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Aleksandrs Pelēcis Valkā
«Kad 1944. un 1945. gadā Aleksandrs Pelēcis Valkā mācījis
latviešu valodu un literatūru – kā atceras viņa skolniece, vēlāk
sieva, uzticamā Rita –, viņā samīlējušās visas deviņpadsmit
klases meitenes.
Un kā nu ne! Bez visa pārējā – iznesības, pašpārliecinātas
uzņēmības – 1943. gadā Aleksandram iznāk pirmā dzejoļu
grāmata Aizsapņošanās. Dzejnieka sapņu zeme ir Zilsilgunda,
aizsapņošanās – viņa īstā esamība.»

Laiks iegravē sejas : uzmetumi memuāriem / Māris Čaklais. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2000. – 223.lpp.

Aleksandrs Pelēcis Valkā
«Skolotāja darbs. Aleksandra uzdevums – mācīt
vidusskolā latviešu valodu un literatūru, kā arī audzināt
12. klasi. Tajā meitenes vien, jo zēnu pievācis karš.. To
dzīves gudrību no Anšlava Eglīša romāna Homo novus,
kā jaunam skolotājam uzvesties meiteņu klasē,
nevajadzēja likt lietā. Saskaņa radās brīnišķīga. Klases
priekšā dzejnieks – mīlestību slavinošs, kas veselus
dzejoļu krājumus varēja skandēt no galvas. Mācību
programmu maz ievēroja.. Katra stunda kļuva par
jaunības svētkiem, jo visas meitenes skolotājā iemīlējās.
Bet viņa jūsma piederēja visām vienlīdzīgi..»
Aleksandrs - dzejnieks un viņa laiks : Lūcijas Ķuzānes sakārtojums un stāstījums par
viņa dzīvi : draugu atmiņas un izjūtas. - Rīga : Daugava, 2007. – 106.lpp.

Aleksandrs Pelēcis Valkā
«Aleksandru Pelēci mēs īpaši atcerēsimies
arī tāpēc, ka viņš neilgu laiku 1944. un 1945.
gadā strādāja par skolotāju Valkas
vidusskolā. Satiekoties dzejnieks bieži
pieminēja «mazo gaišzaļo namiņu Semināra
ielā», kur viņš no Grīnbergjaunkundzes īrējis
istabiņu.»

Ziemeļlatvija, 1995, 19.okt.

Aleksandrs Pelēcis Valkā
«Aleksandrs Pelēcis mīļuprāt atceras Valku un to nelielo namiņu
Semināra ielā, kur viņš pavadījis pusgadu no savas dzīves. Bet
galvenais šajās atcerēs ir cilvēki..»

Ziemeļlatvija, 1994, 19.marts

Aleksandrs Pelēcis Valkā
«..man palīdzēja atrast darbu – par Valkas
vidusskolas skolotāju. Kad biju tur izveidojis
jaungada eglītes sarīkojumu, uzzināju, ka
Pietuka Krustiņa «Augstā dziesma, skani,
skani» ir pretrunā ar latviešu tautas vēsturisko
izvēli iet pa sociālisma ceļu. .. Pēc man
labvēlīgā skolas pārziņa brīdinājuma nekas
neatlika, kā bēgt uz Rīgu..»

Literatūra un Māksla, 1990, 7.apr.

Aleksandrs Pelēcis un Valkas meitenes

Ar melno vēju / Aleksandrs Pelēcis. - Rīga : Avots, 1991. – 113.lpp.

Aleksandrs Pelēcis un Valkas meitenes
«..manas Valkas meitenes. Tās, kuru skolotājs un
audzinātājs pusgadu paguvu būt. Īss laiks. Un tomēr,
kad Tā, kas mani nodeva, rakstīja, lai es tundrā balto
āboliņu ēdu, Valkas meitenes rakstīja, sūtīja pakas,
grāmatas. Protams, es to netiku lūdzis. ..no Valkas
pienāca tualetes ziepes, zobu sukas, cukurs,
taukvielas, ķiploki. .. Nevienai no viņām jau muiža
nepiederēja, un es arī netiku lūdzis, lai sūta pakas uz
elli. To viņas pašas. Savas nedaudzās rotaslietas
pārdeva tirgū, lai būtu līdzekļi sūtījumiem uz tālu
adresi. Valija, Velta, Ērika, Rita... Gandrīz visas no
deviņpadsmit mūsu klasē. Kad tiku no žoga ārpusē,
viena no viņām atbrauca uz taigu ciemos. Zīles
mežsarga meita Rita. Divas reizes tāpat vien brauca,
trešo reizi tā, lai paliktu taigā pie manis.»
Ziemeļlatvija, 1994, 19.marts

Aleksandrs Pelēcis un Valkas meitenes
«Dažus mēnešus viņš strādā par skolotāju Valkas
vidusskolā. Ziemsvētku eglītes vakarā audzēknes
deklamējušas vairākus Pelēča dzejoļus, viņš tiek izsaukts
uz apriņķa partijas komiteju, kur, protams, netrūkst
jautājumu par «vācu laiku». Draud arests, un 1945. gada
janvāra beigās viņš atstāj Valku..
Līdz arestam 1946. gada 17. janvārī tiek pielikts punkts
diviem jauniem dzejoļu krājumiem – «Zilsilgunda» un
«Spēka zāles». To manuskripti, kā Pelēcis 1948. gada 1.
augusta vēstulē stāsta savai Valkas skolniecei Valijai
Lībietei (prec. Deruma), paliek Terēzes dzīvoklī..»

Lakats ar magonēm : vēstules, dzeja / sast. Marta Balode. - Rīga : Daugava, 2005. – 7.lpp.

Aleksandrs Pelēcis un Zenta Mauriņa
«..pie Aleksandra no Latvijas ir atbraukusi viņa
kādreizējā skolniece Rita, atvedot vislielāko balvu
– mīlestību – kopā ar lēmumu atgriezties
dzimtenē tikai kopā ar Aleksandru.
Uz Sibīrijas bērza tās Aleksandrs Pelēcis par savas
dzīves gaismas loku raksta vēstuli .. Zentai
Mauriņai.
Viņa atbild: «Mīļo Aleksandr Pelēci! No Jūsu
vēstules dveš tik spirgts gaiss.. Šķiet atstatums
6000 km – tīrais nieks. Jūs un Rita esat tepat
manā istabā, mēs kurinām kamīnu un runājam
par neizsīkstošām vērtībām..»»
Izglītība, 1990, 21.marts

Aleksandrs Pelēcis un Zenta Mauriņa
«..Pirmā gabalā «Bērza tāss» stāstīts par skolotāju
Jāni Sarmu, kas deportēts uz Sibīriju no Latvijas. J.
Sarma ir arī dzejnieks; te var būt domāts
Aleksandrs Pelēcis. Sarma raksta vēstules uz
bērza tāss.. Plašāk notēlotas divas sievietes, žīdiete
Debora.. un Padomju Latvijas skolotāja Ruta
Marija, kas Sarmu iemīlējusi jau bērnībā un
brīvlaikā dodas pie viņa uz tālo tundru, lai
atvieglinātu tā likteni. Sarma negrib Rutu pie sevis
paturēt un raida atpakaļ, tās upuris viņam šķiet par
lielu. Bet beigās viņa tomēr no ceļa atgriežas pie
izsūtītā..»
Latvija, 1968, 6.jūl.

Aleksandrs Pelēcis un Zenta Mauriņa
«..skaistajai mīlestībai, ko
savam skolotājam uz tālo
ziemeļzemi aizveda bijusī
skolniece Rita, Zenta Mauriņa
uzcēlusi pieminekli romānā
«Bērza tāss». Starp citu,
daudzus šajā literārajā darbā
pārsteidz loti patiesie un
spilgtie rakstniecei
nepazīstamās Sibīrijas dabas
apraksti. Tie ir pārcēlušies no
Pelēča vēstulēm.»
Latvijas Jaunatne, 1990, 10.apr.

Aleksandrs Pelēcis un Zenta Mauriņa
«– Vai tu nekad neraksti stāstus, vienmēr tikai dzejas?
– Jā, tikai dzejas un vēstules, ļoti daudz vēstuļu. Īsta svētlaime, ka
beidzot drīkstu rakstīt vēstules.
– Kam tu raksti?
– Piemēram, tev! ..Visiem, ko mīlu, visiem, ko nevaru aizmirst.
Visvairāk savai mātei. Arī tavam tēvam. Porukam, Rainim, Francim
Verfelim, Rilkem...
– Bet tie taču visi miruši.
– Miruši! Ko gan tas nozīmē? Ir taču vienalga, vai rakstu šīssaules vai
aizsaules iemītniekiem. Visi mīt neaizsniedzamā tālumā. Bez tam
mirušajiem manas vēstules nevar kaitēt.»

Bērza tāss : romāns / Zenta Mauriņa. - Grāmatu draugs, 1971. - 93.lpp.

Aleksandrs Pelēcis un Zenta Mauriņa
«Latvija pie manis atbrauca arī uz taigu. Nav tiesa, ka to spējušas tikai
dižciltīgās dekabristu sievas un līgavas. Arī Zīles mežsarga meita Rita
spēja to pašu. Par šo gadījumu Zenta Mauriņa uzrakstīja romānu
«Bērza tāss».»

Lauku Avīze, 1994, 4.marts

Aleksandrs Pelēcis un Rita
«Apgāds «Daugava» laidis klajā neparastu grāmatu «Lakats
ar magonēm». Sējumā vienkop lasāmas piecu skaistu un
dzīvesgudru sieviešu vēstules dzejniekam Aleksandram
Pelēcim, prozas tekstam mijoties ar vārsmām, kuras
sacerējis gan pats adresāts, gan vairāku vēstuļu autores.
Kādā brīdī katra no viņām – Klāra Zāle (1911-2003), Terēza
Lankaronska (1921), Mirdza Bendrupe (1910-1995), Milda
Grīnfelde (1909-2000), Rita Pelēce (1924) – Aleksandra
Pelēča garīgajā pasaulē ir bijusi likteņa dāvana. Un grāmatu
var uztvert arī kā mīlestības romānu vēstulēs, kur mazliet
nostāk atkāpies adresāts, toties jūtu brāzmās un domu
atklāsmēs priekšplānā iznāk rakstītājas.»
Aiz mīlestības vēstuļu tilta / Andris Sproģis. - Latvijas Vēstnesis, 2005, 13.sept.

Lakats ar magonēm : vēstules, dzeja /
sast. Marta Balode. - Rīga : Daugava,
2005. – 201.lpp.

Aleksandrs Pelēcis un Rita

Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss / Agrita Ozola. - [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018.

Aleksandrs Pelēcis un Rita
«..Rita Severe, kas reiz bija Pelēča skolniece un, sekodama
viņa paraugam, kļuvusi filoloģe.. Pēc vairākiem ciemošanās
brīžiem Rita 1962. gadā pārcēlās uz dzīvi Sibīrijā, lai būtu
kopā ar Aleksandru Pelēci kā priekos, tā bēdās. 1964. gadā
piedzima viņu dēls Mārtiņš, kurš Latviju ieraudzīja tikai piecu
gadu vecumā, kad vecāki beidzot varēja atgriezties Dzimtenē.
Mājas viņi atrada Talsos..
Solveiga mana .. mūža galā būtu varējis teikt Aleksandrs
Pelēcis. Tikai šīs Solveigas vārds bija Rita…»

Mīlestības skartie : mīlas stāsti / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2010
(Rēzekne : Latgales druka). - 265.-266.lpp.
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