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ĮŽANGINIS ŽODIS

Tiltas per laiką... Ko gero, paprieštarausite, kad tokio nėra. Betgi šios knygos 
herojė yra įrodžiusi, kad egzistuoja net tiltas į niekur. 

O jei visiškai rimtai, yra ir vienas, ir kitas. 
Daug laiko turėjo praeiti, kad ir Silvija tai suvoktų. Kita vertus, mergaitė iš 

romantiškos, parko medžių apjuostos Vaisių gatvelės visada buvo gerokai kitokia 
nei bendraamžės. Užsigimusios svajoklės kartais nesuprasdavo net patys arti-
miausi, net ištikimiausia draugė, su kuria per senąjį Šiaulių parką kasryt eidavo į 
mokyklą ir sėdėjo viename suole. Visos jos svajonės buvo toli nuo šio materi-
alaus pasaulio. Užtat buvo ne tik neprieinama, bet ir geidžiama. Tik ji pati šito 
nesuvokė ir dėl šito nieko neprarado.

- Tokia gražuolė. Į šokius reikia eit, o ne su kuprine į žygį... – ne sykį girdėtas 
universiteto „asų“ komplimentas. Ir studentiška kasdienybė buvo ne visai tokia, 
kaip visų. Net poros metų gyvenimas bendrabutyje „zuikio“ teisėmis nesumaži-
no noro džiaugtis gyvenimu, o kai rimta problema ištikdavo vieną ar kitą kursio-
kę, pirmoji ateidavo į pagalbą.

Tiems, kurie šios knygos heroję pažįsta tik iš jos knygų, būtina susitaikyti su 
tuo, kad kitaip jau ir nebus. Jei iš pradžių pasirodys, kad ne taip paprasta skaityti 
tai, kas jos parašyta, po kurio laiko būtinai ateis supratimas, jog jos novelečių 
reikia kaip tikro draugo, nemeluoto žodžio, kaip tikėjimo tuo, kad žmogus rytoj 
privalo būti geresnis nei buvo vakar. 

Ne vieno rimto žmogaus išsitarta, kad daug Silvijos tekstų vienu metu neper-
skaitysi, kad  su jais reikia elgtis taupiai, nes ir eilutėse, ir tarp eilučių tiek daug 
grožio, prasmės, šilimos, poezijos, lyg laimingo žmogaus susapnuotame eilėraš-
tyje. O jei tai eilutės, kurias perskaičius norisi šaukti, jos nesumeluotos, akivaizdu, 
jog kažkada kažkas panašaus iš tikrųjų yra ištikę. 

Jau gerokai paėjėta tiltu per laiką. Visko yra ir visko būta. Ar keičiasi rašytojos 
požiūris į šį pasaulį, kuris toks besikeičiantis ir toli gražu ne visada gražus? Turbūt 
taip, tačiau niekada nepamirštant, kas yra tikrasis žmogiškumas, kur slypi gėris, 
kuo ypatinga šviesa, lydinti mus nuo gimimo iki mirties.

Knygos rengėjams buvo įdomu prisiliesti prie tekstų, susijusių su šia kūrėja. 
Neabejotina, jog į mūsų kasdienybę, kad ir po kažkiek metų, vėl sugrįš roman-
tizmas, kurio ypač apstu Silvijos noveletėse. Juk pasaulis be tikros žmogiškos 
šilumos, tikrų vertybių, be meilės,  gerumo, be ramybės neturi ateities. 
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Vytautas ŠLIŪPAS

VILKO VAIKAI

(Silvijos Peleckienės knygos „Sugriautų namų vaikai“ trum-
pas pristatymas, spaudė „Klaipėdos Rytas“, 1995 m.).

Po viešnagės Lietuvoje, nakčiai apsistojęs Kopenhagos 
Grand Hotelyje, su dideliu įdomumu perskaičiau S. Peleckienės 
surašytą istorinę-biografinę knygą „Sugriautų namų vaikai“. 
Autorė man autografavo pirmąją knygą, nes tik ką buvo iš Ryto 
leidyklos Klaipėdoje parsivežusi spaudinius. Autorės lūpomis ta-
riant: „Tai knyga apie Karaliaučiaus srities rytprūsiečių likimą po 
1945 metų. Manau, kad ta tema tai pirmasis, tačiau ne paskutinis 
leidinys lietuvių kalba.“

Pradžioje knygos autorė rašo: „... negirdėjau tiek daug 
skaudžių išpažinčių, kaip rašydama šią knygą (...). Nežinau, kas 
pirmasis ištarė „vilko vaiko“ vardą, tačiau ir dabar jį išgirdus 
liūdna.“

Seka jos surašyti 172 puslapiai su dvidešimt penkių rytprū-
siečių kraupiais prisiminimais. Jie visi šiuo metu tebegyvena 
Lietuvoje; 206 iš tokių „sugriautų namų vaikų“ yra susibūrę į 
„Edelweiss“ bendriją. Daugelis vedę lietuvius-es, yra Lietuvos 
piliečiai, nes „Vokietijai mes nereikalingi, tenai mūsų nenori. 
Lietuva mus priglaudė, mus išgelbėjo nuo mirties. Čia mūsų tė-
vynė.“

Kadaise, 1945-1951 metų laikotarpyje, anot Arthuro Herman-
no iš Heidelbergo universiteto,  „apie 40 000-50 000 žmonių Lie-
tuvoje sulaukė paramos.“

Noriu pacituoti keletą sakinių iš Pėterio Kanditto, kurie at-
spindi visų tų rytprūsiečių pabėgėlių, atvykusių Lietuvon, likimą:

„Karaliaučius – mano gimtasis miestas. Jis buvo gražus ir di-
dingas, o kai po daugelio metų vėl pamačiau, buvau sukrėstas, – 
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griuvėsiai, šiukšlynai arba Lenino paminklai. Buvo miestas, liko 
vaiduoklis. (...) Atėję į miestą svetimieji buvo labai žiaurūs, jie 
šaudė, pjovė, degino, prievartavo moteris vaikų akyse, plėšikavo. 
Prasidėjo badas. Pradėjo kalbėti, kad reikia važiuoti į Lietuvą, 
kur yra duonos! Ten išliksime gyvi. Patraukiau į Latviją. Tačiau 
klydau. Latviai buvo prislėgti, įsibaiminę. Gal bijojo mūsų – nu-
plyšusių, nušašusių, utėlėtų. Vėl grįžome į Lietuvą, kur ūkininkė 
priėmė mane, aštuonmetį, karvių ganyti.“

Knygos gale Arthuras Hermannas pateikia 14 puslapių isto-
riografinį, statistikos pilną aprašymą „Karaliaučiaus srities ryt-
prūsiečių likimas po 1945 metų“.

Silvijos Peleckienės knyga turėjo pasirodyti Lietuvos knygy-
nuose apie Kalėdas. Kadangi tiražas tik 1000, manyčiau, knyga 
greitai bus išparduota.

Virš šiaurinės Grenlandijos
1995.XII.19

LIETUVIŲ BALSAS, VOICE OF LITHUANIANS (JAV),
 1996 m. sausio 4 d., Nr.1 (229)

Knygos „Sugriautų namų vaikai“ viršelis. 
Dailininkas – Bronislovas Rudys.
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Vladas VYŠNIŪNAS

ŽMONĖS IR LIKIMAI

Peleckienė S. SUGRIAUTŲ NAMŲ VAIKAI. 
– Klaipėda: Rytas, 1995.

Kas nežino, su kokiais sunkumais šiandien susiduria 
leidyklos, norinčios išleisti gerą knygą? Ir keista darosi tuo 
pačiu matant knygynų prekystalius, lūžtančius nuo spalvingais 
viršeliais, gražiai įrištų bulvarinių romanų apie iki koktumo 
įgrisusių užjūrio televizijos serialų herojus. Tokia jau gyvenimo 
realybė: nuniokotą dirvą tuoj pat užgožia piktžolės, o dvasiškai 
nuskurdintoje visuomenėje suveši geltonoji spauda. Joks 
ekonominis nuosmukis nesutrukdo šitai tendencijai.

Visa laimė, kad atokesnėse lentynose galima atrasti ir kitokio 
pobūdžio literatūros. Apie vieną tokią knygą norisi tarti keletą 
žodžių.

Tai – Silvijos Peleckienės labai nuoširdžiai atpasakotos 25 
jaudinančios istorijos apie taip vadinamus „vilko vaikus“, bado 
priverstus ieškoti išsigelbėjimo Lietuvoje ir čia suradusius antrąją 
tėvynę. Nedaug kas žino apie tai, kas dėjosi Rytprūsiuose, užėmus 
juos Raudonajai armijai. Retas kuris prisimena gėdingą Stalino 
įsakymą, leidusį priešo miestus užėmusiems kareiviams tris 
dienas juose daryti ką nori. Šiandien to niekas nenori prisiminti. 
Girti, sužvėrėję kareiviai naikino vietos gyventojų turtą, šaudė 
neįtikusius kuo nors ir mažamečių vaikų akivaizdoje prievartavo 
jų motinas.

Deja, ir pasibaigus karui sovietų pareigūnai nepasikeitė. 
Tada buvęs septynerių metukų Helmutas prisimena, kaip jis ir 
aštuonerių broliukas Rudolfas tapo „vilko vaikais“:

„Vieną 1946 m. pavasario rytą motina kaip visada išėjo į 
darbą. Ilgai laukė alkani vaikai sugrįžtančios, tačiau nesulaukė. 



10

Vakare atėjusi senutė kaimynė paaiškino, kad sovietai surinko 
jaunas moteris ir išvežė į koloniją Minske. Motinai neleido net 
su vaikais atsisveikinti. Taip ir liko Rudolfas su Helmutu vieni 
dideliame pasaulyje.“ (8 psl.)

„Edelweiss‘o bendrijoje Lietuvoje yra 206 „vilko vaikai“. 
Knygos autorė Silvija Peleckienė papasakojo apie 25 likimus ne 
sausa dokumentine kalba, o jautriai, tarsi tie nelaimingieji būtų 
buvę jos pačios vaikai. Perskaitęs šią lengvu stiliumi parašytą 
knygą, sužinai, kad greta blogio ir pasibaisėtino abejingumo, ša-
lia mūsų gyvena ir daug gerų žmonių. Nuo to žinojimo krūtinę 
užplūsta maloni šiluma ir pats pasijunti geresniu.

Reikia tik padėkoti autorei, parašiusiai šią knygą ir visiems, 
padėjusiems ją išleisti.

KLAIPĖDA, 1996 m. balandžio 4 d.

Stasė MATULAITYTĖ

SKAUDŪS POKARIO 
PRISIMINIMAI

Silvija Peleckienė. Sugriautų namų vaikai: žmonės 
ir likimai. 
– Klaipėda: Rytas. 1995. – 196 p., 32 iliustr.

Knygoje pasakojama apie vokiečių vaikus, kurie pokaryje el-
getaudami atėjo iš Karaliaučiaus ir Lietuvoje rado pastogę. Vo-
kietijoje jie vadinami „vilko vaikais“. Jei ne Lietuvos atgimimas, 
dauguma jų taip ir būtų likę be tikro vardo ir pavardės. Autorė 
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su meile ir dokumentiniu tikslumu atskleidžia jų nepaprastus li-
kimus. „Niekada negirdėjau tiek daug skaudžių išpažinčių, kaip 
rašydama šią knygą“, - prisimena ji.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, „vilko vaikai“ susibūrė į 
vokiečių bendriją „Edelweiss“, šiuo metu jos narių sąraše – 206 
pavardės. Du šimtai šeši nepaprasti likimai. Knygoje papasakoti 
tik keliolikos  „vilko vaikų“ šiurpūs likimai. „Vilko vaikai“ ne-
staugė, neinkštė, kentėjo tyliai ir kantriai, svajodami apie žmo-
nišką gyvenimą, šiltas mamos rankas“, - rašo S. Peleckienė. Jie 
ir dabar prisimena bado šmėklą, kai ir sočiai pavalgydinti ilgai 
negalėjo atsikratyti alkio ir puldavo prie kiaulėms išvirtų karštų 
bulvių. Dažnai jų sapnuose atgyja košmarai – sovietų kareivių 
žiaurumas ir brutalumas, kai vaikų akivaizdoje buvo prievartau-
jamos jų motinos, seserys, netgi senelės. Lietuvoje jie atkuto, pa-
teko į geresnes ar blogesnes sąlygas, bet išgyveno. Kai kurie su-
rado tikrus namus ir netgi juos mylėjusius, nors ir netikrus, tėvus. 
Skaitančiam šią knygą gera, kai randi tokius vieno iš „vilkiukų“ 
Helmuto Falko pasakytus žodžius: „Kupiškio rajono Gindvilių 
kaime mane užaugino Povilas Varnauskas. Retai tikri tėvai taip 
savo vaikus myli“.

„Tų nelaimingų žmonių keliai ne sykį buvo susidūrę su Pilviš-
kių vieškeliu ir sodybomis šalia jo“, - prisimena alytiškis Vincas 
Tumosa, pokaryje lankęs Opšrūtų pradžios mokyklą. Jo paminėti 
Pilviškių vieškeliai šių eilučių autorei irgi priminė tuos metus, 
kai vos ne kasdien į šias apylinkes priklysdavo elgetaujančios 
vokiečių moterys ir vaikai. Kai kurios iš jų mėgindavo pačios 
užsidirbti duoną. Viena vokietė su dukryte vaikščiodavo po kai-
mus ir siūlydavosi ką nors pasiūti – turėjo pasidariusi iškarpas ir 
pas turinčius siuvamą mašiną siūdavo nesudėtingus kasdienius 
drabužius. Ši ir kitos elgetaujančios moterys ypač kentėdavo 
nuo stribų. Kartą mūsų namuose dvi vokietės kartu su mumis 
pietavo – valgė kažkokią košę. Užėję stribai gerokai pašokdino 
tėvus už tai, kad „šeria vokietes“, o jas išvijo, privertę tą košę 
susikrėsti į savo krepšius. Kitą kartą užėjusi moteris gestais pa-
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prašė maisto, bet mūsų tėtis, neblogai mokėjęs vokiškai, ėmė ją 
kalbinti, klausinėti, iš kur ji. Toji tylėjo, tylėjo, paskui pravirkusi 
prisipažino, kad esanti ne vokietė, o rusė. Mat girdėjusi, jog vo-
kietėms lietuviai niekada nepagaili maisto, todėl ja ir apsimetu-
si. Skaudžiausias iš tų dienų išlikęs epizodas – tai kokios 12-13 
metų vokietaitės mirtis, matyt, iš bado, sodelyje prie Pilviškių 
vidurinės mokyklos namelio. Mokiniai dar bandė ką turėdami jai 
įduoti. Bet ši taip ir numirė mūsų akyse. Tikriausiai ji buvo tik 
atvažiavusi traukiniu nuo Karaliaučiaus ir netoli tenuėjusi nuo 
Pilviškių geležinkelio stoties. O Christelė Pahlke-Banionienė, 
duoneliavusi aplink Pilviškius (ją knygoje prisimena kaimynų 
Voveraičių dukros Joana Kružikienė ir Vida Vosylienė), galėjo 
būti ir ta mergaitė, kuri atėjo žiemą skudurais apvyniotomis ko-
jomis. Gal tai jai verkdama mamytės prašiau atiduoti paskutines 
mano vilnones puskojines.

Panašių prisiminimų dar galėtų papasakoti ne vienas. Keletas 
jų neseniai paskelbta „Lietuvos aide“ (1996 01 06, 11; 02 03).

Knygos gale pridėta Arthuro Hermanno iš Heidelbergo uni-
versiteto specialiai jai parašyta studija „Karaliaučiaus srities ryt-
prūsiečių likimas po 1945 metų“. Jo nuomone, „ši lietuvių pa-
galba – unikalus reiškinys to meto Europoje. Juk tuoj po karo 
nuo Vokietijos nukentėjusios Europos tautos neapkentė vokiečių. 
Lenkai, čekai ir kiti net išvijo juos iš savo žemių. Visur vokie-
čiai jautėsi beteisiai. Tačiau lietuvių tautoje tos neapykantos bei 
keršto lyg ir nebuvo matyti. Ypač badaujančius vokiečius užjautė 
kaimo žmonės. O juk ir lietuviai turėjo už ką jiems keršyti. Kas 
sulaikė juos nuo tokių jausmų? Manyčiau tai, kad lietuviai patys 
buvo okupuoti... Esu įsitikinęs, kad būsimos kartos lietuvių teiktą 
paramą laikys žmoniškumo ir gero tautų bendravimo simboliu“. 
Autorius teisus – šelpti nugalėtus vokiečius buvo viena iš pasi-
priešinimo okupantams formų.

LIETUVOS AIDAS, 1996 m. vasario 23 d. 
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Viktoras ŽIDONIS

APIE „VILKO VAIKUS“
Peleckienė S. Sugriautų namų vaikai. 
– Klaipėda: Rytas, 1995.

Silvijos Peleckienės knyga „Sugriautų namų vaikai“ – apie 
vadinamuosius „vilko vaikus“, pokaryje atkeliavusius į Lietuvą 
iš Rytprūsių. Skaudūs, nepaprasti jų likimai. Likę be tėvų, glo-
bėjų, be tėvynės, jie ieškojo duonos ir pastogės. Tai, ką matė ir 
išgyveno mažamečiai, pakaktų keliems gyvenimams: senelių, 
motinų prievartavimą jų akivaizdoje, artimiausius žmones, liku-
sius gulėti pakelės grioviuose ar bendrose duobėse. Juos priglau-
dė Lietuva, daugeliui išgelbėjo gyvybę.

Šiuo metu 206 „vilko vaikai“ yra susibūrę į vokiečių bendriją 
„Edelweiss“. Knygoje papasakoti 25 bendrijos narių likimai. Pa-
našūs ir labai skirtingi.

Talentingai, su meile ir dokumentiškai tiksliai atskleistus 
žmonių likimus gražiai papildo knygos pabaigoje išspausdinta 
specialiai „Sugriautų vaikų namams“ parašyta Arthuro Herman-
no  iš Heidelbergo universiteto  (Vokietija) studija „Karaliaučiaus 
srities rytprūsiečių likimas po 1945 metų“. „Ši lietuvių pagalba – 
unikalus reiškinys to meto Europoje, - rašo A. Hermannas. – Juk 
tuoj po karo visos nuo Vokietijos nukentėjusios Europos tautos 
neapkentė vokiečių. Lenkai, čekai ir kiti net išvijo juos iš savo 
žemių. Visur vokiečiai jautėsi beteisiai. Tačiau lietuvių tautoje 
tos neapykantos bei keršto lyg ir nebuvo matyti“.

„Sugriautų namų vaikai“ (leidimą rėmė AB „Baltik Vairas“ 
generalinis direktorius S. Bytautas) – neeilinė publicistikos kny-
ga, vertingas netolimos praeities dokumentas. 

LITERATŪRA IR MENAS, 1996 m. rugpjūčio 17 d.
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Gražina SLAVĖNIENĖ

SUGRIAUTŲ NAMŲ VAIKAI
Rytprūsių našlaičiai po karo Lietuvos kaimuose

Silvija Peleckienė. SUGRIAUTŲ NAMŲ VAIKAI:
žmonės ir likimai. Rytas, 1995. 195 psl.

Ši nedidelė, kuklios išvaizdos knygutė sunkiai sveria savo 
turiniu. Knygoje sukauptos 25 apybraižos, autorės surinkti ir 
perpasakoti 25 žmonių vaikystės atsiminimai. Tie žmonės, tai 
vadinami „vilko vaikai“, rytprūsiečiai našlaičiai, kurie po karo, 
badaudami, klaidžiojo po Lietuvos kaimus, ieškodami maisto ir 
darbo.

„Girdėjau tiek skaudžių išpažinčių, ruošdama šią knygą“, savo 
knygos įvade rašo Silvija Peleckienė. Nuniokotam Karaliaučiaus 
krašte siautė baisus badas, vaikai vienu ar kitu būdu tapo atskirti 
nuo savųjų. Lietuvoje kaimiečiai juos pavalgydindavo ir kartais 
laikinai priglausdavo. Kelionės į Lietuvą būdavo vargingos ir pa-
vojingos. Milicija vaikus gaudė. Naktimis ir grįžtant užpuldinė-
davo banditai. Vieni laimingai grįžo, kiti pasiliko ilgam, apsipra-
to, dar kiti buvo įvaikinti. Dabar neįmanoma apskaičiuoti, kiek 
vaikų liko Lietuvoje. Jų gali būti iki 50 000. Naudingą istorinį 
foną atsiminimams suteikia Artūro Hermano straipsnis „Kara-
liaučiaus srities rytprūsiečių likimas po 1945 metų“.

1951 metais Sovietų Sąjungos Ministrų tarybos įsakymu 
našlaičiai iš Rytprūsių turėjo registruotis grąžinimui į Vokietiją. 
Saugumas juos gaudė, vertė registruotis, daug jų jėga išvežė į 
Rytų Vokietiją. Tik adaptuoti vaikai turėjo teisę patys apsispręs-
ti. Užsiregistravo daugiau kaip trys tūkstančiai. Tie, kurie bijojo 
registruotis, vėl turėjo bėgti, slapstytis. Jiems teko keisti vardus, 
keisti tikybą, užmiršti gimtąją kalbą, atsisakyti savo tautybės ir 
kilmės, net ją dergti.
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Autorė buvusių „vilko vaikų“ prisiminimus pradėjo rink-
ti 1994 metais. Pripratę visą amžių slapstytis, daug jų ir dabar 
nenori viešai kalbėti. Jie dabar seni žmonės. Nors jie daugiau 
kaip 50 metų neturėjo jokio kontakto su savo tėvyne, jų tarpe dar 
yra tokių, kurie prisimena tėvus, brolius, seseris, kitus gimines. 
Jie giliai suaugę su Lietuva, bet savo šaknų neužmiršo. Atkūrus 
Lietuvoje nepriklausomybę ir atstačius diplomatinius santykius 
su Vokietija, jie įteikė prašymus atgauti vokiečių pilietybę. Jų 
prašymai buvo atmesti. Šiandien apie 200 buvusių „vilko vaikų“ 
susibūrę draugijoje „Edelweiss“, morališkai vienas kitą paremia. 
Jie jaučiasi kaip žmonės be šaknų, niekur nebepriklausą. Savie-
siems jie svetimi, sako autorė. Lietuviai į juos žiūri kaip į savo 
rūšies išdavikus.

Man asmeniškai ši tema jau seniai prie širdies. Pirmą kartą 
apie „vilko vaikus“sužinojau 1975 metais, kai teko žurnalui Ai-
dai recenzuoti 1974 metais Huettenfeld‘e Vokietijoje, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pastangomis išleistą publikaciją Fine 
Dokumentation: Deutsche in Litauen nach 1945. Brošiūroje 
buvo sukauptos citatos rytprūsiečių, kuriuos pirmais pokario 
metais nuo bado gelbėjo Lietuvos kaimo žmonės. Apie šį uni-
kalų istorinį reiškinį Amerikoj nieko nebuvo žinoma. Aiduose 
išspausdinau pasiūlymą brošiūrėlę, bibliografiškai patobulinus, 
naujai išleisti, gal išversti į anglų kalbą. Tais pat metais Moters 
žurnalo redakcijai paruošiau citatų vertimus. Deja, jokio atgarsio 
nebuvo. „Vilko vaikų“ išgyvenimai užsimiršo. Silvijos Peleckie-
nės knyga juos atgaivino.

Silvija Peleckienė savo knygą išspausdino geru laiku, nes 
beveik tuo pačiu metu ta pačia tema Vokietijoje pasirodė knyga 
Wolfskinder; Ueberganger an der Memel (Berlin: Basis Druck, 
1996). Autorė Ruth Kibelka. Kibelkos knyga yra mokslinio po-
būdžio, autorės magistrinis darbas. Kibelka remiasi archyvine 
medžiaga, nušviečia ir Klaipėdos gyventojų likimą. Knygą re-
cenzavo Artūras Hermanas žurnale Nordost Archiv (No. 2, 1996).

Silvijos Peleckienės knygos pristatymas įvyko Šiauliuose, 
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„Edelweiss“ grupės suvažiavime. Silvija Peleckienė yra Varpų 
almanacho redaktorė ir stilistė. Už savo knygą ji buvo apdovano-
ta Žurnalistų draugijos premija.

DRAUGAS (JAV), 1997 m. spalio 4 d.

Romanas ŠILINIS

SUSTINGĘS LAIKAS 
LAUKIANT IŠ KALNŲ 
ATNEŠAMO EDELVEISO

Silvija Peleckienė. Padovanok man edelveisą. 
Noveletės. Klaipėda: Rytas, 1997. 110 p.

Tai antroji Silvijos Peleckienės knyga. Pirmoji – „Sugriautų 
namų vaikai“ – publicistinė, apie „vilko vaikus“, karo metu iš-
sibarsčiusius, svetimuose kraštuose išaugusius vokiečių vaikus. 
Šį kartą autorė mums atveria subtilų novelečių pasaulį. Tai tar-
si skaitytojui patiesti sielos lakštai. Iš jų sklinda skaidri šviesa, 
daug tylos ir erdvės minčiai. Tai kaip pirmojo sniego gniūžtės, 
suspaustos, baltos ir tirpstančios lašais pro delnų šilumą.

Knygoje materializuojasi laiko sąvoka. Jis švelniai supjaus-
tomas į sluoksnius, ir praeitis sugrįžta tam tikra kokybe. Dar 
daugiau, praeitis tampa šios dienos laikrodžiu, reikšmingu matu, 
patirtimi. Net fiziškai pajunti daiktų prasmę. Išmestos durys te-
besaugo prisiminimus, ir laikas bejėgis sunaikinti tai, kas žmogui 
brangu („Durys“). Autorė tvirtina, kad „Laikas... nuskrieja į pra-
eitį, paskui vėl grįžta į ateitį“. Lyg ir paprasta frazė, bet kai ji pati 
prisėda greta Laiko, greta senolės pamąstyti apie laiko bejėgišku-
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mą, noveletė sudrumsčia skaitytojo mintis. Sustabdo jo skaitymo 
greitį, priverčia pakelti akis į savąjį laiką („Ant to paties suolelio 
su balta skarele“).

Net teta Tavosė, turguje pardavinėjusi pipirus, tvirtino, „kad 
gyvenimas tik seni gabaliukai“ („Seni gabaliukai“). O laikas daž-
nai būna negailestingas, ypač, kai jį matuoja skirtingos kartos. 
Dukra, atiduodanti mirštančiai motinai savo gražiausią suknelę, 
įprasmina pačius dvasiškiausius žmonių jausmus („Balta sukne-
lė“). Noveletė dvelkia būties neišvengiamumu. Tai nėra paprastas 
romantizmas, nuo jo nutolta sakant, kad mirtis – taip pat laikas, 
kuris dalina dovanas, nes motina taria – tau dar anksti ruoštis. O 
juk ruošiasi gyvenimui.

Knygoje dominuoja kelios svarbiausios temos. Vaikai, sene-
liai, gamta, juos supantis laikas su nuolat jaučiama mirtimi. Li-
goninėje ant tuščios lovos padėta apversta taburetė praneša apie 
žmogaus mirtį. Tai tik žmogaus pabaiga, bet ne pasaulio. Pro 
nerimą prasimuša skaudi viltis – „Ir vis ėjau, ėjau, ėjau“ („Tune-
lis“). Mirtis – tai tik sustojęs laikas, kai „tyla tyli“. Kad ir koks 
skausmingas būtų žmogaus gyvenimas, noveletėse jaučiama jo 
tąsa, nors tai būtų ir pasiruošimas į kapines aplankyti motinos 
kapo. Laikas – viską apimantis, švelnus ir negailestingas. Ypač 
tiems, kurie išaugo su debilizmo pradmenimis, anot autorės, 
jiems užvertas sielos žvilgsnis („Palikimas“).

Knygoje jauno žmogaus tema pradedama nuo Mintauto, kurio 
laukia kuprinė ir svajonių šalis („Šauksmas“). Laukimas ir yra jo 
nelaisvė. Ir kitose noveletėse vaikai gyvena savo vaikystės ne-
laisvėje. Jie dažnai savo ilgesį blaško tarp miesto ir kaimo, tarp 
savęs ir suaugusiųjų. Jie ir patys suaugę, tik dar tyri, į pasaulį 
žvelgiantys išplėstomis akimis, net išdrįstantys užsikrauti suau-
gusiųjų rūpesčius.

Skirtingi vaikų likimai, bet juos vienija vaikystė. Mažo žmo-
gaus tema nėra svetima lietuvių literatūrai, bet šioje knygoje ji 
atsiskleidžia kiek kitaip. Tarsi dar kartą patvirtinama, kad tai 
laimingiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis. Net tada, kai neby-
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lių vaikas kovoja už savo vietą po saule. Jis tikriausiai išaugs 
prisitaikėlis, o gal išmoks save apginti („Nebylių vaikas“). Net 
tada, kai vaiką slegia monotonija ir joje slypinti grėsmė, kad taip 
gali tęstis visą gyvenimą. Ir vėl, kad ir kokia būtų didelė mal-
kų rietuvė, ji baigiasi („Lašelis kantrybės slegiančioje tyloje“). 
Kai kurios noveletės apie vaikus prilygsta eilėraščio skambesiui, 
dainai, nors viskas taip paprasta, nuo seno žinoma („Mamaitė 
parvažiavo!“).

Bene ryškiausia noveletė apie vaikus –„Peckelytė“. Susiduria 
du prieštaringi pasauliai – vaiko ir mokytojos. Šį kartą ta sena 
kaip pasaulis tema pateikta švelniai ir skausmingai. Autorė tikrai 
įvaldžiusi plunksną, kai jos mintis paliečia vaiko mąstymą.

Tragiškai skamba vaikų likimas karo grėsmės ar pokario įvy-
kių kontekste. Kas grėsmingiau gali būti už knygų deginimą, už 
prievartą, jei tai vyksta vaikui matant. Ši tema šiek tiek nepritam-
pa, lyg ir iškrenta iš bendrojo knygos grožio, nušlifuoto sakinio 
slėgio – atžygiavo „su raudonom vėliavom ir piktūnų veidais“ 
(„Žinia“). Iki tautosakos neprieita, o iki kitų novelečių lygmens 
nesubrandinta.

Knygoje svarbią vietą užima gamta. „Laisvės dangus“ – tarsi 
eilėraštis iš praeities. Kažkas prarasta, netobula, netikra, o gamta 
visados guodžianti, teikianti stiprybės, absorbuojanti blogį. Au-
torė gamtoje pajunta Laiko Dvasią, viltį („Rudens dvasia“). Ypač 
jautrūs gamtos vaikai, o ir pačios autorės vaikystė gražiai įsilieja 
į knygos puslapius. Gamta knygoje nėra traktuojama kaip dalis, 
kaip priedas prie žmogaus gyvenimo. Čia ji visuma, kaip ir Lai-
kas, Žmogus. Tai mūsų gyvenimo mokykla. Manau, kad skaity-
tojai pajus švelnų, motinišką, net mokytojišką požiūrį į pasaulį ir 
šioje knygoje ras savo sielai prieglobstį. Tai ir bus Silvijos jums 
atneštas edelveisas.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 1997 m. spalio 31 d.
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Romualdas LANKAUSKAS

GLAUSTAI, BET 
IŠRAIŠKINGAI
Peleckienė S. PADOVANOK MAN EDELVEISĄ.
 – Klaipėda: Rytas, 1997.

Praėjo tie laikai, kai grožinė literatūra buvo leidžiama tik Vil-
niuje, - mat sovietmečiu viskas turėjo būti centralizuota ir arti 
aukščiausios valdžios, kad lengviau sektųsi kontroliuoti ir cen-
zūruoti. Pastaraisiais metais pagaliau prasidėjo taip reikalinga 
kultūros decentralizacija. Šiandien nieko nestebina, kai knygos 
leidžiamos Kaune, Klaipėdoje ar, sakysim, Utenoje, užtat atsi-
randa palankios aplinkybės žengiantiems į literatūrą.

Knygos „Padovanok man edelveisą“ viršelis. 
Dailininkas – Rimantas Dichavičius.
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Štai Silvijos Peleckienės novelečių rinkinys „Padovanok 
man edelveisą“ išspausdintas Klaipėdoje, nors jo autorė šiau-
lietė. Įvairių kūrinėlių čia nemenkas pluoštas. Noveletės, kaip 
ir dera šiam žanrui, trumpos, užimančios vos du ar tris dailiai 
išspausdintos knygelės puslapius. Jas įdomu ir malonu skaityti. 
Prie geriausiųjų priskirčiau „Ant to paties suolelio su balta ska-
rele“, „Ryšulėlis“, „Laisvės dangus“, „Balta suknelė“, „Ponios 
eina“, „Nebylių vaikas“. Žinoma, ne vien jas, nes pavykusių esa-
ma ir daugiau. Novelečių temos labai paprastos, ir tarsi nieko 
ypatinga jose neįvyksta, tačiau kokia iškalbinga gali būti tinka-
mai pavartota vaizdinga detalė, taikli mintis, stipraus emocinio 
krūvio prisodrintas kūrinėlio tekstas! Jo turinį sunku atpasakoti, 
nes tai gana subtili poetinė proza. Tiesa, kartais ji turi novelei 
būdingą akcentą paskutiniame sakinyje, o tas akcentas, nelygi-
nant baigiamasis muzikinės pjesės akordas, be abejo, itin svar-
bus: kur jis puikiai suskamba, ten ir kūrinėlio meninio įtaigumo 
gaida įspūdinga ir paveiki. Ne visada autorei tai pasiseka, ir tada 
neišvengiamai nublanksta visa noveletė. Rinkinys būtų gerokai 
stipresnis, atidžiau atrinkus ir atsisakius kai kurių nepakankamai 
brandžių novelečių.

Vienas ryškiausių kūrinėlių – „Ryšulėlis“ – turbūt inspiruotas 
autorės vaikystės prisiminimų: vaikas dar aiškiau nesupranta, kas 
dedasi aplinkui, nors jaučia ir vis dėlto suvokia, kad turi atsitikti 
kažkas baisaus ir lemtingo. Trėmimas į Sibirą neminimas, bet 
apie jį byloja kraupi įtempto laukimo atmosfera nerimo kupiną 
naktį. Ir štai gresiančios nelaimės akivaizdoje vaikui ryšulėlis 
su lėle tampa lyg ir tam tikru vilties, laimingesnės atomazgos 
spindulėliu. „Ten buvo šilti rūbai, kojinės, svarbiausi dokumen-
tai, nuotraukos, sidabriniai šaukšteliai ir mano kalbanti lėlė. Aš 
pati ją ten įmečiau. Jei ji bus kartu su manimi, tai viskas bus 
gerai. Tuo šventai tikėjau“. Lėlė vaiko sąmonėje įgyja didelę, ga-
lima sakyti, simbolinę prasmę, ji mergytei ir savotiška išlikimo, 
laimingesnės atomazgos garantija. Autorė laikosi esminio smul-
kiosios prozos principo: daug pasakyti mažame tekste, kalbėti 
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glaustai ir išraiškingai, tad jos stilius lakoniškas, nušlifuotas ir 
informatyvus. Žinoma, praverstų aktyvesnės sinonimų paieškos, 
jos suteiktų noveletėms papildomo spalvingumo. Malonu, kad 
atsisakyta dabar taip paplitusio tuščio plepėjimo, manieringo 
ir pretenzingo maivymosi, vulgarumo ir cinizmo. Iš novelečių 
sklinda dramatiška, skaudoka, bet brangias žmogiškas vertybes 
skleidžianti šviesa. Autorė nevengia eksperimentuoti kurdama 
visiškai naujus žodžius (gal mūsų kalbininkų siaubui?), ir tai su-
teikia kūrinėliams šviežumo.

Silvija Peleckienė prieš keletą metų yra išleidusi dokumen-
tine medžiaga pagrįstą knygą „Sugriautų namų vaikai“. Ši kny-
ga – apie be galo tragišką daugybės šeimų likimą Rytprūsiuose 
karui baigiantis ir pokario laikotarpiu. Į ją sudėti baisaus ge-
nocido liudininkų pasakojimai, kuriuose atsiskleidžia šiurpūs 
vadinamųjų „vilko vaikų“, praradusių tėvus ir namus, likimai. 
Tiesiog sukrečia barbariškos sovietinės kariaunos padaryti nusi-
kaltimai žudant ir visaip kankinant taikius gyventojus (beje, tai 
daryti karštai agitavo Stalino pasturlaka, išgarsintas rašeiva Ilja 
Erenburgas), sunkiai įsivaizduojamas jų mastas. Tai labai jaudi-
nanti, neeilinė knyga, rūstus kaltinimas kruvinosioms Kremliaus 
ordoms, ir ją pirmiausia derėtų perskaityti tiems mūsų politikie-
riams, kurie nieko apie klaikius ir tikrai nedovanotinus nusikalti-
mus nenori žinoti, abejingai numodami ranka į Mažąją Lietuvą. 
Man pačiam yra tekę kalbėtis su Karaliaučiaus krašto žmonėmis, 
patyrusiais kraupią „vilko vaikų“ dalią, todėl knygoje pateikiami 
faktai nekelia nė menkiausių abejonių. Paruošusi ir išleidusi šią 
reikalingą, bet nepaprastai liūdną knygą, autorė atliko ypatingos 
reikšmės darbą. Na, o jos pirmasis smulkiosios prozos rinkinys 
leidžia teigti, kad plunksna jau sėkmingai išmėginta ir grožinės 
literatūros baruose. 

LITERATŪRA IR MENAS, 1999 m. sausio 9 d.
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Viktoras RUDŽIANSKAS

APIE PRAEITĮ, ESATĮ

„Iš pilkšvo sustingusio dangaus oriai byra miniatiūriniai balti 
pasauliai“. Taip sninga Silvijos Peleckienės knygos „Vita vitam“, 
kurią šiemet išleido „Varpai“, noveletėje „Dek, ugnie!“

Neatsitiktinai pacitavau tą sakinį. Tai vienas iš daugelio no-
veletėse esančių ženklų, liudijančių, jog Silvijos proza yra... 
poezija. Manau, meditacinė. Persunkta ramybės, kalbos grožio, 
jausmo paradoksalumo: stiprybė trapume.

Postmoderniame pasaulyje tokių subtilių knygų nėra daug. 
Ne ta era. Malūkų, navickų era. Su šaudymais, gaudymais, žudy-
mais, kurie virsta smaguriavimo objektu. Tiek to. Visi tą žinome. 
Ir jei apie tai dar sykį prabilau, tai tik todėl, jog bandau įsivaiz-
duoti, kaip novelečių knygelei „Vita vitam“ pasiekti skaityto-
ją. Sunkus procesas. Ganėtinai atbukusiais skonio receptoriais 
įtraukti tai, kas yra amžinosios vertybės.

Didžiulė meilė, didžiulis skausmas, didžioji viltis – čia visa 
taip punktyriška. Ir gerai.

Kaip reikia ilgėtis namų, galima pasimokyti iš Hertos („Vie-
nintelė nuotrauka“) arba iš Rudžio („Išsipildymas“). Ir ne tik. Iš 
jų galima mokytis tikėjimo ir vilties. Neįmanoma iškęsti: „Rytas 
buvo graudus – aplink slampinėjančios karksinčios vištos iškaps-
tė iš jo maišelio sūrį ir sulesiojo. Sėdėjo Rudis, dėbsojo į margą-
sias ir galvojo: joms gerai, jos turi namus“. Taip paprasta ir taip 
gilu.

 S. Peleckienės knygelėje apstu dramatiško ilgesio. Dramatiš-
ko, bet šviečiančio, o ne gniuždančio.

Apstu netikėto žodyno...
Jos noveletės yra geras vaistas surambėjusiai sielai gydyti, 

apnašų nualintai atminčiai gaivinti, ramybės, tinkamos vidinei 
harmonijai atstatyti. Noveletės teturi vieną trūkumą (ar tai trū-
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kumas?): gera skaityti, ragauti, bet labai sunku apie jas kalbėti. 
Kalbėti su kuo nors kitu. Kiek lengviau – su savimi. Apie praeitį, 
esatį. Esmę. Apie esmę galima ir Viltės („Vita vitam“) žodžiais: 
„Leisk man, gerasis Dieve, dar sykį gimti, gyventi, sutikti savąjį 
žmogų“...

ŪKININKO PATARĖJAS (KULTŪROS psl.), 2001 m.
 gruodžio 13 d.

Knygos „Vita vitam“ viršelis.
Dailininkas – Rimantas Dichavičius. 
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Jonas MIKELINSKAS

ŠIRDIS, 
PERPILDYTA MEILĖS
Peleckienė S. VITA VITAM. – Šiauliai: Varpai, 2001.

Perskaitai Silvijos Peleckienės noveletes, pavadintas prasmin-
gais žodžiais „Vita vitam“, perskaitai kone vienu atsikvėpimu, kurį 
laiką dar gyveni jų sukelta minorine, bet skaidria rudens nuotaika, 
prisimeni joms skirtą Leonardo Gutausko eilėraščio posmą – „Ant 
gipsinių sparnų / Lyg sapne – nebyli, / Taip arti nuo namų, / Taip 
aukštai, taip toli“ – ir klausi savęs, kas joms visoms būdinga? Ir 
tada vėl ausyse nuskamba tos noveletės, kurios vardu pavadintas ir 
visas rinkinys, herojės Vilties maldos žodžiai-kreipimasis į Visatos 
Dievą: „Leisk man, gerasis Dieve, dar sykį gimti, gyventi. Sutik-
ti savąjį žmogų. Ir mylėti žemę, dangų, pasaulį, gyvenimą. Labai 
mylėti“. 

Ir iš tikrųjų šiame novelečių rinkinyje Meilė, tas pakilus, viską 
persmelkiantis ir nugalintis jausmas, yra pagrindinis herojus, o tų 
kūrinėlių autorė atidžiai ir veikliai seka kiekvieną jo žingsnį, judesį, 
idant visiems gyvais pavyzdžiais paliudytų meilės svarbą ir jėgą 
žmogaus gyvenime.

Argi ne išsiilgusi meilės Herta, toji atklydusi iš Rytprūsių mer-
gaitė, kuri svetimame krašte „užaugo, žvilgčiodama gimtinės pu-
sėn“, kol pagaliau sulaukė laiško iš tėvo, ieškančio savo dukters?

Argi ne didžiausia laimė nusišypso mažajam duoneliautojui Ru-
džiui, pasimetusiam po trumpalaikės ligos ir snaudulio nuo savo 
vyresnių broliukų, kai sulaukė tos išsiilgtos valandos, kuri įspaudė 
jam į lūpas kupiną meilės ir vilties šnabždesį: „Mama?!“

Argi Medinė laimingiausia buvo ne tada, kai išvydo, kad jos 
pėdomis atžingsniuoja jis? Juk pagaliau ji jo sulaukė.

Ypač jautriai Silvija Peleckienė vaizduoja tuos Rytprūsių „vil-
ko vaikus“, netekusius per karą savo tėvų bei gimtųjų namų, kurie 
būreliais ir pavieniui duoneliaudami klaidžiojo po Lietuvą. Tačiau 
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autorės akiratyje atsiduria ne tik „sugriautų namų vaikai“, bet ir visi 
tie, kuriems daugiau negu kitiems reikia žmogiškos atjautos, mei-
lės, pasitikėjimo, šilumos ar bent kąsnelio duonos.

Daug dėmesio ji skiria ir savo tėvynainiams, jautrios, trapios pri-
gimties bei meniškos sielos žmonėms, jų mažiems kasdieniniams 
džiaugsmams ir dideliems rūpesčiams bei vargams. Čia ir Valdas, 
su savo smilkstančia ant grindų cigarete, neviltim, „iškankinta sie-
la“ ir ramybės šauksmu; čia ir Berta, „vėjų košiamoje kūtelėje“ 
laukianti atjautos ir gerumo; čia ir Žibutė, didžiadvasiškai slepianti 
nuo savo artimųjų savąją ligą; čia ir Benediktas, ieškantis miške 
su užrašų knygele rankoje jau vieną kartą regėtos šviesybės; čia ir 
Kastas, dėkingas likimui, kad parsivežė iš „šaltų, pilkų skausmo ir 
lūkesčių namų“ savąją mergaitę; čia ir paauglys Redas, girtuoklio 
tėvo išvarytas į gatvę, su malda lūpose: „Padėk, mano angele“; čia 
ir Vaidilas, sename, dar protėvių statytame svirne pajutęs „išplės-
tas savo likimo paveikslo akis“; čia ir Klemensas, stoviniuojantis 
sankryžoje ir sutiktų žmonių klausinėjantis vaistų nuo vėžio; čia ir 
Gabrielė, kuri, žvelgdama į senas nuotraukas, vėl išgyvena visa, kas 
jau buvo; čia ir Viltė, suvokusi, „kad Dievo skirta jai dar kartą gim-
ti“; čia ir Milda, susikūrusi svajonėse pasaulį, kur galėjo „praeitis 
susilieti su ateitimi“; čia ir Gintė, laukianti nakties, kad susapnuo-
tų savo mirusią dvynę sesutę Gustę; čia ir šviesiaplaukė bevardė 
motina, palinkusi po savosios kaltės našta prie sergančios dukters 
Agnos; čia ir Urtė, kuri „viduryje ūžiančio lauko išvydo žiburėlį“; 
čia ir geroji, rūpestingoji ji, parsivežusi iš ligoninės savo žmogų į 
išblizgintus namus ir kartu su juo patekusi kaimynės vilkšuniui į 
nasrus; čia ir kieme užsižaidęs Paulius, maldaujantis, kad „podė“ 
pažadintų mirusį brolį; čia ir Tulė, susidraugavusi su kalaite Džiule, 
gedinčia kapinėse prie gėlėmis nukloto žemės kauburėlio...

Ir kiekvienas Silvijos Peleckienės noveletės gyvas sutvėrimas, 
didelis ir mažas Dievo tvarinys, gražiai inkrustuotas į savo išgy-
venimų, jausmų bei minčių pasaulį, spindi ilgalaike šviesa tarsi in-
kliuzas gintaro gabale.

Apskritai visi šie S. Peleckienės kūrinėliai – ir ypač tie, kuriuose 
autorė kalba pirmuoju asmeniu, - primena ne tiek prozą, kiek ver-
libru parašytą poeziją, kur vyrauja emocinė įtampa, intymi eleginė 
nuotaika, subtilios užuominos, prasmingų akimirkų ar susitikimų 



26

lūkestis („Ir mano, vienišos vilkės, širdyje slypinti neblėstanti aki-
mirka – susitikimų su meile ir amžinatve akimirka“).

Daug ko gražaus ir įsimenamo rasi Silvijos Peleckienės 
noveletėse; rasi to, kuo galėtum pasigėrėti ar dėl ko susimąstyti, 
tik neieškok čia dabar madingų sekso, smurto paveikslėlių, 
necenzūrinių posakių ar žodelių, pataikavimo masiniam skoniui ar 
kitokių postmoderno grimasų bei triukų.

Kaip tuos kūrinėlius pavadintum – noveletėmis, miniatiūromis, 
lyriniais vaizdeliais, verlibru parašyta poezija, - ne tiek svarbu. Kur 
kas svarbiau, kad čia, kur viskas arba daug kas pagrįsta nuotaikos 
kūrimu, emocine įtampa, subtiliomis užuominomis, etinio bei es-
tetinio idealo siekimu, būtų reikiamai ir itin kruopščiai parinktas 
kiekvienas žodis, jo niuansas, idant jis nepažeistų ar nesudarkytų 
meninio audinio. Todėl reikamai neapgalvotas, nepasvertas žodis, 
patekęs į tokią noveletę, iš karto verčia suklusti ir sunerimti. Many-
čiau, kad toks gana atsitiktinis žodis noveletėje „Vienintelė nuotrau-
ka“ yra „šliurenti“, nes jis ne tiek vaizdingas, kiek dėl dviprasmiškų 
asociacijų svetimas visai kūrinėlio nuotaikai. Tik gerai, kad tokie 
žodžiai itin reti. Vargu ar reikėtų žavėtis ir visokiais naujadarais 
ar provincializmais, kurie, įsiterpę į vieną ar kitą frazę, apsunkina 
skaitymą, verčia nukrypti nuo teksto ar net griebtis žodyno. Mažiau 
galėtų būti ir retorinių puošmenų bei sulaužytų sakinių, kurie, pagy-
vindami kalbėjimą, kartu daro jį ne itin natūralų.

Turint galvoje, kad Silvija Peleckienė yra parašiusi knygą, skir-
tą Rytprūsių našlaičiams, pokario metais duoneliavusiems ir Lietu-
voje („Sugriautų namų vaikai“), bei novelečių rinkinį „Padovanok 
man edelveisą“, kur atsispindi nūdienos žmonių jausmai ir mintys, 
galima tikėtis, jog jos akiratyje atsidurs dar ne vienas individas, ku-
riam reikalinga didelė „širdis, perpildyta meilės“.

LITERATŪRA IR MENAS, 2001 m. gruodžio 21 d.
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Viktorija DAUJOTYTĖ

ĮEITI PRO VILTIES DURIS

Peleckienė S. VILTIES DURYS. 
– Šiauliai: Varpai, 2002.

Iš Šiaulių, „Varpų“ gražiai išleista (subtilus Rimanto Dicha-
vičiaus viršelis), atėjo Silvijos Peleckienės knyga „Vilties durys“ 
– novelečių romanas. Pirmą kartą su šios autorės vardu susidū-
riau skaitydama memuarinės eseistikos knygą „Sugriautų namų 
vaikai“ (1995), kuri pritraukė stipria konkretika, skaudžiais liki-
mais, pasakojimo įtaigumu. „Vilties durys“ – ketvirtoji Silvijos 
Peleckienės knyga, savaip propaguojanti ir įtvirtinanti noveletę. 
Dvi prieš tai išėjusias knygas sudarė noveletės, „Vilties durys“ 
– novelečių romanas. Noveletė – trumpas apsakymas, trumpas 
pasakojimas, kurio centre kokia nors nedidelė novella naujiena. 
Trumpas pasakojimas gali būti ir muzikinis – instrumentinė, daž-
niausiai fortepijoninė miniatiūra.

Tarp daugelio dabar pasirodančių knygų – pasakojimų ir pa-
sipasakojimų – Silvijos Peleckienės knygos gal ir nebūčiau pa-
stebėjusi, juolab ėmusis apie ją rašyti, jei ne ypatingiau su ja sie-
jančios aplinkybės. Leonas Peleckis-Kaktavičius, Silvijos vyras, 
1989 metais atnaujino kultūros almanacho „Varpai“, karo metais 
ėjusio Šiauliuose, leidimą. Kažkokiu būdu jis sugeba almanachą 
iki šiol leisti, išlaikyti gana gerą jo lygį, kasmet pristatyti jį Vil-
niui, apdovanoti autorius. Silviją įpratom matyti kartu – idėjos 
palaikytoją, pagalbininkę, rėmėją. Grįžtančius iš „Varpų“ prista-
tymo Vilniuje juos abu ištiko baugi avarija. Silvijos būklė buvo 
itin sunki. Ilgus mėnesius teko praleisti ligoninėse, nežinant, kas 
laukia, kokios bus pasekmės. Tai nėra lengva, ir kiekvienas tokį 
išbandymą pakėlęs yra šiek tiek kitoks žmogus. Yra prasmės į jį 
kiek įdėmiau pažvelgti, juolab jei tokią galimybę duoda knyga. 
Kad „Vilties durys“ tiesiogiai susijusios su tuo, kas patirta, pasa-
koma palydimaisiais sakiniais: „Knyga, gimusi po akistatos su 
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mirtimi. Savotiška paribio metafizika. Jautriai paliesti mirties ir 
gyvenimo motyvai“.

Ypatingesnė patirtis tarsi siekia būti atverta, papasakota. Bet 
papasakoti yra sunku: papasakoti taip, kad žodyje išliktų išken-
tėtas skaudumas, neišvengiamai užgulanti neviltis. Silvija Pe-
leckienė renkasi fragmentišką pasakojimą, paremtą siužetine 
laiko ašimi: nuo įvykio – avarijos iki palengva atsitiesiančio gy-
venimo, iki tikėjimo, „kad dar gyvens“. Vientisam pasakojimui 
reikėtų intensyviau pulsuojančios vidinės tikrovės, jos pačios 
siužetiškumo, kuris įtrauktų kiekvieną smulkmeną, kiekvieną 
judesį paverstų įvykiu. Silvijos Peleckienės noveletė labiau in-
formuojanti, leidžianti gyvenimą matyti įvairiais rakursais. No-
veletėse žmonės portretuojami (gydytojai, slaugės, artimi žmo-
nės), jų gyvenimai parodomi ir tarsi nelauktai. Galima paabejoti, 
kiek viena ar kita noveletė būtina romanui, vienijamam  bent jau 
veikėjos – pasakotojos Miglės, iškentusios daugybę kaulų lūžių, 
operacijų ir gydymo komplikacijų. Labiau pasisekusios, pagaliau 
romanui ir būtiniausios, yra tiesiogiai su fizinėmis ir dvasinėmis 
komplikacijomis susijusios romano atskalos: „Perkirptoji“, „Ni-
kas“, „Aštuntoji“. Sulaužyto gyvenimo centras – palata. Vieta, 
ne kartą patekusi į literatūros centrą. Nuo Čechovo ar Vienuolio 
iki šių dienų, kai fizinė ar psichinė negalia dažnai uždaro žmogų 
gana griežtai apribotoje erdvėje. „Buvo pats vidurvasaris. Diena 
vijo dieną. Ten, už lango, klegėjo, virė, kunkuliavo gyvenimas. 
O čia, jos aštuntoje palatoje, karaliavo tyla. Sunki ir neįveikia-
ma. Čia gyveno tik viltis. Didelė viltis“. Iš šios trumpos citatos 
matyti pasakojimo būdas, stilius. Jų pamatas yra didelio fizinio 
sužalojimo („Sulaužyta, lūžę, kaulų skeveldros“) ir didelio pasi-
ryžimo ištverti, didelio gyvenimo geismo supriešinimas. Tai nėra 
originalu, bet originalumo ir nesiekiama. Rašymas yra inspiruo-
tas skaudžios patirties, siekimo per patirties analizę suvokti save, 
rasti atramų ir motyvų. „Vilties durys“ pakankamai gerai išlaiko 
būtent psichologinės savivokos krūvį. Bet lieka ir nepanaudotų 
tokios siužetinės medžiagos galimybių. Pirmiausia tos galimy-
bės galėtų vertis atviresnėje ir labiau sukonkretintoje kūno kal-
boje. Sunkiai sužalotas kūnas, priverstas ilgai išbūti viešumoje, 
nuolat apžiūrinėjamas, yra pažeminamas, jautresnė sąmonė turi 
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dėl to papildomai kentėti. Silvija Peleckienė šią kūno situaciją 
nuolat primena, bet jos nekonkretina. Romano stilistiką stiprintų 
ir subtilesnė sakinio plastika. „Gyva, - ištarė gelbėtojas, palietęs 
jos veidą ranka“ – šis sakinys labiau suskambėtų be paskutinio 
žodžio... Tokių atvejų – ne vienas. Bet yra knygoje vietų, kurios 
rodo Silviją turint gana subtilią giliųjų prasmių klausą. Kad ir 
epizodas noveletėje „Aštuntoji“, kur Miglė mintimis ir vaizduote 
keliauja – keliauja į tikrąjį gyvenimą. Keliauja į pievą, į parką, 
„patraukia prie eglės motinos“, tarsi geria iš jos sklindančią ra-
mybę, gyvybingumą: „Ji tarsi motina, kuri tuoj apglėbs, priglaus, 
atgaivins ir nuramins“. Pasaka-mitas apie Eglę žalčių karalienę 
patikimai laiko apglėbęs labai svarbų lietuvių moterų dvasinės 
kultūros centrą, liudijamą daugelio kūrinių.

Jei literatūra gali padėti, kaip nors palengvinti skausmą, sun-
kumą, reikia nedvejojant prie jos glaustis. Kaip prie eglės moti-
nos. Visa kita po to. Arba ne dėl to. Silvijos Peleckienės „Vilties 
durys“ turi būti ir suprastos kaip vilties knyga. O šis kuklus žodis 
– kaip į visavertį, vadinasi, kūrybingą gyvenimą sugrįžtančios 
autorės pasveikinimas, siekiantis nors truputį padidinti viltį.

LITERATŪRA IR MENAS, 2002 m. lapkričio 1 d.

Knygos „Vilties durys“ viršelis. Dailininkas – 
Rimantas Dichavičius.
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Dainius SOBECKIS

GYVYBINGOS PASAKOS
Silvija Peleckienė. Sibilės sapnai. 
Šiauliai: Varpai, 2005. – 78 p.

Noveletės, galima sakyti, tampa rašytojos Silvijos Peleckie-
nės vizitine kortele. Ji jau anksčiau buvo išleidusi dvi novelečių 
knygas („Padovanok man edelveisą“ ir „Vita Vitam“) bei novele-
čių romaną „Vilties durys“. Kodėl S. Peleckienė savo kūrinius 
vadina noveletėmis, o ne novelėmis? Kuo skiriasi noveletė nuo 
novelės? Noveletė – trumpas apsakymas, miniatiūra, kurioje 
kaitaliojasi trumpos dramatinės arba epizodinės lyrinės temos. 
Novelė – trumpas pasakojimas, intriguojančios fabulos, vientiso 
konflikto, dažniausiai realistinių motyvų prozos kūrinys.

Nors naujausioje autorės knygoje „Sibilės sapnai“ ir pasitaiko 
realistinio vaizdavimo, tačiau jį dažnai persmelkia romantika.

„Kartą vėl sėdėjau prieš jį. Buvau susikrimtusi ir tarsi sustin-
gusi. Geidžiau įžengti ten, į tą švytinčią gilumą ir sužinoti visas 
jo paslaptis. Įtemptai bežiūrint mano veidas staiga ėmė keistis. 
Jis tapo lygus, spindintis, tarsi bejausmis. Pakito akių žvilgsnis. 
Ten buvau ne aš, o kažkas tolimas, žėrintis, rodės, toks pažįsta-
mas ir amžinas, laukiantis manęs“;

mistika: „Laužas blėso. Trinksėjo uždaromos namų durys.
Ji apsisuko ir patraukė keliu.
Paskui mamos šešėlį“;
magija: „Sukniubusi mano siela pakyla ir romiai plazdena. 

Lemtingais burtininkas praskleidžia dalingojo laiko skraistę.
Ateina pavasaris“;
„Panyru į mamiškąjį žmogaus pasaulį. Klausausi turtingojo 

gyvenimo balso“.
Autorės kūriniai – trumpučiai, telpantys į vieną ar du puslapius, 

ir juose pasakoma viskas, ką norima pasakyti. S. Peleckienė daug 
neišsiplečia, netuščiažodžiauja, kas pasitaiko didesnės apimties 
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prozos kūriniuose. Ji savo noveletėmis bando eiti tiesiai į tikslą.
Kai kurias noveletes galima tapatinti su pasakomis, nes jose 

veikia pasakiškos būtybės: raganos, nykštukai, burtininkai, fėjos. 
Tačiau jie nebrėžia ribos tarp realybės ir pasakos. Tuomet sunku 
suprasti, ar pasaka ateina realybėn, ar realybė bando įsiveržti pa-
sakon.

„Stovėjau kalno atšlaitėje ir lūkuriavau. O rūkana tirpo, nyko 
ir prapuolė. Užsivėrė spindintys maži langeliai. Užsitrenkė žalios 
nykštukų namelių durys. Nutilo fėjų muzika. Išnyko burtai. Ra-
ganų kalnas užsivėrė“. S. Peleckienė konstatuoja, jog „žmogaus 
pasaulis yra magiškas. Kiekviena laiko sekundė, kurią gyvena-
me Žemėje, yra pasakiška“. Noveletės herojei, galbūt ir pačiai 
autorei, realus gyvenimas balansuoja ties banalybės riba, kuriai 
panaikinti reikia „magijos ir pasakos, akimirkos grožio“.

Nors knygoje ir daug pasakų motyvų bei veikėjų, tačiau joje 
sau vietos randa neišvengiama realybės pasekmė – mirtis. „Si-
bilės sapnuose“ mirtis eina pramaišiui su pasaka. Pasaka mūsų 
sielas kilsteli aukštyn, o mirtis verčia susimąstyti. Mirtis čia ne-
turi slegiančios galios, į ją žvelgiama tarsi per didaktinę prizmę. 
Taip mirtis įgauna ir mistinę reikšmę: „Peržengę lieptą sustin-
gome prie mirštančio ežero“. Autorė teigia: „Žinau, kad mirties 
šešėlis kybo virš mano gyvenimo“, tačiau kalbėdama apie savo 
artimą „supranta, kad jo vieta ten, mirgančiame žvaigždžių ver-
pete, dvasių karalystėje. Bet dar žvalgosi, lūkuriuoja.

Žino, kad anapus yra ne vien prisiminimai. Kad šiame pasau-
lyje yra tik svečias.

Suvokia, jog laikas užmigti.
Bet laukia...“
Noveletės herojė išreiškia vienintelį tikrą norą, persismelkusį 

realybės ir pasaldintą pasaka:
„Tik gyventi. Čia, ten ar anapus žvaigždžių.
Ir nužudyti mirtį“.
Tikrai mistiškas noras nužudyti mirtį. Kaip galima nužudyti 

mirtį, jei ji – mirtis, ji mirusi? Tačiau noras gyventi nenugalimas. 
Šitai išreiškiama ir kitoje noveletėje.
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„Ji pakilo, čiupo krepšelį su žolynais ir nušlitiniavo.
Gyventi“.
Taigi mirtis neatsiejama nuo gyvenimo, o gyvenimas – nuo 

mirties. S. Peleckienė išaukština gyvenimą Žemėje ir gyvenimą 
ten, perkeistoje būtyje, kurią mes vadiname mirtimi. Ji sako, kad 
„gali išeiti į mirtį, bet sugrįžti atgal kelio nėra. Ateini čia į Žemę, 
tą vienintelį kartą, kai gimsti“. Toliau mūsų kelias jau siejamas 
su anapusiniu pasauliu. Tad galbūt šiame gyvenime mes ne mirš-
tame, o tiesiog gimstame anam gyvenimui? Galima teigti, kad 
S. Peleckienės noveletės – gyvybingos pasakos, kuriose putoja 
gyvenimas, nors ten savo vietą randa ir mirtis. Tačiau tai mirtis, 
kuri reiškia ne pabaigą, bet naują gyvenimą ten – anapus realy-
bės, galbūt pasakose, kuriose apstu paslaptingų būtybių.

NEMUNAS, 2005 m. rugsėjo 8-14 d., Nr.35 (72-513)

2009.05.04
Knygos „Sibilės sapnai“ viršelis.
 Dizaineris – Ramūnas Šeikus. 
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REKOMENDACIJA

Silvija Peleckienė debiutavo 1995 metais, išleisdama eseisti-
kos knygą „Sugriautų namų vaikai“. Tai pasakojimas apie Ryt-
prūsių našlaičius, kuriuos, duoneliaujančius pokario Lietuvoje, 
teko savo akimis matyti mano bendraamžiams. Skriaudžiamas, 
ligos, nelaimės persekiojamas žmogus tapo pagrindiniu vaizda-
vimo objektu ir novelečių knygose „Padovanok man edelveisą“ 
(1997), „Vita vitam“ (2001), „Sibilės sapnai“ (2005), novelečių 
romane „Vilties durys“ (2002). Naujausioje, šeštoje, savo kny-
goje „Laukianti stebuklo“ (2009) autorė toliau lieka ištikima no-
veletės žanrui.

Rašę apie S. Peleckienės noveletes (V. Daujotytė, J. Mike-
linskas, V. Rudžianskas ir kt.) lyg susitarę pabrėžia, kad autorės 
proza artima poezijai. Tai ir aš galiu patvirtinti. Noveletėse gausu 
meditavimo, ramybės, gerumo. Tuo S. Peleckienės proza išsi-
skiria iš kitos šiandieninės mūsų prozos, kur gausu brutalumo, 
smaguriaujama visokiausiomis šlykštybėmis. Paradoksas: toks 
autorės bandymas sugrąžinti į mūsų prozą kai kuriuos romantiz-
mo dalykus, man regis, gan novatoriškas, drąsus. Nesibaimina-
ma atrodyti senamadiškai.

Skaitydamas naujausias S. Peleckienės noveletes, žavėjau-
si autorės sugebėjimu lakoniškai atskleisti žmogaus santykį su 
gamta, su kitu žmogum. Originaliausios man pasirodė noveletės 
apie daiktus-reliktus, daug ką pasakančius apie jų savininką. Ma-
nau, kad rašytoja yra radusi žanrą, kuriame geriausiai atsisklei-
džia jos savitas talentas.

Rekomenduoju SILVIJĄ PELECKIENĘ priimti į Lietuvos 
rašytojų sąjungą.

Algimantas Baltakis, LRS narys nuo 1955 m.
2009.05.04
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REKOMENDACIJA

Aš, Mykolas Sluckis, LRS narys nuo 1949 m., rekomenduoju 
priimti į Sąjungą Silviją Peleckienę, daugiau nei penkiolika metų 
dalyvaujančią literatūriniame gyvenime, kartu su vyru leidžian-
čią almanachą „Varpai“.

Pirmoji jos rimtą įspūdį palikusi knyga – esė rinkinys „Su-
griautų namų vaikai“ (1995). Tai autentiška taip vadinamų „vilko 
vaikų“ likimų knyga, jaudinantis pasakojimas apie karo našlai-
čius vokiečius, radusius prieglobstį Lietuvoje.

Kitos S. Peleckienės knygos – „Padovanok man edelveisą“ 
(1997), „Vita vitam“ (2001), novelečių romanas „Vilties durys“ 
(2002) – įtvirtino mūsų literatūros praktikoje mažos (trumpos) 
novelės – noveletės – formą. Turime lyriškai romantišką ir sykiu 
proziškai precizišką kūrybinę manierą.

Kad tai rimta, parodo ką tik išėjusi S. Peleckienės knyga „Lau-
kianti stebuklo“. Prasismelkia rūstūs žmonių likimai. „Pelenai“, 
„Nepaklausė“, „Pažadas“ ir kiti kūrinėliai nuteikia apmąstymui, 
žadina kasdienybėje silpstančius atjautos ir gerumo jausmus.

Pagarbiai Mykolas Sluckis
2009.05.12

                                                        
LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS VALDYBAI

REKOMENDACIJA

Silvija Peleckienė Lietuvos skaitytojų visuomenei jau gana ge-
rai žinoma. Ypač ją išgarsino 1995 metais iš spaudos išėjusi kny-
ga „Sugriautų namų vaikai“, skirta nusiaubtų Antrojo pasaulinio 
karo metu Rytprūsių vaikams našlaičiams, kurie pokario laikotar-
piu duoneliaudami pasiekdavo ir atkampiausias Lietuvos vietas. 
(Beje, ši knyga, išversta į vokiečių kalbą, irgi susilaukė plataus 
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skaitytojų susidomėjimo.)
S. Peleckienė didelį dėmesį skiria ne tik „sugriautų namų“ 

vaikams, bet ir visiems tiems, kuriems labiausiai reikia atjautos, 
žmogiškos šilumos, meilės ar bent jau gero žodžio arba duonos 
kąsnelio. Beje, tai iškalbingai patvirtina ir jos novelečių knygos 
– „Padovanok man edelveisą“ ir „Vita vitam“. Jos miniatiūroms 
arba noveletėms būdinga emocinė įtampa, žmogiškas nerimas 
bei žmogiškojo supratimo ilgesys, išrankios meninės detalės, 
subtilios užuominos. Jose vyrauja kiek elegiška, neretai graudoka, 
bet skaidri rudeniška nuotaika. Ypač tai pasakytina apie ką tik 
pasirodžiusią novelečių knygelę „Laukianti stebuklo“, kur visas 
miniatiūras apjungia poetiška, subtiliu jausmu pagrįsta savistaba 
bei savivoka. Ir prasmingų permainų, stebuklo laukimas.

Silvija Peleckienė geba įsigilinti tiek į vaiko ar paauglio, tiek 
ir suaugusio žmogaus psichologiją. Dauguma tų novelečių yra tie-
siog verlibru sukurta poezija.

Atsižvelgdamas į tai, ką Silvija Peleckienė jau nuveikė ir ti-
kėdamas jos talentu, rekomenduoju ją priimti į Lietuvos rašytojų 
sąjungą.

Jonas Mikelinskas Vilnius, 2009.05.3

Benas URBUTIS

SIELOS LAKŠTAI
Silvija Peleckienė. LAUKIANTI STEBUKLO. 
– Noveletės. Šiauliai: Neoprintas, 2009.

Pradėjusi savo kūrybinį kelią memuarine eseistika, beje, tai-
pogi gerokai nustebinusia iki tol neliesta tematika – Rytprūsių 
našlaičių drama („Sugriautų namų vaikai“. – Klaipėda: Rytas, 
1995), Šiauliuose gyvenanti autorė daugiau kaip dešimt metų 
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neišduoda žanro, dėl kurio nesutaria ne vienas literatūros žino-
vas. Proza tai ar poezija? Kieno atmaina tos lyriškai romantiškos 
ir proziškai preciziška kūrybine maniera sukurtos noveletės, tie 
nedidelės apimties kūrinėliai, kuriuose tiek daug skaidrumo, pa-
slapties, netikėtai išsiveržiančių pačių geriausių jausmų?

Kaip ir pirmtakės („Padovanok man edelveisą“, 1997; „Vita 
Vitam“, 2001; „Sibilės sapnai“, 2005), taip ir naujausioji knyga – 
„LAUKIANTI STEBUKLO“ – nedidelės apimties, ir temos lyg 
ir visai paprastos. Tačiau pradedi skaityti ir dar sykį įsitikini, jog 
reikia mokėti jas skaityti. Tai – ne tas atvejis, kai vienu prisėdimu 
gali įveikti keliasdešimt puslapių. Silvijos Peleckienės noveletės 
skaitomos kitaip – neskubant, pasiskaninant, susimąstant. Ir ne 
daugiau kaip po keletą, gal net porą-trejetą iškart.

Ne, ne dėl to, kad sunku būtų jas skaityti. Taip, kalbai, žody-
nui autorė skiria ypatingą dėmesį, tačiau svarbiausia vis dėlto 
kitkas. Tuose kūrinėliuose – savotiškuose sielos lakštuose – tiek 
daug erdvės minčiai ir tuo pačiu tylos, kad nekyla ranka, paskai-
čius vieną noveletę, tuoj pat atsiversti kitą. Tiesiog esi priverstas 
kurį laiką praleisti su ta elegine nuotaika, kurią pajutai, tarp tų 
subtilių užuominų, kurioms negali likti abejingas. 

Prarastas laikas, į jį prasivėrusi siena, tolimi pasauliai ir ar-
timų žmonių veidų miražai, skirtingų kartų matuojamas laikas, 
vėjo gūsis, perskeliantis širdį, išjudinantis iš sustingimo, vizijos, 
kuriose meilė, skausmas, liūdesys, džiaugsmas, viltis turi savo 
kodą, - tai tik dalis naujojoje Silvijos Peleckienės knygoje užfik-
suotų vidinių sielos ryšių ir sąskambių. Ir tai liudija ne ką kita, o 
šiuolaikinės literatūros ženklus.

Tik kartą autorė aikteli: „Koks nuostabus ir baisus tas gyve-
nimas, trunkantis tik amžinybės akimirką!“ („Ilgesys“, p.35), ta-
čiau negali tų žodžių pamiršti. Atrodo, kad ir pats su tuo moliniu 
nuskilusia ausim kiškučiu, atėjusiu iš vaikystės, grįžti į tolimas 
dienas, o paskui apima kaltės jausmas dėl buvimo Žemėje be-
prasmiškumo.

Tačiau knygoje nepalyginamai daugiau kitko – meilės 
gyvenimui. Tarp trapių eilučių ir emocinės įtampos – daug 
prasmingų akimirkų, subtilių užuominų. Ir kai noveletės herojus 
taria: „Taip nuostabu mylėti“ („Atradimas“, p.37), nesuabejoji tų 
žodžių tikrumu, nes iki jų pasakymo jau spėjai atrasti tai, kas čia 
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skleidžia stiprybę. Tikrą meilę teigia ir „Vyšnių sodas“, „Vizija“, 
„Sugrįžo“, „Pradžiugino“.

O štai čia dar subtilesni dalykai – tekstas apie svajonę, kaip 
pagauti vėją ir jos išsipildymą – dieną, kai „vėjo dvasia nepamir-
šo jos. Pašnabždėjo kaip gyventi, įspėjo jos ateitį“ („Vėjūnė“, 
p.14).

Nors Silvijos Peleckienės vizijos ne sykį nukelia į buvusį 
laiką, autorė laimi nepripildydama jo nostalgija, kaip paprastai 
būna sentimentaliuose kūriniuose.

Įdomus dalykas: Silvijos Peleckienės noveletėse daiktų 
prasmę dažnai pajunti ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Čia – daug 
ženklų, liudijančių, kas yra amžinosios vertybės. Iš knygos į 
knygą perkeliama subtili sakinio plastika, netikėtas žodynas, 
amžinos, tačiau taip neįprastai pažadintos temos, - tai, kas įgalina 
teigti: turime originalią kūrėją, kurią atskirti jau nereikia didelių 
pastangų. Pakanka perskaityti pirmuosius naujo kūrinio sakinius 
ir autorius aiškus.

Ne vienoje noveletėje praeitis tampa šios dienos laikrodžiu. 
Ne taip paprasta, žinoma, tai pergyventi ir tuo pačiu įtikinti savo 
skaitytoją, tačiau autorės pastangos daugeliu atvejų pasiteisina su 
kaupu. Ir tuomet, kai tas, kuris neigė šventąsias likimo tiesas bei 
žaidė kitų likimais, tampa pelenais raibuliuojančiame vandeny-
je („Pelenai“, p.6), ir tuomet, kai sūnus žvelgia į seniai mirusią 
motiną, kuri jam, suvargusiam, pražilusiam sako: „Sūnau, juk 
sakiau: „Tik nesenk“ („Nepaklausė“, p.7), ir tuomet, kai „geroji 
vaikystės fėja, lankiusi ilgais darganotais vakarais, pasakodavusi 
negirdėtas istorijas, guosdavusi, kai būdavo liūdna“, aplanko no-
veletės heroję mašinai pakibus virš kunkuliuojančios upės („Su-
plazdėjo“, p.17), ir tuomet, kai „nurimusi eina pasitikti artėjančio 
laiko“ („Sapnų galia“, p.48).

Dar vienos noveletės heroję įdomu pajusti medžių karalystėje 
(„Miškuolė“, p.54): čia ji išsivaduoja iš graužaties ir išeina „į 
pasaulį, esantį už šio pasaulio, nevaržomai klajoti“. Kad vėl ir vėl 
sugrįžtų į savo namus.

Taipogi labai netikėtos, tačiau jau kitokios akimirkos užfik-
suotos noveletėse „Sugrįžo“, „Kelionė“, „Esatis“, „Kaita“ ir kt.

Perskaitęs naująją Silvijos Peleckienės knygą, nedvejoda-
mas galėtum pasirašyti po jos nugarėlėje atspausdintais Viktoro 
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Rudžiansko ir Algimanto Baltakio žodžiais. „Rašę apie Silvijos 
Peleckienės noveletes (Viktorija Daujotytė, Jonas Mikelinskas, 
Viktoras Rudžianskas ir kt.) lyg susitarę pabrėžia, kad autorės 
proza artima poezijai. Tai ir aš galiu patvirtinti. Noveletėse gau-
su  meditavimo, ramybės, gerumo. Tuo S. Peleckienės proza iš-
siskiria iš kitos šiandieninės mūsų prozos, kur gausu brutalumo, 
smaguriaujama visokiausiomis šlykštybėmis. Paradoksas: toks 
autorės bandymas sugrąžinti į mūsų prozą kai kuriuos romantiz-
mo dalykus, man regis, gan novatoriškas, drąsus“, - tvirtina A. 
Baltakis.

Tokių subtilių knygų išties nėra daug. Gal ir todėl, kad „ne 
ta era“. Tačiau tokios stiprybės trapume, kokia alsuoja Silvijos 
Peleckienės kūriniai, šiandien labai reikia.

Balsas.lt, 2009 m. lapkričio 16 d.;
LIETUVOS BAJORAS, 2010 (16)

Knygos „Laukianti stebuklo“ viršelis. 
Dizainerė – Rasa Šeikuvienė. 
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Vytautas VOLERTAS

LITERATŪROS PELENĖS 
S. PELECKIENĖS 
„LIŪDESIO KRIKŠTAS“

Gana retas literatūros žanras yra noveletės. Tai trumpučiai, 
užbaigti pasakojimai apie įvykį, vaizdą, autoriaus pastebėjimą ar 
jo vidinį išgyvenimą. Prieš Antrąjį pasaulinį karą šis žanras buvo 
plačiau pamėgtas Japonijoje, tačiau jį užgožė ir vos ne visiškai 
užtroškino platesnės apimties grožinės literatūros darbai. Supran-
tama, juk autoriui prie noveletės reikia sugaišti daug laiko, kad į 
siaurutėlius rėmus įspraustų daug pasakantį paveikslą. Kiek to-
kių vaizdų turėtų sukurti didesniam leidinėliui? Kaip skaitytojas 
priimtų? Ar jis turėtų kantrybės pasvarstyti apie tai, ką perskaitė, 
ar palygintų su savu galvojimu ir įvertintų – aš manau ir galvoju 
gal taip, kaip sakoma, o gal visiškai priešingai. Juk po noveletės 
būtinai reikia susimąstyti. Per noveletes šuoliais nešokama. Jas 
tenka lukštenti kaip kevale sudėtingai susirangiusį riešutą. Taigi 
sunku autoriui, painu skaitytojui.

Lietuvių literatūroje noveletės taip pat labai retos. Tačiau pa-
skutiniame penkiolikmetyje Lietuvoje pasirodė net šeši novele-
čių rinkinėliai – rašytojos Silvijos Peleckienės darbai. Dera pri-
minti, kad tarp S. Peleckienės novelečių rinkinių yra ir novelečių 
romanas „Vilties durys“.

Paskutinysis šios autorės rinkinys – „Liūdesio krikštas“, šie-
metinis Šiaulių „Neoprinto“ leidinys. Knygelė – 46 psl. 31 nove-
letė. Viršelį puošia gaudoka nuotrauka, gal apie rudens, o gal apie 
ankstyvo pavasario rimtį kalbanti. „Liūdesio krikštas“ iliustruo-
tas keturiomis ramiomis Vytauto Osvaldo Virkau iliustracijomis. 

Gaila, kad S. Peleckienė su šiuo žanru skaitytojus supažindina 
kaip tik tuo laiku, kai grožinės literatūros  karieta stovi įklimpusi, 
nes dauguma skaitytojų sušoko į tarškančius kompiuterių ratus. 
Literatūros kūrybinė padangė temsta.
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Novelečių siužetų atpasakoti negalima, nes jos – neskaido-
mos. Tačiau pabandykime susidaryti vaizdą.

Rudens vakaras, plaikstosi žarstekliu pamaišoma ugnelė, už 
lango – mėnesiena, mama ir tėtis kartu, visi brangiausi daik-
tai savo vietoje; ji buvo tarp jų, ir nežemiška šviesa degė širdy 
(„Šviesa“, p.7). Arba: nykus žiemos vakaras, nepražydusi gėlė; 
ateina rytas, gėlė jau išsiskleidusi; nuskaidrėjusi siela, nereikia 
ieškoti praeities klaidų („Dovana“, p.19).

Novelečių autorė – stebėtoja ir mąstytoja, individualizmo ir 
ramybės šalininkė. Todėl jos žodynas bei frazės lengvučiai, lyg 
ore plevėsuotų: plazdenanti tamsa, plaikstosi, tylėdavome, mąs-
tydavome, būnu būnu, pasaulis už šio pasaulio, čiobreliai, šalavi-
jai, neapčiuopiama tyla, slėpiningai vėrėsi dausos ir t. t.

S. Peleckienė suranda paslaptis, suranda ir žodžius, kupinus 
prasmių ir bedugnio gilumo, suglaudžia juos į trumpas sakinių 
pynes, savo paslaptis ir skaitytojui atskleisdama. Tiesa, S. Pelec-
kienės mąstymai suka arba į grauduliuko, arba į pasyvumo pusę. 
Ateina mintis: ar noveletėse galėtų įsiterpti linksmesni trupinė-
liai? Ne anekdotai, bet noveletiškos smagios akimirkos?

S. Peleckienės „Liūdesio krikštas“ – malonus leidinėlis savo 
turiniu, žodine forma, gera spauda ir V. O. Virkau iliustracijomis. 
Tačiau noveletės yra tik žodžiai sau ir bičiuliams. O gal novele-
čių rinkinius, šias literatūros pelenes, derėtų papuošti taip, kad 
jos taptų mintį ir akį dirginančiomis gražuolėmis grafaitėmis?

Būtent jas gausiai išpuošti dailininko ar kelių dailininkų ilius-
tracijomis, kad nė vienas popieriaus gabalėlis neliktų jų nepa-
liestas? Kitaip tariant, brangakmenius įtvirtinti aukse, rašytojo 
žodį apsupti dailės talentais. Tada novelečių rinkiniai taptų juos 
turinčiojo kultūriniu papuošalu.

DRAUGAS (JAV), šeštadieninis priedas KULTŪRA, 
2012 m. spalio 20 d., nr.38 (124)
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Giedrius ČEPURNA

BERIBIS 
NOVELEČIŲ LAIKAS

Silvija Peleckienė. Belaikėje erdvėje. 
– Šiauliai: Neoprintas, 2015.

Po trejų metų pertraukos pasirodė nauja, šeštoji Silvijos Pe-
leckienės novelečių knyga „Belaikėje erdvėje“. Ankstesniosios 
buvo įvertintos itin palankiai. Naujausiąją knygą jau spėjo viešai 
įvertinti prof. Anatolijus Gurevičius: „Žanras – noveletė – ištobu-
lintas, sugebėjimas įžodinti  pajautas toks subtilus, kad, atrodytų, 
skaitai kažką labai lengvo. Tačiau temos, kurios čia minimos, yra 
pačios sunkiausios. Tik išmintingas žmogus gali taip lengvai kal-
bėti apie pačius sudėtingiausius dalykus: mirtį, gyvenimą, meilę, 
skausmą, savižudybę, apie gyvenimą, kuriame nėra nei praeities, 

Knygos „Liūdesio krikštas“ viršelis. 
Dizainerė – Rasa Šeikuvienė. 
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nei dabarties, nei ateities, kuris tiesiog yra... Buvo... Bus...“
Knygoje – trys skyriai: „Sugrįžus“, „Vilties ženklas“, „Iki ry-

tojaus“. Bet visus juos sieja viena gija – laikas, noras gyventi, 
žmogaus paskirtis Žemėje.

„Su-grį-žau!“, - šaukia knygos veikėja gimtajam namui, su-
vokusi, kad praeitis įsiveržė į dabartį ir ateitį ir kaipmat pavertė 
praeitimi. Tas sugrįžimas pripildytas prisiminimų, kuriuose virpa 
akimirkos užlaida tarp nakties ir ryto, gyvenimo ir mirties. Atro-
do, kartu su autore matai, girdi, jauti, ko iki šiol nesuvokei. Ir tau 
kaip jai svarbiausias šioje Žemėje tampa laikas – buvęs, esamas, 
būsimas. Dar daugiau – pradeda atrodyti, jog gyveni belaikėje 
erdvėje. Vis dėlto iš praeities ateina tai, kas buvo svarbiausia, 
netikėčiausia: supratimas, kad gyvenimai yra sujungti šauksmo, 
kuris skamba per amžius; iš prasivėrusio dangaus atskrieja arti-
mųjų dvasios, čia ir galimybė nubraukus dulkes susigrąžinti pra-
eities dienas, sugebėjimas išgirsti Anapilin iškeliavusios babytės 
žodžius: „Nieko negaliu duoti, vaike, tik savo šypsenos šešėlį. 
Ji lengva, neškis ją“, suvokimas, kad kiekvieno likimas gyvena 
sieloje, tik reikia drąsos jį atrasti.

Antrojo skyriaus pavadinimas bando šį tą sufleruoti, bet, pa-
sirodo, ne visai tai, ko tikiesi. „O juk taip paprasta mirti“, - kons-
tatuoja knygos veikėja, patekusi į situaciją, kai dar nebuvo lemta 
atsisveikinti su šiuo pasauliu. Viltis ateina labai lėtai – pamąsty-
dama, stabtelėdama, iš pradžių tik akimirkoms, lyg „dienažydžio 
žavesys“.

Sukurti save iš naujo ne taip paprasta. Dažniausiai tai įvyksta, 
kai netikėtai patenki į pasaulį, kurio iki šiol nepažinai. Anot S. 
Peleckienės, jo muzika labai panaši į vėją. Su knygos veikėja 
nenuobodu, kad ir kur ji pakviestų – tamsos baimę ir savo dvasią 
pajusti, į protėvių sodintą mišką, gyvenantį paslaptingą gyveni-
mą, prie Dievo simbolio, kurį kiekvienas turi surasti ir godoti.

Kas gi yra laikas, kuris seka visą gyvenimą iš paskos? – ban-
do atspėti neįspėjamą mįslę veikėja, kurią pribloškia svaigi artė-
jančios amžinybės galia ir pusiausvyra – tarp troškimų ir atsiža-
dėjimo, mirtingumo ir nutrūkstamo paskutinio atodūsio.

Trečiasis knygos skyrius – apie gyvenimą, kuriame buvo vis-
ko – gero ir blogo. Apie dieną, kai sniegas, turintis dvasią, atėjus 
laikui išnyksta. Apie baisią akimirką, kai tenka pripažinti, jog 
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tas, kuris teisia nežinodamas, klysta. Deja, ir apie suvokimą, kad 
daugiau niekada nebus rytdienos. Vis dėlto, kas gali būti švie-
sesnio nei galimybė ištarti „iki rytojaus“, o tai knygos herojė ir 
daro atradusi, koks „ilgas tas jos gyvenimo vieškelis – net iki pat 
dangaus“, ir supratusi, jog nors ir labai įdomu, kaip yra ten, ji 
nori būti čia, ilgai ilgai.

NEMUNAS, 2016 m. liepos 21-rugsėjo 7 d., nr.14 (974)

REKOMENDACIJA

Rašantieji rekomendacijas paprastai užsimaukšlina neva 
objektyvaus vertintojo kaukę, tokiu būdu lyg ir sustiprindami 
savo žodžių įtikimumą. Gal ir pats kadaise esu taip elgęsis? Se-
nokai rašiau – neprisimenu. Bet šį kartą noriu pradėti nuo atviro 
prisipažinimo: niekada nerašiau rekomendacijos į Rašytojų są-
jungą žmogui, kurį pažinočiau labai daug metų: su Silvija susi-
tikom Vilniaus universitete. Susitikom kaip būsimieji lituanistai, 
dauguma – su kūrybinėm ambicijom atėję, bet po senojo Univer-

Knygos „Belaikėje erdvėje“ viršelis.
Dizainerė – Rasa Šeikuvienė. 
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siteto skliautais staiga subliuškę, ne tik turėtų ambicijų atsisakę, 
bet ir viešai jų – kaip paauglystės nuodėmių – išsižadėję. Kiek 
prisimenu, gal tik du iš keturiasdešimties turėjo drąsos prisipa-
žinti, kad būsią poetai. Kiti, tarp jų ir Silvija, ir aš, kad ir ką slapta 
pagalvodami, deklaravom savo viltis būti mokytojais, žurnalis-
tais, redaktoriais. Ir visus penkerius metus laikėmės savo žodžio, 
o po penkerių išsisklaidėm po Lietuvą, ilgam išsiskirdami. Ir vėl 
dažniau susitikinėti pradėjom jau Nepriklausomybės metais, kai 
pasirodė atgimęs almanachas „Varpai“, kai greta vyriausiojo re-
daktoriaus Leono Peleckio-Kaktavičiaus buvo įrašyta ir redak-
torės Silvijos Peleckienės pavardė, kai Rašytojų sąjungoje tra-
diciniu renginiu tapo naujo almanacho numerio pristatymas, kai 
nuo 1995 metų (taigi daugiau nei du dešimtmečius) periodiškai, 
kas dveji treji metai, ėmiau gauti „kursiokui“ įteikiamas Silvijos 
Peleckienės knygas.

Tokia „beletristika“ rekomendaciją pradėjau ne atsitiktinai: 
nežinodamas šiandieninės naujų narių priėmimo tvarkos ir tra-
dicijų (čia skliaustuose pažymėsiu, kad kadaise pats penkiolika 
metų buvau priėmimo komisijos pirmininkas), bet žinodamas, 
kiek jaunų žmonių esame išrinkę į valdybą, su priekaištaujančia 
sąžine prisipažindamas, kad daugelio knygų, net būdamas lais-
vas pensininkas, jau nespėju perskaityti, ir gerai suprasdamas 
tuos, kas išgyvena tą patį jausmą, jaučiu pareigą ne tiek kritiškai 
analizuoti ir vertinti autorės kūrybą, kiek atkreipti dėmesį į kai 
kurias aplinkybes. Nieko nuostabaus, jeigu kai kurie valdybos 
nariai nebus skaitę Silvijos knygų: jos išėjo ne didžiosiose sos-
tinės leidyklose, jų nelydėjo joks didesnis literatūrinis šurmulys, 
jos visos tyliai glaudėsi autorės aptiktoje, jos talento prigimčiai 
tinkamoje nišoje, kurią sąlygiškai pavadinčiau smulkiąja poeti-
ne ar psichologine proza ir kurią autorė įvardino kaip noveletės 
žanrą, beje, dar neįteisintą „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“.

Prieš aptardamas autorės nuopelnus pasirinktajam žanrui 
turiu patikslinti savo teiginį dėl literatūrinio šurmulio. Vis dėl-
to būta tokio šurmulio geriausia šio žodžio prasme. Jis lydėjo 
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pirmąją autorės knygą „Sugriautų namų vaikai“ (1995), kurios 
fragmentai tais pačiais metais buvo išversti į vokiečių kalbą ir 
išspausdinti almanache „Annaberger Annalen“. Tai buvo knyga 
apie Karaliaučiaus krašto vokiečių vaikų likimus Lietuvoje, pir-
mas pasaulyje (!) prisilietimas prie tragiškos temos, kurią vėliau 
įprasmino Alvydas Šlepikas savo romane. 1996 metais už šią 
knygą autorei buvo įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos premija.

O po to jau prasidėjo noveletės dešimtmečiai – septynios kny-
gos per du dešimtmečius: „Padovanok man edelveisą“ (1997), 
„Vita vitam“ (2001), „Vilties durys“ (2002), „Sibilės sapnai“ 
(2005), „Laukianti stebuklo“ (2009), „Liūdesio krikštas“ (2012) 
ir „Belaikėje erdvėje“ (2015). Jau patys knygų pavadinimai liudi-
ja autorės polinkį į metaforiškumą, leidžiantį jos kūrybos vertin-
tojams pagrįstai kalbėti apie poetinę prozą. Nesileisdamas į pla-
tesnius teorinius svarstymus, norėčiau tik pastebėti, kad autorė, 
duodama savo kūriniams noveletės apibrėžimą, iš esmės nėra įsi-
tvėrusi vieno žanrinio kurpalio: kai ką pagrįstai galėtume vadinti 
ir gamtine miniatiūra, ir impresija, ir etiniu ar filosofiniu etiudu. 
Bet svarbiausia, žinoma, ne žanrinis kūrinio apibūdinimas, o jo 
turinys, kurį sudaro intensyviai savo būtį apmąstančios asmeny-
bės rūpesčių ratas: gyvenimas ir mirtis, gėris ir blogis, meilė ir 
ištikimybė, moteriškoji prigimtis ir motinystės misija, gimtieji 
namai ir tėvynė, atradimai ir netektys, kasdienybė ir transcen-
dencija, gamtos grožis ir jos paslaptys, džiaugsmas ir liūdesys, 
viltis ir nusivylimas, vizijos ir iliuzijos... Tai galima tęsti labai 
ilgai, kol neišvengiamai aptiksime ir pasikartojančių, vienas kitą 
papildančių, patikslinančių, naują raišką įgaunančių motyvų. Bet 
kitaip ir būti negali: septynios novelečių knygos – tai labai inten-
syvaus dvasinio gyvenimo paliudijimas, neramus skverbimasis į 
savo vidaus pasaulį, vertybių apmąstymas, tinkamiausio žodžio 
paieškos. Silvija Peleckienė lyrikė ir romantikė, kai kada, atrodo, 
svetima mūsų praktiškam, pragmatiškam, net ciniškam pasau-
liui. Tai didina etinę jos meninio žodžio vertę net tuo atveju, kai 
meninės raiškos atžvilgiu pasigendi ir reikliau paieškoto žodžio.



46

Tolimos jaunystės prisiminimais pradėjęs šį rašinį, ir baigsiu 
jį tokiu kurioziniu „atradimu“: daug metų bendraudamas su Sil-
vija Peleckiene ne tik kaip su bendrakurse, bet ir kaip su dėmesio 
verta prozininke, aš apmaudžiai praleidau pro akis vieną aplinky-
bę: labai pavėluotai ir Rašytojų sąjungos narių sąraše, ir literatū-
ros enciklopedijoje šalia dviejų Peleckių – jau minėto varpininko 
Leono ir jo sūnaus Mindaugo – pasigedau jų mūzos ir redaktorės, 
aštuonių minėtų knygų autorės Silvijos Peleckienės pavardės. Ir 
kiek susigėdęs pagalvojau: tiek metų ne tik originalia kūryba, 
bet ir ištikimu tarnavimu literatūrai prozininkė pelnė teisę būti 
pilnateise mūsų kūrybinės organizacijos nare.

Dabar jau tikrai laikas prisiminti žanro reikalavimą ir įrašyti 
žodžius, pateisinančius rašinio pavadinimą: rekomenduoju 
priimti prozininkę Silviją Peleckienę į Lietuvos rašytojų 
sąjungą.

Petras Bražėnas, LRS narys nuo 1974 metų
2016 08 24

Jonas GIRDENIS

STEBUKLAI, 
DĖL KURIŲ VERTA 
GYVENTI

Devintojoje Šiauliuose gyvenančios prozininkės Silvijos Pe-
leckienės knygoje „PER TILTĄ Į NIEKUR“ (Neoprintas, 2019) 
– romanas ir 27 noveletės.

Romanas – ypatingas, tai ne tik rašytojos išmonė, bet ir tikrais 
faktais paremta istorija, kurią autorė paskyrė savo Mamai, karo 
metu išgelbėjusiai žydaitę ir jos mamą.
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Su pagrindine kūrinio veikėja Goda susipažįstame jai sugrįžus 
į gimtąjį miestą po studijų universitete. Iš traukinių stoties eidama 
naktinio miesto gatvėmis mergina prisimena kelią, nueitą iki tos 
dienos – mokyklą, fabriką, kuriame teko porą metų darbuotis, stu-
dijų metus, na ir, žinoma, tėvus, artimuosius, kurių labai pasiilgo. 
Turėjo įvairių galimybių, tačiau traukė gimtieji namai, ir štai ji čia.

Darbas priemiesčio mokykloje – tai ne tik pamokos. Lankyda-
ma auklėtinių namus, jaunoji pedagogė susiduria su įvairiausiomis 
situacijomis. Skaudi lemtis buvo įsisukusi ne į vieno jos mokinio 
šeimą. Kiek įmanydama, stengiasi padėti, patarti. O nuo atokiausių 
sodybų brisdama per gilų sniegą, turi laiko apmąstyti, kas yra lem-
tis, likimas. O ir koks jos likimas, tarsi kažką netikėto nujausdama, 
ne sykį klausė savęs Goda.

Vieną dieną, grįžusi į namus, rado porą viešnių, kurios kalbė-
josi su mama. Tai buvo rytietiškų bruožų pagyvenusi moteris ir 
šviesiaplaukė mėlynakė jos bendraamžė. Vyresnioji labai jau keis-
tai žvelgė į Godą. O joms išėjus dar keisčiau atrodė mama. Kaip 
niekada sutrikusi, nusiminusi. Neįprasta buvo ir, atėjus vakarui, 
girdėti tėvų ginčą jų kambaryje.

Tąsyk dar nebuvo lemta Godai sužinoti svarbiausios jos gyve-
nimo paslapties. Dar turėjo prabėgti šiek tiek laiko, kad mergina 
sužinotų, jog karo metais vieną tamsią vasaros naktį į jų namus pa-
sibeldė vyriškis, vedinas jauna moterimi su kūdikiu ant rankų. Jis 
prašė paslėpti jas. Paaiškėjo, kad atvykėlės kūdikis tokio pat am-
žiaus, kaip lopšyje gulinti mažylė. Kai po kelių dienų vokiečių ka-
rininkai įsiveržė į namus ieškodami pabėgusios žydės su kūdikiu, 
prie krosnies džiūstantys vystyklai ir ramiai mieganti mergytė (kita 
gulėjo užklota lovoje, o viešnia slėpėsi po lova) nesukėlė įtarimų. 
Deja, kai po kelių dienų prie vartelių sustojo vežimas, prikrautas 
šieno ir į jį buvo paguldyta moteris su kūdikiu, per skubėjimą atvy-
kėlė išsivežė ne savo dukrą.

Romano antroji herojė Sara – tikroji tų žmonių dukra. Ji buvo 
pasmerkta gyventi jai primestą gyvenimą. Taip pat, kaip ir Goda.

Romano puslapiuose po daugelio metų vėl susitinka ir Goda su 
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Sara, ir motinos, jas užauginusios. Nelengvi sprendimai – kas kie-
no. Ne taip paprasta prisijaukinti pasaulį, kurio nesupranti, kurio 
nepažįsti.

Daug kas čia netikėta, neįprasta, tačiau viena akivaizdu – au-
torei pavyko ne tik suintriguoti skaitytoją, bet ir atskleisti tokius 
žmonių tarpusavio santykių lobius, kurie šį pasaulį nušviečia ypa-
tingomis spalvomis.

*
Kad Silvija Peleckienė yra subtilių, neturinčių pavyzdžio 

novelečių meistrė, jau spėjome įsitikinti ankstesnėse jos knygose. 
Į tai yra atkreipė dėmesį Mykolas Sluckis, Jonas Mikelinskas, 
Algimantas Baltakis, Petras Bražėnas, Viktoras Rudžianskas ir kt.

Ir šioje knygoje išspausdinti naujausi kūriniai labiau 
primena poeziją, ne prozą. Subtili sakinio plastika, romantiška, 
preciziška maniera – tai, kas išskiria. Kiekvienas žodis ypatingas, 
neatsitiktinis, turintis savo vietą, išieškotas. Be kita ko, autorė 
– puiki psichologė, ne kiekvienas sugeba taip giliai pažvelgti į 
žmogaus vidų. O svarbiausia – tuose poeziją primenančiuose 
tekstuose – šviesa, skaidrumas, kas be ko, ir paslaptis, netikėtumas, 
nuostaba – stebuklai, dėl kurių verta gyventi.

Čia ir požeminis miesto pasaulis („Kur jūs dabar esate? Ką 
veikiate?), ir prabėgusio laiko liūdesys („Akimirkai grįžo namo“), ir 
pergyvenimai dėl žmogaus gyvenimo, pasmerkto mirčiai („Kodėl, 
Tėve? Kodėl?“), ir mokėjimas džiaugtis šia akimirka („Dieve 
mano, koks nuostabus tas gyvenimas!“), ir gyvybės medis, iš kurio 
„aukštybių sklinda gerumas“, ir artėjantis skubantis laikas („Ji 
stebėjo, kaip prie jos glunda pasaulis“), ir laimė iš naujo atradus 
jūrą, „kurios taip gedavo“, ir „gyvenimo akimirkos atsiųstas gėrio 
blyksnis“, ir...

Novelečių nuotaiką gražiai atliepia Jolantos Sereikaitės 
iliustracijos.

www.radikaliai.lt, 2019 m. vasario 26 d.



49

Algimantas LYVA

LEMTIES TILTAS
Silvija Peleckienė. Per tiltą į niekur
(romanas ir noveletės). – Neoprintas, Šiauliai, 2019

ROMANAS
Tai – devintoji prozininkės Silvijos Peleckienės knyga. Išlik-

dama savita ir be žalingų postmodernistinių įtakų, autorė puose-
lėja ir tęsia lietuvių literatūros tradicijas. Tai – tragiška knyga, 
reikalaujanti susikaupti, nepasiduoti, įveikti liūdesį, pasipriešinti 
vidiniam skausmui, nugalėti didžiausius gyvenimo išbandymus.

Poetinė rašytojos kalba jautriai skleidžia siužeto dramatiš-
kumą, charakterių įtampą, tragiškumą. Mintys nešokinėja, juda 
taisyklingais lekalais, visada išbaigtos, pagrįstos, aiškios ir ly-
riškos. Nuoširdumas – autorės credo ir motto. Autorės kuriamas 

Knygos „Per tiltą į niekur“ viršelis.
 Dizaineris – Liudas Nekrošius.



50

pasaulis – tai ne D. Kajoko ežero fantastika, ne V. Girdzijausko 
buitinė nuobodybė, ne tolima egzotiška J. Ivanauskaitės mistika, 
o santūri ir tragiška Lietuvos tikrovė.

Taigi, Goda, baigusi mokslus sugrįžta į gimtąjį miestelį. „Ten, 
ant nedidelio kalnelio, stovi jos tėvų namas.“ (p.9) Nuostabus 
sugrįžimo jausmas, patiriamas gal tik kartą, tik tuomet, kai gim-
tinė nutolo tarsi nesugrąžinamai, nepasiekiamai. „Ore sklandė ką 
tik nupjautos žolės kvapas. Virš jos pakibo nakties tamsa. Ūmai 
dangus tartum atsivėrė. Rodės, stabtelėjo laikas. Ji nežinojo, kad 
naktis turi tiek spalvų, kad gali būti tokia ryški. Svaigo galva. 
Goda buvo priblokšta ją apėmusio nenusakomo amžinybės jaus-
mo.“ (p.10)

Netrukus prasidėjo darbas mokykloje. Praūžęs karas paliko 
skaudžių, sunkiai gyjančių žaizdų. Plūdo prisiminimai... „Tie 
prisiminimai išnyra tarsi iš niekur. Jie glūdi joje ir kelia daug 
klausimų. Prieš akis iškyla saulėta diena ant kalno su šonuose 
išraustomis duobėmis, kuriose sėdi ar stovi žmonės. Ji jų nepa-
žįsta, bet mato ten tėvus, dėdes, karius, besidairančius į dangų ir 
kažko laukiančius. Godą kamuoja sunkūs egzistenciniai klausi-
mai: „Kas yra likimas? – mąstė Goda. – Jis lydi žmogų gyvenimo 
kelyje ir niekada neįspėja, nesaugo.“ (p.12)

Skaudūs įvykiai, tarsi nepakeliami atsakymai, prislėgė Godą: 
motina susilaužė koją, netikėtai atvyko paslaptingos viešnios, ir 
ji surado naują draugę Sarą. Tačiau ir vėl atsiveria baisi bedugnė. 
„Jų šeima, prasidėjus karui, buvo paniekinta ir pasmerkta, kaip 
ir daugelis tokių, kaip jie. Buvo atimtos visos žmogiškos teisės, 
prisiūtos geltonos žvaigždės, o galiausiai suvaryti į spygliuoto-
mis vielomis aptvertą užtvarą. O po kurio laiko visi išvežti į ne-
tolimą mišką ir sušaudyti.“ (p.21)

Sparčiai ir pražūtingai vystosi nenuspėjamas veiksmas. Goda 
ir Sara išvyksta į kelionę, kurioje ir vėl – tik netektis ir nusivyli-
mas. Goda praranda draugą ir mylimąjį. Sukrečia pionierių sto-
vyklos incidentas. „Staiga pasigirdo keiksmai ir iš didžiojo tako 
išslinko keli ginkluoti milicininkai, lydimi pabalusio stovyklos 
viršininko. Visi skubiai nužingsniavo pastato, kuriame buvo ap-



51

sistojusi Goda, link. Paskubėjo ir Goda. Įėję į kambarį, peržvelgė 
išrikiuotas lovas. Vaikai miegojo. Neradę, ko jiems reikėjo, paki-
lo laiptais į antrąjį aukštą. Čia iš prie lango esančių lovų grubiai 
prikėlė dvi sesutes, neseniai atvykusias iš gretimo rajono. Išsi-
gandusios dvylikametės dvynės skubiai susidėjo, kaip joms buvo 
lepta, į maišelį rūbelius, ir jos, apsirengusios tik ilgais drobiniais 
naktiniais marškiniais, buvo išstumtos pro duris. Išbudusios kitos 
mergaitės išsigandusios dairėsi ir klausinėjo, kas čia vyksta. Sto-
vyklos viršininko nutildytos vėl sugulė, girdėjosi tik slopinamas 
šniurkščiojimas ir šnabždesys. Praeidamas pro Godą, viršininkas 
tik mestelėjo: “Priešės“. (p.30)

Baigiasi sunkus, sekinantis mokytojos darbas. Goda pakvie-
čiama dirbti į laikraščio redakciją, čia ji susipažįsta su poetu Ry-
čiu. „Prigludusi prie Ryčio, ji ką tik pažadėjo jam savo gyveni-
mą. Tai jai patiko, ir ji puoselėjo tą išsvajotą jausmą.“ (p.33)

Tačiau neperprantamas likimas pateikia dar vieną staigmeną: 
atvyksta tikrieji Godos tėvai. „Viskas įvyko per karą. Šalį okupa-
vus vieniems grobikams, juos išvijo atlėkę kiti, pradėję naikinti 
žmones, paženklintus geltona žvaigžde. Vieną tamsią vasaros 
naktį į jų namus pasibeldė vyriškis, vedinas jaunute moterimi su 
kūdikiu ant rankų.“ (p.35)

Ir veiksmas tarsi nurimsta, gyvenimas jau teka linksmesne 
vaga, bet... „Po kelių dienų iš suskambėjusio telefono motina 
sužinojo, kad lėktuvas, kuriuo skrido Sara su savo vyru, buvo 
susprogdintas teroristų. Visi keleiviai žuvo.“ (p.41)

Amechanija, sunki bejėgiškumo dvasia, vos pakeliami laiko 
grandinių žiedai supančiojo herojus, surišo jų likimus į Gordijaus 
mazgą, ir tik dieviškosios bei žmoniškosios valios sintezė galėjo 
nutraukti nesibaigiančių nelaimių lyną, gal todėl likimas šį kartą 
buvo maloningesnis. „Ir tada suskambėjo telefonas... Jie gyvi. 
Taip lėmė likimas, kad pavėlavo į lėktuvą ir išskrido kitu reisu į 
jos, motinos, gimtąją šalį.“ (p.42)

Lietuviai turi tarsi dvi gimtines. „Įžengus į šventąjį miestą, 
Sarą užplūdo džiugesio banga. Spindėjo saulė, žaižaravo nuglu-
dinti akmenys, aplink būreliais vaikščiojo susikaupę žmonės ir 
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visi meldėsi. Ta aura apgaubė ir juos abu. Susikibę perėjo visas 
nepaprastas vietas. Sustojo prie Raudų sienos.“ (p.43)

Nepaliauja bėgti laikas, bet mes vis grįžtame ir grįžtame į ne-
suprastą praeitį, ir todėl pametame save, bet teomachija nesunai-
kina herojų, tik tragiškai įprasmina jų gyvenimą, nušviesdama 
patirtas negandas vos juntama dieviškos palaimos šviesa.

Nepaisant tragiškų įvykių, romane juntama užslėpta laisvėji-
mo įtampa. Žavi autorės lietuviškas, šiaurietiškas rašymo stilius, 
atskleidžiantis herojų išgyvenimus ne tiesiogiai (be pietietiško 
patoso), bet gamtos vaizdais. Gamta tampa monitoriumi, trans-
liuojančiu, atspindinčiu vidinius personažų išgyvenimus, autorės 
nuostatas bei požiūrį į romano veiksmą.

Skaudi praeitis jau supakuota, archyvuota, ateitis taip pat ne-
matoma, o dabartis – tai ligota, prislėgta kančia, kurioje paslėptas 
jos įveikimo raktas. O kur tas raktas? Prieš aušrą ypač tamsu ir 
beviltiška. Kažkur už įvykių horizonto ribos jau bręsta esminis 
lūžis, neišvengiamas lemties teismas, tiksliau, visų negerovių 
neutralizavimas. Ir kai visos nelaimių priežastys išvys dienos 
šviesą, žmonėms bus lengviau pakelti kančią ir tapti savimi, iš-
vysti savo tikrąjį veidą, pažinti savo tikrąją prigimtį.

Deja, deja... Aušra dar toli... Automobilio avarija beveik nu-
kerta trapų gyvybės siūlą. „Godą užliejo jaudinantis pojūtis – už-
simerkusi prisiminė kelionę, svajones ir viltį. Dabar gi, apraiz-
gyta įvairiais laidais ir vamzdeliais, gulėdama ligoninės lovoje, 
klausė likimo, kodėl ir vėl jis sustabdė jos lūkesčius. Krūtinę 
užliejo grauža. Jūra nutolo, kažkur ramiai sau šnekėjo su saule ir 
dangumi, o ji čia, sumaitota. Apie Rytį gydytojai tik tiek pasakė 
– komoje, galvos trauma. „Kas tai? Sapnas, baisus košmariškas 
sapnas?“ – galvojo Goda. Norėjosi klykti, tačiau nebuvo jėgų. 
Tik pabiro ašaros ir rodės, kad žengia siauru takeliu virš bedu-
gnės, kluptelės ir niūri tamsa ją praris.“ (p.55)

Sunku pasakyti, kodėl geriausiems skirta daugiausiai kan-
čių? Kodėl dažnai triumfuoja nenubaustas blogis? Kodėl, kodėl? 
„Tačiau likimas per daug jai skyrė kančių. Priprato kentėti, todėl 
nebegalėjo nei verkti, nei šaukti. Vieną dieną Godai pranešė, kad 
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vyras iš komos nebeatsigaus. Ji gali padėti kitiems pratęsti gyve-
nimą, paaukodama jo sveikus organus.“ (p.56)

Romanas pasibaigia, o gal prasideda šiuo sakiniu: „Ir moteris 
žengė per gyvenimo tiltą į niekur.“ (p.64) Tiksliau – į atsivėru-
sią teokosminę prarają, į neiššifruojamą paslaptį, į amechaniją. Ir 
visi gyvenimo įvykiai tarsi tik pagilina, užaštrina būties mįslę. Ši 
knyga – tai mintys ties bedugne, tai tragiška paties savęs auka ir 
net visuotinis priežasties-pasekmės dėsnis tampa bejėgis padėti 
žmogui, nes jis ciklinis, ir nėra tilto į Kažką.

NOVELETĖS
Tarsi ilgesingi Chopino preliudai poetinėje tyloje suskamba 

Silvijos Peleckienės noveletės. Manding, tai – poezija, praturtin-
ta prozos elementais. Ambientiška rimtis, šiaurietiška melancho-
lija, kuklios, vos pastebimos tyro, nesudrumsčiamo džiaugsmo 
akimirkos. Buities čia nėra, tik Būties stebuklas, atveriantis trapų 
grožio pasaulį. Nenorėčiau išardyti jų melodingumo iš poetinio 
teksto išplėšdamas eiles. Ties šiuo jautrios Autorės sielos barjeru 
sustingsta aštri kritiko plunksna. Reikia skaityti ir paskęsti jaus-
mų muzikoje.

Tik tiek, ir negaliu pasakyti nieko daugiau, nes... „Besilei-
džianti saulė užliejo patalpą. Už lango lengvas švelnus vėjelis 
šiureno beržo lapus. Nepratarė nė žodžio. Apėmė ramybė. Žino-
jo, kad į ne visus klausimus šiame gyvenime pavyksta rasti atsa-
kymus. Reikia tiesiog gyventi ir džiaugtis. Išgyventi tų akimirkų 
pilnatvę.“ (p.112)

Labai subtiliai iš puslapių išnyra Jolantos Sereikaitės iliustra-
cijos, švelnia varsa nuspalvindamos autorės mintis.

NAUJOJI ROMUVA, 2019, nr.2 (607) 
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGAI

REKOMENDACIJA

Vilnius, 2019 m. lapkričio 27 d.
Matyt, tenka pripažinti, kad toliau nuo sostinės redakcijų, vi-

sokių kontorų gyvenantys talentingi kūrėjai yra mažiau pastebi-
mi. Tik todėl, kad toliau nuo centro šurmulio.

Tai sakydamas turiu galvoje talentingą kūrėją Silviją Pelec-
kienę, gyvenančią Šiauliuose. Susipažinau, perskaičiau jos pa-
rašytų devynetą knygų ir suvokiau: būtina skaitytojui praskleisti 
„provincijos skraistę“. Nėra tai padaryta.

Rašyti p. Silvija pradėjo seniai, dar prieš studijas Vilniaus uni-
versitete. Tekstus, kuriuos labai elegantiškai vadina noveletėmis, 
o tai nelabai girdėta mūsų literatūroje. Bėgant metams noveletės 
brendo kartu su autore. Temos paprastos, sakyčiau, kasdieniškos 
– žmonių tarpusavio santykiai, dvasinis gyvenimas, kuris moder-
niaisiais laikais, atrodo, darosi vis labiau šaltokas, mechaninis, 
tolstantis ir pranykstantis mūsų santykiuose. Ir „senoviški“ žmo-
nių tarpusavio ryšiai, draugystė yra smarkiai pakitę. Ir tų santy-
kių vaizdavimas kasdieninėje literatūroje neretai maunamas ant 
brutalaus kurpalio. Ir ieškomas kuo grubesnis tas kurpalis. Ypač 
tai pastebima jaunosios kartos rašyme.

Skaitydamas Silvijos Peleckienės knygas maloniai sugrįžtu į 
jausmus, kurie yra prigimti, į santykius, kuriuose nėra brutalu-
mo, į dvasingą žmonių santykių pasaulį. Silvija talentingai suge-
ba sudėlioti žodžius taip, kad jos tekstas tampa žavingu. Tai yra 
literatūrinė aukščiausios prabos kalba, kurios pageidautume kas-
dienybėje – spaudoje, bendravime, įvairiausiuose raštų raštuose.

Keletą paminėsiu.
Tai novelečių romanas „Vilties durys“, - autorės išgyvenimas 

ir viltis po siaubingos avarijos. Knyga apie stipraus žmogaus su-
gebėjimą įsikabinti į būvį, kuris vadinamas gyvenimu.

Man labai artima ir jautri rašytojos knyga „Sugriautų namų 
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vaikai“ – apie taip vadinamus „vilko vaikus“. Pamenu, pokario 
metais tie vaikai užplūdo Žemaitiją – be tėvų, tik kartais su mo-
tinomis, - alkani, basi, persigandę matytų kraupių žudymų Kara-
liaučiaus srityje. Tai buvo pirmoji ir ilgą laiką vienintelė knyga 
pasaulyje apie „vilko vaikus“. Tik labai gaila, kad ši knyga tada 
nepasiekė pasaulio, neišreklamuota, neišversta į kitas kalbas. O 
juk tai be galo skaudi pasauliui tema. Visais laikais.

Su malonumu perskaičiau naujausią knygą „Per tiltą į nie-
kur“. Knyga vėlgi stebina ir sukrečia mums ypač jautria tema, ko 
gero, niekad nepasibaigsiančia – lietuvių ir žydų santykiai. Vaiz-
duojami knygoje įvykiai beveik niekuo neišsiskiria iš tų, kurie 
vyravo Lietuvoje okupacijų metais. Silvijos, novelečių meistrės, 
ir plastiškai valdančios žodžius rašytojos, teksto skaitymas tam-
pa jautriu, įsimenančiu.

2019 metais Silvija Peleckienė buvo apdovanota Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės medaliu už kūrybą. Nė kiek neperdėsiu saky-
damas, kad Šiauliai turi du kultūros šviesulius – Silviją ir Leoną. 
Rašytojus, visuomenininkus, leidėjus.

Silvija Peleckienė yra seniai, neabejotinai nusipelniusi būti 
Lietuvos rašytojų sąjungos nare. Todėl nuoširdžiai siūlau tai pa-
daryti dabar – priimti.

Stasys Kašauskas
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Algimantas LYVA

PRIE GYVENIMO 
SLENKSČIO
Silvija Peleckienė. Neužmiršk manęs... 
– Neoprintas, Šiauliai, 2020

Dešimtoji prozininkės Silvijos Peleckienės knyga Neužmiršk 
manęs... panyra į žmoniškosios būties gelmes, bandydama įmin-
ti jos tragiškumo ir didybės paslaptį. Pagrindinė romano herojė 
Jolė, kamuojama sunkios ligos, ligoninės palatoje kontempliuoja 
savo ilgą ir prieštaringą gyvenimą, o vienintelė jos prisiminimų 
ir apmąstymų klausytoja tampa nematoma ir paslaptinga ponia 
Mirtis. „Ligoninėje vyrauja kasdienis paprastumas. Čia, rodos, 
yra viskas, ko reikia, kol Jolei nieko nereikia. Jos lova kiek 
įdubusi, bet minkšta. Išgulėtas matracas švarus, užklotas balta 
paklode. Galvūgalį galima pakelti. Šoninės lovos sienelės, kad 
naktį versdamasi  ant šono neiškristum, ištraukiamos. Norint at-
sisėsti, pakeliamas galvūgalis, tada gali matyti langą, pro kurį 
spindi šilta gelsva šviesa.“ (p.10)

Autorė pradeda savo knygą Jolės mirtimi, tarsi pabrėždama, 
kad herojės gyvenimas tuo nepasibaigia, ir prisiminimai tėra tik 
būsimo gyvenimo preliudija. „Kartais būna per vėlu ką nors da-
ryti – pavėlavai ir laikas sustojo. Jolė išėjo.“ (p.8)

Dabar madinga įkyriai kartoti: gyvename tik vieną kartą. Ir 
net atmetus reinkarnacijos idėją, pamirštama, kad gyvensime ir 
toliau: gal rojuje, gal skaistykloje, o gal pragare. Taigi, gyvensi-
me, todėl garsioji Arvydo Šliogerio replika Negimk! griaudėja 
beprasmiškai ir vaikiškai naiviai. Jeigu esame – tai ir būsime, ir 
niekas negali nei įveikti, nei paneigti Būties. „Gulint lovoje pa-
saulis tarsi priartėjo, prigludo ir kaskart atsiskleidžia vis giliau. 
„Koks jis, tas anas pasaulis?“ – tyliai mąsto Jolė...“ (p.15)
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Būtis – tai gyvenimas ir mirtis, laimė ir kančia, svajonės ir ne-
tektys – vienu metu, čia ir dabar... Plaukdama prisiminimų upe, 
Jolė suvokia, kad visi jos gyvenimo įvykiai buvo ne padriki ir 
chaotiški, o turėjo gerokai gilesnę prasmę. „Paskui Jolė įsižiūri 
į pasaulį, esantį už lango, į aukštą mėlyną dangų, ieškodama pa-
slapties. Taip norisi jį suvokti, bet dangų ne taip paprasta pažin-
ti. Vos pastebėjusi kokį neįprastą dalyką, kaskart džiaugiasi...“ 
(p.15)

Jolės gyvenimas buvo paprastas, ir tarsi nereikšmingas, bet 
tik mirties akivaizdoje nuoskaudos, išdavystės ir nusivylimai 
įgauna gilesnę, sakralią prasmę. „Jolė jautė paprastumo ir saiko 
vienybę, todėl susitaikė su savimi ir pagaliau pajuto spindesį tos 
tylios sielos šviesos. Suvokė, kad laimingu gali būti tik būdamas 
savyje.“ (p.24)

Balta palata, balta lova tarsi peilio ašmenys, kuriais į 
nenusakomą ateitį nedrąsiai žengia knygos herojė. Ir šiame 
sunkių išbandymų kelyje reikia įgyti naujų jėgų, naujos vilties 
ir išlikti. Ir dabar Mirtis nėra pabaisa, o palanki mokytoja, nes 
tik kritinėje situacijoje žmogus gali pažinti savo Tikrąją prigimtį. 
Kai žmogus laimingas, jis nenori keisti savo gyvenimo, nenori 
dvasiškai tobulėti, nes jam to nereikia. Deja, Jolei jau nėra 
kito pasirinkimo, nes nėra alternatyvos sunkiai, nepagydomai 
ligai, belieka tik kisti, transformuotis ir tapti jau kita nežemiška 
būtybe. Stoiška pozicija iškėlė heroję į naujas aukštumas, dabar 
ji, nesusaistyta religinių dogmų, prietarų ir baimių, yra labai arti 
Dievo. Amžinybė ir palaima tapo nauja Jolės savastimi, ir kai 
ištirps ligotas kūnas, ji taps tokia, kokia visada ir buvo. „Jolė 
pajuto turinti sielą, patį svarbiausią dalyką, kurio negali įveikti 
jokia baisi liga. Kas bebūtų, siela yra svarbiausia. Mirtis jai buvo 
slenkstis, kurį lengva peržengti, o kas už jos ten, anapus, stengėsi 
suvokti.“ (p.59)

Tragiška situacija sugrąžina Jolę į pradinį Paslapties tašką, 
į šventą Nežinojimą. Ir šis taškas yra pagrindinė žmogaus 
tragiškumo prasmė ir esmė. Gyvenimo ir mirties priešprieša 
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neabejotinai yra tragiška, nes čia paslėptas galutinis amžino 
gyvenimo garantas. Šiame įstabiame taške sukoncentruota visa 
Būties esmė, ir žmogus vienas, be jokios pagalbos turi įžengti 
į šį tašką – tik toks yra atsakymas ir vienintelis sprendimas. 
Šią nuoširdžią ir įtaigią knygą sudaro 12 skyrių, tarsi laiptelių, 
vedančių iki galutinio Gyvenimo ir Mirties misterijos tikslo.

Autorė puikiai valdo žodį ir aiškiai dėsto savo mintis. Ši kny-
ga neabejotinai priskirtina prie klasikinės lietuvių literatūros lo-
bių.

NAUJOJI ROMUVA, 2020, nr.3 (612)

Knygos „Neužmiršk manęs...“ viršelis. 
Dizainerė – Gražina Šimoliūnienė.
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POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS, 
LOS ANGELES, CA

Sausio 27-28 dienomis Los Angeles Lietuvių salėje vyko L. 
F. B. organizuotas „Politinių studijų savaitgalis“, skirtas padis-
kutuoti įvairias Lietuvą liečiančias politines temas. Pokalbių pa-
klausyti atėjo virš šimto žmonių. Svečių buvo ir iš Washingtono, 
San Francisco, San Diego ir iš Lietuvos.

(...)
Inž. V. Šliūpas pasiūlė išversti į anglų kalbą du leidinukus:
(1) Lietuvoje naujai pasirodžiusią Silvijos Peleckienės knygą 

„Sugriautų namų vaikai“, kurioje aprašomi kraupūs likimai dvi-
dešimt penkių taip vadinamų „vilko vaikų“ – prūsų ir vokiečių 
kūdikių, kurie, bado ir teroro priversti, iš Rytprūsių bėgo Lietu-
von ieškodami duonos kąsnio (plačiau apie šią knygą buvo rašyta 
„L. B.“ Nr.1, sausio 4, 1996).

(2) Antrasis leidinys turėtų būti mokslinis. Tai būtų lyg kokia 
„mini-enciklopedija“ apie Karaliaučių ir jos lietuvišką praeitį. 
Šiam darbui atlikti siūlė Amerikoje gimusį ir istorijos mokslus 
išėjusį dr. Vėją G. Liulevičių.

LIETUVIŲ BALSAS (VOICE OF LITHUANIANS), 1996 
m. vasario 15 d., nr.4 (232)

Leonas Peleckis-Kaktavičius

KNYGA APIE 
„VILKO VAIKUS“
Vokietijos biurokratai suranda vis naujų kliūčių,
kad jų tėvynainiai neatgautų pilietybės

Praėjusią savaitę į Šiaulių Aukštabalio vidurinę mokyklą 
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iš visos Lietuvos suvažiavo Vokiečių bendrijos „Edelweiss-
Wolfskinder“ nariai, kurių šiuo metu yra 208. Į susitikimą atvy-
ko ir Vokietijos Bundestago  narys, Baltijos parlamentų grupės 
pirmininkas Volfgangas von Stettenas.

Vokiečių vaikų, kurie po karo elgetaudami atėjo iš Karaliau-
čiaus ir jo krašto ir Lietuvoje rado pastogę (Vokietijoje jie va-
dinami „vilko vaikais“), susitikimas prasidėjo neseniai išėjusios 
Silvijos Peleckienės knygos „Sugriautų namų vaikai“ pristatymu. 
Knygą (196 puslapių) apie šių žmonių skaudžius, nepaprastus li-
kimus parašė Lietuvos žurnalistų draugijos narė, „Varpų“ alma-
nacho redaktorė, ją 1000 egz. tiražu išleido „Rytas“ (Klaipėda). 
Rėmėjas – Lietuvos ir Vokietijos bendra įmonė „Baltik Vairas“ 
(generalinis direktorius – Steponas Bytautas). Knygai ir autorei 
šiltą žodį tarė Vokiečių bendrijos „Edelweiss-Wolfskinder“ pir-
mininkė Ingrida Knispel-Ramoškienė. „Kai subrendęs vyras, pa-
sakodamas apie savo vaikystę, verkia, tai, žinoma, nekasdieniš-
ka“, - kalbėjo knygos autorė, prisimindama įdomius susitikimus 
rašant šią knygą ir dėkodama vieninteliam žmogui, supratusiam 
tokios knygos svarbą – AB „Baltik Vairas“ generaliniam direk-
toriui Steponui Bytautui. „Džiaugiuosi, kad atvykau tokiu mo-
mentu, kai pristatoma knyga apie jus“, - sakė Bundestago narys 
Volfgangas von Stettenas. Aukštasis svečias paminėjo, kad kovo 
mėnesį ta tema išeis knyga ir Vokietijoje. Tačiau jis apgailestavo, 
kad vokiečių autorė knygoje nerašo apie lietuvius, pagelbėjusius 
„vilko vaikams“.

Seimo nario Antano Račo žodžiai buvo skirti „ištikimam Lie-
tuvos draugui baronui Volfgangui von Stettenui“, kurio „vienas 
iš nuopelnų – pagalba jums, praradusiems Tėvynę“. „Vilko vai-
kus“, per tris metus niekaip neatgaunančius Vokietijos pilietybės, 
jis ragino kantriai kovoti, nenusivilti. Salėje buvo girdėti replikų, 
kad čia susirinkusieji nebeturi laiko, daug žmonių verkė.

Labai aštri buvo antroji susitikimo su Bundestago nariu dalis. 
„Edelweiss-Wolfskinder“  pirmininkė Ingrida Knispel-Ramoš-
kienė kalbėjo: „Daugelis esame gavę atsakymus dėl pilietybės, 
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apie galimybę tapti piliečiais natūralizacijos būdu. Verkiau po to 
visą dieną – geriau būtume sudegę, mirę. Norėjau važiuoti prie 
ambasados ir susideginti. Po 50 metų vėl mus paleidžia vėjais, 
mums prikaišioja, kad paėmėme Lietuvos pasus. Biologiškai iš-
sispręs problema – nebebus žmogaus, nebebus problemos, kaip 
sakė Stalinas“. Baronas Volfgangas von Stettenas pripažino: 
„Man labai gaila, kad jūsų svajonė tapti per naktį Vokietijos pi-
liečiu nepasitvirtino. Jūsų pyktį, kad suėjo trys metai ir dar nieko 
neįvyko, aš suprantu ir dalinuosi juo“. W. von Stettenas susiti-
kimo išvakarėse apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinu ir šiame susitikime juo pasipuošęs, 
taip pat sakė, kad „po daugelio ieškojimų suradome būdą, kaip 
jums atgauti pilietybę“.

„Vilko vaikai“, praradę tikėjimą, buvo tiesūs: „Mus kaltina, 
kad turėjom tarybinius pasus. Tad kuo gi mes kalti?“ „Kas bus 
su tais, kurie nenori išvykti ar gauti pilietybę ir kurie gyvena 
pusbadžiu? Ar jie iš Tėvynės negaus jokios paramos?“

LIETUVOS AIDAS, 1996 m. vasario 22 d.

*
1996 m. vasario 27 d. Silvija Peleckienė dalyvavo tiesiogi-

nėje Šiaulių radijo centro laidoje (10.30-11.00 val.) „Pažintis“. 
Laida skirta knygai „Sugriautų namų vaikai“.

ĮTEIKTI APDOVANOJIMAI 
ŽURNALISTAMS

Vakar Vilniuje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 
minėjime pagerbti žurnalistai. 

(...)
Lietuvos Žurnalistų draugija įteikė savo premijas. 
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(...)
 „Ogmios pulso“ premija už geriausias metų publikacijas pe-

riodinėje spaudoje atiteko Silvijai Peleckienei.
Konkurse turėjo teisę dalyvauti tik LŽD nariai. „Šiaurės Atė-

nų“ žurnalistas Laimantas Jonušys, vertinimo komisijos pirmi-
ninkas, sakė, kad atrinkti geriausias nebuvo lengva. Be „Šiaurės 
Atėnų“ žurnalisto, publikacijas vertino poetė Marytė Kontrimai-
tė, teatro kritikė Gražina Mareckaitė, „Valstiečių laikraščio“ žur-
nalistas Romas Masteika.

LIETUVOS AIDAS, 1996 m. gegužės 8 d.

Romanas ŠILINIS

VILKO VAIKAI
Aš visados pavydžiu jauniems. Ne jų grožio, protingumo, 

sveikatos, pavydžiu, kad jų galvelėse nėra karo. Aš pats nesu ka-
riavęs, kur ten, jei gimei 1943 m. Mane mažiuką iš Kuršo „ka-
tilo“, iš Liepojos laivu nuplukdė į Karaliaučių, beje, nedidelė 
smulkmena – didesnė dalis vilkstinės laivų buvo rusų aviacijos 
paskandinta. Karaliaučiaus apylinkėse pasirodė rusų kariuome-
nė, ir motina rogutėmis parvežė į ūkį Akmenės rajone. Ir dabar 
susimąstau, iš kur moteriai tokia kantrybė...

Tai nėra proga savo biografijos dalelę pridėti prie „vilko vai-
kų“. Šiaip pamąstau, kad rogutėmis mane veždama motina galėjo 
žūti, ir aš pats būčiau „vilko vaikas“. Atrodo, nekariavau, iš karo 
vyrų atsimenu tik stribus, o karas lydi visą gyvenimą. 

Silvijos Peleckienės knyga „Sugriautų namų vaikai“ mane 
pribloškė visiškai neskaityta tema. Sovietiniais laikais baigusiam 
žemuosius ir aukštuosius mokslus buvo diegiama, kad vokie-
čiai blogi, o rusai geri. Velniškai nesiderino, kai blogiečiai buvo 
išauginę Gėtę, Šilerį, Bethoveną. Kažkas ne taip, mąstydavau, 
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o ir vokiečių kareivis, prievarta išvarytas į frontą, man atstojo 
tėvą, rusų Sibire įkalintą. Tai suaugusiųjų žiaurūs žaidimai, o juk 
mums visiems reikėjo tėvo, visiškai nesvarbu, fašisto ar komu-
nisto. Reikėjo tėvo, ideologija galėjo palaukti.

„Vilko vaikai“, į Lietuvą pavalgyti patraukę vokietukai, netu-
rėjo nei tėvo, nei motinos, nei ramios ateities. Knygoje – 25 „vil-
kiukų“ šeimų likimai, tragiški, nepateisinamai neteisingi. Vaikai, 
kad ir vokiečių, kad ir tų, kurie užpuolė Rusiją, neturėjo matyti, 
kaip jų motinas prievartavo azijatai, kaip badu mirdavo broliai, 
sesutės, o ir tos pačios motinos atiduodavo paskutinį kąsnį savo 
vaikui ir numirdavo, vyresniam paliepusios globoti mažesnius.

„Vilko vaikai“ dabar turi 50-60 metų, daugelis yra suradę gi-
minaičių Vokietijoje. Šiam procesui labai trukdė sovietinė san-
tvarka, daug kas, suradęs tėvą ar motiną, negaudavo leidimo net 
nuvykti į jų laidotuves.

VIRŠELIO KREGŽDUTĖS

Knyga „Sugriautų namų vaikai“ išspausdinta 1000 egz. tira-
žu. Viršelį piešęs B. Rudys pavaizdavo lizdų netekusių kregždu-
čių blaškymąsi. Ši idėja kilo pačiai autorei. Knygą ruošiamasi 
išleisti vokiečių ir anglų kalbomis. „Lietuvių balsas“ („Voice of 
lithuanians“) dar vasario mėnesį rašė: „Tęsėsi ketvirtoji sesija 
„Galimas išeivijos įnašas sprendžiant Karaliaučiaus problemą“. 
Kad galėtume konkrečiai ir rimtai pravesti tokį spaudimą, mums 
reikia tinkamų propagandinių leidinukų anglų kalba. Inž. Šliūpas 
pasiūlė išversti į anglų kalbą Lietuvoje naujai pasirodžiusią Sil-
vijos Peleckienės knygelę „Sugriautų namų vaikai“.

IŠ PRISIMINIMŲ

(...)
Štai tokia knyga apie „vilko vaikus“. Visi 194 puslapiai. Iš-

traukos paimtos atsitiktinai iš 25 šeimų prisiminimų, bet jose 
daug kas bendra, kaip ir visų vokiečių našlaičių likimas.
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      KARALIAUČIAUS SRITYJE 
      LIKUSIŲ VOKIEČIŲ LIKIMAS

Knygos gale įdėta A. Hermanno iš Heidelbergo universiteto 
studija apie rytprūsiškių likimą. Keletą mokslininko minčių pa-
teiksiu skaitytojui. (...)

PELECKIAI JAU VISI RAŠYTOJAI

Visų pirma, jie yra iš bajorų. Ir Silvija, ir Leonas. Suprantama, 
kad abu bajorystės herbus paveldės sūnus Mindaugas. Taip sakant, 
ant abiejų karietų durų po vieną. Mindaugas aplenkė motiną, tapo 
jauniausiu Lietuvos rašytoju, dabar studijuoja Olandijoje, yra 
aplankęs 8 užsienio šalis. Renka medžiagą diplominiam darbui.

Ponia Silvija turi ir grožinės literatūros dalykų, reikia manyti, 
kad jie išvys knygynų lentynas. Ši publicistikos knyga tikrai 
brandi, perpildyta moteriško skrupulingumo ir motiniškos 
užuojautos „vilko vaikams“. Tema, galima sakyti, neliesta, darbo 
įdėta labai daug. „Vilko vaikai“ susibūrė į „Edelveiso“ bendriją. 
Sąraše – 208 vardai. Knygoje aprašytas aštuntadalis, gal kiek 
daugiau. Jei bandytume recenzuoti, tai... tie vokietukai šiek tiek 
idealizuoti, susidaro įspūdis, kad jie geresni už mūsų vaikus. 
Beveik nevagia, neturėdami išsilavinimo daug ko pramoksta. 
Nors iš kitos pusės pažvelgus, vargas ir yra geriausias gyvenimo 
mokytojas. Visiškai neįprasta užuomina, kad kai kurie „vilko 
vaikų“ giminaičiai Vokietijoje nenori jų pripažinti, bijo, kad 
teks dalintis turtą. Kartais net vadina juos rusiukais, o tai tolygu 
tinginiui, ekonominio chaoso kėlėjui.

O juk gerai, kai šeimoje visi rašytojai. Tai juk ir talentų sam-
būris, ir pozicija, sukelianti tam tikrą miesčionijos protestą. Vis 
įdomiau gyventi. Svarbiausia, kad šeimoje jie vieningi. Jau daug 
metų nugyventa kartu. Didžiulė pagarba Silvijai, o ir Leonui, 
kuris ir dabar gali savo žmonai dedikuoti eilutes, beje, knygoje 
atspausdintas: „Taip ir liksi turbūt ir akimirkoj, ir amžinybėj kaip 
žiedas, kurio pamatyti nespėju, ir kuris su saulės ir žemės pra-
džia žydėjo ir tebežydi“.
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Jaunoji mama. Būsimasis rašytojas Mindaugas dar lopšyje.Nevaikiškai 
susimąsčiusi būsimoji 
rašytoja Silvija. 

Kvatoklės Silvijos šypsena visada 
ypatinga.

Silvija ir Leonas senajame Šiaulių miesto 
parke. 
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Gulbės herbo bajorai Silvija ir Leonas 
prie Siraičių dvaro (Telšių r.), nuo XVII a. 
pr. priklausiusio protėviams Kaktavičiams. 

PRADŽIĄ 
PRANAŠAUJANTI  PABAIGA

Dvidešimtasis amžius jau visai žilas. Literatai gal pirmieji 
jam ruošia įkapes. Gal net skuba sudėlioti akcentus tai būčiai, 
kuri palietė milijonus likimų. Dvasiškai ir fiziškai suluošintos 
kartos. Vokietijos tragedija nėra išimtis, tik kelioms kartoms ne-
buvo leista apie tai užsiminti.

Į Lietuvą atklydę tėvų netekę vokiečių vaikai čia gavo ne tik 
maisto, bet ir tam tikrą dozę lietuviškumo, išsiugdė bendrų mūsų 
tautoms būdingų bruožų. Kai kas iš jų šią sampratą drąsiai vadina 
antrosios tėvynės pojūčiu. Tai labai gili samprata, gal net gilesnė 
už mums įprastą pacifizmą. Karo baisybės jau yra pradėjusios 
šiek tiek blėsti. Todėl knyga įgauna visai kitą vertę. Ji dar kartą 
primena, kad bet koks militarizmas pirmiausia yra grėsmingas 
paprastam žmogui. Galima drąsiai teigti, kad autorė S. Peleckie-
nė sukaupė labai svarbią dokumentinę medžiagą apie žmonijos 
norą gyventi taikiai.

Tai labai svarbu dabar, kai vėl vyksta vertybių perkainojimas, 
kai vėl darosi populiarios militaristinės šnekos. Mūsų mažytei 
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tautai tai tik priminimas apie galimas nelaimes, ypač tiems, kurie 
turi vaikų. Šie juk nieko nežino, kartais laisvės sąvoką tapatina 
su amžinybe. O juk dar prieš keletą metų slėpė kryžiuką užan-
tyje, o jį dabar kabina net į ausis. Tegul, čia jau etikos dalykas, 
kad tik suvoktų draudimo, persekiojimo už nuomonę patirtį. Tai 
va – knyga gali būti geriausias pavyzdys.

Manau, kad S. Peleckienės knyga turėtų pasiekti kiekvie-
no širdį, tuo labiau, kad gyvi liudininkai ir jų yra kiekvienoje 
šeimoje. Tai būtų lyg ir kai kurių nusistovėjusių sampratų apie 
dvidešimtąjį amžių pataisa. Juk kitame amžiuje laukiame ne tik 
geresnio gyvenimo, bet ir žmonių sąmonės šuolio. 

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 1996 m. birželio 29 d.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Nuo rugsėjo 14 d. keturias savaites Yorkshiro grafystės Binge-
ly miestelyje pas gimines viešėjo valstybinio dienraščio „Lietuvos 
aidas“ korespondentas Šiauliuose Leonas Peleckis-Kaktavičius ir jo 
žmona Silvija Peleckienė, literatūros almanacho „Varpai“ redaktorė.

Nepaprastai švelnaus rudens oro lydimi, svečiai susipažino su 
šiaurės Anglijos žymiomis vietovėmis, pasigrožėjo Dales naciona-
linio parko fantastiškais gamtovaizdžiais ir aplankė Brontë Haworth 
bei George Byron Newstead muziejus. Pasisvečiuota lietuvių „Židi-
nyje“ Nottinghame pas kunigą dr. Stepą Matulį.

Viešnagės bėgyje Bradfordo „Vyties“ klube įvyko susitikimai su 
klubo nariais. Čiabuvių lietuvių buvo pakviesti į savo namus vai-
šėms. Pasidalinta įspūdžiais. Atsakyta į daug žurnalisto pateiktų klau-
simų apie lietuvių gyvenimą Anglijoje. Vietiniai lietuviai nepagailėjo 
klausimų apie nepriimtinus veiksmus Lietuvoje. Svečias maloniai 
atsakinėjo ir aiškino. „Visa kita paskaitysite „Lietuvos aido“ pusla-
piuose“, - sakė žurnalistas.

Gyvenimo tėkmėje neišvengiamai jaučiame greito laiko bėgimą. 
Jis dar greičiau bėga būnant nekasdienių įvykių raidoje, o atostogos 
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Yorkshiro padangėje mūsų svečiams tikrai buvo neeilinis įvykis.
Tikimės, jog svečiai iš Lietuvos, būdami Anglijoje, patyrė daug 

ką, kas šiandieninėje mūsų tėvynėje dar nėra kasdieniška kiekvienam 
rusų okupacijos nuvargintam piliečiui.

Kazys Kaktavičius
EUROPOS LIETUVIS, 1997 m. spalis, nr.22

Silvija ant Šarlotės Brontės (Charlotte Brontë) namų slenksčio.

Silvija Džordžo Bairono 
(George Byron) pilyje-
muziejuje su tik muziejaus 
lankytojams skirta apranga. 

Silvija ir Leonas dėdės Kazio Kaktavičiaus ir tetos Marjorie 
draugėje.
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SILVIJOS PELECKIENĖS UŽRAŠYTI 
PASAKOJIMAI IR NOVELETĖS

Poros šimtų puslapių knygoj „Sugriautų namų vaikai“ (Klaipėda, 
„Rytas“) su 32 nuotraukomis atskleidžiama (pasakojimo forma) 
pokaryje atklydusių iš Karaliaučiaus ir Lietuvoje elgetavusių vaikų 
likimai. Silvija Peleckienė užrašė jų asmeninius pasakojimus, 
iki jie užaugo tarp labdaringų lietuvių ir ten sukūrė šeimas. Bet 
jie niekad neužmiršo savo gimtinės. Jie buvo vadinami „vilko 
vaikais“, tačiau išaugo į gerus, darbščius žmones. Jų gyvenimo 
tėkmė buvo nepaprasta, skaudi, palikusi vidines žaizdas. Tačiau jie 
visi buvo dėkingi gailestingiems lietuviams, juos priglaudusiems, 
maitinusiems.

S. Peleckienė už šią savo pirmąją knygą buvo apdovanota 
Lietuvos žurnalistų draugijos (1996) premija.

Antroje savo knygoje „Padovanok man edelveisą“ (Klaipėda, 
„Rytas“) S. Peleckienė jau ne vien pasakojimų užrašytoja, bet ir 
subtili beletristė. Noveletėse autorė skaidriai vaizduoja žmogų, jo 

Silvija ir Leonas  atsisveikinant su Anglija Ilkley kalnuose. 1997 m. spalio 13 d.
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Silvija ir Leonas su svečiu iš JAV – dailininku prof. 
Vytautu Osvaldu Virkau (viduryje) prie Biržiškoms 
skirto paminklo Viekšniuose.

ilgesio, laisvės, nerimo ir meilės virpėjimus. Ji sugeba sudominti 
ir nustebina netikėta užbaiga.

Alė Rūta
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI (KANADA), 
1998 m. sausio 20 d.

VAKARAS SU KRAŠTIEČIU

Radviliškio viešoji biblioteka miesto gyventojams sudarė gali-
mybę susitikti su kraštiečiu Vytautu Osvaldu Virkau, gyvenančiu 
JAV, Ilinojaus valstijoje.

Tą vakarą bibliotekoje radviliškiečiai klausėsi į svečius atvy-
kusio V. O. Virkau prisiminimų. Tarsi atgijo prieš daugiau kaip 
pusę amžiaus iš šių vietų išvinguriavęs ir į tolybes kraštietį išve-
dęs kelias: Šiauliai, vaikystė Šiaulėnų apylinkėje, gimnazijos klasė 
Radviliškyje, priverstinis pasitraukimas iš Lietuvos 1944 metais, 
pedagogo darbas Amerikoje... (...) Tapo vertinamu dailininku. (...)

Bibliotekoje pristatė savo ekslibrisų parodą. (...) Pokalbyje da-
lyvavo, kartu su radviliškiečiais parodą apžiūrėjo rašytoja Silvija 
Peleckienė. 

Gražina Dunauskienė
ŠIAULIŲ KRAŠTAS, 2000 m. spalio 13 d.
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Aldona SIREIKIENĖ

DU KŪRĖJAI IŠ ŠIAULIŲ    
LEIDŽIA  „VARPUS“

Buvusiose grafo Zubovo arklidėse – „Varpų“ redakcija
Tarpukario metais Šiauliai garsėjo iškiliais visuomenės vei-

kėjais, ypač gražiai darbavosi „Kultūros“ bendrovė, išleidusi 
knygų, vadovėlių, kitų leidinių. Šiauliai toli garsėjo ir literatūros 
tradicijomis. Neatsitiktinai šiame mieste ir buvo pradėtas leisti 
literatūros almanachas „Varpai“. Pirmieji du numeriai išėjo vo-
kietmečiu – 1943 ir 1944 m. Almanacho sumanytojas, tuometi-
nis Šiaulių gimnazijos užsienio kalbų mokytojas Algirdas Julius 
Greimas (vėliau pasitraukė į Vakarus, dirbo Sorbonos (Prancū-
zija) universitete profesoriumi) būsimam „Varpų“ redaktoriui 
Kaziui Jankauskui rašė: „Lietuvos mokslo draugija gavo leidi-
mą almanachui leisti. Kviečiame tave redaktoriumi“. Bernardas 
Brazdžionis, K. Jankausko kurso draugas Vytauto Didžiojo uni-
versitete, atnešė Krėvės, Putino, savo ir H. Radausko kūrinių. 
Kūrybos atsiuntė Vienuolis, V. Katilius. Straipsnį įteikė V. Bir-
žiška.

„Varpų“ redakcija buvo įsikūrusi name, kuriame rašytojas K. 
Jankauskas gimė. Anokia ten redakcija – vienas kambarėlis. Ka-
daise tame pastate, Dvaro gatvėje, buvo grafo Zubovo arklidės, 
vėliau – spirito pilstytuvė (dabar buvusiose arklidėse yra įsikūręs 
Šiaulių apygardos teismas).

Po 45 metų „Varpai“ vėl atgimė. Pirmasis jų redaktorius, pro-
zininkas K. Jankauskas almanachą leisti pasiūlė Šiauliuose gyve-
nančiam poetui, eseistui, literatūros tyrinėtojui Leonui Peleckiui-
Kaktavičiui. Beje, ponas Leonas turi ir bajoro titulą. Poetas B. 
Brazdžionis ant atnaujintų 1989 m. „Varpų“ korektūros užrašė: 
„Džiaugiuosi, kad „Varpai“ vėl skamba, glūdėję žmonių širdy-
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se“. Jau išėjo 13 atnaujinto almanacho numerių.

„Varpai“ lenkia kitus kultūros žurnalus
Literatūros almanachas spausdina  Lietuvoje kuriančių poetų, 

prozininkų bei išeivijos rašytojų kitur nepublikuotą kūrybą, pa-
teikia rimtų kritikos straipsnių, esė, studijų, atsiminimų. Vienoje 
kaimynystėje puikiai dera žanrų ir temų įvairovė. B. Brazdžionis, 
„Varpus“ lydėjęs nuo pat pirmojo numerio, sako, jog almanachas 
reprezentuoja visos Lietuvos dabartinę literatūros ir kultūros pa-
dėtį. Nors „Varpai“ – respublikinis leidinys ir pristatomas sosti-
nėje, tačiau Šiauliuose, kur jis redaguojamas, L. Peleckio-Kak-
tavičiaus rūpesčiu surengta ne viena literatūros šventė: bene 6 
kartus čia lankėsi poetas B. Brazdžionis, vos atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, atvyko nemažai išeivijos rašytojų – Jurgis Jan-
kus, Kazys Bradūnas ir kiti. O prieš porą metų, minint atkurtų 
„Varpų“ dešimtmetį, į Šiauliuose surengtą literatūros vakarą at-
vyko dešimt pačių žymiausių Lietuvos rašytojų.

Almanache atsirado rubrikos “Dialogai“, „Mūzos“, „Pasau-
lis“, „Prikeltas laikas“, „Pilnatis“ ir kitos. Poetas Justinas Mar-
cinkevičius, džiaugdamasis, kad pateko į „Varpus“, sakė, jog 
„Šiauliai gali didžiuotis šiuo leidiniu, jis nė kiek nenusileidžia, 
o turbūt lenkia kitus periodinius kultūros žurnalus“. Literatūrolo-
gė prof. Viktorija Daujotytė teigia, jog „Varpai“ išsiskiria įdomia 
savybe apimti, suglėbti, sustruktūrinti laiko, erdvės, tendencijų, 
siekimų požiūriu labai įvairias linijas. Į almanachą skirtingais 
keliais ateina kelių kartų kūrėjai, skirtingo patyrimo, įvairių po-
litinių pažiūrų. Juos vienija „Varpai“. Šalia B. Brazdžionio eilė-
raščių – Lenino premijos laureato Eduardo Mieželaičio kūryba. 
Gal kam atrodo nesuderinami dalykai, kelia nuostabą? L. Pelec-
kis-Kaktavičius norėjęs sutaikyti šiuos du kūrėjus, buvo susitaręs 
surengti bendrą jų literatūros vakarą, kad užsibaigtų ilgai besi-
tęsiantis priešiškumas. Šį sumanymą savaip pakeitė likimo žen-
klai – amžinybėn išėjo poetas E. Mieželaitis. Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas Valentinas Sventickas sako, jog „Varpai“ 
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galėtų būti bent simboliškai suvokiamas kaip Lietuvos rašyto-
jų sąjungos leidinys. Vyriausiasis almanacho redaktorius ponas 
Leonas santūriai šypsosi ir sako, jog nuo gražių žodžių dar ne-
apsisuko galva. Be abejo, tokie vertinimai yra savotiška paskata 
kūrybai, ieškojimams. Almanacho leidėjai viliasi, jog „Varpai“ 
bus drąsiau įsileidžiami į Lietuvos mokyklas, nes tai – solidus 
leidinys. Tik „Varpuose“ išsamiai buvo prakalbintas poetas Justi-
nas Marcinkevičius. Anot Valdemaro Kukulo, „Varpams“ reiktų 
dėkoti už du atradimus – Algirdą Julių Greimą ir Viktorą Katilių. 
Rimtu mokslo įvykiu galima laikyti rašytojos Vandos Juknaitės 
studiją, įdomus profesorės V. Daujotytės žvilgsnis į Nobelio pre-
mijos laureato Česlovo Milošo eilėraščius. Leidinį reikia pačiam 
skaityti. Perskaitę vieną numerį, tikriausiai ieškosite ir kitų, nes 
tikrai įdomu.

1995 m. almanacho redkolegija įsteigė „Varpų“ premijas. 
Sumanyta paskatinti įdomiausius leidinio autorius. Pagrindinis 
„Varpų“ rėmėjas – Steponas Bytautas, buvęs Šiaulių „Baltik vai-
ro“ direktorius, dabar dirba Vilniuje, AB „Grąžtai“ generaliniu 
direktoriumi. Kūrėjams labai patiko netradicinės dovanos – dvi-
račiai, savotiška atrakcija buvo jų įteikimas. Tų dviračių šįmet 
nebeliko. L. Peleckis-Kaktavičius stebisi, kodėl dabartiniai „Bal-
tik Vairo“ vadovai nebesurado galimybių tų prizų skirti. Žinia, 
tikru kultūros mecenatu netampama per vieną dieną. Tikru kul-
tūros bičiuliu ponas Leonas vadina Antano Gricevičiaus lietuvių 
saldainių fabriko „Rūta“ valdytoją Algirdą Gluodą.

Redaktorius save vadina krapštuku
„Varpus“ leidžia Leonas Peleckis-Kaktavičius ir jo žmona 

Silvija. Ne taip lengva prakalbinti poną Leoną, Tarptautinės ra-
šytojų organizacijos, Lietuvos rašytojų sąjungos narį, eseistą, li-
teratūros tyrinėtoją, poetą, aštuonių knygų autorių. „Aš pripratęs 
darbuotis su plunksna“, - santūriai nusišypso „Varpų“ vyriausia-
sis redaktorius. Jis save vadina savotišku krapštuku. Daug ne-
atrastų lobių yra pono Leono asmeniniame archyve. Vienas di-
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džiausių jo atradimų – poeto B. Brazdžionio jaunystės laiškai. O 
kiek panašių atradimų slypi jo archyve! Tūlas tautietis nusijuoktų 
išgirdęs, jog grįždamas iš Amerikos ponas Leonas vežėsi du di-
delius lagaminus knygų ir žurnalų.

Rašytoją L. Peleckį-Kaktavičių domina kūrėjų gyvenimas, jų 
likimai, darbai. Jau baigiama spausdinti didelės apimties knyga 
„Sustabdytas laikas“. Tai – 33 herojų, įžymių kultūros ir meno 
veikėjų, likimai, pasakojimai apie jų ieškojimus ir atradimus. 

„Esu literatūros tyrinėtojas, man įdomu atrasti kažką nauja“, - 
išsitarė redaktorius. Pirmoji literatūrinių tyrinėjimų knyga „Bal-
tas lapas – lyg altorius“ išėjo 1995 m., antrasis tokių tyrinėjimų 
tomas „Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai“ išleistas 1999 m. Po 
poros metų pasirodys trečioji šių tyrinėjimų knyga.

Silvija Peleckienė netrukus išleis trečiąją knygą – „Vita vi-
tam“ (Gyvenimas gyvenimui). Pirmoji Silvijos knyga „Sugriautų 
namų vaikai“ pasakoja apie vokiečių vaikus, kurie pokario me-
tais iš Karaliaučiaus elgetaudami atsidūrė Lietuvoje ir čia rado 
pastogę. Už jaudinančias istorijas apie „vilko vaikus“ S. Pelec-
kienė pelnė Lietuvos žurnalistų draugijos premiją. 

Paslaptingas ir mistiškas „Varpų“ mazgas
Gegužės 4-ąją Leonui Peleckiui-Kaktavičiui sukako 55-eri 

metai. Tą dieną Lietuvos rašytojų sąjungos salėje susirinko daug 
literatūros klasikų, plunksnos brolių, kultūros rėmėjų. Buvo pa-
minėta graži rašytojo gyvenimo sukaktis, pristatyta jo nauja kny-
ga „Pasaulio pabaiga atidedama“ bei naujas „Varpų“ numeris. Ne 
vienam tą vakarą į akis krito „Varpų“ viršelis – dailininko Kazio 
Varnelio pieštas paslaptingas mazgas. Ką jis galėtų reikšti? Būta 
įvairių svarstymų. Vieniems tas mazgas asocijavosi su „Varpais“, 
viskas gerai surikiuota ir dar stiprus mazgas surištas. Kiti pokšta-
vo, ar čia nebūsiąs paskutinis mazgelis.

Po iškilmių dienos kelionė iš Vilniaus į Šiaulius Silvijai ir 
Leonui buvo nelaiminga – dėl mikroautobuso vairuotojo kaltės 
įvyko skaudi avarija. Silvija ir Leonas atsidūrė ligoninėje. Ilgi 
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Algimanto Žižiūno nuotraukoje: 1999 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai prie 
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų – Danielius Mušinskas, Donaldas Kajokas, Mykolas 
Karčiauskas, prizininkas Mykolas Sluckis. Antras iš kairės – „Varpų“ vyriausiasis redak-
torius Leonas Peleckis-Kaktavičius, dešinėje – redaktorė Silvija Peleckienė. Pirmas iš 

kairės – „Rūtos“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Gluodas. 

mėnesiai ir didelės kančios ligoninės palatoje. Savaip sustabdy-
tas laikas. Tačiau Leonas ir ligoninėje ėmėsi darbo. Baigia skai-
tyti savo aštuntosios knygos korektūrą, džiaugiasi ką tik atsiųstu 
menišku viršeliu Silvijos novelečių knygai „Vita vitam“.

Esė knyga „Sustabdytas laikas“ savotiškai susijusi su Leono 
ir Silvijos dabartine būsena. Skaudi patirtis, be abejo, suguls į 
būsimas knygas, suskambės eilėraščių posmuose. Leonas, nors 
ir pats sužeistas, rūpestingai slaugo tris operacijas iškentėjusią 
Silviją, tvarko greitai pasirodysiančių knygų reikalus, rūpinasi 
būsimais „Varpais“. Laikas nestovi ir ligoninėje.

Po tos nelaimės kitokią prasmę įgyja ir paslaptingasis „Var-
pų“ mazgas. Tarsi koks išskirtinis lemties ženklas.

ŪKININKO PATARĖJAS (KULTŪROS psl.), 
2001 m. birželio 21 d.
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Antano Dilio nuotraukoje: Silvija Peleckienė Šiaulių universiteto Baltojoje salėje su 
„Varpų“ svečiu poetu Bernardu Brazdžioniu. 1999 m. birželio 3 d.

Antano Dilio nuotraukoje: Rašytojų, atvykusių į atnaujintų „Varpų“ dešimtmečio va-
karą, sutikimas A. Gricevičiaus lietuvių saldainių fabriko „Rūta“ kieme. Iš kairės: Lie-
tuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas, „Rūtos“ valdytojas Algirdas 
Gluodas, „Varpų“ redaktorė Silvija Peleckienė, poetai Algimantas Baltakis, Marcelijus 

Martinaitis. 1999 m. spalio 15 d. 
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Algimanto Žižiūno nuotraukoje: 2001 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai ir 
prizininkai su leidėjais ir mecenatu. Iš kairės: poetai Alfonsas Maldonis, Eugenijus Ali-
šanka, Onė Baliukonė, „Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius, 
rašytojai Leonardas Gutauskas ir Juozas Aputis, AB „Grąžtai“ generalinis direktorius 
Steponas Bytautas, „Varpų“ redaktorė Silvija Peleckienė, poetas Viktoras Rudžianskas. 

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: 2000 m. literatūrinės „Varpų“ premijos laureatai 
Valdas Kukulas (antras iš kairės), Justinas Marcinkevičius (viduryje), Jurgis Kunčinas. 
„Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius – kairėje, redaktorė Silvi-

ja Peleckienė – dešinėje. 2000 m. balandžio 27 d.
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Silvija Peleckienė. 

VITA VITAM 
Trečiojoje Šiauliuose gyvenančios eseistės ir prozininkės 

knygoje – noveletės, 28 skaidraus žanro kūrinukai. Autorės vizi-
jos nukelia į prarastą laiką, kuris nebūtinai yra nostalgiškas, kaip 
daugelyje sentimentalių knygų. „Vita vitam“ (lotyniškai – „gy-
venimas gyvenimui“) kalbama apie meilę, džiaugsmą, skausmą, 
liūdesį, viltį. Neseniai į automobilio avariją pakliuvusios, sunkiai 
sužeistos, tačiau sparčiai sveikstančios rašytojos viltį simboli-
zuoja ir žymaus dailininko, poeto Leonardo Gutausko eilėraštis 
„Viltis“, parašytas prieš pat pasirodant šiai knygai. Nuoširdūs iš-
gyvenimai noveletėms suteikia tikrumo, apčiuopiamumo. „Leisk 
man, gerasis Dieve, dar sykį gimti, gyventi. Sutikti savąjį žmogų. 

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: Silvija Peleckienė Lietuvos rašytojų sąjungos klube 
prieš prasidedant „Varpų“ vakarui. 2009 m. balandžio 23 d. 
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Ir mylėti žemę, dangų, pasaulį, gyvenimą. Labai mylėti“. Iš tiesų, 
paprastume – grožis. 

Agnė Žemaitytė
RESPUBLIKA, 2001 m. rugsėjo 20 d.

Rimvydas KAVOLIS

APTARTA KNYGA, 
LIUDIJANTI 
AMŽINĄSIAS VERTYBES

Rašytojų sąjungos klube balandžio 23 dieną pristatyta Silvijos 
Peleckienės novelečių knyga „Vita vitam“ tapo svarbiu „Varpų“ 
vakaro akcentu. Šiaulietės rašytojos naująjį rinkinį pristatę 
Jonas Mikelinskas ir Vytautas Martinkus išprovokavo kolegų 
pokalbį apie postmodernizmą, avangardą ir tokią netradicinę 
knygą kaip ši – pilną šviečiančio dramatiško ilgesio, tikėjimo 
ir vilties, persunktą stiprybės trapume, jausmo paradoksalumo, 
visokeriopai subtilią. Netgi pastebėta, jog tos noveletės – poezija.

„Šiai knygai būdinga geras, šiltas žvilgsnis į mūsų sudėtingą 
gyvenimą, kuris dabar vaizduojamas labai niūriomis spalvomis“, 
- kalbėjo J. Mikelinskas, drauge atkreipdamas dėmesį, jog 
autorė vis dėlto dėl daug ko sunerimusi. Tačiau jos nerimas 
negniuždantis. Knygoje daug ženklų, liudijančių, kas yra 
amžinosios vertybės. O kur dar netikėtas žodynas!

J. Mikelinskas priminė ir pirmąją S. Peleckienės knygą „Su-
griautų namų vaikai“, skirtą „vilko vaikams“ – Rytprūsių našlai-
čiams, nes jos puslapiuose apstu širdies, pripildytos meilės, kuri 
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lyg koks leitmotyvas lydi šios autorės kūrybą ir novelečių knygo-
se „Padovanok man edelveisą“ bei „Vita vitam“. „Pasiilgsti tokių 
autorių kaip Silvija Peleckienė“, - sakė rašytojas, pastebėdamas, 
jog nemažai dabartinių autorių į gyvenimą žiūri tik per tarpkojį.

V. Martinkus nenorėjo sutikti su kolegos ištartais priekaištais 
postmodernizmui, sakė, jog tikrai netariąs šio žodžio 
kaip keiksmažodžio. „Silvijos knygai atsirasti irgi padėjo 
postmodernistinis mūsų mąstymas“, - įvertindamas S. Peleckienės  
noveletes, ieškojimus, vadino „Vita vitam“ tekstus gera paribio 
metafizika. Šią efemerišką knygą V. Martinkus bandė lyginti su 
Vandos Juknaitės minimalistine prozos poetika, kuri „ne tokia 
gal kartais pažeidžiama, nes išlikusi arti realistinio pasaulio 
vaizdo, nors irgi šiek tiek efemeriškai apgaulinga“. Akcentavo 
S. Peleckienės noveletėse esantį atitrūkimą nuo realistinio 
tikrovės vaizdo: „Čia visur yra vidiniai sielos ryšiai, sąskambiai, 
čia pasirenkamos trapios eilutės. Daug kas gali pasakyti: ar čia 
yra proza, ar čia proza eilėmis, ar dar kažkas, žodžiu, žanras 
neapibrėžtas. Tai irgi šiuolaikinės literatūros ženklas“. Šioje 
knygoje rašytojas taip pat įžiūrėjo didžiulę tradicinių vertybių 
nostalgiją, o knygos vardą gavusioje noveletėje „Vita vitam“, - 
„tą dvasinę būseną, kurioje autorė atsidūrė jau po to, kai ji buvo 
tą tekstą parašiusi“. Tarsi būtų atspėjusi, kas įvyks.

„Varpų“ vakare S. Peleckienė nedalyvavo, nes, tik praėjus 
beveik metams po skaudžios autokatastrofos, pradeda tvirčiau 
vaikščioti. Tačiau tie sunkūs metai, palydėti ne tik kelių operacijų 
ir skaudžių išgyvenimų, bet ir dvasios stiprybės, kūrybinio 
džiaugsmo. Pakeliui pas skaitytoją po akistatos su mirtimi gimusi 
knyga – novelečių romanas „Vilties durys“. Kiek galėjo, Silvija 
padėjo ir „Varpų“ vyriausiajam redaktoriui Leonui Peleckiui-
Kaktavičiui rengti naująjį almanacho numerį.

XXI AMŽIUS, 2002 m. birželio 5 d.
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JI NEPASIDAVĖ. NEPASIDUOK IR TU!

ATEITI PRIE JŪROS PRIVALAI PATS

Šiaulietė rašytoja Silvija Peleckienė 2001 metų gegužės 4 
dieną grįždama iš Vilniaus, iš Rašytojų sąjungos klube vyku-
sio „Varpų“ vakaro, netoli Panevėžio pateko į skaudžią avari-
ją. Po akistatos su mirtimi devynis mėnesius praleido lovoje, 
galėjo gulėti tik ant nugaros, iš naujo mokėsi vaikščioti. Savo 
vidine stiprybe ji ne tik nugalėjo, atrodo, neįmanomus sunku-
mus, bet ir naują knygą parašė.

„Vakar vakare pašto dėžutėje radau Jūsų „Vilties duris“. Tai 
naktį ir perskaičiau. Ir išgyventa, ir parašyta. Ačiū. Laikykitės, ir 
toliau taip laikykitės – su Migle, Niku ir knyga. Valentinas Sven-
tickas“.

Tai vienas laiškų, kuriuos po žiauriosios autokatastrofos ana-
lizuodama patirtį, išgyvenimus, atradimus dar sykį neskubėdama 
perskaičiau. Kad ir kas būtų jų autoriai – žinomi ar nepažįstami 
žmonės, visi laiškai tarsi palytėti didelio jautrumo ženklu. O svar-
biausia – juose surašyti ne paguodos, o tikėjimo, vilties žodžiai, 
tai, ko žmogui iš savo artimo tokią akimirką labiausiai reikia. Tarp 
jų – ir Leonardo Gutausko eilėraštis malda, prasidedantis tokio-
mis kai kam iš pirmo žvilgsnio gal netikroviškomis eilutėmis „Ant 
gipsinių sparnų – lyg sapne nebyli“. Jo vardas taip pat „Viltis“.

Nuo ore tvyrančios vilties iki romano „Vilties durys“ buvo toli 
toli – lyg nuo Žemės iki Mėnulio. Tik šią savaitę mano brangus 
vyras prisipažino, kad kitą dieną po avarijos vienas nejautrus ko-
lega lyg kirviu nurėžė: „Daugiau kaip penkių procentų, kad išgy-
vens, nesitikėk“. Visa laimė, kad ne visi buvo tokie, kad netikėtai 
šalia atsirado daugybė gerų žmonių.

Tačiau televizijos pasakojimo, kurį parengė „Pavojinga zona“, 
dar negaliu žiūrėti. Prieš kelias savaites namiškiai lyg ir buvo su-
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agitavę, tačiau jau po pirmų kadrų pradėjo krėsti drebulys. Vėl 
prieš akis lyg kino juostoje vertėsi ir vertėsi mikroautobusas, ve-
žęs iš Vilniaus, negailestingai daužydamas ir laužydamas. Vėl 
išvydau ties mane vidurnakčio tamsoje ir vėsoje pasilenkusius 
gražiai žemaičiuojančius gelbėtojus: „Dar. Dar truputį pakentėk. 
Vis tiek išlaisvinsime“.

Niekada gyvenime nebuvau patyrusi jokių lūžių. Niekada ne-
būčiau patikėjusi, jei kas būtų sakęs, kad įmanoma tokia automo-
bilio avarija, kokia ištiko mus – tuščiame kelyje giedrą pavasario 
vakarą. 

Keturios sudėtingos operacijos, o prieš jas – kelissyk perpiltas 
kraujas. Pirmoji operacija – tik praėjus 11 dienų po nelaimės. Kai 
neliko kraujosruvų, kai, perpylus kraują, hemoglobinas nuo 60 
kilstelėjo iki 100. Kai buvo pasiskolinta speciali aparatūra sutru-
pintam kojos šlaunikauliui sulipdyti.

Keliais sakiniais tų kelių mėnesių ligoninėje kaip niekada 
karštą vasarą neapibūdinsi. Tačiau nuolatinių palydovų vardai įsi-
minė jau iki gyvenimo pabaigos. Šalia buvo ne tik skausmas, bet 
ir žmonės, kurie jį malšino. Ir visų pirma tie, kurių baltus chalatus 
mačiau per miglą, tačiau rūpestį net būdama visiškai bejėgė jau-
čiau kiekvieną akimirką. Jų vardai virto lyg burtažodžiu.

Jei kas prieš avariją būtų pasakęs, kad tik beveik po metų 
žengsiu pirmus žingsnius, kad nei šaukšto, nei tušinuko ilgai ilgai 
nepajėgsiu paimti, nebūčiau patikėjusi. O kad tokiomis aplinky-
bėmis dar ir naują knygą parašysiu, juo labiau.

Kad neturiu teisės pasiduoti, ne sykį sakė artimiausi žmonės – 
vyras, sūnus. Sakė geri bičiuliai, kurių pasirodė esą daugiau, nei 
maniau turinti. Sakė ir lange matomi pro šalį plaukiantys debesys, 
kai jau nors kiek galėjau pakelti galvą. „Vilties durys“ taip pat 
neleido galvoti apie blogiausia.

Tie, kurie jau skaitė mano naujausią knygą, lyg ir rimtai, lyg 
ir juokais perduoda linkėjimus jos herojams Nikui ar Miglei. Ži-
noma, negaliu paneigti, kad nemažai to, kas knygoje užrašyta, iš 
tikrųjų patirta, tačiau vis dėlto tai ne autobiografinis kūrinys. Tie-
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siog knyga, gimusi po akistatos su mirtimi. Tarsi tiltas per laiką. 
Ko čia daugiau ir kas svarbiau, tegu sprendžia skaitytojas. Galiu 
tik patikinti, kad labai norėjau joje apgyvendinti didelę gyvenimo 
viltį, taip pat bandžiau išsiaiškinti, kiek gali ištverti žmogaus siela.

Kol kas, deja, dar negaliu išsiversti be ramento, be to, laukia 
dar viena sudėtinga operacija. Tačiau viliuosi, kad viskas bus ge-
rai, kad vėl normaliai vaikščiosiu.

Pasaulis toks didelis ir toks nuostabus. O žmogaus gyvenimas 
tik akimirka laiko begalybėje. Todėl norisi gyventi, džiaugtis ne-
pakartojamu pasauliu ir dėkoti Dievui, leidusiam į jį ateiti. „Dė-
kok Dievui, - vis prisimenu palatos gydytojo po vienos operaci-
jos pasakytus žodžius. – Antrą gyvenimą gavai“. Aš ir dėkoju, ir 
džiaugiuosi.

O dar labai džiaugiuosi, kad šalia yra toks žmogus kaip mano 
vyras. Ko jis iš tikrųjų vertas, supratau per tuos ilgus nelaimės 
metus. Jam nebuvo kada galvoti apie savo sužalojimus, reikėjo 
daug ko išmokti, būti man ir motina, ir tėvu, ir draugu. Ir visus 
keturis namų kampus, taip netikėtai sujudėjusius, saugoti.

Labiausiai laukiu vasaros, mielos kaimynystės Nidoje. Nes, 
anot Algimanto Baltakio, „gyvenimas trumpas, todėl tu pats pri-
valai ateiti prie jūros, jeigu jos labai pasiilgai“

Silvija Peleckienė
SVEIKATA IR GROŽIS (dienraščio LIETUVOS ŽINIOS 

žurnalas), 2003, nr.12

KETURI ŠIAULIŲ MENININKAI 
ĮVERTINTI 1500 EURŲ PREMIJOMIS

Šiandien 18 valandą Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ vyks 
šventinis miesto kultūros ir meno premijų įteikimo vakaras.

Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros taryba po 1500 eurų 
šiemet nusprendė skirti keturiems Šiaulių meno ir kultūros žmo-
nėms.



85Jaunoji  šeima su Silvijos tėvais Salomėja ir Vaclovu. Nuotrauka iš šeimos archyvo. 

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: „Varpų“ 
redaktoriai Silvija ir Leonas Lietuvos rašytojų 
sąjungoje lemtingąjį vakarą. 2001 m. gegužės 4 d.
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(...) 
„Už meilę žodžiui, atsidavimą teksto burtams ir ilgametį lite-

ratūros almanacho „Varpai“ tradicijų puoselėjimą“ premija ski-
riama rašytojai Silvijai Peleckienei. 

(...)
ŠIAULIŲ KRAŠTAS, 2017 m. gruodžio 12 d.

Teresė HOKIENĖ

KULTŪROS IR MENO 
APDOVANOJIMAI: 
VIENIEMS – DĖMESYS, KITIEMS – 
ĮSIPAREIGOJIMAS

Šventiniame Šiaulių miesto kultūros ir meno bendruomenės 
vakare pagerbti 2017 metų miesto kultūros ir meno premijų laure-
atai bei 2018 metų jaunieji menininkai, kuriems skirta stipendija. 
Miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė, 
sveikindama susirinkusius, kalbėjo, kad visi verti didžiausių kul-
tūros apdovanojimų, nes kultūros žmogui svarbiausia – galimybė 
kurti miestą, bendruomenę ir valstybę. Svarbu tikėti savimi, kūry-
bos ir kultūros galia vienyti mus visus.

(...)
Pirmoji premija už meilę žodžiui, atsidavimą teksto burtams ir 

ilgametį literatūros almanacho „Varpai“ tradicijų puoselėjimą įteik-
ta Silvijai Peleckienei. Laureatė – ilgametė almanacho „Varpai“ 
redaktorė, išleidusi 8 knygas, šiuo metu spaudai ruošia devintąją.

„Seniai rašau, bet dabar esu visai laisva kūrybai. Rašau novele-
tes, man rūpi žmogaus dvasinis gyvenimas. Mūsų visa šeima – ra-
šytojai, todėl nesenstame. Sūnus Mindaugas jau 20 knygų išleido. 
Filosofijos doktorantas, poliglotas. Įvertinimas, žinoma, džiugina. 
Dabar tik dirbk ir dirbk...“ – dalijosi džiaugsmu S. Peleckienė.



87Silvija Peleckienė – Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatė. 

(...)
Šiaulių kamerinio orkestro (dirigentas meno vadovas Ričardas 

Šumila) ir solisto saksofonininko Petro Vyšniausko atliekami kū-
riniai užbūrė klausytojus, koncerto vedėjos Raimondos Šležienės 
aksominiu balsu skaitomos eilės, linkėjimai krito tiesiai į širdį. 
Šventinis vakaro koncertas „Džiazo standartai“ kėlė pasididžiavi-
mą miesto menininkais, sustiprino pasitikėjimą miesto dabartimi 
ir ateitimi.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2017 m. gruodžio 14 d.
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PREMIJOMIS APDOVANOTI 
ŠIAULIŲ KULTŪROS IR 
MENO PASAULIO  ŠVIESULIAI

Miesto kultūrinį gyvenimą puoselėjantys menininkai sulau-
kė valdžios padėkos ir įvertinimo. Koncertų salėje „Saulė“ jiems 
skirtas tradicinis šventinis vakaras – įteiktos Kultūros ir meno 
premijos labiausiai nusipelniusiems kūrėjams. Šiauliai darkart 
įrodė, jog mūsų miestas kultūrine prasme – turtingas, veiklus ir 
išties galintis pasigirti ryškiomis, išskirtinėmis asmenybėmis. 
Tradicinės savivaldybės skiriamos Kultūros ir meno premijos 
teiktos jau 15-tą kartą.

Šventiniame vakare koncertų salėje „Saulė“ pačiais svarbiau-
siais svečiais tapo smuikininkė Jūratė Stakvilevičienė, fotomeni-
ninkas Ričardas Dailidė, rašytoja Silvija Peleckienė ir dailinin-
kas Sigitas Prancuitis. Jiems, skambant sveikinimams ir padėkos 
žodžiams, įteiktos premijos po 1500 eurų.

Savaitraštis ETAPLIUS, 2017 m. gruodžio 15 d.

2017 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatai (iš kairės) Sigitas Prancuitis, Ričardas 
Dailidė, Jūratė Stakvilevičienė, Silvija Peleckienė. Antras iš dešinės –  meras Artūras Visockas.
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S. PELECKIENĖ: „MAN KALĖDŲ 
SENELIS ATNEŠDAVO KNYGĄ“

Aštuonių knygų autorė, ilgametė literatūros almanacho 
„Varpai“ redaktorė Silvija Peleckienė – 2017 m. Šiaulių miesto 
kultūros ir meno premijos laureatė. Jūsų dėmesiui – rašytojos 
įžvalgos apie laiką, sutiktus žmones, nuveiktus darbus ir kūrė-
jos laimę.

Teresė HOKIENĖ

- Skaitytojui turbūt įdomios kūrybos ištakos: kas paska-
tino kurti, kokie atsitiktinumai ir objektyvios aplinkybės pa-
dėjo sustiprėti šiam norui?

- Knyga tėvų namuose lydėjo nuo ankstyvos vaikystės. Tur-
būt kažkuri iš tuomet perskaitytų tapo ir tolima svajone kada 
nors pačiai  ryžtis papasakoti kitiems tai, kas, atrodė, galėtų būti 
įdomu ne tik man. O pirmuoju skaitytoju tapo dienoraštis, ku-
riam patikėdavau slapčiausius norus, savo supratimą apie tuomet 
mane supusį pasaulį, kuriame vaikiška širdelė dar ne viską galėjo 
suvokti. Ir su geriausia drauge, kuri gyveno netoliese, su kuria 
sėdėjome viename suole, šneka daugiausia sukosi apie knygas 
– dabartinei kartai, ko gero, tai jau nelengvai suvokiami dalykai.

Kad ir keista, rašyti noveletes pradėjau tik prieš įstodama į 
Vilniaus universitetą. Pirmosios publikacijos, beje, buvo išspaus-
dintos Šiaulių miesto laikraštyje. Jeigu atvirai, dėl jų ir šiandien 
ne gėda – specialiai jas susiradusi, tarsi iš naujo atradau save, ko-
kia tuomet buvau, - mergaitė, į pasaulį žvelgianti akimis, kuriose 
– nesumeluotas gerumas, nuoširdumas, tikrumas.

Taip, kai tolesnis gyvenimas privertė iš naujo pervertinti kai 
kuriuos žmones, akis į akį susidūrus su neteisybe, net išdavyste 
ir panašiais ligi tol nepatirtais dalykais, ir kūryboje  ėmė rastis 
kitokių spalvų ir atspalvių.

Vis dėlto džiaugiuosi, kad svarbiausia mano noveletėse išliko 
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iki šiol. Algimanto Baltakio žodžiais tariant, tuo mano proza „iš-
siskiria iš kitos šiandieninės prozos, kur gausu brutalumo“. Vy-
resniojo kolegos įvertinimas – kad bandymas sugrąžinti į mūsų 
prozą kai kuriuos romantizmo dalykus yra novatoriškas, drąsus 
– man labai svarbus.

- Kas pirmiausia vertina jūsų kūrinius? Ar šeimoje da-
lijatės nuomone apie vienas kito kūrybą? Kaip reaguojate į 
kritiką, pastabas?

- Neslėpsiu: pirmasis vertintojas – mano antroji puselė, kuria 
pasitikiu, deja, su kurio nuomone ne visada sutinku. Kartais tenka 
ir gerokai pasiginčyti. Dažniausiai vis dėlto laimi kūrinys, kuria-
me po neretai aštrokų diskusijų atsiranda dar viena kita reikšmin-
ga smulkmena ir nelieka kokio nelabai reikšmingo sakinio. Turiu 
prisipažinti, kad ne taip paprasta mane įtikinti, jog reikėtų to ar 
kito žodžio ar net sakinio atsisakyti, nes naują noveletę parodau 
tik tuomet, kai prie jos būnu padirbėjusi ne vieną valandą. 

- Kokios temos jus labiausiai jaudina?
- Tos temos ir labai paprastos, ir nelengvai nusakomos. Visada 

rūpėjo ir teberūpi žmonių tarpusavio santykiai, taip vadinamas 
dvasinis gyvenimas, apie kurį vis rečiau kalbama ir rašoma. Kaip 
ir užmirštas niūriais sovietmečio metais kartotas didelio žmo-
gaus posakis, jog žmoguje viskas turi būti gražu. Anksčiau ar 
vėliau privalėsime apie tai labai atvirai ir viešai išsikalbėti, nes 
dabartyje yra tokių dalykų, kurie veda į nežinią, į prarają.

- Ar savo kūrybą priskirtumėte moteriškai literatūrai? 
Kodėl?

- Gal tik tam tikra prasme. Moteris daug ką supranta, suvokia 
giliau, aštriau, tačiau tai svarbu ir stipriajai lyčiai.

- Ar jūsų kūriniuose galima atpažinti tikrų įvykių įspau-
dus, gyvenime sutiktus žmones?

- Taip. Ir čia nieko nuostabaus. Tačiau tai, kas vienoje ar kito-
je noveletėje papasakota, gyvenime nebūtinai taip ir patirta. Daž-
niausiai tik kokia nedidelė, bet reikšminga smulkmena perkelta į 
kūrinį, o visa kita apvilkta išmonės rūbais.

Tiesa, išimtis – novelečių romanas „Vilties durys“, gimęs 
po žiaurios avarijos 2001-aisiais. Jis parašytas patyrus keturias 
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sudėtingas operacijas, devynis mėnesius išgulėjus lovoje. Šia-
me kūrinyje save atpažino ne vienas daktaras ir slaugytoja. Tai 
buvo išties pats didžiausias mano gyvenimo išbandymas. Nie-
kada nebūčiau patikėjusi, jei kas būtų sakęs, kad įmanoma tokia 
automobilio avarija, kokia ištiko mus – tuščiame kelyje giedrą 
pavasario vakarą. Kad tik po metų žengsiu pirmus žingsnius, kad 
nei šaukšto, nei tušinuko ilgai ilgai negalėsiu paimti, nebūčiau 
patikėjusi. O kad tokiomis aplinkybėmis dar ir knygą parašysiu 
– juo labiau. Tarp tuos metus primenančių laiškų yra ir rašytojo 
Leonardo Gutausko man skirtas eilėraštis-malda, prasidedantis 
tokiomis kai kam iš pirmo žvilgsnio gal netikroviškomis eilutė-
mis „Ant gipsinių sparnų – lyg sapne nebyli“. Jo vardas taip pat 
„Viltis“. Tuomet nuo ore tvyrančios vilties iki romano „Vilties 
durys“ buvo labai toli – lyg nuo Žemės iki Mėnulio.

O jau visiškai tikri, gyvenime sutikti žmonės užfiksuoti publi-
cistikos knygoje „Sugriautų namų vaikai“, kuri dabar tituluojama 
kaip pirmoji knyga pasaulyje apie „vilko vaikus“. Rinkdama jai 
medžiagą patyriau tiek daug netikėtų, skaudžių likimų, žmogiš-
kos stiprybės pavyzdžių, kad šito ir praėjus daugeliui metų neį-
manoma pamiršti. Kai kas, beje, atranda vietos ir vienoje kitoje 
noveletėje. Tačiau jau visai kitais pavidalais.

- Ar rašydama įsivaizduojate savo skaitytojus, kam skiria-
mas kūrinys?

- Tikrai žinau, kad tai bus neeilinis skaitytojas, kuriam rūpi 
gerokai kitokie dalykai nei „gliancinių“ žurnalų lektūra. Labai 
daug dirbu su žodžiu. Lietuvių kalba tokia ypatinga, tiek daug 
joje žodžių, kurių nesutinkame ne tik kasdienėje kalboje, bet ir 
spaudoje, kad norisi, jog jie rastų savo vietą noveletėse, o skaity-
tojų dėka persikeltų ir į šiuolaikinę aplinką.

- Kokių patirčių suteikia „Varpų“ redagavimas?
- „Varpai“ spausdina tik pripažintus kūrėjus (išskyrus gabius 

debiutantus), todėl kiekvienas kontaktas su autoriumi svarbus, 
įsomintinas, neeilinis. Tuo nesunku įsitikinti, jei atsiverstumėte 
2011 m. mūsų parengtą knygą „Varpai“: istorija, autoriai, akcen-
tai“ arba 2013 m. „Varpų“ numerį, kurio visi 300 puslapių skirti 
autorių laiškams, adresuotiems „Varpų“ redakcijai.
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- Bendraujate su daugybe kultūros žmonių. Kuo labiausiai 
šios patirtys praturtina? Koks susitikimas paliko stipriausią 
įspūdį?

- Tokių susitikimų, kurie tikrai niekada neužsimirš, buvo la-
bai daug. „Varpai“ pirmieji į Šiaulius pasikvietė išeivijoje gy-
venusius klasikus Kazį Bradūną, Jurgį Jankų. Daug kartų mūsų 
namuose po įspūdingų susitikimų su šiauliečiais svečiavosi 
Bernardas ir Aldona Brazdžioniai, universitete, Juliaus Janonio 
gimnazijoje, Apygardos teisme, „Rūtoje“ nuo 1990-ųjų esame 
surengę keliasdešimt susitikimų su žymiausiais rašytojais. Nuo 
1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos klube kiekvieną pavasarį 
vykstančiuose „Varpų“ vakaruose – taipogi šalia žymiausios li-
teratūrinės pajėgos, kiti kultūros žmonės. Be abejo, tokio ben-
dravimo džiaugsmas neįkainojamas, sunku jį pervertinti. Ir tokių 
„stipriausių įspūdžių“ būtų ne vienas.

Ko gero, vieną reikėtų išskirti. Kai 2006-aisiais „Varpai“ su-
rengė susitikimą su Justinu Marcinkevičiumi, „Polifonijai“ pirmą 
sykį atlikus dainą jo žodžiais „Kryžių kalnas“, beklausydamas 
jos, poetas pravirko. O kai nutilo daina, verkė ir visa Filharmo-
nijos salė. J. Marcinkevičius taip susijaudino, kad Leonui teko jį 
palydėti į užkulisius ir apsikabinus raminti lyg verkiantį vaiką.

- Kas jus labiausiai pradžiugino 2017-aisiais? Ne vien kū-
rybos veikloje. Kuo reikšmingi metai jūsų šeimai?

- Vis dėlto kūrybinė veikla svarbiausia. Pradedu įsibėgėti ra-
šydama naują romaną, paremtą tikrais faktais, kurį paskirsiu savo 
Mamai, karo metais išgelbėjusiai žydaitę. Vyras užbaigė nema-
žai metų rašytą knygą „Algimantas Baltakis: gyvenimas – meno 
kūrinys“. Tuoj po Naujųjų metų Prancūzijoje išleidžiama sūnaus 
knyga.

- Kokia buvote vaikystėje? Kaip švęsdavote Kalėdas, 
Naujuosius metus?

- Kaip mūsų pokalbio pradžioje užsiminiau, vaikystėje buvau 
knygų vaikas. Tyli, paklusni mergaitė, kuri prisisvajodavo įdo-
miausių dalykų ir kuriai gėlė, medis, akmuo, paukštis tapdavo 
savo susikurtų pasakų herojais.

O tos metų šventės mūsų namuose buvo labai šviesios, tylios. 



93

Tėvas su mama mums, keturiems vaikams, padovanodavo ne tik 
išvaizdžią eglutę, bet ir dovanėlę, kad ir kuklią. Atspėjote: man 
Kalėdų Senelis atnešdavo knygą.

- Kokios šventės laukiate labiausiai?
- Atvirai kalbant, nemėgstu švenčių. Jaučiuosi kur kas jau-

kiau, kai jos praeina.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2017 m. gruodžio 29 d.

Silvija – Vilniaus universiteto pirmakursė. 

Silvija su Mama ir jos mylimais šuniukais Bela ir Džoniu. 
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Seserys Silvija (dešinėje) ir Nijolė. 

Palangoje. Iš kairės: Rimgaudas, Salomėja, Mindaugas, Silvija, Leonas. Apie 1978 m. 
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PAGERBTI ŠALIES ŠVIESUOLIAI

Šeštadienį Panevėžio bendruomenių rūmuose pagerbti 2019 
metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnau-
kite Lietuvai“ laureatai.

Seimo valdybos sprendimu, garbingi apdovanojimai įteikti 
šešiolikai šalies šviesuolių.

Atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ skiriamas už darbą 
Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idėjų, brandinančių vi-
suomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningu-
mą, sklaidą ir įgyvendinimą.

(...) Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiš-
kumą ir dvasines vertybes, - apdovanoti rašytojas Stanislovas 
Abromavičius, redaktorė Silvija Peleckienė, muziejininkas Vytas 
Rutkauskas, visuomenininkė Klementina Birutė Vosylytė.

Šie apdovanojimai įteikti aštuntą kartą.
Šiemet G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite 

Lietuvai“ gauti buvo pateikta 40 kandidatūrų.
Medalis įsteigtas 2011 metais, minint rašytojos, Steigiamojo 

Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos G. Petke-
vičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines.

ŠIAULIŲ KRAŠTAS, 2019 m. balandžio 2 d.
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ŠIAULIETEI ATMINIMO MEDALIS
 „TARNAUKITE LIETUVAI“ 
UŽ VISUOMENIŠKAI AKTUALIĄ 
PUBLICISTIKĄ

Teresė HOKIENĖ

„G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimu ir kūryba domiuosi dar nuo 
studijų laikų. Apie šią rašytoją, pripažintą nacionaliniu pilietiš-
kumo, tautiškumo ir kilnumo simboliu, esu parašiusi ne vieną 
straipsnį. Mano straipsnių herojais tapo ir tokios tautiškumui bei 
dvasinėms vertybėms labai nusipelniusios asmenybės, kaip S. 
Daukantas, E. Pliaterytė, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, Po-
vilas Višinskis. Didelė atgaiva prisiliesti prie jų gyvenimo ir kū-
rybos. Literatūros almanacho „Varpai“ redakcijoje esu atsakinga 
už publicistiką, ryšius su literatūros bendruomene, už literatūros 
vakarus. Stengiuosi, kad skaitytojai kiekviename numeryje rastų 
visuomeniškai aktualių, meniškai brandžių tekstų“, - sakė Silvija 
Peleckienė G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite 
Lietuvai“ įteikimo ceremonijoje.

Ilgamečio darbo įvertinimas
Paskutinį kovo sekmadienį aštuntą kartą organizuojamame 

tradiciniame renginyje Panevėžio bendruomenių rūmuose G. Pet-
kevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdo-
vanota 16 laureatų, tarp jų – ir šiaulietė S. Peleckienė, rašytoja, 
literatūros almanacho „Varpai“ redaktorė. Jai medalis skirtas už 
visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dva-
sines vertybes.

Pasak almanacho vyriausiojo redaktoriaus Leono Peleckio-
Kaktavičiaus, „Varpai“ šiemet pažymi atnaujinimo 30-metį, o Sil-
vija juos redaguoja jau 25 metus. Tik ką baigtas spausdinti jubilie-
jinis, 40-asis „Varpų“ tomas.
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Kūryboje – prisilietimas prie skaudžios tikrovės
Šalia atsakingo redaktorės darbo, renginių organizavimo, S. 

Peleckienė randa laiko kūrybai. Šventės išvakarėse pasirodė nauja, 
jau devintoji jos knyga „Per tiltą į niekur“. Joje – romanas, kurio 
atsiradimą padiktavo tikri karo metų įvykiai, pasakojama, kaip lie-
tuvė motina gelbsti žydaitę ir jos mamą, bei 27 subtilios noveletės. 

Trumpus, jausmingus, romantiškos šviesos paglostytus apmąs-
tymus apie gyvybės ir mirties santykį, būties trapumo grožį auto-
rė vadina noveletėmis. S. Peleckienės noveletėse daug ramybės, 
gerumo, meilės, supratimo, atjautos. „Mano tikslas – sugrąžinti į 
mūsų prozą ir kai kuriuos romantizmo dalykus. Be to, man labai 
svarbus kiekvienas žodis – kad jis būtų tikrai tas, vienintelis. Juk 
mūsų kalba nepaprastai graži ir turtinga“, - kalbėjo S. Peleckienė.

Kaip rašytoja ji debiutavo knyga apie „vilko vaikus“: „Kai 
susidomėjau šia tema, apie tuos skaudaus likimo jaunus žmones, 
pokaryje į Lietuvą atėjusius iš Karaliaučiaus, dar niekur nebuvo 
rašyta. Teko išklausyti daugybę ypatingų išpažinčių, susitikti su 
Lietuvoje gyvenančiais „vilko vaikais“. Džiaugiuosi, kad mano 
knyga „Sugriautų namų vaikai“ susidomėjo ne tik paprasti skaity-
tojai, bet ir mokslininkai, ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje.“

Atminimo medalis
Apdovanojimą G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tar-

naukite Lietuvai“ Seimo valdyba įsteigė 2011 m. (...) Medalio au-
torius – skulptorius Alfridas Pajuodis. (...) Iš viso jau apdovanoti 
154 šviesuoliai.

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2019 m. balandžio 4 d.
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DVIGUBAS JUBILIEJUS SU 
NERIMO IR ROMANTIKOS 
GAIDELĖM

„Varpų“ vakarą Lietuvos rašytojų sąjungos klube, įvykusį ge-
gužės 2 d., pradėjo Povilas Girdenis, žemaitiškų dainų autorius 
ir atlikėjas.

(...)
Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų daktarė doc. 

Dalia Čiočytė pažymėjo norinti tarti romantišką žodį. Jis buvo 
skirtas į vakarą atvežtoms naujoms „Varpų“ redaktorių knygoms 
– „Arti, kaip išsipildymas“ ir „Per tiltą į niekur“. Įspūdingai iša-
nalizavusi Leono eilėraštį „Kai vienas iš mūsų išeis...“ ir Silvijos 

Olgos Posaškovos nuotraukoje: Silvijai Peleckienei Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
medalį įteikia Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas profesorius Viktoras Pranckietis. 
2019 m. kovo 30 d. 
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noveletę „Kodėl?“, literatūros mokslininkė padarė išvadą: „Tai – 
tik vienas konkretus pavyzdys, kai, skaitydami Leono ir Silvijos 
tekstus, girdime duetą“.

VARPAI-2019 (41)

„VARPŲ“ SUKAKTIS – 
TRIJOSE AUDITORIJOSE

Teresė HOKIENĖ

Spalis Šiauliuose leidžiamam literatūros almanachui 
„Varpai“ ypatingas – 1989 m. spalio 16 d. oficialiai įkurta 
„Varpų“ redakcija, netrukus po to, kai buvo išspausdintas 
pirmasis atnaujintų „Varpų“ numeris. Spalio 24-ąją Šiau-
liuose paminėtas literatūros almanacho „Varpai“ atnaujini-
mo 30-metis. Ta proga iš Vilniaus į svečius buvo atvykę litera-
tūrinės „Varpų“ premijos laureatai – prozininkas ir publicis-
tas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Stasys 
Kašauskas ir novelistas, buvęs ilgametis Rašytojų sąjungos 
mėnraščio „Metai“ vyriausiasis redaktorius Danielius Mu-
šinskas.

Susitikimas pradėtas netradiciškai
Pagrindinis renginys, kuriame dalyvauti turėjo galimybę ir 

miestiečiai, vyko J. Janonio gimnazijoje. 
(...)
Sveikindamas „Varpų“ leidėjus su jubiliejumi, linkėdamas 

„daug stiprybės nešant sunkią kultūros naštą“, S. Kašauskas 
pažymėjo: „Jeigu Šiauliai turėtų kalėdinę eglutę, tai didžiausi 
šviesuliai toje eglutėje turėtų būti almanacho redaktoriai Leonas 
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ir Silvija, kurie Šiaulių kultūrą ant savo rankų kaip kūdikį neša 
visai Lietuvai.“

Ypatingas tandemas
Almanacho jubiliejuje dalyvavęs Lietuvos kultūros fondo 

(LKF) valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys „Varpus“ įvardijo 
kaip unikalų Lietuvos reiškinį. „Kiek tenka bendrauti su vilniš-
kiais, kauniečiais, visi vienu balsu pripažįsta, kad tai – geriausias 
almanachas Lietuvoje“, - sakė kalbėtojas, be kita ko, prisiminda-
mas „Varpų“ vyr. redaktoriaus pasakojimą apie „Saulės deltos“ 
leidyklą, prieš porą metų išspausdintą leidinyje. – Leonas labai 
taikliai pastebėjo, kad pagrindinis dalykas leidyklos sėkmės isto-
rijoje buvo tandemas, dviejų žmonių absoliuti harmonija, atmos-
fera, 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 tarpusavyje, meilės, pagarbos, rūpestin-
gumo nebūtų, ir almanachas nebūtų atgijęs bei po daugybės iš-
bandymų iki šiol leidžiamas.“

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

(...)

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2019 m. spalio 29 d.
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          JUBILIEJINIAI „VARPAI“ 
IR TARP NAUJŲ KNYGŲ

Teresė HOKIENĖ

Ką skaitytojas ras jubiliejiniame numeryje?
Almanacho viršelyje – kitas skaičius: 42. O jūs ruošėtės pri-

statyti 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 literatū-
ros almanacho „Varpai“ vyriausiasis redaktorius Leonas Pelec-
kis-Kaktavičius.

„Kiekvienoje naujoje almanacho knygoje mūsų pirmtaką pri-
mena rubrika „Senųjų „Varpų“ skambesys“. Tai dar viena sąsaja 
su senaisiais“, - patikslina redaktorė Silvija Peleckienė.

(...)

Dešimtoji S. Peleckienės knyga – vieno gyvenimo istorija
Birželio paskutinę savaitę pasaulį išvydo  dar viena prozinin-

kės S. Peleckienės knyga, jau dešimtoji.
Knygoje „Neužmiršk manęs...“ persipynę vienos giminės gy-

venimai ir likimai.
Jie ganėtinai skaudūs, ypač pagrindinės herojės, kurios anks-

tyva mirtis verčia vis iš naujo prisiminti tai, kas jau praėjo ir kas 
galėjo būti kitaip.

Kad S. Peleckienė yra subtilios prozos meistrė, jau spėjome 
įsitikinti ankstesnėse jos knygose. Į tai yra atkreipę dėmesį tokie 
literatūros grandai, kaip Mykolas Sluckis, Jonas Mikelinskas, Al-
gimantas Baltakis, Petras Bražėnas, Viktoras Rudžianskas ir kt.

Nors tai ne novelečių (kurių pripažinta kūrėja yra) knyga, jos 
puslapiai ypatingi. Subtili sakinio plastika, romantiška, preci-
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ziška maniera – tai, kas išskiria. Kiekvienas žodis neatsitiktinis, 
turintis savo vietą, išieškotas. Be kita ko, autorė – puiki psicho-
logė, ne kiekvienas 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 atskleis-
ti tokius žmonių tarpusavio santykius, kurie šį pasaulį nušviečia 
ypatingomis spalvomis. Jautriai atskleidžiami moters ir su šia 
istorija susijusių žmonių gyvenimai ir sopuliai. Autorė subtiliai 
apžvelgia sudėtingas moters meilės, praradimų temas, klausia, 
kas yra teisingumas, žmogiškumas, atleidimas. Taip sukuriamas 
pulsuojantis pasakojimas apie žmogaus gyvenimą ir likimą.

(...)

Vienintelė Lietuvoje
Leonas ir Silvija – vienintelė Lietuvoje šeima, kurios ir vieno, 

ir kito kūrybinės pastangos įvertintos G. Petkevičaitės-Bitės at-
minimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2018 ir 2019 m.). Be to, 

Roberto Dačkaus nuotraukoje: Prezidentūroje Silvijos artimiausiam žmogui valstybės 
apdovanojimą įteikus. Dešinėje – brolis Vaclovas. 2016 m. liepos 6 d.
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abu jie Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatai (2013 
ir 2017 m.).

ŠIAULIŲ NAUJIENOS, 2020 m. liepos 4 d.

PRO NOSTALGIŠKŲ 
PRISIMINIMŲ MIGLĄ,  
ARBA POKALBIS 
NEPUČIANT MIGLOS

Literatūrologą prof. Petrą Bražėną kalbina 
Dainius Vaitiekūnas

- Mūsų kurse studijavo būsimoji Nacionalinės premijos laureatė 
prozininkė Bitė Vilimaitė, garsi poetė ir dramaturgė Violeta Palčins-
kaitė, Nepriklausomybės Akto signataras, prozininkas ir publicistas 
Romas Gudaitis, Vydūno draugijos įkūrėjas, ilgametis jos pirminin-
kas, o vėliau – garbės pirmininkas, žymiausias Vydūno kūrybos ty-
rinėtojas Vaclovas Bagdonavičius, Vyriausiasis pagonių krivis, etno-
logas Jonas Trinkūnas, kalbininkė, tautosakininkė, redaktorė Lilija 
Kudirkienė, ilgametis Tautos namų direktorius, visą gyvenimą be-
sirūpinantis Jono Basanavičiaus testamentinės idėjos įgyvendinimu, 
Antanas Gudelis. Šiauliuose gyvena ir aktyviai dirba prozininkė ir 
publicistė, savitų novelečių knygų autorė Silvija Peleckienė.

METAI, 2021, nr.1
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1995.03.27, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama ponia Peleckiene,
gavęs iš Jūsų vyro laišką ir Jūsų knygos ištrauką, dėkoju Jums 

abiems. Visa kita atidėjau ir pradėjau rašyti įvadą. Manau, kad 
bus apie 15 puslapių. Mėginsiu užbaigti iki balandžio vidurio ir 
prisiųsiu. Sunkiau su iliustracijomis. 

Čia įdedu ir kopijas kai kurių rusų įsakymų. Gal taip būtų 
net įspūdingiau ir paprasčiau. Tokių dokumentų turi nemažai su-
rinkusi istorikė Arūnė Arbušauskaitė, Ievos kalno 14-11, 5870 
Juodkrantė. Ji yra peržiūrėjusi Maskvos ir Kaliningrado archy-
vus. Gal pasitarkite su ja, kiek ji galėtų Jums padėti.

Šiomis dienomis turėtų čia, Vokietijoje, pasirodyti panašus 
veikalas į Jūsų, rašytas Ruth Kibelkos. Ir šios knygos pavadini-
mas tas pats – „Wolfskinder“. Tai taipogi atskirų likimų aprašy-
mas.

Jūsų prisiųstą ištrauką mielai panaudosiu metrašty „Anna-
berger Annalen“, kurio sekantį numerį išleisime sekančių metų 
sausio mėnesį.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais,
Arthur Hermann

*
1995.05.25, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama p. Peleckiene,
džiaugiuosi, kad pritinka mano įvadinis straipsnis. Čia įde-

du dar keturis nuotraukų negatyvus iš pokarinių laikų Karaliau-
čiuje. Jas nebus sunku perimti į Jūsų knygą. Deja, dabar neturiu 
galimybių daugiau ieškoti nuotraukų, nes išvykstu trims savai-
tėms atostogų. Iš pokarinių laikų beveik kaip ir nėra. Visos ki-
tos tik iš bėgimo laikų, taigi dar prie Hitlerio, kaip, pvz., „Die 
ostpreußische Tragödie 1944/45“, ir jos lyg ir ne visai tiktų. Bet 
galima, žinoma, ir tokias panaudoti.
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Mano pareigos ir laipsniai čia gal ir nereikalingi. Studijavau 
Rytų Europos istoriją, dirbu Heidelbergo universitete. Gi šalia 
duonos uždirbimo dar prižiūriu Lietuvių Kultūros Instituto bibli-
oteką, leidžiu „Annaberger Annalen“ ir šiaip prisidedu prie litu-
anistinės veiklos Vokietijoje. Rašinėju straipsnius, ruošiu knygas 
daugiausia apie vokiečių-lietuvių santykius.

Jums linkiu greito knygos išleidimo ir gero pasisekimo. Svei-
kinimai Jūsų vyrui. Aš jam dar parašysiu.

Arthur Hermann

*
1995.07.15, Heidelberg, Deutschland

Maloni p. Silvija,
išverčiau Jūsų knygos ištrauką, kurią talpinsime sekančiame 

„Annaberger Annalen“ numery. 
Kaip toli esate pažengusi su knygos išleidimu? Ar turite kokių 

planų ją išleisti ir Vokietijoje? Koks bus tikslus knygos pavadini-
mas ir kokioje leidykloje bus išleista? Mes norime prie ištraukos 
priduoti visus knygos davinius, tad norėčiau iki metų pabaigos 
tiksliai žinoti.

Ar esate gavusi tų nuotraukų negatyvus, kuriuos pasiunčiau 
gegužės mėnesio vidury? Ar galima juos panaudoti? Ar Jums dr. 
A.Arbušauskaitė prisiuntė savo straipsnio kopiją apie Karaliau-
čiaus sritį archyvinių dokumentų šviesoje? Ten talpinta man ne-
žinomos nuotraukos, kurias irgi būtų gal galima panaudoti?

Su geriausiais linkėjimais Jums ir Jūsų vyrui
Arthur Hermann

*
1995.12.18, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama p. Peleckiene,
Jūsų knygą gavau prieš išvažiuojant į sanatoriją ir galėjau pa-
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siimti ir ten perskaityti. Tie žmonių likimai mane labai jaudino. 
Juk ir mano panašūs patyrimai, nes Lietuvos vokiečiams buvo 
lemtas panašus likimas. Vienas mano brolis mirė badu, kitas su-
sirgo, nes neturėjome galimybių nei vaistų gauti, nei gydytojų 
ieškoti. Bet kalbą mokant visgi buvo lengviau Lietuvoje išgy-
venti.

Ką tik grįžau iš sanatorijos. Mėginsiu rašyti Rautenberg lei-
dyklai ir pasiūlyti Jūsų knygą. Gal pavyks, jei rastume vertėją.

Su geriausiais linkėjimais švenčių proga. daug laimės ir darbo 
pripažinimo sekantiems metams.

Jūsų Arthur Hermann
Praeitą savaitgalį teko susipažinti su Zingeriu, Žydų muzie-

jaus vadovu. Jis norėtų sudaryti parodą apie „vilko vaikus“. Jam 
patariau susisiekti su Jumis.

*
1996.03.05, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama p. Peleckiene,
atleiskite, kad neatsakiau į Jūsų sausio mėn. laišką. Buvau 

išvykęs atostogų, o prieš tai ir po to teko būtiniausius reikalus 
atlikti. Dabar jau būsite gavusi ir „Annaberger Annalen“ pasku-
tinį numerį su ištrauka iš Jūsų knygos. Neseniai parašiau Rau-
tenbergo leidyklai su pasiūlymu įtraukti Jūsų leidinį į jų leidybą. 
Įdėjau tą vertimą iš „AA“, kad galėtų susipažinti. Pridaviau Jūsų 
antrašą, gal susigundys.

Aš tikrai negaliu išversti Jūsų knygos. Šį metą absoliučiai 
negaliu šalia mano dabartinių uždavinių ką nors naujo apsiimti. 
Visas jėgas turiu dabar dėti į evangelikų bažnyčios istorijos lei-
dimą. O šalia dar tenka ruošti naująjį „AA“ numerį bei prižiūrėti 
Lietuvių Kultūros Instituto biblioteką. Visa tai juk reikia atlikti 
šalia mano pragyvenimo darbo, taigi laisvalaikiu. Tad nepykite, 
kad neapsiimsiu versti.

Labai džiaugčiaus gavęs Jūsų knygos recenzijų kopijas, nes 
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čia aš prie jų neprieinu.
Su nuoširdžiais linkėjimais Jums ir Jūsų vyrui
Arthur Hermann

*
1996.06.29, Juodkrantė

Gerb. p. Silvija,
nežinau, ar Jūs pasinaudojote mano patarimu kreiptis į Ruth 

Kibelką Jums rūpimais klausimais. Bet ponas A. Hermanas man 
atsiuntė savo įžangą Jūsų knygai. Prisipažinsiu, ir aš, ir mano 
kolegos labai ta knyga susidomėjome. Deja, nepavyko jos rasti 
nė viename Klaipėdos knygyne. Todėl ir rašau Jums, klausdama, 
kaipgi įsigyti Jūsų knygą? Prašyčiau nepasididžiuoti ir kaip nors 
padėti mums gauti Jūsų knygą.

Su širdingiausiais linkėjimais
Arūnė Arbušauskaitė

*
Gerbiama, miela Silvija,
ačiū už knygas. Labai patiko. 
Atleiskit, kad neparašiau. Guliu Santariškių kardiochirurgi-

niam skyriuj. Čia susirgau gripu, komplikavosi sunkiu bronchitu. 
Mane suprasite – prastai rašau, nuo temperatūros tamsu aky-

se, greit plaka širdis.
Kai (jei) pasveiksiu, parašysiu kitaip.
Prof. Sirvydis sako, kad gal operuot širdį nereikia.
Linkėjimai p. Leonui.
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
1997.02.10

*
Miela Silvija,
siunčiu Jums velykinę dovanėlę – porą knygelių. Knygoj pa-
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žymėjau noveles, kurias norėčiau, kad perskaitytumėt.
Aš vis neatsigaunu nuo gentamicino. Viena gydytoja nugydė, 

kiti bando gydyti nuo nugydimo. Deja, nieko gero. Kiek geriau 
rytą, jei pamiegu. Popiet jau mėto į šalis, supa. Pažeidė vest. sis-
temą, klausą, širdį. 

Visi kūrybos planai jau nereikšmingi. 
Turbūt nepadėtų ir užsienio gydytojai.
Neturiu jėgų daugiau parašyt, tik atviruką. Gal kada paskam-

binsiu. Sudie
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
Linkėjimai Leonui
1997.03.24

*
1997.05.07, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama p. Peleckiene,
labai dėkui už šių metų „Varpų“ prisiuntimą ir ypač už gerą 

mano straipsnio redakciją. Labai gražiai jį paruošėte. Taip būsi-
me pagerbę Bobrowskį. Tebūnie lengva jam amžinybė.

(...)
Tai, ką rašo DittchenbÜhne, tereiškia, kad jie perdavė Jūsų 

knygą Rautenbergo leidyklai, pasiūlydami išversti. Ir aš jau bu-
vau tą patį šiai leidyklai siūlęs, bet ji net neatsakė. Tad neturi 
jokio intereso. Išvis nepaprastai sunku rasti leidėją. 

Atrodo, kad šį metą neatvažiuosiu į Lietuvą. Mūsų „Annaber-
ger Annalen“ tęsiame, žinoma, toliau ir praeitą numerį išleidome 
specialiai paminėdami pirmąją lietuvišką knygą. Dabar ruošiame 
numerį apie vokiečių okupaciją 1941-44 m. Ir mūsų problema ta 
pati. Atgarsis, bent čia, Vokietijoje, ne per didelis. Lietuvoje pa-
giria asmeniškai, bet irgi nei recenzijų, nei įvertinimų. Toks jau 
gyvenimas. Atlyginimo sulauksime kitame pasauly, bent pagal 
katalikišką supratimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Arthur Hermann
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*
Vilnius, 1997.11.09

Gerbiama p. Silvija Peleckiene,
kreipiuos į Jus su vienu prašymu. Mano pažįstamas vokietis 

Helmutas Kompas, neblogai mokantis lietuviškai, paprašė manęs 
surasti ir prisiųsti Jūsų knygelę „Sugriautų namų vaikai“. Aš šios 
knygelės ieškojau Vilniaus knygynuose, bet nesėkmingai. Jos ne-
bebuvo. Radau tik „Padovanok man edelveisą“. Ją nusipirkau ir 
susidomėjęs perskaičiau. Man pasirodė įdomus pats žanras „no-
veletė“. Tikiu, kad pas Jus dar yra užsilikę keletas egzempliorių 
knygelės „Sugriautų namų vaikai“. Pasiųskite šiuo adresu: (...). 

Tikėkim, kad Jūsų knygelė pasirodys vokiškai ir pagarsins ne 
tik autorę, bet ir Lietuvą.

Su nuoširdžia Jums pagarba ir geriausiais linkėjimais sėkmės 
kūryboje –

Algirdas Pocius

*
1997.11.17

Mieloji Silvele,
rašo Tavo draugė iš tylaus ir kuklaus Lietuvos kampelio, Salų, 

nuo Dviragio krantų. Iš visos širdies džiaugiuosi atsiųsta dovana 
– knyga „Padovanok man edelveisą“, karštai dėkoju už ją ir už 
laišką. Tu, mieloji, man padovanojai knygelę, kurios puslapiuo-
se tiek daug gero paslėpta, kuri sujaudina, pažadina geriausius 
jausmus. Man tai lyg gaivaus vėjelio gūsis, kuris kažką suvirpino 
krūtinėje, išjudino iš sustingimo, sujaudino, ašaras išspaudė. Kad 
mane, pilką kaimo pelytę kažkas ten, dideliuose miestuose prisi-
mena, kad aš kai kam tebesu brangi, gal kaip prisiminimas, o gal 
ir tokia, kokia esu dabar.

Visą vakarą skaičiau ir skaičiau, vis iš naujo, o Juozas klausi-
nėjo: „Ko tu ten verkšleni sofoj įsigūžus?“ O aš vėl ir vėl skaičiau 
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– lyg verčiau Tavo, o vietomis ir savo gyvenimo puslapius. Pri-
siminiau Tavo senuosius Tėvelių namus, kuriuose teko svečiuo-
tis, Tavo ūsuotą Tėvuką ir žvitrią Mamelę. Prisimenu ir mudvi, 
kokios buvome tomis dienomis – studentės praktikantės. Kokie 
skanūs buvo Tavo Tėtušio kepti bulviniai blynai ir kokia soti, 
ant gryno pieno virta Mamelės kakava. Taip ryškiai viską matau, 
lyg būtų tas buvę prieš kelis mėnesius. Tai senatvės požymis – ta 
ryški atmintis. Bet kaip gera, kai tie mieli vaizdai lyg gyvi stojasi 
akyse. O pažadino tuos vaizdus Tavo atsakymėliai – tos mielos, 
o Tau ir skausmingos gyvenimo akimirkos. Gilus žmogiškas su-
pratimas ir atjauta dvelkte dvelkia iš jų – apie Mamą, apie išsi-
skyrusį brolį, apie Tėtušį. Kaip gražiai pagerbei Mamytės atmini-
mą! Laiminga Tu – kad savy tiek gero atkapstai ir išreikšti moki.

Visi mano šeimos nariai skaitė noveletę „Nepaklusnus lai-
kas“. Kiekvienas joje rado taiklių žodžių apie save. O aš didžiuo-
juosi, kad tai apie mus, mano nelengvo gyvenimo kelią. Kaip 
jis tilpo į vieną knygos lapą? Kiek daug galima perskaityti tarp 
eilučių – gero ir sunkaus, mielo ir užmiršto, ir atgyjančio atmin-
tyje. Visada matykime, mieloji, tą dulkėtą vasaros kelią, kuriame 
mudvi dar susitiksime... Ačiū Tau, ačiū.

Laimingas Tu žmogus! Ir laiminga Tavo šeima, kad turi tokią 
namų dvasią.

Mes toliau miname savo kaimo kelius. Dirbu, tai galiu ir Do-
bilui padėti. Juozas dabar nieko, kruta. Kristutė gyvena gerai, 
šiuolaikiškai, turi mašiną, modernina senelio butą.

Linkėjimai Jums visiems. Bučiuoju –
Birutė (Kunevičiūtė-Mickevičienė)
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*
1997.11.20

Dėkoju už  spalio 25 d. laišką ir už knygas. Kokie Jūs visi 
gabūs! 

Kaip sekasi studijos sūnui?
„Varpuose“ bendradarbiauti neatsisakau; jei tik sugalvosiu ką 

įdomaus...
Jau skaitau Silvijos knygas. Labai įdomios! Kad ir trumpai, 

paminėsiu būtinai – gal „Tėviškės žiburiuose“ Kanadoje.
Gražių Kalėdų švenčių!
Nuoširdžiai – Alė Rūta

Silvija – Vilniaus universiteto lituanistė-
diplomantė. Tokią ją prisimena buvusi 
kurso draugė Birutė. 

Silvija – jaunoji pedagogė. 
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*
1997.12.05, Los Angeles
Dėkoju už knygas! „Edelveisą“ jau perskaičiau. Tikrai savito, 

gryno stiliaus ir švelnios nuotaikos turinio graži knyga. Malonus 
kūrybinis žygis!

Kalėdų ramybė, džiaugsmas ir šviesi viltis telydi Jus.
Sveikinu visą šeimą Švenčių ir N. Metų proga. linkiu daug 

sėkmingų metų dar išgyventi,
Petronėlė Orintaitė

*
Miela Silvija,
labai ačiū už knygą. Linkiu Jums ir toliau taip gražiai rašyti.
Aš, deja, mažai ką parašau. Taip nugydė vasarį mūsų daktarai, 

kad jau dešimtas mėnuo, kai vos paeinu. Nuo bronchito leido 
gentamiciną, išsyk po tris ampules ir sutrikdė pusiausvyrą. Nesa-
kė kokias dozes, nebūčiau sutikusi.

Taip buvo ligoninėj. Jau ir depresija puola. 
Tai taip nelinksmai gyvenu. Norėčiau šviesiau parašyti, bet 

būtų vaidyba.
Jūsų Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
1997.12.11

*
1998.02.07, Heidelberg, Deutschland

Gerbiama ponia Peleckiene,
neperskaitytų knygų šūsnis taip padidėjo, kad tik dabar priė-

jau prie Jūsų knygos. Gražios ir graudžios tos Jūsų noveletės, kai 
kurios jau gal ir per gražios. Pas mus jau tokių nerandama, nes 
apie gėrį ir vidinį grožį rašytojai nerašo ir žmonės neskaito. Todėl 
ir vaikams nieko negalime perduoti. Bijau, kad ir Lietuvoje dabar 
ne kitaip, nes televizijos pasaulis visur tas pats ir visur galioja tie 
patys dėsniai.
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(...)
Vasarai ruošiame lietuvišką studijų savaitę. Paskaitas laikys 

iškilūs Lietuvos mokslininkai. Sunkiau su dalyvių pritraukimu, 
nes išeivija mieliau važiuoja į Lietuvą pasižmonėti, nei čia pa-
doriai praleisti laiką. Tad gali iš to viso darbo išeiti net šnypštu-
kas. Išvis kartais atrodo, kad niekam čia nereikia to lituanistinio 
darbo, išskyrus porai, kurie tai daro savo malonumui (kaip ir aš). 
Jums šiuo atžvilgiu lengviau, nes visgi randate pripažinimo. O 
čia esi žmogus tik egzodas.

Su pagarba. Geriausių linkėjimų Judviejų darbuose,
Arthur Hermann

*
Vilnius, 2001.02.28

Miela Silvija,
ačiū už laišką, už kvietimą dalyvauti „Varpuose“.
Nuo to laiko, kai mirė brolis (00.11.24), nieko nerašau, nepie-

šiu. Negaliu. Brolis buvo man labai artimas, vienintelis, nors ir 
vyresnis. Tvirtas, lyriškas kartu, supratingas. Spalio 12 atsigulė į 
Klaipėdos m. ligoninę su infarktu. Gavo ten (reanimacijoj!) plau-
čių uždegimą. Klinikinė mirtis. Atgaivino. Paglobojo dabartinis 
Sveikatos ministras. Reabilitacijos centre lyg ir žiūrėjo (mano 
senas pažįstamas). Bet lyg ką pajaučiau, - nenorėjau, kad ten 
važiuotų. Priešpaskutinę dieną, lašinant kalio chloridą, sustojo 
širdis. Neatgaivino.

Mūsų kardiologai sako, kad negydė, o nugydė. Su Dievo valia 
galiu (ir reikia) sutikti, bet tik ne su gydytojų aplaidumu.

Prozą išdalinau. „Metuose“, kur buvo vasario nr., senokai pa-
rašytos. Ar teko skaityti? Kitos miniatiūros – „Litmeny“. Paren-
giau dvi knygas – poezijos ir prozos. Bet nežinia, kas spausdins. 
Ir – nėra jokio noro.

Jonas vakar atsiėmė „Varpus“. Abu dėkojam. Skaitysim.
Su gero linkėjimais –
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
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*
Miela Silvija,
siunčiu Jums (ir Leonui) puikią knygą. Man ir nedidelė kny-

gelė – knyga, jei gili.
Leono perskaičiau tik „Pasaulio pabaiga atidedama“, nes sku-

biai rengiu knygą (reikia atsilyginti už stipendiją). Viską rašau 
gulinti (ta sveikata!). Algirdą Mocių (knygos „Pasaulio pabaiga 
atidedama“ herojų – red.) daug metų pažinojau. Tokių kunigų 
daugiau nesutikau. 

Linkėjimai ir padėka Leonui.
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
2001.11.06

*
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas

Miela ir gerbiama Silvija,
vakar vakare pašto dėžutėje radau Jūsų „Vilties duris“. Tai 

naktį ir perskaičiau. Ir išgyventa, ir parašyta. Ačiū. Laikykitės, ir 
toliau taip laikykitės – su Migle, Niku ir knyga.

Pagarbiai
Valentinas Sventickas
Vilnius, 2002.VIII.30

*
Vilnius, 2002.08.30

Miela Silvija,
Ačiū už knygą. Kai karščiai nebekamuos, skaitysiu. Dabar – 

tik iškęst kaitrą ir smogą. Sunku, kai tokia vasara, lyg bausmė.
Sveikinu – ir atsitiesei, ir rašai.
Aš parengiau (žiemą) knygą – eil., novelės, miniatiūros. Ne-

žinau, kas išleis.
Būk laiminga –
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Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
P. S. Tie mano kūrinėliai „Metuose“ parašyti anksčiau, kai 

buvau stipresnė.
Nieko nenoriu ir negaliu skaityti – nesusikaupiu. Ir nuo men-

kos įtampos širdis pašoka iki 120. Nesinori antro infarkto. Kiek 
galiu, saugausi. Gydytojai bejėgiai, net nežino, ką daryti, kaip 
padėti. Gelbsčiuosi gudobele, valokardinu, kai kuriais homeopa-
tiniais vaistais – jie bent nepakenkia.

Pavasarį mačiau pro langą alyvų žydėjimą. Ant mano palan-
gės „sodas“ gražiai žaliuoja. 

Žiemą vėl perskaičiau Paskalį, Šv. Augustiną, japonų poetus 
ir kt.

Linkėjimai p. Leonui.
Beje, „Varpų“ neradom Vilniuj, turbūt greit išpirko. D.

*
Gerb. p. Silvija,
esu maloniai nustebintas, gavęs Jūsų laišką su gražiai dedi-

kuota knyga. Dėkoju senoviškai bučiuodamas ją parašiusią ran-
kelę.

Kas galėjo pagalvoti, kad tą vakarą, po pasižmonėjimo Ra-
šytojų sąjungoje, toje, galima tarti, banalioje kelionėje namo Jus 
ir Jūsų artimuosius ištiks šitas lemties išbandymas. Visi žinome, 
kokia trapi ir nenuspėjama riba tarp gyvenimo ir jį tykančio atsi-
tiktinumo. Bet visi jo fundamentalią prasmę pradedame suvokti 
tik tada, kai ji ištinka.

Bene pirmoji patirtis – kodėl?.. Taip ištinka, bet kodėl?.. Ko-
dėl mane? Kodėl kaip tik šis momentas, žingsnis, vingis buvo 
lemtingas? Ir tik paskui ateina esminis, bent man taip buvo, su-
pratimas, kad tai tik retorinis klausimas...

Savo „grašį“ čia įkišau todėl, kad ir man teko tai patirti. Tiesa, 
labai seniai, 1947 m. Išskridau iš virstančio sunkvežimio, vos 
porą kilometrų nutolus nuo tėviškės. Su deformuotu stuburu, su-
laužyta ranka, gerokai nunerta nuo veido oda buvau tėvo ratais 
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atbarškintas į Alytų. Tik vakare sulaukęs garsaus to meto dzū-
kų daktaro Kudirkos, buvau išvarytas namo – atseit, kokie čia 
rentgenai, nikstelėjus ar apsibrozdinus dera ir pakentėti. Paskui 
beveik mėnesį gulėjau namie ir žiūrėjau į lubas, kratas darančių 
kareivių vis paklausiamas, ar nesu sužeistas miškinis. Tik jau pa-
stovėdamas ant kojų nusigavau į Vilnių, bet jau nedaug ką buvo 
galima „taisyti“. Ką galėjo, pataisė jaunystė...

Gal po dvidešimties metų kažkokia proga su tuo daktaru šnek-
telėjau ta tema. Gal nereikėjo, bet... Jis, žinoma, neprisiminė to, o 
ir negalėjo prisiminti. Prisiminiau aš, kad mums tada belaukiant 
to daktaro, vis aiškino, kad jis užimtas, operuoja įmestos grana-
tos sudarkytą ištisą šeimą... Ką gi, kiekvieno žmogaus ištvermė, 
jėgos nėra begalinės.

Džiaugiuos, kad Jūs išlaikėte – ir fiziologiškai, ir dvasiškai – 
šį lemties akibrokštą. Kad buvo šalia daug žmonių, gelbstinčių ir 
palaikančių. Tai didelė atrama visiems, galintiems atsidurti pana-
šioje situacijoje. Ir ne tik atsilaikėte, bet pavertėte tai gyvenimo 
apmąstymu. Žinoma, tai kuriančiojo privilegija. Bet juk kiekvie-
nas gali pagalvoti, kad vienokiu ar kitokiu mastu tai įmanoma ir 
jam.

Suprantama, kad pirmiausia visa tai prasiveržė lyrinėmis im-
presijomis, emocijomis. Turėtų ateiti laikas, kad šitie pergyve-
nimai taptų prielaida dar esmingesniam sąlyčiui su žmogiškojo 
gyvenimo mįslėmis...

Linkiu Jums sėkmės šiame kelyje, nes ir jame yra savo grės-
mių, savų pavojų.

Su pagarba
Alfonsas Maldonis
Vilnius, 2002.09.13



118

*
Kaunas, 2002.11.21

Brangi Silvele!
Migle, Miglele, ponia Silvija, Niko žmonele!
Ach, Tu mano mieliausia! Kokią nuostabią staigmeną Tu ir 

Leonas padarėte man! Tai puikiausia dovana mano Kristutės gi-
mimo dienai (kaip tik 21 d.).

Ryte prarijau tuos kietus baltus puslapius, gyvenau su Tavimi 
ir Tavuoju panašiais jausmais ir nuotaikų blyksniais. Jei prisi-
meni mane jauną, tai gal ir neabejosi, kad sugebu nors šiek tiek 
suprasti kitų jausmus, nuotaikas, tą nenusakomą pajautų plazde-
nimą, blyksnių (lyg saulės žaismo) kaitą, blyksėjimą, gyvybę. O 
nauji žodžiai, iš kur jie? Kaip Tu uodei orą  po ilgų ilgų pala-
tos dienų ir naktų? Ach, pavydžiu Tau, mieloji, nuostabų dalyką 
parašei! Laiminga esi, kad taip gali. Dievo šviesa šviečia Tau 
rašytojos kelią, vedžioja Tavo ranką, padeda rasti žodžius, kurie 
gali perteikti tą nežemišką plazdenimą. Ateini į literatūros gyve-
nimą, į savo antrąjį gyvenimą, o ateiti, pasirodo, ne kojų reikia, 
o širdies, neramios, iškentusios viską ir geros. Sėkmingo kelio, 
tešviečia Tavoji kelrodė žvaigždė. 

O aš labai skaudžiai jaučiuosi, nuėjusi nuo scenos. Mokyklo-
je, už stalelio kabinete, kiekvieną dieną tarsi patikrindavau save 
ir iš paskutiniųjų kartais stengdavausi dvasiškai išsitiesti, nesu-
gniužti, jaustis reikalinga. Kaip tai yra žmogui svarbu! Dabar, 
kai sėdžiu viena neveikime, šituos dalykus dar skaudžiau jaučiu 
ir suprantu. Bet negrįš jau tos dienos. 

Ačiū Jums abiems, kad nepamirštate.
Sveikatos, sveikatos Tau, brangioji! Bučiuoju Birutė (Kunevi-

čiūtė-Mickevičienė)



119

*
Vilnius, 2003.09.06

Miela Silvija,
tik dabar susiruošiau išryškinti nuotraukas. Jas ir siunčiu, gal 

bus įdomu. Šįmet buvau aptingusi ir todėl labai mažai nuotraukų.
Kelionė iš Nidos į namus buvo ilga ir varginanti. Iki Babtų 

pliaupė lietus. O namuose radau krūvas sąskaitų: kam batukai, 
kam kailinukai, mokslo reikmenys ir t. t. Iš karto reikėjo rūpin-
tis maisto gaminimu, tvarkos ir švaros palaikymu. Todėl jau nuo 
pirmos dienos teko pasinerti į visus tuos buitinius rūpesčius, ir 
pasidarė gaila Nidos.

Dar labai man ausyse skamba, Silvija, Tavo jaunatviškas juo-
kas. Labai dėkinga už bičiulystę. Grįžus teko lankytis svečiuose 
pas savo bendraamžius. Man pasirodė ir jų pokalbiai neįdomūs, o 
dar rankos išsukinėtos artrito, prastai sudėti dantų protezai paliko 
liūdną vaizdą. Bet, deja, tokia yra realybė. Senatvė – nelinksma 
gatvė!

Buvo užėję Griša ir Olė Kanovičiai. Ruošiau jiems košeri-
nį maistą (trijų rūšių žuvies), o, pasirodo, jie jau pradėję valgyti 
mėsą. Jie skundėsi, kad oras jiems buvo Nidoje nekoks.

Mudu su Algimantu labai dažnai važiuojame į Pasakiškių kai-
mą už Antavilių pas anūkę Ievą ir proanūkius. Šiuo metu žurnale 
„Stilius plius“ 3 numeryje įdėta nuotrauka mūsų dukters Eglės su 
proanūke Kotryna. Jei teks tą nuotrauką matyti, tai bus aišku, ko-
dėl mudu taip jais džiaugiamės. Kai Kotryna, tokiomis akytėmis 
žiūrėdama į Algimantą, sako: „Seneli, neišvažiuok. Jei išvažiuo-
si, man bus labai liūdna“, - tie jos žodeliai ir akys ištirpina visus 
širdies ledus.

Algimantas, deja, neatvažiuos į Šiaulius, nes 16 dieną guluosi 
į ligoninę ir 17 d. man operuos kojos venas. Labai bijau opera-
cijos.

Dar sykį dėkoju už Nidos draugystę,
Sigita (Baltakienė)
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*
2004.IV.27

Miela Silvija,
tikėjausi pasimatyti ketvirtadienį, per „Varpų“ pristatymą. 

Deja, pasimatymas neįvyko. Pirmadienį ir ketvirtadienį lankau 
baseiną. Man tai labai svarbu, todėl nusiminiau, kai sužinojau, 
kad susitikimas 15, o ne 17 val. Kaip tik tuo metu plaukioju. 
Buvau užsisakiusi 17 val. taksi ir jau rengiausi važiuoti, kai Al-
gimantas paskambino ir pranešė, kad vakaras jau baigėsi ir kad 
Tavęs nėra. Tad teliko nuvažiuoti paimti Algimantą ir kaimyną 
Joną Mikelinską su visom dovanom ir parvežti juos namo.

Šiaip Rašytojų klube beveik nesilankau. Tuo laiku kaifuoju 
namuose, likusi viena. Nors šį mėnesį klube teko būti net du sy-

Petro Palilionio nuotraukoje: Atsisveikinimas su Nida „Urbo kalno“ kavinukėje. Iš 
kairės: Leonas Peleckis-Kaktavičius, Silvija Peleckienė, Sigita ir Algimantas Baltakiai, 

Grigorijus Kanovičius, Petras Palilionis. 2002 m. rugpjūčio 14 d.
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kius. Kvietė poetės Vilijos Šulcaitės dukros. Ėjau be didelio noro. 
Vilija buvo sena Algimanto pažįstama, jo bendradarbė. Jos kūry-
bos nesiimu vertinti, anksčiau jaudino tik vienas kitas jos eilėraš-
tis. O vakaro metu buvo skaitomi eilėraščiai, parašyti vienumoj 
prieš mirtį, jai jau rimtai sergant, kai žmogus nori kažką pasakyti, 
čia jau nei suvaidinsi, nei sumeluosi. Geras vakaras, negalėjau 
sulaikyti ašarų. O antras kartas, kai ėjau į Lomsargytės-Pukienės 
knygos „Dita“ pristatymą. Knyga man nepaprastai patiko. Paži-
nojau autorę iš vaikystės. Mūsų ir mamos buvo pažįstamos. Man 
toje knygoje viskas pažįstama, artima. Puikiai parašyta. Jei turėsi 
laiko, paskaityk. Silvija (toks jos vardas) buvo truputėlį už mane 
vyresnė ir mokėsi Kauno VI „būdoj“. Žinojau, kad ją, mokslei-
vę, buvo labai įsimylėjęs Churginas. Ne kartą esu mačiusi juos 
vaikščiojant kartu. Man buvo labai smalsu. Įdomu ir tai, kad ji 
rašė ne spaudai, o savo anūkams, vaikams ir tik paskatinta kitų 
ryžosi viešai spausdinti savo prisiminimus.

O šiaip, mieloji Silvija, neturiu aš jokios artimos draugės ir 
man to visai nereikia. Daug kur esu kviečiama, bet jau daugelis 
dalykų tampa nebeįdomūs. Gyvenimas traukiasi kaip Šagrenės 
oda ir vis daugiau dalykų išbrauki iš savo gyvenimo. Laiminga 
jaučiuosi, kai turiu ką skaityti. Šiuo metu net kelios knygos lau-
kia savo eilės. Padovanojo savo paskutines knygas J. Mikelins-
kas, R. Lankauskas, V. Kukulas, O. Baliukonė ir t. t.

Kažkada mėgau epistoliarinį žanrą ir nemėgau telefono, o da-
bar nemėgstu nei telefono, nei laiškų rašymo. Neseniai teko rašy-
ti laišką Alai Kirejevai (Rob. Roždestvenskio žmonai) rusiškai. 
Po R. R. mirties ji leidžia jo knygas, kasetes, rengia jo kūrybos 
vakarus ir jo kolekcijos parodas. Jis kolekcionavo senas litografi-
jas – viską apie senąją Maskvą. Ala per įvairius žmones atsiunčia 
mums daug jo knygų. Labai sunku buvo rašyti rusiškai. Anksčiau 
klaidas man ištaisydavo Griša Kanovičius, o dabar teko rašyti su 
žodyno ir Algimanto pagalba.

Retkarčiais nueiname į kokią parodą. Neseniai lankėmės Sau-
kų parodoj. Jau ir jų sūnus Martynas eina tėvo pramintu siurrea-
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lizmo keliu. Dabar jau pradėjau nemėgti to stiliaus. Lyg atsvara 
jų siurrealizmui – Nomedos Sausienės (beje, poetės Meilės Ku-
darauskaitės dukros) tapyti alijošiai.

Dar teko būti Verkių rūmuose. Ten vyko Mons. Vasiliausko 
labdaros fondo vakaras, surengtas jo 82 metinių proga. mini kon-
certas, prisiminimų epizodai. Vakaras kaip vakaras, bet sužavėjo 
aplink esanti gamta. Verkių rūmai nepaprastai gražioje vietoje. 
Dar medžiai buvo pilki, bet pakalnės mėlynavo nuo žibučių. 
Nuostabi panorama. Manau, kad šitų pasižmonėjimų man (tik ne 
Algimantui!) užteks iki rudens.

Deja, „gyvenimą paįvairina“ draugų ir pažįstamų mirtys ir 
laidotuvės. Kai su Algiu apsilankome kapinėse, ant to mums ar-
timo kalnelio – vien tik pažįstami. Jau mirusieji skaičiumi lenkia 
gyvuosius.

O šiaip nebūna savaitės, kad nenuvažiuotume pas anūkę Ievą, 
už miesto, į mišką, į jos vienkiemį. Ten mums labai jauku ir gera. 
Ten yra šuo, katinas, dvi vištos ir du mūsų proanūkiai.

Derėtų padėkoti Leonui už rašinį apie vasaras su mumis. Pa-
sakojom anekdotus apie kitus, o dabar ir patys tapom anekdotų 
dalyviai. Ačiū, kad priimate tokius, kokie esame. „Varpai“ tikrai 
įdomūs. Ir ne dėl to, kad čia rašoma apie mus. Malonu, kad ir 
Tu, Silvija, nepadedi plunksnos, kad judu su Leonu leidžiate tokį 
įdomų almanachą.

Jeigu ne Algimantas, tai aš ramiai sau snausčiau pusnynuos 
(kaip tam S. Nėries eilėraštyje), bet kur tu čia pasnausi su tokiu 
Baltakiu! Jau spėjo užsisakyti kelialapį į Nidą. Gal ir pasimaty-
sime!

Iki
Sigita (Baltakienė)
P. S. Vakar vakare buvo Arv. Juozaitis, rekomendavo pažiūrėti 

daugiaserijinį filmą – Dostojevskio „Idiotą“. Rodo per Vilniaus 
televiziją. Labai geri aktoriai, pernai pastatytas. A. Juozaitis „ser-
ga“ Dostojevskiu. Vakar 9 val. vakaro kaip tik rodė pirmąją seri-
ją. Berods, rodys dvi savaites. S.
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*
2004.05.04
Silvija,
siunčiu apie „Varpus“ iš naujojo „Nemuno“. Gal neskaitėte?
„Varpų“ neturim, nežinom, kur juos Vilniuj gauti.
Jau tikras pavasaris ir Vilniuj – žydi forsitijos, tulpės. Ir dan-

gus pavasariškai šviesus. Į priešais esantį skverą sulėkė paukšte-
liai, gieda, gražu. Bet tai ne tėviškė. 

Prie miesto nepripratau. Savo kalėjime paruošiau eilėraščių 
knygelę. Tik kas ją išleis?..

Silvija, kai norėsi ir galėsi, parašyk apie save. Kokia sveikata, 
ką rašai? Lauksiu.

Linkėjimai Leonui
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)

*
Silvija,
Siunčiu žadėtą knygą. Ir – kiek nuotraukų.
Piešinius reikia parinkti. Deja, turiu gulėti, nes smegenų su-

krėtimas. Gana rimta. Jau trečias. Užkliūnu už knygų. Jų ant 
grindų neturėtų būti.

Tokie orai man geri, - nekaitra, netvanku.
Lik sveika, Silvija.
Danutė (Žilaitytė-Juškaitienė)
2004.08.24
Užrašai ant nuotraukų:
Kitoj gatvės pusėj – buvusio dvaro sodas. Ten daug medžių, 

jauku, mažai žmonių. Forsitijos, alyvos peržydėjo. Senas, nušiu-
ręs sargo namelis man patinka. Sode nebuvau jau 4 metai;

Kitoj namo pusėj irgi daug žalumos. Į sausą pušies viršūnę 
sutupia varnos. Man patinka, ypač, kai šviečia pilnatis;

Mano darželis ant palangės. Nematyti alijošiaus, kaktusų, ci-
klameno. Kičiniai (?) drugiai primena tėviškės pievų drugius;

Kambarėlio kampelis. Aguona, kaštonai, gilės, plunksna (var-
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nos?) iš Veliuonos, akmenėliai, kitos plunksnos (dovanotos) ža-
dina prisiminimus ir ilgesį.

*
Mielieji,
Šviesių Šv. Kalėdų, ramių, viltingų, kūrybingų Naujų Metų! 

Būkit laimingi!
Danutė, Jonas (Juškaičiai)
Vilnius, 2004, gruodis
Dėkojame už sveikinimą, knygą.
Mano ir Jono knygos pasirodys greit po N. Metų. Atsiųsim. 

Mano – eilės “Akimirkos”, Jono – poezijos vertimai. Kiek nuvy-
lė leidyklos, uždelsė. Bet geriau vėliau negu nieko… D.

*
2005.VIII.12

Miela Silvija,
kiek kartų buvome kartu, visuomet mes išvažiuodavome pir-

mi, palikdami Jus. O šį kartą Jūs palikote mus pirmi. Tą vakarą 
buvo liūdna ir nesmagu. Nejaukumo nuotaiką stiprino ir mūsų 
įspūdžiai iš Palangos. Mus pakvietė su nakvyne mano pusseserė, 
kuri turi namą Birutės gatvėje. Mes su Algimantu buvome Palan-
goje prieš 6 metus, todėl susigundėme. Įdomu buvo pasimatyti su 
giminėm. Neatpažįstama tapo Basanavičiaus gatvė. Kaštonai gal 
ir užaugs, bet pati gatvė gerokai pakelta. Namai šonuose visiškai 
sumažėję. Viskas paliko balagano įspūdį. Dominuoja milžiniškas 
King Kongas, man tai tartum Palangos simbolis. Rašytojų vila 
visai nustekenta, aplink šiukšlės ir žolės ligi juosmens. Niekas 
negyvena, pati vila užrakinta, užkalta.

Nesinorėjo likti ir, pasisvečiavę kelias valandas, skubinome 
grįžti į savąją Nidą.

Gaila, kad vanduo dar šaltas. Matėsi, kad Nidoje nekaip jau-
teisi. Bandyk savo bronchitą gydytis liaudiškom priemonėm. Su-
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prantu ir užjaučiu Tave, man pernai buvo taip, kai prieš akis buvo 
operacija, o už nugaros infarktas. Bet laikykimės! Linkėjimai iš 
Nidos 

Sigita (Baltakienė)

*
2005.IX.20, Čikaga

Gerbiama p. Silvija,
ačiū už tokią netikėtą ir labai malonią staigmeną. Mano dar-

bai sulaukė gražaus atspindžio Jūsų novelečių žodžiuose. Ačiū 
dar kartą.

Širdingai,
Vytautas (Osvaldas Virkau)

*
2006.08.23

Mieloji Silvija,
siunčiu nuotraukas, kurios yra labai jau nekokybiškos. Nusto-

jau domėtis fotografija. Labai gundausi įsigyti kompiuterį. Žadu 
lankyti atitinkamus kursus, kad išmokčiau naudotis kompiuteriu, 
gal tada ir susigundysiu. 

Pamažu Vilnius įtraukia į savo pramogų ir susitikimų sūkurį.
Linkėjimai p. Leonui,
Sigita (Baltakienė)
p. s.  Linkėjimų siunčia ir Algimantas

*
2007.08.06

Labas, miela Silvija,
atvažiavę į Nidą, pasigedome Jūsų. Jau buvau įpratusi rasti 

tuos pačius žmones, tuos pačius išklibusius baldus ir viską, kas 
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yra Nidoj. Nida man tuo ir žavi, kad čia beveik niekas nesikeičia. 
Ir uoste, ir centre viskas tas pats ir rodos, kad žmonės, kurie sėdi 
prie staliukų kavinėse, sėdi net nepakilę, o praėjo jau visi metai. 
Vėliau sužinojau, kad jau buvote kitu laiku. Gal oras Jums buvo 
šiltesnis? Mums šįmet kaip tik gerai vėsesnis oras. Daugiau ener-
gijos vaikščioti, nors nežmoniškai puola uodai. Jų niekada tiek 
nebuvo. Be to, vyksta jubiliejinė regata – bus į ką paganyti akis.

Per tuos metus daug visko įvyko. Svarbiausia – Algimanto 
liga. Buvo nevilties ir vilties, apatijos ir pakilimų. Viską vaini-
kavo plaučių uždegimas ir ligoninė. Šiuo metu liga stabilizavosi. 
Dabar svarbiausia atgauti jėgas.

O gyvenimas eina savo vaga. Tamsius periodus pakeičia švie-
sesni. Susilaukėme dar dviejų proanūkių. Algimantas netikėtai 
išlošė teleloto automobilį. Bet kartu netekome daug draugų, pa-
žįstamų, giminaičių.

(...) 
Visuomet prisiminsiu Silviją su lazda ir be lazdos ir skardų 

Tavo juoką.
Turėjai pamatyti, kokios nuostabios Nidoj hortenzijos. Viso-

kiausių spalvų – nuo rožinių iki mėlynų. Jos šiais metais kaip 
niekad gražios, matyt, joms labai tinka šiemetinis klimatas.

Tikiuosi, kad mes su Tavim dar susitiksime. Jei ne Nidoj, tai 
Vilniuje.

Sigita (Baltakienė)

*
2009.05.12, Čikaga (el. p.)

Miela Silvija,
vakar gavau „Laukianti stebuklo“. Labai ačiū už tokią gražią 

staigmeną. Kai ką jau ir perskaičiau. Viskas atrodo labai papras-
ta, bet pasirodo ne, - vežuosi kartu į kaimą. Tos noveletės lyg 
kokie japoniški prozos haiku, jei japonai tokius rašytų. Turi savo 
ritmą nuo pradžios iki galo: pastebimai prasideda ilgesniu saki-



127

niu ir baigiasi vienu, kartais keliais trumpais žodžiais, ir viskas, 
kas norėta pasakyti, pasakyta. Na, o pats leidinio viršelis – tikras 
stebuklas.

Gražios vasaros,
Vytautas (Osvaldas Virkau)

*
2009.11.29 (el. p.)

Dėkojame už liūdną katinėlį.
Lapkričio mėnuo pats niūriausias ir tamsiausias. Lapkričio 

pati paskutinė diena yra mano tikroji gimimo diena. Tik jos ne-
švenčiu. Kai ant kupros tokia metų našta, kad nėra dėl ko džiaug-
tis. Mes abu sparčiai senstame, tai labai matosi ant mūsų proanū-
kių. Stengiamės vienas kitą palaikyti, paremti. Algimantas šiuo 
metu nevažinėja mašina, tai jam liūdniau. Daug skaitome, reko-
menduodami vienas kitam ką paskaityti. Aš dar lankau baseiną, 
man – visa namų ruoša, o dabar dar prisidėjo kompiuteris. Labai 
mėgstu dėlioti pasjansus. Kartais prasėdžiu iki vidurnakčio. Al-
gimantas turi savo el. p.; tik kol kas techniškai viską atlikti tenka 
man, vis žada prisėsti, bet kol kas tuo viskas ir baigiasi.

Linkėjimai nuo Algimanto
Sigita (Baltakienė)
- - - 
Viską peržiūrėjau. Labai ačiū. Dar jaučiuosi naujokė ir ne vis-

kas gerai išeina. Būna dar daug klaidų.
Nemanau, kad visiems viskas iš karto gerai gaunasi. Vis dėlto 

man 76 metai. Ir rankos sugrubę, ir reakcija ne jaunuolės.
Dar kartą ačiū už gražias gėles ir pajuokavimus.
Labanaktis
Sigita
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*
2009.12.06 (el. p.)
Tikriausiai padorūs žmonės šiuo metu eina į bažnyčią. O aš su 

puodeliu kavos sėdau prie kompiuterio.
Nesugebu sau normaliai atsakyti į klausimą, ar tikiu Dievą. 

Stengiuos elgtis taip, tarsi Dievas egzistuotų.
Stengiuos elgtis kuo padoriau. Kartais kankinuosi nuo tam 

tikros religijai būdingos baimės ir visiškai nesidžiaugiu jos tei-
kiama viltimi.

Algimantas ruošiasi eiti į savo tradicinė kavinę, kur susitiks 
su savo draugais. O aš dar nežinau; gal į kapus uždegti žvakelės 
ant sūnaus kapo? Sausio pirmą dieną bus jau dešimt metų, kai jo 
nėra. 

O gal eisiu į mugę pirkti Kalėdinių dovanų, o gal liksiu na-
muose? Dar neapsisprendžiau. Dabar taip anksti temsta. Su am-
žiumi siaurėja intelektiniai ir kultūriniai interesai.

Puikiai suprantu, kad laiko liko labai nedaug. Todėl nors pa-
kvietimų gauname nemažai, vengiame dalyvauti. Tik su retom 
išimtim. Sulaukus mūsų amžiaus, visai natūralu į pasaulį žvelgti 
iš šalies. Tegul jaunesni šoka ambicijų, konkurencijos, geidulių 
bei kitus šokius...

Šiandien „Bėdų turguje“ Algimantas gelbės savo kraštietę, 
tragiško likimo moterį. Nors aš į visus tuos reikalus žiūriu labai 
skeptiškai. Gyvenimą galima laikyti dovana arba našta.

Sigita (Baltakienė)
p. s. Bandysiu persiųsti paskutinį G. G. Marques laišką.
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*
Silvele ir Leonai,
Dar nematykite manęs, mūsų Gerieji Draugai, nueinančios 

šiuo žiemos keliu ten, iš kur negrįžtama... Jūsų, literatų, uosle, 
nuojauta aš labai tikiu.

Su Šv. Kalėdomis ir Naujais 2014 m. mūsų visų gyvenime. 
Ką jie atneš?

Birutė (Kunevičiūtė-Mickevičienė)
Kaunas, 2013.12.16

*
2021.10.18 (el. p.)
Laba diena,
esu Rūta Matimaitytė, Lietuvos istorijos instituto doktorantė, 

rengianti disertaciją apie vilko vaikus. Rytoj būsiu Šiauliuose 
ir norėčiau Jus pakviesti susitikti kavos ir pasikalbėti apie Jūsų 
knygą apie vilko vaikus.

Būčiau dėkinga ir laiminga, jei rastumėte laiko susitikimui.
Pagarbiai
Rūta Matimaitytė
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NOVELEČIŲ IR KITŲ PROZOS 
KŪRINIŲ PUBLIKACIJOS  
LAIKRAŠČIUOSE, 
ŽURNALUOSE, 
ALMANACHUOSE

VARPAI-1997 (11)
Židinys
Ryšulėlis
Allons I‘enfants!..
Laisvės dangus
Tik dėdė
Ponios eina!
Rudens dvasia
Lašelis kantrybės slegiančioje tamsoje
Du pasauliai

LITERATŪRA IR MENAS
2000, birželio 30
Tulė ir Džiulė
Atostogos
Akmenėja
Laimingo gyvenimo muzika

ŪKININKO PATARĖJAS (KULTŪROS psl.)
2001, gruodžio 13
Akistata (noveletė su Viktoro Rudžiansko įž. ž. apie naują 
knygą)

XXI AMŽIUS
2002, rugsėjo 18
(ištraukos iš novelečių romano „Vilties durys“)
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Malda
Virsmas
Vilties durys

SVEIKATA IR GROŽIS (dienraščio 
„LIETUVOS  ŽINIOS“ žurnalas) 2003, nr.12
Tekstas „Ateiti prie jūros privalai pats“
ir ištrauka iš novelečių romano „Vilties durys“

VARPAI-2004 (18)
Seni gabaliukai
Paskutinė gervuogė
Kvietimas
Laukimas
Julatė
Išpažintis
Gėrimas
Kryžkelėje
Akimirkos dovana
Erezija

NEMUNAS
2004, birželio 3
Akistata
Lūkestis
Pirtis
Laiko staltiesė
Kita meilė

LIETUVOS BAJORAS-2005
Fin de siecle!?
Už grogą
Dar
Ant to paties suolelio su balta skarele
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Sibilės sapnai
Palikimas

VARPAI-2009
Čeverykai
Pelenai
Nepaklausė
Saugo
Laukianti stebuklo
Pažadas
Vėjūnė
Vizija
Suplazdėjo

BALTIJA-2011
Nukapsėjo
Allons I‘enfants!..

NEMUNAS
2012, birželio 14
Prabudimas
Dovana
Vizijos
Palaima
Viltis
Patikėjo
Pakvipo
Tyla
Pamoka

VARPAI-2012
Liūdesio krikštas
Kai prabils
Šviesa
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Užsivėrė
Akimirkos gyvenimas
Nežinoti
Sargystė
Prisikelia
Kalnas

LIETUVOS BAJORAS-2012
Rauda
Labas, Pupa!
Susitikimas
Priesaika
Pažinimas
Ieškojimas
Esatis
Miškuolė
Kelionė

NEMUNAS
2013, rugsėjo 5
Šviesa
Ugnis
Paslaptis
Rauda
Šokis
Pasiklydusi laike
Išpažintis

NEMUNAS
2015, kovo 5
Prisiminimų kančia
Dulkė
Žiūrėjimas pasmerkto paukščio akimis
Palikimas



135

VARPAI-2017 (37)
Likimo klaida (romano fragmentai)

NAUJOJI ROMUVA, 2018, nr.1
Pasmerkti
Viltis
Sugrįžo
Laukia
Kodėl?
Babaužis
Atradimas
Sala

BALTIJA-2019
Tikisi
Kodėl?
Palėpė
Piemenaitė
Sulaukė
Gyvena
Išėjo

LIETUVOS BAJORAS-2019
Kova
Lietus
Palėpė
Medis
Surado
Sutiko
Kartu
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PUBLICISTIKA, ESĖ

XXI AMŽIUS
1995, gegužės 5
Viena dideliame pasaulyje
(iš spaudai rengiamos knygos „Sugriautų namų vaikai“)

LIETUVOS AIDAS
1995, gegužės 6
„Išlipk Tauragėje“
(iš spaudai rengiamos knygos „Sugriautų namų vaikai“)

APŽVALGA
1995.05.26-06.01
Tik kryželis ir baltas sniegas
(iš spaudai rengiamos knygos „Sugriautų namų vaikai“)

KLAIPĖDA
1995, birželio 28
Ulėsius
(iš spaudai rengiamos knygos „Sugriautų namų vaikai“)

ŠIAULIŲ NAUJIENOS
1995, rugpjūčio 5
Antroji gimimo diena – vasario šešioliktoji
(iš spaudai rengiamos knygos „Sugriautų namų vaikai“)

ANNABERGER ANNALEN (Deutschland), 1995, nr.3
(ištrauka iš knygos „Sugriautų namų vaikai“, vertė 
almanacho redaktorius Arthur Hermann)

LIETUVOS AIDAS
1996.01.06-09
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Tą rytą danguje pasirodė penkiakampė žvaigždė
(iš knygos „Sugriautų namų vaikai“)

DIRVA (JAV)
1996, vasario 8
Ponia iš Lietuvos
(su redakcijos įžanginiu žodžiu „Vilko vaikai“ –
apie knygą ir autorę)

VARPAI-1991
Žmogus, kurį tebelaikau karalium

VARPAI-1998 (12)
„Varpų“ premijos laureatams – vertingos dovanos
Varpininkai ilgiausių metų linkėjo poetui, o Bernardas
Brazdžionis – „Varpams“

VARPAI-1999 (13)
Kražių kolegija
Pirmasis atnaujintų „Varpų“ jubiliejus

VARPAI-2000 (14)
Rašyti „Pono Tado“ antrąją dalį Adomą Mickevičių
ragino ir šiaulėniškis Pranciškus Šemeta
Penktą kartą Vilniuje
Jubiliejinės parodos, vakaras

VARPAI-2001 (15)
Baltųjų rožių šviesa. Šatrijos Raganos švietėjiška 
ir labdaringa veikla
Paskutinis XX amžiuje „Varpų“ vakaras

VARPAI-2002 (16)
Ar šiandien reikalingas Daukantas?
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Ką slėpė K. Varnelio „paslaptingasis mazgas“?

VARPAI-2003 (17)
Šešiasdešimtmečio išvakarėse – magistro darbas

VARPAI-2006 (20)
„Varpų“ vakarai su Algimantu Baltakiu

LIETUVOS BAJORAS-2006 (11)
Laisvės karžygė

VARPAI-2006 (21)
Tėviškės dulkės brangiausios 
Provincijos biblioteką remia pasaulinio garso dailininkas
Šiauliečiams Justinas Marcinkevičius dovanojo atlaidus

VARPAI-2007 (22)
Jubiliejinis vakaras

LIETUVOS BAJORAS-2007 (12)
Rašytojas giminės įpareigojimą įvykdė garbingai

NEMUNAS, 2007.01.04-10
Būkime verti savo protėvių

VARPAI-2009 (24)
Naujas literatūrinis žurnalas vaikams

VARPAI-2010 (25)
Vienybės medyje – ir varpininkai
Garbės ženklai – kultūros žmonėms

LIETUVOS BAJORAS-2011 (17)
„Tu Marcelius eris“
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LIETUVOS BAJORAS-2013 (19)
Vivorum oportet meminisse

LIETUVOS BAJORAS-2014 (20)
Tarnauti žmonių labui

VARPAI-2015 (32)
Greimas arti ir toli
Rugsėjo svečiai jubiliejaus išvakarėse
Buvimo spinduliai
Redakcijos kolegijos nariui – šviesuolio nominacija

LIETUVOS BAJORAS-2015 (21)
„Uždirbta pasauly šlovė“

LIETUVOS BAJORAS-2016 (22)
Bajoro odė Antakalniui

LIETUVOS BAJORAS-2017 (23)
„Nupink man vainiką iš laukinių dobilų...“

VARPAI-2017 (36)
Susitikimą su „Varpų“ premijos laureatais 
nutraukė... bomba

VARPAI-2018 (38)
Greimui ir Bradūnui skirtos „Varpų“ literatūrinės 
valandos

VARPAI-2018 (39)
Apie ratilus, dešinę-kairę ir saulėtus „Varpų“ vakarus
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LIETUVOS BAJORAS-2018 (24)
„Mano kovų ir darbų medis klesti!“

VARPAI-2019 (40)
Jubiliejaus dieną – kolegų ir bendraamžių draugėje

VARPAI-2021 (44-45)
Rašytojai ir literatūros kritikai – apie „Varpus“

LIETUVOS BAJORAS-2021 (27)
Pliaterių fenomenas
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Silvijos PELECKIENĖS KNYGOS

SUGRIAUTŲ NAMŲ VAIKAI. –
Memuarinė eseistika. Klaipėda: Rytas, 1995.

PADOVANOK MAN EDELVEISĄ. –
Noveletės. Klaipėda: Rytas, 1997.

VITA VITAM. – 
Noveletės. Šiauliai: Varpai, 2001.

VILTIES DURYS. –
Novelečių romanas. Šiauliai: Varpai, 2002.

SIBILĖS SAPNAI. –
Noveletės. Šiauliai: Varpai, 2005.

LAUKIANTI STEBUKLO. –
Noveletės. Šiauliai: Neoprintas, 2009.

LIŪDESIO KRIKŠTAS. –
Noveletės. Šiauliai: Neoprintas, 2012.

BELAIKĖJE ERDVĖJE. –
Noveletės. Šiauliai: Neoprintas, 2015.

PER TILTĄ Į NIEKUR. –
Romanas ir noveletės. Šiauliai: Neoprintas, 2019.

NEUŽMIRŠK MANĘS... –
Vieno gyvenimo istorija. Šiauliai: Neoprintas, 2020.



142

APDOVANOJIMAI

Lietuvos žurnalistų draugijos ir „Ogmios pulso“ premija už
geriausias metų publikacijas periodinėje spaudoje (1996).

Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyriaus Padėkos raštas
už aktyvią kūrybinę veiklą (2003).

Kultūros ministerijos Padėkos raštas „už pasiaukojantį
kruopštų ir kūrybingą 20 metų darbą puoselėjant leidinį bei
aktyvią kūrybinę veiklą“ (2012).

Šiaulių miesto savivaldybės mero Padėkos raštas „už 
literatūros meno puoselėjimą, „Varpų“ idėjos sklaidą 25-erių
metų leidinio atnaujinimo ir 30-ojo almanacho numerio 
išleidimo proga“ (2014).

Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatė „už meilę
žodžiui, atsidavimą teksto burtams ir ilgametį literatūros 
almanacho „Varpai“ tradicijų puoselėjimą“ (2017).

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite
Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią
tautiškumą ir dvasines vertybes (2019). 

Lietuvos kultūros fondo Padėkos raštas „Varpų“ almanacho
atnaujinimo 30-čio proga (2019).
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