jonas Paulius II atsiprašė pasaulį už Bažnyčios nuodė-
mes. O pragarą apibūdino: „Pragaras ne vieta, o žmogaus dva-
sinė būsena“.
Bažnyčios atsinaujinimui būtina grąžinti Jėzaus Kristaus mokslą, 
nuimti prakeikimą: 
- Visi ir kiekvienas, išpažįstantis mistinį tikėjimą apie ankstesnįjį 
sielos egzistavimą, taip pat karmą, kaip žmogaus elgesio priežas-
ties ir pasekmės dėsnį, bus dangaus ir žemės palaiminti. Amen
Stanislovas Karanauskas, 92 metų senelis
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2019 m. gruodžio 16 d.
Lithuania (Lietuva), Molėtų rajonas, Inturkės paštas, Milašiškių 
kaimas

*
2020.02.09 (el. p.)
Dėkui už sveikinimą. Algimantas savo 90 pasitinka su nauja ei-
lėraščių knyga. Džiaugiuosi, kad dar vienas kitą pažįstame, susi-
kalbame.
Sigita (Baltakienė)

*
2020.02.13 (el. p.)
Laba diena, labai malonu – visad džiaugiuosi sulaukusi Jūsų kvie-
timo bendradarbiauti! Tekstą aš tikrai pateiksiu. Turiu rezerve va-
riantų, bet norisi sukurti ir kažką naujo. Šiuo metu esu įklimpusi 
į mokslus (studijuoju vertimą), tad iki gegužės pabaigos būsiu 
labai užimta. Tačiau vasarą ketinu padirbėti kūrybiškai. Temą ap-
galvosiu (jau jungiu minčių varikliuką) ir, kai bus subrandinta, 
Jums pranešiu.
Geros kloties Jums ir Jūsų leidiniui – Patricija (Droblytė)

*
2020.02.17 (el. p.)
Mielas Leonai,
dėkoju už tokią netikėtą ir džiugią žinią. Iš tiesų garbė gauti Jūsų 
leidžiamo puikaus „Varpų“ žurnalo premiją.
Tačiau liūdna, kad netikėtai vėl pašlijo sveikata ir vargu ar galė-
čiau atvažiuoti jos pasiimti. Senokai turiu rimtų bėdų su širdimi, 
bet vaistų pagalba laikausi. O šiuo metu vėl ūmai pablogėjo. Tad 
bijau Jus apvilti, nes nežinau kaip bus. Prisimenu žurnalo „Var-
pai“ pristatymus televizijos laidoje. Prasmingi jie ir įdomūs, bet 
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tęsiasi ilgokai, sunku man būtų atlaikyti kelionės nuovargį ir va-
karo įtampą. Dėl tos pačios priežasties aš atsisakiau ir savo naujų 
išleistų knygų pristatymo. Nežinau ką daryti, jei premijų įteikime 
būtina dalyvauti. O gal yra kokia kita galimybė (gal galima būtų 
ją palikti Rašytojų sąjungoje)? Jei nebūtų kitos galimybės, tada 
liktų viena išeitis – skirti kitam kandidatui. Žinoma, labai gaila, 
bet ką padarysi, jei gyvenimas nelauktai nustato ribas ir tenka 
joms paklusti.
Prašau atleisti, kad tik dabar atsiliepiu. Reikėjo ramybės, tad ap-
leidau kompiuterį, netikrinau nei laiškų.
Širdingai dar sykį dėkoju už įvertinimą ir dėmesį. Linkiu Jums 
stiprybės, sveikatos ir įkvėpimo gražiuose Jūsų darbuose.
Su pagarba Aldona (Puišytė)

*
2020.02.19 (el. p.)
Laba diena,
labai labai ačiū už straipsnį ir galimybę perskaityti visą įdomų lai-
kraštį. Nuoširdžiai dėkingas ir už Jūsų dėmesį Mečislovui Jurevi-
čiui. (Laiškas parašytas, nusiuntus „Draugo“ (JAV) šeštadieninį 
priedą „Kultūra“, kuriame išspausdintas tekstas apie Mečislovą 
Jurevičių – L. P.-K.).
Pagarbiai Kazimieras Alminas

*
2020.04.06 (el. p.)
Didžiai gerbiamas p. Leonai,
ačiū už naujausius „Varpus“ ir už mano jame priglaustą nostal-
gišką rašinėlį. Priimu, kaip Velykinę dovaną. Dėkoju, kad atsiž-
velgėte į mano papildymus, pataisymus. „Varpus“ tik peržvelgiau 
(tik saviškį tekstą perskaičiau) – kaip visada, almanachas meniš-
kai apipavidalintas, labai turiningas, plataus kultūrinio diapazo-
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no. Solidžiausias Lietuvoje kultūros almanachas, nes judviejų su 
darbščiąja talkininke p. Silvija erudicijos, entuziazmo, darbo „iš 
pašaukimo“ dėka pritraukiate rimtus autorius, visada įdomus, iš-
liekančiosios vertės.
Šviesių Jums šv. Velykų! Nepraraskime vilties, kad toji baisi Ne-
ganda, kaip kokia „koronė“, apėmusi visą pasaulį lyg katastrofų 
filme, netaps apokaliptiškai pragaištinga. Gal pasaulis taps geres-
nis?..
Šv. Velykų varpai teneša Prisikėlimo viltį.
Nuoširdžiai, Irena (Avyžienė)

*
2020.04.06 (el. p.)
Laba diena,
esu Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus darbuotoja, sve-
tainės Kaunorasytojai.lt redaktorė. Šiandieną iš poetės Aldonos 
Puišytės sulaukėme džiugaus laiško, kad naujajame „Varpų“ al-
manache – jos publikacija. Sakykite, galbūt galėtumėte „Manu-
skriptų ženklais“ pasidalinti su virtualia Kauno rašytojų buveine 
internete? Pagarsintume naująjį leidinį, pridėtume Aldonos pu-
blikaciją ir, žinoma, nurodytume, kad ji – iš „Varpų“ almanacho. 
Tiesa, Aldona taip pat užsiminė apie savo teksto įvertinimą pre-
mija, tačiau nepatikslino. Galbūt galėtumėte jūs?
Saulėtų dienų!
Milda Kiaušaitė

*
2020.04.06 (el. p.)
Mielas Leonai,
labai Jums AČIŪ už tokį puikų „VARPŲ“ leidinį. Ne tik žurnalo 
turinys puikus, kaip visuomet, nepaprastai gražus ir jo viršelis. 
Atskira padėka ir už pasirašytą premijos Laureato diplomą. Garbė 
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gauti šią literatūrinę premiją. Liūdna, kad Lietuvą ir visą pasau-
lį užgriuvo ši neganda. Bet turėkime viltį, kad atsilaikysime ir 
džiaugsimės susitikę, kad šie išbandymai jau praeityje.
Viltingos Viešpaties Prisikėlimo šventės, sveikatos, stiprybės Sil-
vijai ir Jums iš visos širdies
Aldona (Puišytė)

*
2020.04.07 (el. p.)
BIČIULI MIELAS,
labai sveikinu – vėl didvyriškas žingsnis.
Stebiuosi, mielas Leonai, patį stebėdamas – dviese su žmona dirbate 
už kelis kokio Kultūros instituto skyrius.
Be to, jaunimėlis nebepajėgus tokiems žurnalams – nei leisti, nei skai-
tyti. Leisgyviai sėdi internete, leisgyviai skaito. Tik patyčioms beturi 
„energijos“. 
Tai maro laikai atėjo. Baisiau negu nūdienė KORONĖ.
Laikomės, kad ir su kaukėmis.
Gegužės pradžioje atiduodu Almai LITTERAI „Kauno Lietuvą“. Bus 
kiek atokvėpio, - apie Oginskį „sumesiu“ tekstą.
Arvydas (Juozaitis), pagarbiai

*
2020.04.07 (el. p.)
LEONAI,
paskelbiau savojoje FB paskyroje:
Arvydas Juozaitis
VARPAI. Skamba Šiauliuose
1943 m. almanachas buvo įkurtas Algirdo Juliaus Greimo iniciatyva. 
Leido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, redagavo 
rašytojas Kazys Jankauskas. Karo metais išėjo du numeriai-)
RIMČIAUSIOS KULTŪROS VARPINĖ
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Leonas Peleckis-Kaktavičius su žmona Silvija atnaujino ir leidžia šį 
stebuklėlį nuo 1989 metų. Pagalvokime – jau per 30 metų! Kas gali 
stoti šalia jų?
Jaunimėlis vargu ar pajėgus. Lauksime.
O juk A. J. Greimas, dar iki tapdamas pasauline garsenybe, didžiausiu 
lietuvių filosofu, ėmė skalambyti šiais VARPAIS vos 25 metų.

*
2020.04.07 (el. p.)
Malonieji Prieteliai p. Silvija, p. Leonai
Kaip ir visada, mielas Leonai, malonu gauti Tamstos laišką. Ir dar ka-
žin kelintą sykį patvirtinti, kad esu priverstas stebėtis, grožėtis, gėrėtis 
ir t. t. tuo didžiu darbu, kurį Jūs dirbate. Vardan tos Lietuvos. 
O tokių mūsų laikais daug nėra. 
Maloniai pasimatysim gegužę. Turėtume likti sveiki ir gražūs po šios 
koronės.
Apie Cinzą. Tiesą sakant, kaip sakydavo pats Eduardas, nieko naujo 
Tamstų grožybėms negaliu pasakyti. Pirma, jei jau reikia pristatymo, 
manyčiau, tiktų kažkada parašyti mano žodžiai apie Eduardą. Ir plius 
fotografijos. Nieko gražiau ir įdomiau, manau, negalėčiau dabar pa-
rašyti. Atrodo, esu Tamstoms nusiuntęs tuos parašymus. Antra, labai 
supykau, kai savo kompiuteryje neberadau kažkada mašininkės gra-
žiai mašinėle perspausdintų Eduardo laiškų. Ačiū Dievuliui, radau at-
sispausdinęs jo popierinį variantą. Tada reikėtų perrašinėti. Nemažai 
rankinio darbo. 
Tiesą sakant, dar ir todėl, kad pažiūrėjau į savo pasą ir pamaniau, kad 
reikėtų aprašyti savo gyvenimą. Kibau įnirtingai. Yra buvę įdomių 
dalykų. Žinoma, M. Martinaičio atsiminimų knygai neprilygsiu.
G. Bitės apdovanojimus esame paskyrę. Vienas kultūros vaikinas iš 
Joniškėlio (yra komisijos narys, Stanislovaitis) pasiūlė surengti Bitės 
šventę Joniškėlyje vasarą. Surinkti ir visus laureatus. Žada padaryti ir 
naminio alaus. Būtų tikrai gražu. Pamatysim po visų tų koronių.
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Palinkėkime vieni kitiems atsparumo koronėms ir kt. dvasios dris-
kiams.
Gražių Jums švenčių.
Stasys (Kašauskas)

*
2020.04.07 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
siuntinys su „Varpais“ jau mano rankose. Nudžiugino dailiai išleistas 
„Varpų“ 42 numeris ir Tamstos dvi autorinės knygos, kurių viena su 
šiltu Jūsų įrašu, kuris bibliofilui itin brangintinas.
Dar kartą įdėmiai perskaičiau straipsnį „Bibliofilai“ (popieriniame 
pavidale) ir pagalvojau, kad dar niekas iki Tamstos nėra parašęs apie 
Simono Daukanto bibliofilų klubą iš esmės. Lengva plunksna Jūsų 
rankoje. Bet svarbiausia yra tai, kad pavyko atskleisti Bibliofilų Bro-
lijos dvasią.
Galbūt dabar skaitytojams bibliofilija neatrodys kaip nežinoma žemė, 
o bibliofilas kaip sniego žmogus. Jūsų straipsnis „Bibliofilai“ tikrai 
sudomins ne tik Lietuvos bibliofilus, bet ir kultūros žmones, kurie ne-
abejingi lietuvių kultūros istorijai.
Nuoširdžiai dėkingas
Simono Daukanto bibliofilų klubo vardu
Gintautas Černeckis

*
2020.04.09 (el. p.)
Labas vakaras,
širdingai dėkoju Jums už Varpus, gaila, dabar neturiu laiko jų skaity-
ti – mus, kaip ir kitas įstaigas slegia rūpesčiai dėl karantino, ieškom 
būdų, kaip išgyventi, kad greitai nereikėtų visai uždaryti Sąjungos 
durų... Taigi užsiimu juridiniais, finansiniais ir kitais reikalais, o ne 
tuo, kas artima sielai.



231
LAIŠKAI

Beje, labai gražūs Varpų viršeliai. Įdomus ir pats turinys. Esate nusi-
pelnęs didelių padėkų už tokį puikų leidinį.
Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems vaiskių, ramių Šv. Velykų, likime su 
Viltimi ir Dievo palaima.
Birutė (Jonuškaitė)

*
2020.04.10 (el. p.)
Mielas p. Leonai, labai ačiū. Vakar atidariusi pašto dėžutę (ne kasdien 
patikrinu), nudžiugau radusi mielus „popierinius“ „Varpus“ ir dovaną 
– Jūsų naują romaną. Labai, labai sveikinu, kad pasukote į beletristi-
ką. Kada ir laiko randate? Per karantiną turėsiu malonaus skaitymo. 
Viliuosi, kad pasaulio medicinos protai suras, kaip pažaboti tą žmoni-
ją ištikusią grėsmę, suprantama, jeigu žmonės bus sąmoningi, galvos 
ne tik apie save, bet ir kitus. Juk kaip ir Jonas savo paskutinį romaną 
(deja, irgi nebaigtą) užvardijo – „Viskas praeina“. Ramybės Jūsų na-
mams. Šviesių „koronavirusinių Velykų!“ – Irena (Avyžienė)

*
2020.04.12 (el. p.)
Mielas Leonai,
sėdime namuose, kaip valdžios prisakyta.
Siunčiu Tamstai Eduardo (Cinzo – L. P.-K.) laišką pusseserei Genu-
tei, kai jos vyras Alfredas norėjo pasidaryti galą.
Su Petravičiais buvome kaimynai, deja, jų jau nebėra. Genutė perda-
vė tą laišką man – visas Eduardo gyvenimas.
O katytės buvo jo mylimiausi sutvėrimai. Moterims saldindavosi: 
„Katinėli mėlynomis ausytėmis“. Sykį lydėjau jį namo pas Genutę, 
laiptinėje pamatėme apspardytą katytę, baisu, kaip Eduardas ėmė dre-
bėti iš skausmo...
Tų perspausdintų jo laiškų turiu apie 50 psl. Dar daugiau – neper-
spausdintų. Galvoju, kaip geriau juos Tamstai pateikti, kokiu būdu.
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Laikykimės tvirtai įsikibę pavasario žolytėn. Stasys (Kašauskas)

*
2020.04.12 (el. p.)
Atrodo, Tėvynę išgelbėsim. Radau diskelį, ant kurio parašyta: „Cinzo 
laiškai“. Mano kompiuteris yra be skaitymo įrangos, ryt kur nors pa-
žiūrėsiu. Jei gerai, iškart siunčiu. Stasys (Kašauskas)

*
2020.04.16 (el. p.)
Sveiki, gerb. p. Leonai,
tikiuosi, kad nepasigavote to baisuolio viruso. Jeigu žmonės bus są-
moningi, nebus lengvabūdiški, galvos ne tik apie save, bet ir kitus, gal 
ta globali grėsmė „išgelbės žmoniją“. Ta viltimi ir gyvenu. Kadangi 
klusniai laikausi karantino sąlygų, sėdžiu namuose, ėmiausi pažado 
– pabaigiau savo rašinį apie J. Miltinį. Tokią didžiulę, daugiabriaunę, 
įdomią asmenybę nelengva aprėpti. Rašiau ne studiją apie šį didį te-
atro menininką, o gyvus, betarpiškus prisiminimus (man pačiai visad 
įdomiau skaityti vertingus autentiškumu) apie jį to meto kultūrinio 
gyvenimo fone. Prirašiau 10 puslapių. Man būtų gaila, jeigu juos su-
trumpintumėte. Dabar palieku porai dienų juos „subręsti“, tada dar 
kartą „pereisiu“, sutikrinsiu datas, pašlifuosiu ir kitą savaitę atsiųsiu. 
Geros dienos, - Irena (Avyžienė)

*
2020.07.05 (el. p.)
Laba diena, Leonai,
Įdomu buvo skaityti dvi solidžias Dalios Čiočytės ir Vytauto Martin-
kaus recenzijas, kuriose pabrėžiamas Jūsų prozos lakoniškumas ir jos 
etinis kontekstas. Džiugina dviejų prozos meistrų – Silvijos (lakoniš-
kos novelytės) ir Leono (mažojo romano) svarus žodis ir pasakojimo 
esmingumas. 
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Prasmingos valstybinės šventės. Esame Lietuvos karalystės palikuo-
nys. Šviesių Jums valandų.
Simono Daukanto bibliofilų klubo vardu Gintautas Černeckis

*
2020.07.05 (el. p.)
Džiaugiuosi judviejų kūrybiniu polėkiu. Esate pačiame savo kūrybos 
pike – šitiek knygų, labai savitų, giliamintiškų, turiningų, parašytų 
gražia kalba. O kur dar judviejų įsiūbuoti skambūs „Varpai“! Žaviuosi 
ir sveikinu. Galiu palinkėti tik sveikatos. 
Gražios mūsų Valstybės šventės.
Nuoširdžiai – Irena (Avyžienė)

*
2020.07.06 (el. p.)
Mielas Leonai,
Džiugu buvo skaityti apie Jūsų leidžiamą puikų žurnalą „Varpus“. Ir 
apie naujas knygas. Stebėtinas kūrybingumas ir darbštumas. Puiki, 
išsami Dalios Čiočytės, o taip pat ir Vytauto Martinkaus recenzija. 
Sveikinu mieląją Silviją ir Jus, linkiu saulėtų ir ne mažiau kūrybingų 
kaip ligi šiolei vasaros dienų.
Su pagarba Aldona P.(uišytė)

*
2020.07.07 (el. p.)
Ačiū, Leonai,
gavau gana nemažą dėžutę – pratinuosi prie batų, o susidoroti su sal-
dainiais turėtų padėti moterys... a. 
(Andrius Konickis, kuriam paštu nusiųstos jam, kaip „Varpų“ laure-
atui, skirtos dovanos – L. P.-K.)
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*
2020.07.09 (el. p.)
Gerbiamas p. Leonai,
Šį rytą nudžiugino laiškininkas banderole iš Šiaulių. Turėsiu vasaros 
skaitymo, širdingai dėkoju.
„Varpų“ numeris ir turiningas, ir gražus. Reikšmingas apibendrini-
mais profesoriaus Vytenio Rimkaus straipsnis. Jonas Daniliauskas 
– mano mėgiamas tapytojas (deja, neįperkamas...). Jono Nekrašiaus 
straipsnyje matau skyrelį apie „Kultūros“ bendrovės leidybą. Kaip 
tik šiuo metu vartau žurnalo „Kultūra“ numerius (savo bibliotekoje 
turiu bemaž pilną 1923-1941 m. komplektą). Vartau, domėdamasis 
gamtamokslinių žinių sklaida. Gal kartais iš to vartymo gims ir kokia 
apžvalgėlė... Ar „Varpams“ tema būtų įdomi? 
Su vasariškomis nuotaikomis, Libertas Klimka

*
2020.07.30 (el. p.)
Laba diena, gerb. Leonai,
redaktorė Romualda prašė padėkoti už labai įdomų straipsnį, jis bus 
išspausdintas du ketvirtadienius iš eilės, rugpjūčio 6 ir 13 d.
Labai malonu, kad pasitikite mūsų laikraščiu.
Šilčiausi linkėjimai Jums ir Silvijai.
Su pagarba
Teresė Hokienė, dienraščio „Šiaulių naujienos“ korespondentė

*
2020.08.12 (registruotas laiškas)
GOOGLE LITHUANIA, UAB Vadovui Vytautui Kubiliui,
Gedimino pr.44A-301, LT-01110 Vilnius
Laba diena,
rašau prašydamas iš google.lt išimti šmeižikišką straipsnį, kuriam jau 
net 17 metų, t. y. 2003 m. vasario 7 d. „Šiaulių krašto“ dienraštyje 
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išspausdintą Mykolo Deikaus rašinį „Kaip mecenatas tampa Stalinu“.
Per tą laiką to teksto autorius jau senokai prarado darbą ne tik minė-
tame apskrities laikraštyje „Šiaulių kraštas“, bet ir miesto laikrašty-
je „Šiaulių naujienos“. Be to, seniai nebėra bendrovės AB „Šiaulių 
stumbras“ (dirbtinis bankrotas), o avarijos kaltininkas pabėgo į už-
sienį.
O jeigu jau įdėjote tą šmeižikišką rašliavą ir ji kaip koks epochinis 
kūrinys numatyta dešimtmečiams, tai, kaip ir dera, reikėjo leisti skai-
tytojams išklausyti ir antrąją pusę, t. y. šalia įdėti tekstą „Naujieji lie-
tuviai kartais lenkia net Josifą Staliną“, 2001 m. lapkričio 9 d. išspaus-
dintą dienraštyje „Lietuvos aidas“. O dabar skaitytojams jau 17 su 
puse metų siūloma melaginga informacija.
Nesu žingeidus panašiems dalykams, todėl su ja susipažinau tik infor-
mavus pažįstamiems.
Labai prašau išimti tą šmeižikišką mano ir mano šeimos žmogiškąjį 
orumą žeminančią „Šiaulių krašto“ buvusio korespondento rašliavą. 
Iš anksto dėkoju.
Pagarbiai
Leonas Peleckis-Kaktavičius

2021 metų P. S. Deja, nors praėjo dar vieneri metai, niekas nepasi-
keitė. Ar tai reiškia, kad pasitikėti google.lt negalima? O gal kažkas 
labiau už google suinteresuotas tuo šmeižtu? Kas?

*
2020.09.05 (el. p.)
Sveiki, šiandien prof. Vytenis Rimkus įteikė naujausią „Varpų“ nu-
merį. Dėkojame. Radome labai daug įdomių straipsnių. Skaitydami 
ir susipažindami plėsime savo žinojimą ir akiratį. Algirdas džiaugiasi 
kokybiškai atspausdintomis A. Toleikio kūrinių nuotraukomis. 
Sėkmės tolimesniuose kūrybiniuose darbuose.
Pagarbiai Algirdas ir Birutė Musneckiai
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*
2020.09.11 13.01 (el. p.)
Laba diena, gerb. p. Leonai,
ačiū, labai nudžiuginote – vakar vakare pašto dėžutėje radau anks-
tyvus rudeninius „Varpus“. Sveikinu judu su p. Silvija užkopus dar 
viena pakopa aukštyn į taip gražiai ir prasmingai skambančių „Varpų“ 
bokštą, netoli jau iki „auksinio“ 50-ojo numerio. Tad Jums sveikatos 
ir ištvermės.
Kol kas tik pavarčiau, - kaip visada elegantiškos išvaizdos, turiningo 
vidaus. Žaviuosi Jūsų darbštumu ir kūrybingumu – kas pusmetį „su-
lipdyti“ naują, įdomų „nuo A iki Z“ numerį, beveik vienam, ne taip 
paprasta. Bet surandate dar laiko  ir įkvėpimo (nors jo nepripažino 
nei Miltinis, nei Avyžius) savo grožinei kūrybai. Turėsiu malonaus 
skaitymo.
Su kuo geriausiais linkėjimais visokeriopos kloties,
Irena (Avyžienė)

*
2020.09.11 18.52 (el. p.)
Dabar kaip tik skaitau Jūsų noveles. Labai subtilu...
Saulėtų trumpėjančių dienų,
Irena (Avyžienė)

*
2020.09.15 (el. p.)
Mielas Leonai,
jau gavau Jūsų knygas ir Varpus – širdingai dėkoju. Perduokite nuo-
širdžiausią padėką ir mielajai Silvijai.
Tik atsiverčiau Jos knygą ir krito į širdį žodžiai – „Tebūnie šviesa...“. 
O, kaip reikia šviesą skleidžiančių knygų paklydusiam mūsų amžiui. 
Kaip visada puikūs Varpai, kol kas dar tik perverčiau. Pirmiausia im-
siu skaityti Jūsų knygas. Iš tiesų stebina Jūsų kūrybingumas ir darbš-
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tumas. Išleistos trisdešimt septynios knygos – fantastiška. O kiek lai-
ko ir jėgų dar atima Varpų leidyba. Gerai, kad turite Jus įkvepiančią 
ir taip pat kuriančią gyvenimo bendrakeleivę Silviją. Linkiu Jums su 
Silvija dar daug įkvėpimo ir kūrybos metų, naujų knygų.
Palaimintos dienos
Su pagarba
Aldona (Elena Puišytė)

*
2020.10.16 (el. p.)
D. gerbiamas p. Leonai,
džiaugiuosi matydamas Jūsų pavardę nacionalinės premijos nomi-
nantų sąraše. Širdingai linkiu sėkmės!
Libertas K.(limka)

*
2020.10.22 (el. p.)
Laba diena,
širdingai dėkojame už Jūsų siuntą. Džiaugiamės tokia plačia Jūsų vei-
kla ir jos rezultatais. Norime perduoti dideliausią padėką ne tik nuo 
savęs, bet ir mūsų bibliotekininkės Aurelijos. Aš jau pradėjau skaityti 
Jūsų „Raudoną kėdę...“ – įdomu.
Geriausi linkėjimai,
Birutė Jonuškaitė
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė

*
2020.12.10 (el. p.)
Ačiū, Leonai –
šiandien atskrido gražūs, prasmingi „Žmonės kaip knygos“,
tikrai geras palydovas į 2021-uosius. Tad eikime...
Nuoširdžiausi linkėjimai,
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andrius (Andrius Konickis)

*
2020.12.11 (el. p.)
Labas vakaras, Leonai,
šiandien mane pasiekė siuntinys su knygomis.
Susidomėjęs spėjau kai ką perskaityti.
Surinkai gražią puokštę kuriančių asmenybių
ir ją padovanojai skaitytojams. Tad sveikinu su 39-tąja autorine
knyga ir dėkoju už šiltą įrašą, kuris nudžiugino bibliofilą.
Padabinta baltai knyga siunčia žinią skaitytojams apie šviesumą,
kuris kaip mat pasklis po puslapius.
Tas asmenybių ansamblis nuteikia pozityviai.
Netikėliai dar neiškirto viso Lietuvos miško,
dar nenustelbė krūmynai medžių.
Gerai knygai geros kloties!
Pagarbiai
Gintautas Černeckis

*
2020.12.15
Tamsiausią žiemos naktį danguje spindi žvaigždės.
Jos liudija mums – šviesa nugali, todėl saulė sugrįš.
Žengdami į dar vienus metus, viltingai žvelkime į ateitį,
turėkime jėgų patirti išbandymus, mokėkime kasdienybėje
pamatyti žėrinčių akimirkų.
Jaukių Kalėdų ir viltingų Naujųjų metų!
Šiaulių J. Janonio gimnazijos bendruomenės vardu
direktorius Rimas Budraitis

*
Plungė, 2020 m. gruodžio 15 d.
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Toks stiprus
saulabrolių švytėjimas,
kad tamsa traukiasi
ir artėjantieji ugnėja.
Lakonikos. „Ugnies rate“
Mielas Leonai,
siunčiu kalėdinę dovanėlę – „Žemaičių bibliofilo“ nr.10. Šviesių Nau-
jųjų metų Jūsų gražiai šeimai ir stiprios sveikatos!
S. Daukanto bibliofilų klubo vardu
Gintautas Černeckis

*
2020.12.17
Mieli Prieteliai,
Šviesių Švenčių!
Kad Jums būtų gerai!
Sveikatos!
Stasys Kašauskas
Vilnius, 2020 gruodis

*
2020.12.18 (el. p.)
Labas, Leonai,
turbūt aš jau beviltiškai vėluoju? Bet vis vien siunčiu savo eilėraščius. 
Tiesa, nežinau, ar tai eilėraščiai. Dabar tokiame etape esu, kai vis dau-
giau nežinau.
Žodžiu, jei pavėlavau, tai nieko čia nepakeisi, o jei nepavėlavau, tai 
Tau teks spręsti, ką su ta mano rašliava daryti.
Gerų dienų ir linkėjimų Silvijai su Mindaugu –
Viktoras (Rudžianskas)

*
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2020.12.21 (el. p.)
Būkime sveiki! Būkime kartu! Viltingų ir kūrybingų 2021-ųjų!
Asociacija LATGA

*
2020.12.23 (el. p.)
Visa tik iš tylos:
Sambrėškiai, pašvaistės,
Žiedas, knyga.
Raineris Marija Rilkė
Palaimintų, prasmingų, naujais atradimais paženklintų šv. Kalėdų!
Tegul šis neramus vienatvės laikas
pavirsta  šviesos ir meilės
kupina kūrybos versme.
Laukime Naujųjų su Viltimi ir Tikėjimu!
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė
Birutė Jonuškaitė Augustinienė

*
2020.12.23 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
saugių ir jaukių švenčių linkėjimas skrenda tiesiai pas Jus iš Valdovų 
rūmų muziejaus!
Ramunė (Vaičiulytė)

*
2020.12.23 (el. p.)
Lai saulė išsklaido negandų debesis. Ramių, šviesių šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų.
Teresė ir Juozas Šikšneliai

*
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2020.12.23 (el. p.)
Nuoširdžiai sveikiname su artėjančiomis šventėmis – šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais metais. Linkime ramių ir jaukių švenčių namuose, svei-
katos, stiprybės ir santarvės ateinančiais.
Daiva ir Egidijus Matulevičiai

*
2020.12.24 (el. p.)
Ir Tavo šeimai, Leonai, jaukių šypsningų švenčių!
Donaldas (Kajokas)

*
2020.12.25 (el. p.)
Mieli godotini Varpininkai,
širdingai dėkoju už smagų sveikinimą, linkiu, kad šv. Kalėdų dvasia 
išsklaidytų nerimą, o saulutė, riedėdama į 2021-uosius, atneštų švie-
sių vilčių, energijos ir stiprybės, naujų gražių sumanymų ir sėkmės 
darbuose.
šiltai, - Libertas Klimka iš Dervinių kaimo

*
2021.01.07 (el. p.)
Mielas Pone Leonai,
Ačiū už gražų žodį ir sveikinimus. Visokie rūpesčiai vis sutrukdyda-
vo parašyti anksčiau. Nuoširdžiai linkiu šviesesnių, gražesnių, laimin-
gesnių ir sveikesnių atėjusių Naujųjų metų. Širdingai
Vydas (Dolinskas)

*
2021.01.08 (el. p.)
Mielas Leonai,
atsiprašau, kad taip ilgai neatsakiau, tačiau laukiau būtent šiandienos. 
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Aiškinu, kodėl. Savo „Traviatą“, kaip sveikinimą su mūsų operos 
šimtmečiu ir Naujaisiais metais, išsiunčiau būreliui kultūros žmonių. 
Viena pirmųjų atsiliepė Jūratė Visockaitė iš „Literatūros ir meno“, 
parašiusi „eilėraštį imu“. Šiandien išėjusiame pirmajame šių metų 
numeryje ji tikrai jį įdėjo mažomis raidytėmis savo didelio straips-
nio „Mano draugas karantinas“ gale, niekaip nesiedama jo su mūsų 
kultūrai svarbiu jubiliejumi. Nemanau, kad ten jį kas nors pastebės. 
(Pažiūrėk pats, kur jis ten užkištas). Taigi, galima sakyti, kad jis ir 
publikuotas, ir ne. Jeigu nuspręstumei dėti jį į „Varpus“ su kokia nuo-
trauka iš pirmosios „Traviatos“ ar šalia Elvyros straipsnio apie mano 
dramos šimtmečiui skirtus „Pirmeivius“, labai apsidžiaugčiau. 
Beje, nežinau ar Elvyra Tau minėjo, ar straipsnyje parašė, kad vienas 
tos mano pjesės veikėjas inspiruotas Tavo knygos. Jo prototipas da-
linai T. Stonis. Jis augo, o vėliau ir „pabėgėlių duoną Rusijoje valgė“ 
kartu su Juliuku Janoniu ir kitais mamos Stanislavos augintiniais. Jis 
netgi tvirtina, kad tikraisiais lietuvių teatro pirmeiviais reiktų vadinti 
ne J. Vaičkų ir jo trupę, bet „pirmąją lietuvių profesionalią artistę, dar 
XIX a. mokslus baigusią Rygoje Stanislavą Venclauskienę“. 
Labai tikiuosi, kad vieną dieną karantinas baigsis, ir aš galėsiu Tave 
su artimaisiais pakviesti į „Pirmeivius“ Šiauliuose, o kol kas dėkoju, 
kad užsakei Elvyrai straipsnį. Tai bus pirma publikacija apie spekta-
klį, nors premjera išėjo dar rugpjūtį, o aš Varėnos profesionalių teatrų 
spektaklyje už jį gavau specialų prizą, tačiau dėl karantino faktiškai 
mažai kas jį matė, o nė vienas kritikas nerašė. 
Dar kartą su širdingiausiais naujametiniais linkėjimais,
Gytis Padegimas
P. S. Vakar kažkaip netyčia atsiverčiau P. Višinskio bibliotekos tinkla-
lapį ir paskaitinėjau „Žodinį „Atgaivos“ archyvą“. Tiek daug prisimi-
nimų, anot klasiko, „išaušo anapus ribos...“

*
2021.01.15 (el. p.)
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Laba diena, Leonai,
atidžiai perskaičiau knygą „Žmonės kaip knygos“. Pačiam pavyko, 
kaip geram psichologui, prakalbinti aprašomus žmones. Atskleisti jų 
gyvenimo būdą. Parašyta įtaigiai ir įdomiai. Ši knyga užėmė garbin-
gą vietą asmeninės bibliotekos vertingų knygų lentynoje. Tris knygos 
egzempliorius padovanojau: akademikams Viktorijai Daujotytei, Do-
mui Kaunui ir dr. Tomui Petreikiui. Leidinį pristatysiu S. Daukanto 
bibliofilų klubo susirinkime. Kitą knygius dominančią medžiagą iš 
šio leidinio suplanavome aptarti sekančiuose susirinkimuose. 
Užsiprenumeravau „Varpus“. Lauksime naujų almanacho numerių.
Tvirtos sveikatos ir geros kloties „Varpams“!
Pagarbiai Gintautas Černeckis

*
2021.02.08 (el. p.)
sąjunga@rasytojai.lt
Dėl atsisakymo Lietuvos radiją vadinti lrt (adresatas – 74 rašytojai)
Laba diena,
Leono Peleckio-Kaktavičiaus prašymu persiunčiu jo laišką.
Rasa Bagdonavičienė, LRS valdybos referentė
Prašau kolegoms išplatinti mano pasiūlymą – į radiją sugrąžinti 
Lietuvos vardą. 
Vietoj „Čia lrt“ turėtų būti sugrąžintas į eterį tarpukaryje nau-
dotas „ČIA LIETUVOS RADIJAS“. 
Dabar naudojama santrumpa – netoliaregių sumanymas, o ir ne-
pagarba savo valstybei.
P. S. Atsiliepė pritardami... 6 rašytojai.

*
2021.02.13
Gerbiamas Leonai,
siunčiu Daivos Grikienės straipsnį „Plungė – Lietuvos bibliofilijos is-
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torijos dalis“ (Plungė, 2021 02 05). Nuotraukoje savo rankose laikau 
„Varpus“, nr.42. Siunčiame skaitytojams žinią, kur galima rasti įdo-
mių ir vertingų straipsnių apie Lietuvos kultūrą. Linkiu geros kloties 
„Varpams“ ir literatūros almanacho vėliavnešiams.
Linkiu gražiai sutikti Lietuvos Respublikos gimtadienį. Su Švente!
Gintautas Černeckis

*
2021.02.27 (el. p.)
Labas rytas,
tokia džiugi žinia (išleistas naujas „Varpų“ nr. – L. P.-K.) tikrai pa-
vasarį lemia... Nekantriai lauksime gegužės 5-osios ir mūsų susitiki-
mo. Su draugiškais linkėjimais
Gytis (Padegimas)

*
2021.02.27 (el. p.)
Mielas ir Šviesus Bičiuli Leonai,
Labai ačiū už „Varpus“. Juos skaitydamas visada jaučiuosi pakylė-
tas. Kaip ir visada sakau: Jūsų darbas Lietuvos kultūrai yra begalin-
gai kilnus. 
Sveikinu ir Knygos proga. Neapsakomas Tavo darbštumas. Gegužės 
mėn. Rašytojų klube bus dviguba šventė. Laikykimės, nepasiduoki-
me dvasios driskiams.
Sėkmės, sveikatos ir laimės Jums. Nuoširdžiai
Stasys (Kašauskas)

*
2021.02.27 (el. p.)
DRAUGE MANO LEONAI, sveikinu!!!
Ar tikrai vyks renginys?
A(rvydas Juozaitis)
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*
2021.02.27 (el. p.)
Laba diena,
sveikinu, puiki naujiena.
Jei bus atšauktas karantinas, mielai dalyvausiu. Reikia išsiųsti kvietimą ir 
Perkūnui Liutkui, gal susigundys atvykti, nes praėjusių metų knygų mugė-
je, kai buvo pristatoma knyga apie krikštatėvį Jurgį Savickį, buvo atvykęs. 
Iki malonaus, Elvyra (Markevičiūtė)

*
2021.02.27 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
labai nudžiugau gavęs tokią puikią žinią (skelbiamas „Varpų“ premijos 
laureatu – L. P.-K.). Širdingai dėkoju už aukštą mano kūrybos įvertinimą. 
Pasijutau pakylėtas ir laimingas.
Pagarbiai – Algimantas Lyva

*
2021.02.27 (el. p.)
Laba diena,
Jūsų laiškelis įnešė dar daugiau pavasario saulės į mano namus. Be galo, be 
krašto maloni žinia! Ir dar batai dovanų!!! 
Gražaus bundančio pavasario ir kūrybos sparnų išskleidimo po ilgos, tam-
sios ir šaltos žiemos!
Iki susitikimo gegužės 5 d. – 
Patricija (Droblytė)

*
2021.02.28 (el. p.)
Mielas Leonai,
džiugina geros žinios iš Šiaulių. Geros kloties „Varpams“. Svarbu, kad išlik-
tumėte tokie artimi ir šviesūs. Saulėtų dienų
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Gintautas (Černeckis)

*
2021.03.04 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
šįryt paštininkė atnešė siuntinuką su „Varpais“. Labai ačiū. „Varpai“ 
kaip visada skoningi ir įvairūs, džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad tokia-
me puikiame leidinyje yra ir mano dalelė.
Taip pat linkiu sėkmingo pristatymo. Sveikinu su gražiu jubiliejum, 
linkiu sveikatos ir dar daug „Varpų“ numerių.
Gražvydas (Kirvaitis)

*
2021.03.08 (el. p.)
Laba diena, Leonai,
šeštadienį pasiėmiau „Varpus“ iš Plungės pašto.
Pradėjau skaityti nuo Eduardo Cinzo laiškų Stasiui Kašauskui. 
Rietave 1987 metais Plungės knygiai turėjo progą susitikti ir paben-
drauti su rašytoju, kurio gerai pakabintas liežuvis nepaliko abejingų 
klausytojų. Rašytojas palinkėjo Plungės knygos mėgėjams nebūti 
prarytiems raudonojo slibino. 
Sudomino P. Droblytės straipsnis. Man artima tema. Suintrigavo A. 
Juozaičio draminio kūrinio istorinis aspektas. Skaičiau ir galvojau, 
kuo visa tai pasibaigs. Tikėjausi kitos pabaigos, bet ne lietuvių ap-
raudojimo. 
Almanachą praturtino I. Rudžianskaitės straipsnis. Įžvalgiai rašo E. 
Markevičiūtė. Bibliofilams pravers L. Klimkos straipsnis. Sudomino 
M. Peleckio aktualus pokalbis. Poezijos ir prozos skaitymą pasilikau 
kitam kartui.
Svarbiausia, kad „Varpai“ nebanguoja, laiko užsibrėžtą lygį. Džiau-
giuosi. 
Saulėto pavasario. S. Daukanto bibliofilų klubo vardu
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Gintautas Černeckis

*
2021.03.09 (el. p.)
Mielas Brangus Leonai, 
naujuosius „Varpus“ šiandien gavau. Ačiū už bičiulystę.
Gerų dienų, pavasarėkim.
Justas Jasėnas

*
2021.03.16 (el. p.)
Gerbiamas Redaktoriau p. Leonai,
širdingai dėkoju už mano straipsnelio publikaciją. Malonu ją matyti 
tarp kitų asmeniškai pažįstamų autorių. Žurnalo numeris įspūdingas. 
Su nekantrumu lauksiu susitikimo RK (Rašytojų klube – L. P.-K.). 
Su pavasariškomis nuotaikomis,
Libertas Klimka

*
2021.03.23 (el. p.)
Mielas Prieteliau Leonai,
labai ačiū už straipsnį (T. Hokienės str. „Šiaulių naujienose“ – L. 
P.-K.) apie „Varpus“. Tai puikus Tamstos atlikto ir toliau vykdomo 
didingo darbo įvertinimas.
Ačiū,
gražaus pavasario –
Stasys (Kašauskas)

*
2021.03.23 (el. p.)
Gerbiamas LEONAI,
Jūs nepalaužiamas. Net kai nedavė pinigėlio SRTRF, vis vien laužia-
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te ledus.
Arvydas (Juozaitis), pagarbiausiai

*
2021.04.30 (el. p.)
Šiandien 16 val. S. Daukanto bibliofilų klubo susirinkime (jung-
tiniame bibliofilų ir literatų) pristatysiu almanachą „Varpai“ (44-
45) ir Jūsų naująją knygą „Žmonės kaip knygos“. 
Liko neįteikta gėlių puokštė Plunksnos Meistrui. (Dėl korona-
viruso atšauktas „Varpų“ vakaras LRS klube, į kurį planavo at-
vykti žemaičių delegacija – red.). Tačiau Jūsų gražaus jubiliejaus 
proga siunčiame nuoširdų palinkėjimą – išlikti Šviesos skleidėjų 
gretose.
S. Daukanto bibliofilų klubo vardu Gintautas Černeckis

*
2021.05.03 (el. p.)
Su Saulės diena. Su Pasauline spaudos laisvės diena. Ir, žinoma, 
su Gimtadieniu.
Sveikatos, įkvėpimo, viso kito gėrio.
Mindaugas

*
2021.05.04 (el. p.)
Gerbiamas Leonai,
sveikinu Jus su Gimimo Diena ir linkiu, kad pildytųsi drąsiausi 
Jūsų sumanymai, kad gyvenimas dovanotų tik malonias akimir-
kas, kad nenutrūktų gerų žinių srautas, kad aplankytų įkvepian-
čios idėjos, lydėtų stipri sveikata, linksmi draugai ir bendramin-
čiai.
Nuoširdžiai –
Algimantas Lyva
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Mielam, atkakliam, darbščiam Leonui,
laimindami giedriam gyvenimui ir prasmingam darbui –
Robertas Keturakis
ir visa „Santaros“ grupė
PULGIS ANDRIUŠIS. SEPTINTON ĮLEIDUS. – Kaunas: 
Spindulys, 1992.

*
Mielam Leonui – prisimenant kai kuriuos jo knygų herojus, su 
kuriais susijusi ši kukli knygelė.
Gražios sukakties proga – bičiuliškai Vacys Bagdonavičius Vil-
nius, 2016 05 10
VIDŪNAS. PIKTOJI GUDRIBĖ: komedija vienu veiksmu.
Tilžėje 1908 m. – Išleista Vydūno draugijos užsakymu, 2012.

*
Gerbiamam Leonui Kaktavičiui Peleckiui – skambančiam kaip 
VARPAS – Arvydas Juozaitis A. D. 2004-2016 Vilnius-Klaipė-
da-Šiauliai
ARVYDAS JUOZAITIS. KARALIENĖ LUIZĖ teatre. – 
Klaipėda: Druka, 2015.

*
Bičiuliams Silvijai ir Leonui, linkėdama dar įminti ne vieną šio 
pasaulio paslaptį – prisimindama puikias Nidos bendravimo 
valandas – širdingai – Aldona Ruseckaitė 2016 05 24
ALDONA RUSECKAITĖ. ŽEMAITĖS PASLAPTIS: 
biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2015.

*
Gerb. seniems (jauniems dvasia ir akių šviesa) BIČIULIAMS 
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Silvijai ir Leonui. Japoniška patarlė byloja, jog leopardas mir-
damas palieka kailį, o žmogus – vardą. Kokie artimi žodžiai – 
VARDAS ir VARPAS
Lenkiuos Vladas
2016.07.06 Tytuvėnai
VLADAS KALVAITIS. BALANDIS IR BANDONIJA: nove-
lės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.

*
Gerbiamam Leonui Peleckiui-Kaktavičiui – didžiam žmogui, 
darančiam didelius darbus. Pagarbiai – Vytautas Almanis
2016.10.06
Naujoji Akmenė
VYTAUTAS ALMANIS. TOLSTANČIOS SALOS. – Utenos 
Indra, 2016.

*
Brangiesiems Silvijai ir Leonui
Įsakinėti sau yra didžiausia valdžia. Ciceronas
Nuoširdžiai ir pagarbiai Vladas
2016.12.28
Tytuvėnai
VLADAS KALVAITIS. STRIUKOS PASAKĖČIOS BET 
KAM. – Vilnius: Litera, 2016.

*
Mielas Leonai, žinodamas, ką ketini sukurpti, sąmoningai į šios 
knygos skyrių „Pašnekesiai“ nedėjau Tavo interviu su manim. 
Užtat palydos žodyje prisipažinau, kad svarbiausiu publicistiniu 
straipsniu laikau esė „Apie kraujo lašą“, paskelbtą Tavo reda-
guojamuose „Varpuose“. Ačiū už šią publikaciją!
Linkėjimai Silvijai!



252
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

Algimantas
2017 m. kovo 20 d.
ALGIMANTAS BALTAKIS. PRIVALAU PALIUDYTI: 
mintys, dienoraščiai, posmai, pašnekesiai. – Vilnius: Žuvė-
dra, 2017.

*
Mielas Leonai!
Šis įrašas tebus proga palinkėti Tau kūrybinės sėkmės ir išsakyti 
pagarbą Tavo, kaip varpininko, nuosekliai ir atkakliai tęsia-
miems darbams. 
Valentinas Sventickas
2017 metų pavasaris
VALENTINAS SVENTICKAS. GURINIAI: užrašai, esė, 
literatūros kritika. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

*
Brangiems bičiuliams Silvijai ir Leonui
Langai praveriami šviesai, durys –  ištikimiems draugams.
Pagarbiai Vladas
2017.08.03,Tytuvėnai
VLADAS KALVAITIS. SUSTIPRINTO REŽIMO BARA-
KAS: novelių romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

*
Mielam p. Leonui, 
lieku dėkinga už visą organizavimą prasmingų susitikimų Šiau-
liuose. Šiltai, 
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė 2017.09.21
KAZYS BRADŪNAS. Archyvai. – Kaunas: Maironio lietu-
vių literatūros muziejus, 2016.
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*
Gerbiamiems Silvijai ir Leonui – pasiskaitymui ilgais rudens vakarais
Pagarbiai Vytautas Almanis
2017.11.12 Naujoji Akmenė
VYTAUTAS ALMANIS. UŽ RIBOS. – Panevėžys: Panevėžio 
spaustuvė, 2017.

*
Garbiems kolegoms
Silvijai ir Leonui
iš tolimo tolimo vieno iš dviejų
tūkstančių Tytuvėnų vienkiemio.
ATMINČIAI
Su didžia pagarba Vladas K.
2018.01.23.
Paskutinė žinutė: iš visų keturių pusių esame sniego spąstuose. Kaip 
Londonas.
VLADAS KALVAITIS. VAKARAI, KURIŲ NEBUVO. – Apsaky-
mų rinktinė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2017.

*
Leonui, 
kviesdamas paieškoti šioje knygoje Žaliūkių dvaro pėdsakų.
Vytautas
2018-03-08
Pavilnys
VYTAUTAS MARTINKUS. TAVO BAŽNYČIOS RŪSYS. – Ro-
manas.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.

*
Mieliems bičiuliams
Silvijai ir Leonui –
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linkėdama šviesaus, įdomaus, harmoningo gyvenimo –
be dūžtančių formų – 
nuoširdžiai Aldona Ruseckaitė 
2018 03 20
ALDONA RUSECKAITĖ. DŪŽTANČIOS FORMOS. – Roma-
nas apie Vytautą Mačernį. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2018.

*
Mieliems bičiuliams ir bendražygiams Silvijai ir Leonui, į „Varpus“ 
priėmusiems ir Vydūno varpus, kad jie skambėtų dar galingiau.
Su meile – autorių vardu Vacys Bagdonavičius
Vilnius, 2018 05 03
VACLOVAS BAGDONAVIČIUS, AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LI-
NARTIENĖ. VYDŪNAS: monografija. – Vilnius: Mokslo ir enci-
klopedijų leidybos centras, 2017.

*
Garbingam Šiaulių virou, ėštėkėmam kultūras sergietuojou Levuonou – 
su dėdėliausė pagarbo
autuorios
2018 09 17
JUOZAS PABRĖŽA. ŽEMAIČIŲ KALBA IR RAŠYBA. – Šiau-
liai: Šiaulių universiteto Leidybos skyrius, 2017.

*
Mielam Šiaulių ir Lietuvos varpininkui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui 
nuoširdžiai
Šiauliai, 2018.10.26 R.Kašauskas
RAIMONDAS KAŠAUSKAS. PASLAPTIS: romanas. – 
Vilnius:Versus aureus, 2012.
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*
„Tapyboje, kaip ir muzikoje, reikia ieškoti ne apibrėžimų, o užuominų“. 
Gogenas
Gerb. Leonui
pagarbiai ir su meile Kazys
2018 ruduo
KAZYS BIMBA. Medžio, marmuro, akmens, metalo skulptūros, 
antkapiniai paminklai, projektai. – Šiauliai: AB spaustuvė „Titna-
gas“, 2011

*
Mieli Silvija ir Leonai,
su gražiausiais prisiminimais ir nuoširdžiausiais linkėjimais.
Antanas Dilys
18.XI.15
ANTANAS DILYS. Iš fotoarchyvo. – Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus leidykla, 2017.

*
Gerbiamam Leonui Peleckiui-Kaktavičiui –
džiaugiuosi Jūsų ištikimybe 
lietuviškam žodžiui ir atkaklumu 
sodinant lietuvių literatūros girią.
Gintautas Černeckis
Plungė, 2019 m. sausio 28 d.
GINTAUTAS ČERNECKIS. Lakonikos. – Plungė, 2012.

*
Gerbiamam Leonui Peleckiui-Kaktavičiui –
Plungės bibliofilai girdi Jūsų „Varpus“
ir džiaugiasi, kad esate.
Nuoširdžiai, Gintautas Černeckis
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2019 m. vasario 18 d.
GINTAUTAS ČERNECKIS. KNYGOS PAKELEIVIO UŽRA-
ŠAI. Lakonikos. – Vilnius:  Žygimantų spaustuvė, 2001.

*
Mieliems Tėveliams –
M.(indaugas)
Vilnius, 2019.04.29
MINDAUGAS PELECKIS. MEETINGS WITH STRANGERS. 
Entretiens autour de l'expérimental. – Camion Blanc, France, 2018.

*
Mieliems ponams Leonui ir Silvijai –
Su gražiausiais saulės linkėjimais –
Dalia Čiočytė
2019.05.02
DALIA ČIOČYTĖ, ASTA GUSTAITIENĖ, DALIA JAKAITĖ, 
MARIJUS ŠIDLAUSKAS. KRIKŠČIONYBĖ IR ŠIUOLAIKINĖ 
LIETUVIŲ LITERATŪRA: monografija (sudarytoja D. Čiočytė). – 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

*
Gerb. Silvijai ir Leonui
Prisiminus „Varpų“ šventę Šiauliuose  2018 m.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais, sėkmės,
Vanda Kašauskienė
Vilnius, 2019.05.23
VANDA KAŠAUSKIENĖ. KELIAS: RADŽIŪNAI – VILNIUS. 
Atsiminimų takais. – Vilnius: Žuvėdra, 2019.

*
Mieliems Leonui ir Silvijai Peleckiams-Kaktavičiams, išspausdinusiems 
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„Varpuose“ pusę šios knygos apsakymų, su dėkingumu ir pagarba
Raimondas Kašauskas
Vilnius, 2019.06.10
RAIMONDAS KAŠAUSKAS. KITI DIEVAI. Apsakymai, apysa-
kos. – Vilnius: Žuvėdra, 2019.

*
Gerb. Leonui Peleckiui-Kaktavičiui
Tremties ir lagerių jaunystės atminčiai
nuoširdžiai
prof. habil.. dr. Vytenis Rimkus
2019.08.28
VYTENIS RIMKUS. PILĖNŲ DIDVYRIAI. Poemos. – Šiauliai: 
Titnagas, 2019.

*
Gerb. Teismų bičiuliui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui 
Mūsų bendradarbiavimas praturtina sielą ir sutelkia Teismų bendruome-
nę kilniems darbams.
Nuoširdžiai Alfredas Vilbikas
2019 10 24, Šiauliai
ALFREDAS VILBIKAS. TEISMAI IR TEISĖJAI LIETUVOJE 
(1918-2018). – UAB „Eurispauda“, Kaunas: 2018.

*
Šiaulių „Varpų“ varpininkui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės vyčių palikuoniui, pagarbiai –
St. Karanauskas 2019.10.11
STANISLOVAS KARANAUSKAS. KALAVIJAS IR ŽAGRĖ. 
Poemos. – UAB „Utenos spaustuvė“, Utena: 2008.

*



258
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

Mieliems Silvijai ir Leonui, kuo geriausios sėkmės linkėdama
pagarbiai Julija A.
2019 m. gruodis, N. Akmenė
JULIJA ALMANIS. SMĖLIS SANDALUOSE. Eilėraščiai. – AB 
spaustuvė „Titnagas“, Šiauliai: 2019.

*
Silvijai ir Leonui, -
nuoširdžiai –
Algimantas
2020 m. rugsėjo 23 d.
ALGIMANTAS BALTAKIS. SKRYNELĖ DVIGUBU DUGNU. 
Nauji eilėraščiai. Posmai,  virtę dainomis. Kronikėlės. – Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius: 2020. 

*
Gerb. Silvijai ir Leonui – 
riktingiems literatūros darbininkams
Pagarbiai
Vyt. Almanis
2021.02.04, Naujoji Akmenė
VYTAUTAS ALMANIS. ANTRASIS ŽEMGALIŲ IŠĖJIMAS. – 
„Ridsales“ kūrybinė spaustuvė, Kaunas: 2021.

*
Gerbiamiem Silvijai ir Leonui,
ačiū, kad esate tikrieji 
Lietuvos varpininkai
Julija
N. Akmenė
JULIJA ALMANIS. LAIŠKAI IŠ MIŠKO. Romanas. – 
„Baltijos kopija“, Vilnius: 2020.
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Publikacijos

2016 
radikaliai.lt; ekspertai.eu, balandis:
4183. Julius Janonis: ne koks iš tikrųjų, o koks buvo patogesnis 
sistemai
4184. Žydinčių metų pranašystė. In memoriam Marytei Kontri-
maitei
radikaliai.lt, balandis:
4185. Ant didžiųjų kūrybos svarstyklių
Nemunas, balandžio 21:
4186. Atklastai
Varpai-2016 (34):
4187. Kūryba kaip pašaukimas
4188. Koks neapsakomai lėkštas būtų gyvenimas be aukštumų ir 
žemumų
4189. Įamžiname ne vietą, o istorinį įvykį
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, rugsėjo 3:
4190. Jurgis Jankus – ir vaikų rašytojas
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, rugsėjo 17, 24, spalio 1, 8, 
15:
4191. Knygnešys iš Toronto (ištraukos iš rašomos biografinės 
knygos)
Nemunas, rugsėjo 22:
Knygnešys iš Toronto (spaudai rengiamos knygos fragmentas)
Varpai-2016 (35):
Knygnešys iš Toronto (ištraukos iš knygos)
SAULĖS DELTA. 500-osios knygos belaukiant (Šiaulių krašto 
knygų leidėjų draugijos 
leidinys):
4192. „Saulės deltos“ fenomenas
Lietuvos bajoras-2016 (22):
4193. Bajorystė – ir likimo dovana, ir pareiga

2017
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 25, balandžio 1, 8:  
4194. Amžinosios vertybės – nepraeinančios
Varpai-2017 (36):
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4195. Septyniasdešimt penkeri
4196. Žmonės – kaip knygos, svarbu turinys
Genealogija ir heraldika, nr. 1:
4197. „Netrukus pereisime į naują etapą“ (apskritasis stalas)
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, birželio 3,10,17, 24, liepos 1:
4198. ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys 
(ištraukos iš rašomos esė, pokalbių, atklastų knygos)
Naujoji Romuva, nr. 2:
4199. (Beveik) laimės kūdikio dienoraštis ir kt. (ištrauka iš rašo-
mos esė, pokalbių, atklastų knygos „Algimantas Baltakis: gyveni-
mas – meno kūrinys“)
Varpai-2017 (37):
4200. Mano laimė – kad buvau ne tik Sąjūdžio tribūnas
4201. Norėčiau gyventi Telšiuose?
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, spalio 28, lapkričio 4, 11, 18, 
25, gruodžio 2, 9, 16:
4202. Rašytojo užrašai (ŠLIŪPAS)
Lietuvos bajoras-2017 (23):
4203. (Ne) samdinys

       2018 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, sausio 27:
4204.Laikas ąžuolus galiūnais užaugino
Varpai-2018 (38):
4205.Ne tik išsaugoti kultūros paveldą, bet ir formuoti valstybės 
pilietį
4206.Zigmunds Skujinš: „Savo genuose nešu Latvijos istoriją“
4207.Vydūnas – kelrodė žvaigždė
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, balandžio 21:
4208.Pasiekusi pasaulinės šlovės Marija Gimbutienė išliko paprasta, 
ne profesoriška moteris
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, balandžio 28:
4209.Antano Tulio novelės ir jo laiškai Antanui Vaičiulaičiui
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, birželio 9:
4210.“Tremties metų“ vainikas Mažvydui
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 21:
4211.Tą dieną jis vyko į Hearsto pilį
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, rugsėjo 1, rugsėjo 8, rugsėjo 15:
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4212.Rašytojo užrašai (ADAMKUS)
Varpai-2018 (39):
4213.Filosofija – geras būdas ugdyti skaitytoją
4214.Homo legens Česlovas Vaupšas
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, spalio 27, lapkričio 3:
4215.Du atradimai
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, lapkričio 10:
4216.Rašytojo užrašai (GENEROLAS VĖTRA)
Lietuvos bajoras- 2018 (24):
4217.Bajorų sąjungos jubiliejaus išvakarėse
4218.Dešimt klausimų menininkui, kultūros ir visuomenės vei-
kėjui bajorui Gintarui Karosui

2019 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 2:
4219.Bibliotekai – garbingiausia atkurtų namų vieta
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 9:
4220.Keturi broliai – keturi partizanai
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 23:
4221.Pasaulio teisuolis gyveno Kužiuose
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 2:
4222.Klemensas Kučinskas mėgo pabendrauti ir su Tado Blin-
dos proanūke
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 16:
4223.Abu turėjo slapyvardžius ir numerius
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 23:
4224.Gyvenimas – ne grifelinė lentelė: jokio puslapio neištrinsi
Varpai-2019 (40):
4225.Trisdešimt
4226.Jaunatvė ir kiti nutikimai
4227.Ne teisti, o atskleisti
4228.Poudo ožsėvuožės buobas nasorasi
4229.Ką teigia Kazio Bimbos asmens kodas
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, balandžio 27:
4230.Teodoras
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gegužės 18, gegužės 25, 
birželio 1:
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4231.Kodėl lietuvaitės akys liūdnos?
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, birželio 22:
4232.Tėvų likimas
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 20:
4233.“Draugui“ – 110, šeštadieniniam priedui „Kultūra“ – 70  
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, rugsėjo 21:
4234.Atskleisti savo paslaptį nesiryžo net geriausiam draugui
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, spalio 5, spalio 12:
4235.Debesys virš geležinkelio bėgių
Varpai-2019 (41):
4236.Angelų choras užkariauja pasaulį
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, lapkričio 16:
4237.Kaip per spalio šventes suplevėsavo lietuviška trispalvė
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gruodžio 14, gruodžio 21:
4238.Stasio Karanausko mįslė
Lietuvos bajoras-2019 (25):
4239.Ką galime ir privalome
4240.Dešimt klausimų LBKS Garbės bajorei Audronei Mustei-
kienei
4241.Tauras Budzys: „Lietuviai – ne žydšaudžių tauta“

2020 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, sausio 4, sausio 11:
4242.Nuo kuklių poilsio namų iki Brežnevo vilos su pašildytu 
jūros vandeniu
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, sausio 18, sausio 25:
4243.Paradoksų marios ir idealo švyturys
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 15:
4244.“Gal tai mano paskutinė auka?“
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 29:
4245.Kur ilsėdavosi Antanas Smetona
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 28:
4246.Parodoje – ir nuotrauka, daryta prieš nukrintant malūnspar-
niui
Varpai-2020(42):
4247.Reikia kelti kultūrinį lygį
4248.Bibliofilai
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4249.Rašytojai – Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, balandžio 18:
4250.Mieliausi – vyro ir šeimos portretai
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gegužės 30:
4251.Toks likimas 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, birželio 13, 20:
4252.Didysis maištininkas Viktoras Katilius
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 11:
4253.Fotografas, panašus į rašytoją
Šiaulių naujienos, rugpjūčio 8, 13:
4254.Žmogus legenda, arba Penkios bokso tėvo knygos
Varpai-2020(43):
4255.Ir politikas, ir kultūros žmogus, ir didelės šeimos tėvas
4256.Gyvenimas buvo dosnus susitikimais su asmenybėmis
4257.Įžanga Antano Smetonos atsiminimams „Lietuva prieš 
mirtiną pavojų“
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, rugsėjo 5, 12:
4258.Kūrėja su charakteriu
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, spalio 17:
4259.Žmogus legenda, arba Penkios bokso tėvo knygos
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, spalio 31, lapkričio 7:
4260.Liūnė Sutema ne mažiau slėpininga, nei jos poezija
Lietuvos bajoras-2020(26):
4261.Pagarba siekiantiems aukštesnių tikslų
4262.Dešimt klausimų rašytojai, LBKS Garbės bajorei Daliai 
Teišerskytei
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, lapkričio 21, lapkričio 28, 
gruodžio 5:
4263.Laimės kūdikis. Kaip mirtininkas tapo profesoriumi

2021 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, sausio 23:
4264.Iki gyvenimo pabaigos sapnuodavo deginamas knygas 
Salduvėje
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, vasario 13, 20:
4265.Tėvas iš didžiosios raidės
Varpai-2021(44-45):
4266.Išliko paprasta, ne profesoriška moteris
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4267.Netekome redakcijos kolegijos nario Algirdo Gluodo
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, kovo 13:
4268.Benjaminas Alekna ir sunkiausiomis valandomis išlikdavo 
optimistas ir... kompozitorius. 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, balandžio 17, 24:
4269.Norėdamas padėti žmogui Česlovas Dirkė griebdavosi net 
anekdoto 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gegužės 29:
4270.Julius Janonis: ne koks iš tikrųjų, o koks buvo patogesnis 
sistemai
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, birželio 19, birželio 26:
4271.Istorijos pamokų nevalia pamiršti
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 10, liepos 17:
4272.Muzikos profesorius, kurį žinojo ne tik Lietuvoje
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 24, liepos 31:
4273.Likimo ženklas
Naujoji Romuva, nr.3:
4274.Andrius Konickis: “Mes ne konkurentai, o kolegos“
Lietuvos bajoras-2021(27):
4275.Apie gyvenimą neįprastomis sąlygomis
4276.Dešimt klausimų LBKS vado pavaduotojui šiaurės, pietų ir 
centrinėje Amerikoje prof. dr. Robertui Savickui
4277.Mūsų kolegai – Garbės piliečio vardas

Eilėraščių publikacijos

2017 
Naujoji Romuva, nr. 1:
Boružėlės metai – sparnuose...
Ir po daugelio metų...
Kiek daug žmonių danguje...
Trys susitikimai su angelu
Ašara
Nuvyto kinrožė...
Tarp knygų
Šiandien sugrįžta gandrai...
Vestuvių nuotrauka. 2
Kur tu šiandien...
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„Nebesijaučiu šio pasaulio gyventoja“...
Iš ašarų prisiminimų vėjas...
Eilėraštis, parašytas per sapną, kuriame žiauriai sninga
Tik stiprūs eina tiesiai...
Kai vienas iš mūsų išeis...

Lietuvos bajoras-2017(23):
Lietuvai
Stebuklingas paveikslas
Pasaulis, kuriame gyvenau...
Kiekvieną rytą pažadina...
Kas ten už lango čiurlena...
     

Prozos publikacijos

2018
Naujoji Romuva, nr.4:
Šuns plaukai (rašomo romano fragmentai)

2019 
Baltija-2019:
Kryželis ant beržo kelmo (novelė)
Naujoji Romuva, nr.4:
Masonų ložė (apsakymas)

2020 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, liepos 4:
DVI NOVELĖS
Mafiozas
Raudona kėdė fontano viduryje
Varpai-2020(43):
TRYS NOVELĖS
Kelialapis į beprotnamį
Didžioji Kazimiero Medžiaušio paslaptis
Robinzonė ir Ketvirtadienis, arba Tiesiog Ketvirtadienis
Lietuvos bajoras-2020(26):



267
BIBLIOGRAFIJA

TRYS NOVELĖS
Auksinės vestuvės
Dien pobiedy
Tarp žmonių
  
2021 
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gegužės 22:
DVI NOVELĖS
Dien pobiedy
Amerika po pirties

     

Informacijos ir kt. apie...

2011
Lituanus (JAV), 57:4:
Thomas F. Broden. Toward a Biography of Algirdas Julius Grei-
mas (p.7, 8, 15, 16, 25, 29, 40)

2013
vlmedicina.lt, gruodžio 18:
Daiva Červokienė. Šiaulių ligoninės istorija, jubiliejus ir šian-
diena – knygoje

2016 
Metai, vasaris (nr.2):
Viktorija Daujotytė. Tarp juodvarnių ir balto balandžio (p.146)
Metai, balandis (nr.4):
Elena Baliutytė. Tolstantis, bet vis dar matomas: Eduardo Mie-
želaičio gyvenimas jo paties ir kitų akimis (p.105)
Šiaulių apskrities archyvas, gegužės 5:
Virtuali paroda „Leonui Peleckiui-Kaktavičiui – 70“ (pratarmė ir 
5 skyriai)
lrkm.lt, gegužės 11:
Kultūros ministerijos apdovanojimu pagerbtas rašytojas, žurna-
listas, visuomenės veikėjas Leonas Peleckis



268
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

radikaliai.lt, gegužės 11:
Leonui Peleckiui-Kaktavičiui – svarbiausias Kultūros ministeri-
jos apdovanojimas
lbks.lt, gegužės 11:
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
Šiaulių televizija, žinios, gegužės 17:
Reportažas iš priėmimo pas merą ir trumpas interviu
Šiaulių naujienos, gegužės 19:
Pasveikintas rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas L. 
Peleckis
savb.lt:
Virtuali paroda „Rašytojas Leonas Peleckis-Kaktavičius“
Nemunas, gegužės 26; lzdraugija.lt, birželio 2:
Julius Burba. „Varpų“ vakare – „ilgiausių metų!“
radikaliai.lt, liepos 6:
Prezidentė apdovanojo Lietuvos nacionalinės literatūros puose-
lėtoją Leoną Peleckį-Kaktavičių
skaitymometai.lt, liepos 11:
Prezidentė apdovanojo Lietuvą garsinančius žmones
LRT Kultūros kanalas, liepos 17, 18.00-19.00:
 „Varpų“ vakaras. Literatūros almanacho „Varpai“ (nr.33 ir 34) ir 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygos „Ir dar kartą žodis“ sutik-
tuvės, literatūrinės „Varpų“ premijos laureatų pagerbimas 
apie Leoną Peleckį-Kaktavičių: recenzijos, straipsniai, pokalbiai, 
laiškai, autografai, bibliografija / sudarė Mykolas Biliūnas, 
Giedrius Čepurna, Sofija Jankūnaitė. – Šiauliai: Neoprintas, 
2016. – 316 p.: 37 iliustr.
radikaliai.lt/knygos, liepos 21:
Išleista knyga, skirta rašytojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus jubiliejui
lzs.lt, liepos 25:
Išleista knyga, skirta rašytojo ir žurnalisto Leono Peleckio-Kaktavi-
čiaus jubiliejui
Už Šiaulius!, Seimo nario Valerijaus Simulik veiklos ataskaita šiau-
liečiams, 2016 vasara:
„Pirmas rėmėjas, kuris paramą pasiūlė pats“
lrkm.lt;15min.lt,  rugsėjo 14:
Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms gauti pateiktos 28 kan-
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didatūros
lrytas.lt, rugsėjo 14:
Nacionalinės kultūros ir meno premijos: jų tik 6, o kandidatų – net 28
kauno.diena.lt (BNS inf.), rugsėjo 14:
Nacionalinei premijai gauti – 28 kandidatūros
Lietuvos žinios, lzinios.lt, rugsėjo 15:
Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms – 28 kandidatūros
skaitymometai.lt, rugsėjo 15:
Pateiktos kandidatūros Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms 
gauti
Vakaro žinios, rugsėjo 16:
Pretendentai į Nacionalinę premiją
lrkm.lt, rugsėjo 26:
Skelbiamas pretendentų sąrašas Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijai
lzs.lt, rugsėjo 27:
Skelbiamas pretendentų Vyriausybės kultūros ir meno premijai gauti 
sąrašas
Orus žmogus – stipri valstybė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
laikraštis Šiauliams:
Dvylika metų – ypatinga sukaktis
Nemunas, gruodžio 8:
Apie neturinčią pavyzdžio knygnešystę
radikaliai.lt, gruodžio 29:
Giedrius Bogdanas. „Lietuvos bajoras“: žurnalas – bajoriškas ir 
turiniu, ir išvaizda

2017 
lzdraugija.lt, sausio 6:
Stasio Lozoraičio premija – Domantui Vildžiūnui
Varpai-2017(36):
Silvija Peleckienė.Susitikimus su „Varpų“ premijos laureatais nu-
traukė... bomba
Irena Vasinauskaitė. 500-osios belaukiant
Nijolė Šulgienė. Knygnešys iš Toronto
Universitas Vilnensis, balandis, nr. 2:
Pagerbtas knygnešys iš Toronto
lzdraugija.lt, gegužės 9:
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Vaclovas Vaišvila. „Varpų“ 75-mečio repeticija
Šiaulių kraštas, gegužės 11:
Jubiliejinis laureatas parašė šeštą knygą Altajaus tema
Šiaulių naujienos, gegužės 27:
Vilius Puronas. Šiauliuose gyvena triskart redaktorius
radikaliai.lt, rugsėjo 19:
Jonas Rėza. Žmogus su sparnais
Gyvenimas JJG. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 2016-2017 m. 
m. metraštis:
Sigita Stonkienė. Svečiavosi rašytojai (p.58)
sateismai.lt, rugsėjo 21:
Vytautas Jončas. Kūrybos vakaras teisme – iškilūs svečiai
lrkm.lt; lrytas.lt; alkas.lt; aidas.lt, lapkričio 23:
Pretendentai į 2018 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijas
Vakaro žinios, lapkričio 24:
Paskelbti pretendentai į 2018 m. Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijas (ELTA)
Šiaulių naujienos, gruodžio 29:
Teresė Hokienė. S. Peleckienė: „Man Kalėdų Senelis atnešdavo 
knygą“
radikaliai.lt, gruodžio 30:
Gediminas Žemaitis. Bajorišką žurnalą bus galima įsigyti ir knygyne

2018
radikaliai.lt, sausio 22:
Nojus Kilainis. Recenzija. Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS. 
Algimantas Baltakis:  
gyvenimas – meno kūrinys (2017)
respublika.lt, 15min.lt, naujienos.alfa.lt, lzinios.lt, vasario 12:
G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliais bus apdovanoti 16 
laureatų
lzdraugija.lt, vasario 13:
G. Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas – 
Leonas Peleckis-Kaktavičius
siauliai.lt, kovo 1:
Išrinkti 2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo me-
dalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
laureatai
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Šiaulių naujienos, kovo 2:
Šiauliečiui publicistui – atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“
Šiaulių kraštas, kovo 7:
Parodą skyrė varpams
Šiaulių naujienos, kovo 16:
Jonas Nekrašius. Vytauto Osvaldo Virkau knygos ženklai Šiau-
liuose
LR Seimo pranešimas žiniasklaidai, kovo 30:
Seimo Pirmininkas įteikė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atmini-
mo medalius „Tarnaukite Lietuvai“
Panevėžio miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius, kovo 30:
Įteikti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite 
Lietuvai“
Šiaulių kraštas (Atolankos), balandžio 27:
Remigijus Bimba, Algimantas Kačiuška. Genealogija – tai įdo-
mu
Yotube.com, gegužės 9:
Kazimieras Juraitis. Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygos ir 
almanacho „Varpai“ pristatymas 2018 05 03
LIETUVOS BAJORAI, enciklopedinis leidinys, I tomas. – 
Vilnius: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, 
2018:
Giedrius Čepurna. KAKTAVIČIAI (p.73-76)
bernardinai.lt, rugsėjo 9:
Šiųmetė Vaižganto premija – L. Jastramskienei
Varpai-2018 (39):
Pagerbti Lietuvos šviesuoliai
Silvija Peleckienė. Apie ratilus, dešinę-kairę ir saulėtus „Varpų“ 
vakarus
lrkm.lrv.lt, spalio 9:
Į Vyriausybės kultūros ir meno premijas pretenduoja daugiau 
kaip keturios dešimtys kūrėjų 
radikaliai.lt, spalio 17:
Dr. Arvydas Juozaitis. Pagiriamasis žodis L. Peleckio-Kaktavi-
čiaus esė, pokalbių, atklastų knygai „ALGIMANTAS BALTA-
KIS: gyvenimas – meno kūrinys“
Šiaulių naujienos, lapkričio 3:
Teresė Hokienė. J. Janonio gimnazija: „Tegu skamba Šiaulių 
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žemės „Varpai“
radikaliai.lt, lapkričio 9:
Jonas Kaniauka. Išleistas enciklopedinio leidinio „LIETUVOS 
BAJORAI“ pirmasis tomas
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gruodžio 1:
Jonas Kaniauka. Išleistas enciklopedinio leidinio „LIETUVOS 
BAJORAI“ pirmasis tomas
lzdraugija.lt, gruodžio 16:
Dar vienas iššūkis
radikaliai.lt, gruodžio 30:
Kalikstas Balčiūnas. Bajorų žurnale – pagarba skaitytojui ir 
protėviams
radikaliai.lt, gruodžio 31:
Jonas Černikis. Knyga apie jaunuolius, garsinančius Šiaulius

2019 
Šiaulių naujienos, balandžio 4:
Teresė Hokienė. Šiaulietei atminimo medalis „Tarnaukite Lietu-
vai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką
lzdraugija.lt, balandžio 4:
G. Petkevičaitės-Bitės medalis – dar kartą Peleckių šeimoje
Šiaulių naujienos, balandžio 30:
Padėkos žodis bibliotekos bičiuliui Nacionalinės Lietuvos bibli-
otekų savaitės proga
Valdovų rūmų muziejui – 10 metų (2009-2018). 100 istorijos 
akimirkų. – Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2019:
Valdovų rūmų muziejaus Bičiuliai, Partneriai, Rėmėjai  (26 psl.)
Alfredas Guščius. Jų laikas amžinas. – Vilnius: Leidybos įmonė 
„Kriventa“, 2019:
Diemedžiu ar dilgėle? (5,10-11 psl.)
lrt.lt, gegužės 3:
Atnaujintiems „Varpams“ – 30: almanacho leidėjams dėkota už 
meilės darbą
LRT-plius, Kultūros diena, gegužės 3, 21.30 val.:
Reportažas, skirtas „Varpų“ jubiliejui LRS klube
su.lt, gegužės 3:
Dr. Juozui Pabrėžai įteikta 2019 metų „Varpų“ literatūrinė premija
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Šiaulių naujienos, gegužės 4:
Zenonas Ripinskis. Dr. J. Pabrėžai įteikta 2019 metų „Varpų“ 
literatūrinė premija
Šiaulių kraštas, gegužės 8:
Juozui Pabrėžai įteikta „Varpų“ literatūrinė premija
Gyvenimas JJG (J. Janonio gimnazijos metraštis 2018-2019 m. m.):
Vėl susitikome su rašytojais (tekstas ir nuotr..; p.22)
7 meno dienos; lrytas.lt, bernardinai.lt, voruta.lt, anykšta.lt ir 
kt., rugsėjo 6-7:
17-oji Vaižganto premija skirta muziejininkui, poetui Alfui 
Pakėnui
lrkm.lt, spalio 11:
Kultūros ministerija skelbia Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijų pretendentų sąrašą
Šiaulių naujienos, spalio 29:
Teresė Hokienė. „Varpų“ sukaktis – trijose auditorijose
lzdraugija.lt, lapkričio 18:
Gražina Viktorija Petrošienė. Atgimimo metais atnaujinti „Var-
pai“ skamba ir šiandien
Žemaičių bibliofilas, lapkričio 23, nr.9:
„Varpai“ skamba ir Plungės bibliofilams
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, gruodžio 28:
2019 metų „Kultūros“ turinių rodyklė
Naujoji Romuva, nr.4:
Dalia Čiočytė. Nutylėtų žodžių poezija

2020 
radikaliai.lt, vasario 2; Draugo (JAV) šeštadieninis priedas, 
vasario 8:
Valerijonas Kaniauka. Ir praeičiai, ir šiandienai
Šiaulių naujienos, kovo 5:
Jonas Nekrašius. Ekslibrisų meistras iš Šiaulių – Vytautas Os-
valdas Virkau
kaunorasytojai.lt, balandžio 7:
Aldona Elena Puišytė – viena iš literatūrinės „Varpų“ premijos 
laureatų
rašytojai.lt, balandžio 7:
Sveikiname „Varpų“ literatūrinių premijų 2020 laureatus



274
apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ

skaitymometai.lt, balandžio 8:
Paskelbti šių metų literatūrinių „Varpų“ premijų laureatai
Šiaulių naujienos, balandžio 30, gegužės 14, 21, 28:
Jonas Nekrašius. Advokatas, valstybininkas, burmistras Kazi-
mieras Venclauskis
Naujoji Romuva, nr.2:
Dalia Čiočytė. Aksiologinių rebusų poetika Leono Peleckio-
Kaktavičiaus prozoje
Vytautas Martinkus. Selemonas Davulis: kas pakeitė jo vardo 
raides?
www.alkas.lt, gegužės 24:
Ona Voverienė. Lietuvos bajorija
Šiaulių naujienos, liepos 4:
Teresė Hokienė. Jubiliejiniai „Varpai“ ir tarp naujų knygų
Šiaulių naujienos, rugsėjo 8:
Teresė Hokienė. Jau skamba rudeniniai „Varpai“
www.bernardinai.lt; www.budas.lt; www.dramosteatras.lt; www.
miestonaujienos.lt, spalio 12:
Į Nacionalines kultūros ir meno premijas pretenduoja 45 kūrėjai
www.zmones.lt, spalio 12:
Šiemet į nacionalines kultūros ir meno premijas pretenduoja 45 
kūrėjai (BNS inf.)
www.skaitymometai.lt, spalio 12:
Paskelbti pretendentai į Nacionalines kultūros ir meno premijas
www.alkas.lt, spalio 13:
Atrinkti 45 kūrėjai, nusipelnę Nacionalinio kultūros ir meno 
apdovanojimo
Verslo žinios, spalio 13:
Paskelbtos pretendentų į Nacionalines kultūros ir meno premijas 
pavardės
Vakaro žinios, spalio 15:
Nacionalinės kultūros ir meno premijų kandidatų sąraše – 45 
pavardės
(Kultūros ministerijos inf.)
Šiaulių naujienos, lapkričio 7:
Jonas Nekrašius. Senoji Šiaulių pramonė
Šiaulių naujienos, gruodžio 10:
Darius Černius. Nuo didžiausio metų įvykio iki tolimos praei-
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ties akimirkų
Draugo (JAV)  šeštadieninis priedas „Kultūra“, gruodžio 12:
Darius Černius. Nuo didžiausio metų įvykio iki tolimos praei-
ties akimirkų
Žemaičių bibliofilas, gruodžio 26, nr.10:
„Varpai“ apie Simono Daukanto bibliofilų klubą Žemaičiuose;
Naujiena. Esė, pokalbių, atklastų knygos „Žmonės kaip knygos“ 
pristatymas

2021 
Šiaulių naujienos, sausio 23:
Jonas Nekrašius. Senoji Šiaulių pramonė
Šiaulių naujienos, kovo 20:
Teresė Hokienė. Almanachas „Varpai“ – jau keturiasdešimt 
penki
Šiaulių naujienos (Mano TV), liepos 17:
Dagnė Juškaitytė. Knygos herojai – ne tik rašytojai
Šiaulių naujienos, rugpjūčio 21:
Jonas Nekrašius. Menininkas ir mokytojas
Gerardas Bagdonavičius
Metai, nr.8-9:
Iš Rašytojų sąjungos metraščio
Naujoji Romuva, nr.3:
Bronislovas Ilgūnas. Asmenybių galerija

KNYGOS, KURIOSE ATSPAUSDINTI
Leono PELECKIO-KAKTAVIČIAUS TEKSTAI

Jonas Juškaitis. Trauktis atsišaudant. – Vilnius: Homo liber, 
2016:
Mudviejų gyvenimai buvo nelengvi, o laikai – nelaimingi 
(p.100-124)
Tomas Venclova. Prarasto orumo beieškant. – Vilnius: Lietuvos 
nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2016:
Dvi Tomo Venclovos gyvenimo knygos (p.361-384)

Paukštė išskrido... pavasarėjant. – Šiauliai: Saulės delta, 2017:
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Leono  PELECKIO-KAKTAVIČIAUS 
IŠLEISTOS KNYGOS:

SUGRĮŽTA GIEDRA. – Eilėraščiai. Vilnius: Periodika, 1991.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS. – Biografinė 
apybraiža. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
LAIMINGAS ATSITIKTINUMAS: DIALOGAI AMERIKOS 
ŽEMĖJE. – Kūrybiniai portretai. Klaipėda: Rytas, 1992.
BALTAS LAPAS – LYG ALTORIUS. – Esė. Klaipėda: Rytas, 
1995.
ODININKU PER METUS NETAMPAMA. – Publicistika. 
Šiauliai: Titnagas, 1998.
PIRMIAUSIA KRAUJAS, O PASKUI ŽODŽIAI. – Esė, 

Regioninės leidyklos fenomenas (p.107-115)

Paukštė išskrido... pavasarėjant (antrasis papildytas leidimas). – 
Šiauliai: Saulės delta, 2018:
(p.107-115, 125, 136)

Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. 1. – Vilnius: Baltos 
lankos, 2017:
Prasmių paieškos (p.619-633)

Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename. Atsiminimai. – 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017:
Atlaidai, kuriuos dovanojo Marcinkevičius (p.329-338)

LIETUVOS BAJORAI: enciklopedinis leidinys, I tomas. – 
Vilnius: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, 
2018:
Pratarmė. Apie tai, kas išskiria, o ne atskiria (p.7)
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pokalbiai, studijos. Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
PASAULIO PABAIGA ATIDEDAMA. – Esė. Kaunas: 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
SUSTABDYTAS LAIKAS. – Esė apie kultūros įžymybes. 
Šiauliai: Varpai, 2001.
ŽODŽIŲ ŽMONĖS. – Esė, pokalbiai, studijos. Šiauliai: 
Varpai, 2002.
VIZITINĖ KORTELĖ. – Publicistika. Šiauliai: Saulės 
spaustuvė-leidykla, 2004.
VANDENS NAMAI. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio 
leidykla-spaustuvė, 2004.
KAZIMIERAS BARĖNAS. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 
2005.
BALTIJOS ERDVĖS. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio 
leidykla-spaustuvė, 2005.
PIRMASIS REKTORIUS. – Publicistika. Šiauliai: Šiaulių 
universiteto leidykla, 2006.
ŽODI, KURIS ESI. – Esė, pokalbiai, studija. Šiauliai: Varpai, 
2007.
VANDENS TILTAI. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 2008.
ŠIMTMEČIO ISTORIJA. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 
2008.
VITAM HOMINIS CURABO. – Publicistika. Šiauliai: 
Titnagas, 2008.
VERSMIŲ KNYGA. – Lietuvos vandentvarkos ūkio istorija. 
Vilnius: LVTA, 2008.
JURGIS JANKUS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. 
Šiauliai: Varpai, 2008.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS: dar po dvidešimties 
metų. – Memuarinė eseistika. Šiauliai: „Aušros“ muziejaus 
leidykla, 2009.
VYTAUTAS ALANTAS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. 
Šiauliai: Varpai, 2009.
ŽODŽIAI, KURIE NEIŠDUOS. – Esė, pokalbiai, studija. 
Šiauliai: Varpai, 2011.
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JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS. – 
Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2011.
VARPAI: istorija, autoriai, akcentai (sudarymas, įvadas, 
intarpai). – Prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai. Šiauliai: 
Varpai, 2011.
ADOLFAS VAIČAITIS. Kaltas, nes tapo menininku. – 
Biografinė monografija. Šiauliai: Neoprintas, 2013.
ANGELAS, KURIS SAUGO. – Publicistika. Šiauliai: 
Titnagas, 2013.
„RŪTOS“ ISTORIJA: puslapiai, kvepiantys šokoladu. – 
Publicistika. Kaunas: Kopa, 2013.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS. Nuo „Kelionės miražų“ 
iki „... už visų galaktikų“. – Esė, pokalbiai, laiškai. Šiauliai: 
Neoprintas, 2014.
ARTI ŽMOGAUS. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2014.
VYTAUTO OSVALDO VIRKAU MENO VIZIJA. – 
Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2015.
IR DAR KARTĄ ŽODIS. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: 
Varpai, 2016.
KNYGNEŠYS IŠ TORONTO. – Biografija. Šiauliai: Varpai, 
2016.
ARTI, KAIP IŠSIPILDYMAS. – Eilėraščiai. Šiauliai: 
Neoprintas, 2017.
ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys. – Esė, 
pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Neoprintas, 2017.
„AŠ – LYDERIS“. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2018.
ŠUNS PLAUKAI. – Romanas. Šiauliai: Neoprintas, 2019.
RAUDONA KĖDĖ FONTANO VIDURYJE. – Novelės ir 
apsakymai. Šiauliai: Neoprintas, 2020.
ŽMONĖS KAIP KNYGOS. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: 
Varpai, 2021.



a p d o v a n o j i m a i
(1987-2020)
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1987 m. Tarptautinio publicistinio konkurso Motinystės tema 
laureatas.
1993 m. Lietuvos kultūros fondo padėkos raštas.
1995 m. Lietuvos žurnalistų draugijos premijos už geriausią 
objektyvios ir visapusiškos informacijos pateikimą spaudoje 
laureatas.
1995 m. Literatūrinė „Varpų“ premija.
1997 m. rugsėjo 6 d. „Lietuvos aido“ liudijimas, kad jubiliejinio 
išleidimo dieną buvo lemta dirbti dienraštyje, atgimusiame kartu 
su Lietuva.
1998 m. Kazio Daugėlos (JAV) kultūros premija.
1998 m. AB „Šiaulių stumbras“-100 metų aukso medalis.
2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Atminimo raštas.
2002 m. Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento 
Lietuvą“.
2003 m. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Padėkos 
raštas už literatūros almanacho atnaujinimą, nuoširdų darbą 
puoselėjant gimtąją kalbą ir literatūrą.
2003 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros 
skyriaus padėkos raštas už puoselėjamą žymių žmonių kūrybą 
almanacho „Varpai“ įkūrimo 60-mečio proga.
2005 m. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos padėkos raštas.
2006 m. LATGA-A Aukso plunksna.
2006 m. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro 
vardas.
2009 m. Šiaulių apskrities viršininko Garbės ženklas „Už 
nuopelnus Šiaulių apskričiai“ – už aukštą profesinį meistriškumą, 
kūrybiškumą, nuoseklų ir ilgametį darbą telkiant Šiaulių krašto 
rašytojus ir leidžiant literatūros almanachą „Varpai“.
2011 m. Kultūros ministerijos padėkos raštas už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai ir literatūrai: eseistiką ir literatūrinius 
tyrinėjimus, literatūros almanacho „Varpai“ atgaivinimą ir 
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išsaugojimą.
2012 m. Lietuvos rašytojų sąjungos padėkos raštas „Varpų“ 
sumanymo 70-mečio proga „už ilgametį ištvermingą triūsą, už 
ženklų indėlį į mūsų kultūrą, už ištikimybę idėjai“.
2013 m. Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 
padėkos raštas už aktyvią, ryžtingą ir profesionalią poziciją, 
nušviečiant Respublikinės Šiaulių ligoninės veiklą.
2013 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatas.
2014 m. LATGA-A Aukso žvaigždė – už autorių kūrybos sklaidą.
2014 m. Kultūros ministerijos padėkos raštas už 25-erius 
metus leidžiamą almanachą „Varpai“ ir ilgametį lietuvių 
kultūros puoselėjimą supažindinant skaitytojus su originaliais ir 
prasmingais literatūros kūriniais.
2015 ir 2016 m. Nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno 
premijai.
2016 m. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos padėkos raštas.
2016 m. Kultūros ministerijos aukščiausias apdovanojimas – 
Aukso garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – už svarų 
indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už 
iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už 
asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.
2016 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštas už nuoširdžią 
ir aktyvią kūrybinę veiklą puoselėjant literatūros almanachą 
„Varpai“ bei pilietiškumo, demokratinių ir žmogiškųjų vertybių 
sklaidą.
2017 m. Algirdo Juliaus Greimo medalis.
2018 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis 
„Tarnaukite Lietuvai“ – už visuomeniškai aktualią publicistiką, 
ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.
2020 m. Nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno premijai.
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 Roberto DAČKAUS nuotraukoje: Su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite 
valstybės apdovanojimą įteikus. 2016 m. liepos 6 d.  

Algirdo Juliaus Greimo medalis. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis.
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PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
Abrutytė Neringa 144
Abuladzė Tengizas 59
Adamkus Valdas 119, 196
Adomaitis Regimantas 80, 144, 212
Adomaitis Remigijus 80
Alantas Vytautas 110, 150, 170
Ališauskienė Janina 80
Alminas Kazimieras Celestinas 105, 112, 116, 222, 226
Almanis Julija 95, 149, 170, 257, 258
Almanis Rita 41, 170, 176
Almanis Vytautas 93, 95, 102, 144, 220, 251, 253, 258
Ambrazaitytė Nijolė 200, 217
Andreika Laimutis 97
Aputis Juozas 66, 70, 91
Avižinis Dalius 122
Avyžienė Irena 144, 149, 200, 201, 209, 212, 218, 227, 
231-233, 237
Avyžius Jonas 144

Bačkis Stasys 74
Bagdonas Vytenis 96
Bagdonavičius Gerardas 5 
Bagdonavičius Vacys 70, 80, 107, 179, 222, 250, 254
Balčiūnas Kalikstas 120-123
Baltakienė Sigita Marija 21, 177, 180, 225
Baltakis Algimantas 15, 20-22, 24, 68, 70, 84, 87, 107-110, 
145, 252, 258
Balza Raimundas 80, 114
Barėnas Kazimieras 27, 77, 110, 177
Baškys Aidas 98
Bernotas Simonas 86
Bimba Remigijus 98, 106
Bimba Kazys 77, 126, 255
Birutis Šarūnas 83
Blinstrubas Algimantas 153
Bogdanas Aleksandras 142
Bogdanas Giedrius 88-90
Bogdanas Konstantinas 142
Booth Wayne C. 38, 49-51
Borutienė Elga 160
Bradūnaitė-Aglinskienė Elena 70, 92, 176, 252
Bradūnas Kazys 70, 91, 92
Brazdžionis Bernardas 9, 70, 110, 131
Bražėnas Petras 14, 15, 66, 70, 125, 145, 164, 202, 205
Broden Thomas F. 15
Bubnys Vytautas 70
Budraitis Rimas 30, 221, 239
Budzys Tauras 80, 141
Bugailiškis Peliksas 25-27, 80, 100, 115
Bulgakovas Michailas 53
Bulotaitė-Jurkūnienė Giedrė 151, 152
Bumblauskas Alfredas 171
Burba Julius 83-87
Butautas-Kudirka Rimvydas 99
Butkevičius Jonas 89
Butkevičius Pranas 152
Butkus Vigmantas 129
Butor  Michel 45, 46
Būdvytienė Sigita 72, 73

Cinzas Eduardas 74, 149
Chmieliauskaitė-Makarskienė Indrė 151

Černius Darius 151-153
Čerškus Eugenijus 151
Černeckis Gintautas 202, 204, 206, 207, 214, 221, 230, 
233, 239, 243, 244, 246, 247, 255, 256
Černikis Jonas 28-31
Čigriejus Henrikas 70
Čiočytė Dalia 31-41, 48-62, 68, 128, 146, 200, 233, 256
Čirūnaitė Jūratė 122, 141, 152

Dabrilaitė Marija 15
Dačkus Robertas 285
Dailidė Ričardas 73, 114
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