


Apie s i ^ knyg^ 

1994 metais pasirodzius Antano Kalanaviciaus knygai „Ne akmenys 
guli" spaudoje pasigirdo pasisalcymij, kad poeto biografijoje lik? daug 
baltij demiij. Sioje loiygoje tas spragas bus bandoma uzpildyti. Del 
gana uzdaro gyvenimo budo visuomenei poeto kasdienybe buvo men-
kai zinoma, publikacijos apie j j isblaskytos. 

Knygoje bandyta suderinti jvairiij zannj bei stilistikos tekstus ir pa-
daryti sintez?. Sj metod^ padiktavo sukaupta medziaga. O jos atsi-
rado labai daug. Rengdama I'Oiyg^ „Ne alonenys guli", pradejau gauti 
jvairii j zinii^ apie straipsnius, publikacijas, renginius. Buvau kvieciama 
visur dalyvauti. Tvarkiau vis^ poeto ranloastinj palikim^. Buvau poeto 
studijt} drauge, zmona, loiygos rengeja, archyvo tvarkytoja. 

T i k autorinis tekstas sudare galimyb^ sujungti sldrtingij stiliij teks
tus - dokumentus ir analiz^, atsiminimus, dienorascius, laiskus, 
paskait^ tekstus, dailes darbt^ aptarimus, ese - j viening§ knygos vi 
sum^. Medziaga siai Imygai sirdyje ir uzrasuose kaupesi nuo 1965 
metij. 

Ir autore, ir leidylda nemazai svarste, diskutavo, taise, kol surinkta 
medziaga buvo sugrupuota j loiygoje esancius slcyrius. 

„l savo zodzio melynqji kalnq." Gyvenimas ir kuryba. Biografijos 
faktus siame skyriuje stengiausi pateikti visuomenes gyvenimo kon-
tekste. Sunldausias uzdavinys buvo rekonstruoti tuos poeto gyvenimo 
tarpsnius, kurii j savo akimis nemaciau. Teko pasildiauti atsiminimij 
fragmentais, pastudijuoti dokumentus. Specialiai siai knygai atsimi-
nimus apie Sapiegisk^, mano priprasyta, surinko Nedzinges mokyldos 
muzikos mokytoja Vanda Mockeviciene, garsi savo loastuose jvairiais 
kultHros darbais. Sl<yrius apie poeto g>'venim| baigiamas pasakojimu 
apie jo pomirtines loiygos „Ne alonenys guli" parengim^ ir leidyb^. 



„Kas dainoj kaip isminties sidabras." Apie Antano Kalanaviciaus 
kHiybq - tai ryskiausios literatures mokslininloj, loritik^, poeti^, zur-
nalistij, literati} publikacijos. Poeto Antano Kalanaviciaus kuryba su-
silauke jvair i^ vertinimij. Jie pirm^ kart^ pateildami kaip visuma. Y r a 
ir labai originaliij teologo, kunigo Ceslovo Kavaliausko mincii j apie 
poet^ ir poezij^. 

Janas Petens Locheris: „Parodyti Lietuvai, kok} gaisij- poetq ji turi." - tai 
atskiras skyrius, kuriame pasakojama, kaip poeto A . Kalanaviciaus Idi-
ryba susidomejo garsus baltistas, Berno universiteto Sveicarijoje profe-
sorius, Baltij-slavT} institute direktorius Janas Peteris Locheris. 

Zymus Europos intelektualas atvyksta j nuosal^ Nedzinges baznyt-
kaimj paskaityti paskaitos apie poeto Antano Kalanaviciaus Icuryb^. 
Keliones tiksl§ jis apibudino taip: atvykau „parodyti Lietuvai, kokj gar-
sij poet^ j i turi". 

Antanq Kalanavicii^ phsimena - tai sl<yrius, kuriame atsiminimy 
apie poet^ pateike labai jvairus zmones - artimi gimines, mol<ytojai, 
studiji} draugai, bendradarbiai, rasytojai. Yra islik^s ir poeto sunaus 
dienorastis, rasytas Sapiegiskeje. Tai desimt dienij 1991 metij vasar§. 
Jas tevas su sunum praleido kartu teviskes sodyboje. Tai tevo ir siinaus 
dvasinis dialogas kasdienio gyvenimo jvyld^ fone. Abu bando suvokti 
vienas Idto vertybes po ilgo nesimatymo. 

Dalis atsiminimij publikuojama is Nedzingeje esancio poeto Antano 
Kalanaviciaus muziejaus rankrasci^ fondij, savo surinktus atsiminunus 
leido publilaioti filologijos magistre Vita Usaite-Antoniene, apgynusi 
magistro darb§ „A. Kalanaviciaus gyvenimas ir kuryba" Vytauto Didzio-
jo universitete. Radau ir darbo talldninlo^. Ypac reiksmingai pasidarba-
vo mano zemiete - marijampoliete Vida Bendoriiite-Miclcuviene, poeto 
Antano Kalanaviciaus bendrakurse is jo studijij Vilniaus pedagoginiame 
institute laikij. (Dabar Lietuvos edukologijos universitetas.) Ji surado 
studijij draugus, kalbejosi su jais, surinko ir atsiunte jij atsiminimus, 
juos apibendrino. Sunldau buvo suras ti poeto darbininldsko laikotarpio 
bendradarbius - Tvirtinimo detaliij gamyldoje Kaune, Meno dirbiniij 
jmoneje Merkineje, Varenos melioracijos darbij jmonese. Teko paciai 
vazineti, ieskoti, susitikti su zmonemis, uzrasyti jij pasakojimus. Siame 
darbe talkininl<ij irgi atsirado - tai bendralcursiai, Antano ir mano studi-
jij Vilniaus universitete draugai - zurnalistai Aldona Zemaityte-Petraus-
kiene, Aloyzas Tendzegolskis, merkinislds Leonas Bilinskas. 

Rasytojai savo atsiminimus dazniausiai yra jkomponav? jvairiose 
publikacijose, tad papildomai k^ nors rasyti nelabai sutiko, nors buvo 
kalbinami. Tad jij mintys - publikaciji^ sl<yTiuje. 



Poeto gyvenimo ir kHrybos fkvepti kHriniai - siame sl<yriuje jvairios 
istorijos apie kurinius, jkveptus Antano poezijos, ir tij kurinitj auto-
rius - dailininloas, fotografus, spaudos, radijo ir televizijos zurnalistus, 
dramaturgus. 

„Tavo laiski} melynoji sviesa" sl<yriuje publikuojami ne visi laiskai. 
Is daugelio atrinkau tuos, loiriuose poetas kalba apie literatiirinj darb%, 
vardija savo skaitomus autorius, placiau raso apie savo tevisk?, gimi
nes. Kupiuruotos tik tos laiskij vietos, kurios skaitytojui be konteksto 
nera suvokiamos. Beveik visuose poeto laislcuose buvo ir eilerasciij, 
vienuose keletas, o kituose ir keliolika. Del vietos stokos eilerasciai 
palikti tik keliuose laiskuose, - nors kaip pavyzdys. Yra ir keli poeto 
zmonos bei jo motinos laiskai, jie surasti tarp poeto rankrasciij. 

Ese pavadintame skyriuje - knygos autores interpretacijos ir im-
presijos. 

Prie gyvenimo saltinii} skyriaus sioje knygoje labai reikejo. Poeto gy
venimas nedaug tyrinetas, tad skelbiama medziaga labai svarbi. Publi-
Icuojama daug jvairiij doloimentij, kick leidzia aplinlcybes, pateikiami 
ir jrj komentarai. Pagrindine sio skyriaus zinia - Antano Kalanaviciaus 
rankrasciai jau saugomi muzieji^ ir bibliotekij fonduose ir prieinami 
visuomenei. 

Zinios is poeto gimtines - apie jo kurybos sklaid^: poetines Anta-
lunes, Antano Kalanaviciaus muziejij Nedzingeje, nedzingen^ jkurt^ 
poezijos aikst§. 

Knygoje daug iliustracijij - nuotrauki^, doloimentij faksimilii; . Labai 
dekoju visiems, kurie atsiunte nuotraukij specialiai siai knygai. Ypac 
nusipelno padekos studijij draugas ir poeto biciulis Bronius Kaselionis. 
Jis atsiunte ne tik nuotraukij, bet ir zinii j apie aplinl<ybes, Icuriomis 
buvo fotografuota. 

Juliaus Vaicekausko nuotraukos - is specialios fotosesijos poeto te-
viskeje. 


