
DĖKOJAME GIMNAZIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

Kalėdinės akcijos „Dovanoji knygą – dovanoji pasaulį“ metu gimnazijos bibliotekai 

padovanotos knygos: 

FRANK HERBERT „KOPA“ 
(IA , IE klasės) 

Jei „Žiedų valdovas“ yra laikomas maginės fantastikos žanro 

Biblija, tai mokslinės fantastikos kategorijoje toks statusas 

drąsiai atitenka Frank Herbert kūriniui „Kopa“. Teigiama, kad 

su šia knyga savo literatūriniu svoriu konkuruoti gali nebent 

tik Isaac Asimov „Fondo“ serija. 

Knygos „Kopa“ veiksmas vyksta ateityje. Galaktiką valdo 

Imperatorius, atskiras planetas – kilmingos šeimos. 

Svarbiausia planeta – Arakis – iš pažiūros tik atšiauri ir 

nederlinga dykuma. Tačiau tik čia auga vertingiausias 

prieskonis Melanžas, išplečiantis sąmonės ribas, ilginantis 

gyvenimą, suteikiantis įvairių galimybių bei keliantis 

pavojingą priklausomybę. Melanžas vertinamas ir griežtai 

reguliuojamas išteklius. Arakio planetą valdo didikai 

Herkonenai, tačiau imperatorius atima iš jų valdžią ir ją 

perleidžia Atreidams. Tai gudri politinė machinacija, skirta ne 

kam kitam, o tiems patiems Atreidams sunaikinti. 

Planas beveik pavyksta, bet po Herkonenų keršto gyvas lieka hercogo Leto Arteido sūnus 

Polas, kuris pabėga į kopas ir prisiglaudžia vietinių planetos gyventojų fremenų 

bendruomenėje. Pagrindinis veikėjas neketina susitaikyti su likimu ir ruošiasi į kovą su 

Herkonenais ir tais, kam jie atstovauja. 

Frank Herbert „Kopa“ pasižymi detaliu pasauliu, kurį autorius apipina visatos istorija, religija 

bei mitologija. Siužete gausu politinių intrigų, išdavysčių ir mūšių. Svarbi nagrinėjama tema 

– žmonių santykis su galia. Akyli skaitytojai pastebės, kad mokslinės fantastikos kūrinyje 

atsispindi daugybė šių laikų realijų, pavyzdžiui, naftos karai ir išteklių šaltinių kontrolė. Be viso 

kito „Kopa“ vadinama ir ekologiniu romanu, o autorius įtaigiai vaizduoja mūsų kasdienybės 

ir gamtos ryšį. Teigiama, kad 1965-tais metais išleistas kūrinys padarė nemenką įtaką 

gamtosaugininkų judėjimams. 

Frank Herbert „Kopa“ išversta į daugybę kalbų, pasklidusi keliomis dešimtis milijonų 

egzempliorių ir kelis kartus ekranizuota. Jis apdovanotas „Hugo“ premija bei tapo pirmuoju 

„Nebula“ prizo laureatu. Daugybė palankių atsiliepimų ir apžvalgų neleidžia abejoti – 

„Kopa“ yra aktualumo nepraradusi mokslinės fantastikos klasika. 

 

Frank Herbert (1920-1986) – amerikiečių fantastas, išgarsėjęs knyga 

„Kopa“. Vėliau parašė net penkis kūrinio tęsinius. 

Trumpas aprašymas žada turtingą ir įsimintiną istoriją, vertą kiekvieno 

fantastinės literatūros gurmano lentynos.  

 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/frank-herbert/


HERKUS KUNČIUS „GELEŽINĖ STALINO PIRŠTINĖ“ 
(IE klasė) 

 

Naujasis lietuvių rašytojo Herkaus Kunčiaus romanas „Geležinė 

Stalino pirštinė“ – tai ne tik įsimintinas pasakojimas apie vieną 

svarbiausių stalinizmo sistemos inžinierių Nikolajų Ježovą (1895–

1940), bet ir žvilgsnis į pačią totalitarizmo prigimtį. 

Pagrindinis šio romano veikėjas – Nikolajus Ivanovičius Ježovas. 

Knygoje pasakoja jo gyvenimo ir veiklos bolševikų partijoje 

istorija. Šio žmogaus istorija prasidėjo Lietuvoje, o baigėsi 

Lubiankos kalėjime Maskvoje. Ištikimai Stalino režimui tarnavęs ir 

diktatoriaus patikėtiniu laikytas Ježovas tokios atomazgos tikrai 

nesitikėjo. Kas iš tiesų jis buvo – negailestingas budelis ar išlikti 

besistengiantis žmogus? 

Nikolajus Ježovas buvo Sovietų Sąjungos valstybės saugumo 

generalinio komisaras, NKVD narkomas, tai buvo žmogus, kuris 

pelnė kruviniausio Stalino budelio pravardę. Ironiško romano 

puslapiuose atskleidžiama jo tapatybės paieškų ir gyvenimo vingių istorija – nuo vaikystės 

Veiveriuose, Lietuvoje, iki svarbiausio Stalino represijų vykdytojo. Beveik pusšimtį metų 

apimanti Ježovo gyvenimo istorija tęsiasi tarp Lietuvos ir Kazachstano, driekiasi nuo 

bolševikinės Rusijos iki nacistinės Vokietijos, ir baigiasi pačioje režimo širdyje, Maskvos 

kalėjimo rūsiuose. 

Pasakojimas apie Nikolajaus Ježovo gyvenimą – kur kas daugiau, nei sudėtingas vieno 

žmogaus portretas. 

Romanas „Geležinė Stalino pirštinė“ pagrįstas tikrais istoriniais faktais, kuriuos Herkui Kunčiui 

surinkti padėjo istorikas Alvydas Nikžentaitis, kompozitorius Šarūnas Nakas ir SSRS slaptųjų 

tarnybų istorijos specialistas Nikita Petrovas. Visi jie rašytojui suteikė unikalių dokumentų bei 

šaltinių, pasidalino mažiau žinomais faktais apie Nikolajaus Ježovo asmenybę ir veiklą. 

Romane tiksliai rekonstruojamas istorinis kontekstas, kuriame veikia pagrindinis herojus. 

Versdami jo puslapius susipažinsime su proletariato vadų - Lenino, Stalino, Kalinino, 

Molotovo, Jagodos, Dzeržinskio ir kitų - veikla, nuošalyje neliks ir komunizmo statybose 

dalyvavę lietuviai - Uborevičius, Putna, Vareikis bei III-iojo Internacionalo veikėjai Aleksa-

Angarietis bei Mickevičius-Kapsukas. 

 

Lietuvių rašytojas, eseistas Herkus Kunčius laikomas vienu 

produktyviausių ir skandalingiausių šalies prozininkų. Jam skirti 

Lietuvos ir Lenkijos valstybiniai apdovanojimai, jis yra Lietuvos 

rašytojų sąjungos, Kultūros ministerijos ir daugybės kitų 

literatūrinių premijų laureatas. Herkaus Kunčiaus knygos 

išverstos į rusų, lenkų, vokiečių, švedų ir kitas kalbas, rašytojas 

taip pat rašo dramas ir operos libretus. 

 

 

 

 

 



MICHEL HOUELLEBECQ „SEROTONINAS“ 
(IC klasė) 

 

Prancūzų autoriaus Michel Houellebecq knyga „Serotoni-

nas“ yra kandus, bauginantis, linksmas, užgaulus ir tikrai 

nepolitkorektiškas romanas apie dabartinę Europos būklę, 

Vakarų civilizaciją ir žmoniją apskritai. 

Giliai prislėgtas savo romantinių ir profesinių nesėkmių, Že-

mės ūkio ministerijos darbuotojas Floranas Klodas Lebrusas 

mano, kad jis miršta iš liūdesio. Egzistencinė krizė, ne kitaip! 

Florano mergina jo nekenčia, karjera beveik baigta, o 

pats vyras turi nuolat gerti antidepresantus, kad galėtų iš-

gyventi dar vieną dieną beprotiškose miesto džiunglėse. 

Kovodamas su vienatve, vartotojiškumu bei miesto au-

gimu, Floranas Klodas Lebrusas sugalvoja vienašališkai, 

niekam nepranešęs, nutraukti visus ryšius ir išsikraustyti į 

Normadijos provinciją. Šią vietą jis atsimena su nostalgija. 

Kadaise čia vyras dirbo sūrius gaminančioje kompanijoje, 

turėjo mylimąją ir jautėsi laimingas. Bent jau pats taip 

mano. 

Atvykęs į Normandiją Floranas aptinka globalizacijos ir Eu-

ropos žemės ūkio politikos nuniokotą kaimą. Vietiniai gyventojai, kaip ir pats Lebrusas, 

trokšta sugrįžti į tuos laikus, kuriuos vadina aukso amžiumi – į mažesnį priešmodernistinės 

eros pasaulį. 

Pagrindinio veikėjo asmeninė krizė tampa per daug glaudžiai susijusi su politine, ekono-

mine ir kultūrine krize Europos mastu. Darosi aišku, kad Lebrusui neužteks antidepresantų, o 

nusivylimą teks malšinti kitais būdais. 

„Serotoninas“ – protestas prieš dabartinį globalizacijos itin paveiktą gyvenimą. Ši knyga 

taip pat yra svarus argumentas už tvarų ūkininkavimą ir prieš intensyvią gyvulininkystę bei 

aplinkos naikinimą. Rašytojas Michel Houellebecq turi galią sukelti diskusijas ir šį kartą jo 

taikinyje atsiduria Europos žemės ūkio politikos klausimai. Tačiau neapsigaukite, ši knyga 

taip pat yra ir apie žmogų, paskendusį sistemoje, jo santykį su aplinką ir nepasitenkinimo 

jausmą. 

 

Michel Houellebecq gimė 1956-tais metais, Prancūzijoje. Jis 

yra populiarus prancūzų autorius, žinomas dėl savo ro-

manų, eilėraščių ir esė, taip pat aktorius, režisierius ir daini-

ninkas. Rašytojo darbai pasižymi humoro jausmu, provo-

kuojančiomis, nepatogiomis įžvalgomis apie šių dienų vi-

suomenę. Todėl autorius vertinimas, kaip vienas aktualiau-

sių šiuolaikinių prancūzų rašytojų. 2010-tais metais Michel 

Houellebecq buvo apdovanotos prestižine Goncourt’ų premija už knygą „Žemėlapis ir te-

ritorija“ (išversta ir į lietuvių kalbą). Iš viso autorius sukūrė aštuonis romanus. 

 

 

 

 

 



EMILIJOS DIENORAŠTIS:  

1942 – 2015 M. VIENOS EPOCHOS LIUDIJIMAS 

(IC klasė) 

„Emilijos dienoraštis“ – autentiškas mokytojos 

dienoraštis, tik autorė niekada neįsivaizdavo, 

kad jis bus išspausdintas. Viskas prasideda 1942 

metais, kai septyniolikmetė pradeda naujus 

mokslo metus Biržų gimnazijoje. Tikrovė negailes-

tinga: išeina į karą klasiokai, artėja frontas, aplin-

kui sprogimai, baimė ir nerimas dėl ateities. Vė-

liau – baigiamieji egzaminai, istorijos-filologijos 

studijos Kaune, studentiški pasilinksminimai, Filo-

logijos fakultetas perkeliamas į Vilnių... Ir štai Emi-

lija – jau mokytoja neįvardyto miestelio mo-

kykloje: dienoraštyje įrašai apie administracinius 

reikalus, švietimo skyriaus reikalavimus... Skaity-

tojas drauge lanko koncertus, teatrą, vertina at-

likėjus, sklaido knygas, svarsto apie mokytojo 

profesiją, moters padėtį, mirties neišven-

giamumą, mėgaujasi kelionių įspūdžiais ir stebisi 

„geležinės uždangos“ suvaržymais. Įrašuose – ir 

kasdienybė, ir nuolatinės grožio paieškos, meno 

alkis, ir daugelį metų puoselėjama meilė. Ga-

liausiai į dienoraštį įsiveržia Sąjūdis, ir Emilijos akimis regime pirmuosius Nepriklausomybės 

dešimtmečius. 

1942–2015. Visas gyvenimas prabėga pro akis. Nieko tikresnio ir labiau jaudinančio negali 

būti. 

Emilija atstovauja kartai žmonių, kurie patyrė Antrąjį pasaulinį karą, išgyveno sovietmetį, 

sulaukė Sąjūdžio ir Lietuvos Nepriklausomybės, – ir išsaugojo gebėjimą džiaugtis ir stebėtis 

gyvenimu. Jos dienoraštis – literatūrinis ir dokumentinis paminklas mūsų mamoms ir sene-

lėms, vieno gyvenimo istorija. 

Anot poeto Mindaugo Nastaravičiaus, visgi tai nėra mažmožių ar smagių nutikimų rinkinys. 

Tai knyga su paantrašte „Vienos epochos liudijimas“. O ta epocha – nenoriu sakyti drama-

tiškai – buvo naikinanti. Bet žmonės vis tiek joje gyveno, kūrė, augino vaikus, neveikė nieko, 

priešinosi, veidmainiavo. Emilija ir yra iš čia. Iš persekiotos, ištremtos, nutildytos ir prisitaikiusios 

Lietuvos. 



ANDREÏ MAKINE „MYLIMA MOTERIS“ 
(IIA klasė) 

 

Gonkūrų premijos laureato Andrei Makine 

romanas „Mylima moteris“ – meistriškas kūrinys, 

kuriame pinama XVIII amžiaus Europos ir šiuolaikinės 

Rusijos istorija bei personažų išgyvenimai ir patirtys. 

Pagrindinis veikėjas yra vokiečių kraujo turintis rusų kino 

kūrėjas Olegas Edmanas. Pirmoji knygos dalis vyksta 

Brežnevo eros pabaigoje. Edmanas užsidegęs sukurti 

filmą pagal Jekaterinos Didžiosios gyvenimą. 

Sovietinės valdžios kišimasis neleidžia plėtoti idėjų, 

tačiau nepaisydamas visko Olegas yra pasiryžęs 

išsiaiškinti, kokia buvo Jekaterina. 

Meilužiai, nuotykiai, žmogžudystės… Šiandien ši moteris 

apipinta mįslėmis, tačiau ar ją mylėjo bent vienas 

žmogus, kokia ji buvo iš tiesų? 

Antroji knygos dalis apima kiek vėlesnius laikus, kai 

Rusiją valdė Borisas Jelcinas. Olegą įdarbina buvęs 

draugas, vietinis oligarchas, kuris Jekaterinos 

gyvenimą nori paversti drąsiu serialu… Abu kartus 

Olegas galynėjasi su klausimais, koks buvo carienės 

gyvenimas ir kaip per meną galima pažinti ir pavaizduoti kitą žmogų. 

Andrei Makine knygoje apstu įdomių detalių ir idėjų, minčių apie istorijos raidą ir gebėjimą 

prisitaikyti prie vyraujančių galių. Autorius savo personažo akimis bando peržengti klišinį 

požiūrį į istorinės asmenybės gyvenimo faktus ir kuria carienės Jekaterinos ir moters 

Jekaterinos paveikslus. 

„Mylima moteris“ – dovana autoriaus gerbėjams ir visiems, ieškantiems kokybiškos prozos 

bei besidomintiems žymiomis asmenybėmis ir Europos istorija. 

 

Andreï Makine (g. 1957 m) – prancūzų rašytojas. Autorius 

gimė Sibire, o nuo 1988-ų metų gyvena ir kuria 

Prancūzijoje, kur atvyko kaip mokytojų mainų 

programos dalyvis. Jam buvo suteiktas politinis 

prieglobstis. Pradėjęs rašyti prancūzų kalba Andrei 

Makine turėjo įveikti leidėjų, nepasitikinčių ką tik 

atvykusiu tremtiniu, skepticizmą. Žymiausias rašytojo 

romanas – „Prancūziškas testamentas“. Autorius už šį 

kūrinį buvo apdovanotas prestižine Gonkūrų premija bei 

kitais literatūriniais prizais. 2009 m. lankėsi knygų mugėje 

Lietuvoje. 

  

  



GRAHAM SWIFT „REGIMYBĖS“ 
(II C klasė) 

 

2020 metų verstinės knygos rinkimų nugalėtoja 

Talentingas ir įvairiomis premijomis apdovanotas britų 

autorius Graham Swift savo romane „Regimybės“ iš-

moningai vedžioja skaitytojus po nenuspėjamos tikro-

vės ir paslaptingos magijos pasaulį. Pasirinkę tikėti isto-

rija, pasinersite į pačių keisčiausių žmogiškųjų ryšių ste-

buklingą verpetą. 

1959-ųjų vasara Anglijos pajūrio miestas Braitonas 

dvelkė tikra magija. Tokio gero sezono kurortas jau se-

niai neturėjo. Tikri stebuklai vyko ant tilto į jūrą, kur savo 

varjetė pasirodymais žiūrovus džiugino trys geri drau-

gai: Džekas Robinsas, Ronis Dinas ir Ivė Vait. 

Scenoje Ivė tapdavo paslaptingąja Eva ir asistuodavo 

iliuzionistui Didžiajam Pablui, kurio gebėjimas kurti regi-

mybes nepalikdavo abejingų. Tuo tarpu žavusis pasi-

rodymo konferansjė Džekas Robinsonas užvesdavo ir 

linksmindavo publiką. Spalvingi kostiumai, dainos ir šokiai, triukai ir stebuklai – tai tik džiaugs-

mingas išorinis sluoksnis, slepiantis sudėtingas asmenines istorijas. 

Iki vasaros pabaigos tarp draugų išsiskleidžia drama, kuri pakeis visų dalyvių likimus. Evos 

pirštą puošęs sužadėtuvių žiedas atsidurs giliame jūros dugne, o vienas varjete dalyvių pra-

dings amžiams. Pasakodamas visų trijų draugų prisiminimus, autorius sujungia praeities, da-

barties ir ateities gyvenimo aspektus bei kuria įtraukiančią gyvenimo istoriją. 

Romane „Regimybės“ magija ir tikrovė dalijasi tobulos ir pragaištingos istorijos scena, ku-

rioje palengva atitraukiama meilės, aistros, išdavystės draugystės, šeimos ir prisiminimų ga-

lios uždanga. Meistriškai pasakojama istorija palieka karčiai saldų skonį - ji sužadina stiprias 

emocijas, žavi spalvingais paveikslais ir itin ryškiais personažais bei kuria savotišką stebuklą. 

 

 Graham Swift (g. 1949 metais) – talentingas britų rašy-

tojas, už savo kūrybą nusipelnęs ne vieno prestižinio ap-

dovanojimo, tarp jų yra ir „Man Booker“ premija. Auto-

riaus kūriniai lyginami su rašytojų Julian Barnes ar Virgi-

nia Woolf kūryba. Keli rašytojo Graham Swift romanai 

virto kino filmais, taip pat jie yra palankiai įvertinti tiek 

skaitytojų, tiek kritikų bei įtraukti į Jungtinės Karalystės 

mokyklinę literatūros programą. Autoriaus knygos yra 

verčiamos į daugybę kalbų. Lietuvos skaitytojai turėjo progą susipažinti su romanais „Į die-

nos šviesą“, „Vandenų žemė“ (daugiausiai apdovanojimų pelnęs bei ekranizuotas rašy-

tojo kūrinys) ir „Motinų sekmadienis“. 



VIDAS POŠKUS „MENININKO DIRBTUVĖ: 42 ISTORIJOS“ 
(II C klasė) 

 

"Menininko dirbtuvė: 42 istorijos" – knyga, skirta pa-

tenkinti smalsumą. Praverti užsklandą. Nuvesti į už-

kulisius, virtuvę, slapčiausią vietą – kad ir kaip mes 

ją vadintume, žodžiu – ten, kur atsiranda meno kū-

riniai. Ten, kur jie gyvena. Kartais ten gyvena ir me-

nininkai, ir net labiau nei tikruosiuose savo na-

muose. Taigi tai – galimybė pakliūti ten, kur šiaip 

paprasti mirtingieji retai įleidžiami. 

 

42 apsilankymai tapytojų, skulptorių, grafikų, teksti-

lininkų dirbtuvėse virto ne enciklopedinio pobūdžio 

tekstais, o įkvėpto bendravimo dalimi. Šie tekstai ir 

vaizdai skirti ne menininkų kūrybai nagrinėti, bet 

parodyti ir užfiksuoti vietos, kurioje gimsta kūriniai, 

svarbą. 

Vidas Poškus lankosi pas menininkus, kurių kūrybą 

mėgsta ir vertina, pas kūrėjus, kuriuos pažįsta. Ta-

čiau svarbu net ne tai; šiuo atveju pretendentai pa-

sirenkami pagal savo studijų spalvingumą, įspūdingumą, architektūrines vertes. Keistos Vil-

niaus vietos, į kurias sunku patekti žmogui iš šalies; buveinės, kurių greit nebebus arba jau 

nebėra; dirbtuvės, kuriose gimsta menas ir kurios pačios kartais virsta erdviniais meno kūri-

niais. 

 

“Būtent menininkų dirbtuvėse jų kūriniai gyvena tą savo tikrąjį, autentiškąjį gyvenimą, kurį 

iš dalies praranda, arba tiksliau – jis pakeičia savo formas, darbams iškeliaujant į parodines 

erdves – galerijas ar muziejus, kitų žmonių namus. Pagrindinė šios studijos – tekstais ir fotog-

rafijomis pagrįsto reportažinio darbo apie menininkų dirbtuves misija yra žiūrovams ir skai-

tytojams bent šiek tiek praskleisti uždangą į kūrėjų darbo vietas, per jas pabandyti rasti 

raktą į jų kūrybą ir į pačias asmenybes.” 

Vidas Poškus 

 

 Vidas Poškus (g. 1977) – menotyros mokslų dak-

taras, dailės kritikas, parodų kuratorius, tapytojas, 

knygos “Nedingęs Vilnius” autorius. 

 



VIRGINIE DESPENTES „VERNONAS SUBUTEXAS 1“ 
(IID klasė) 

 

 

2020 metų verstinės knygos rinkimų nugalėtoja 

Prancūzų autorės Virginie Despentes romanas „Vernonas 

Subutexas“ iš dalies yra socialinis epas, iš dalies – pankroko 

trileris. Tai puikus šiuolaikinės visuomenės portretas, parašy-

tas su savotiškus įniršiu. Tekstas neria tiesiai į žmogaus gel-

mes. 

Kas yra Vernonas Subutexas? Miesto legenda. Žmogus, kuris 

atspindi mus visus. 

Vernonas Subutexas kadaise buvo garsios muzikos parduo-

tuvės „Revolver“ savininkas. Bastilijos rajone rinkosi įvairūs 

dykinėtojai, hipsteriai, muzikos mylėtojai ir būsimos roko 

žvaigždės. Legenda apie Vernoną sklandė po Paryžių. Ta-

čiau 2000-tais metais jo muzikos parduotuvė patiria itin rimtų 

sunkumų, kuriuos sukelia muzikos pramonės skaitmeninės 

permainos. Santaupų neliko, bedarbio pašalpa nutraukta, 

o draugas Aleksas, kuris padėdavo padengti nuomą, netikėtai mirė. Vernonas Subutexas 

kurį laiką glaudžiasi pas draugus, bet galiausiai nieko kito nelieka ir jis atsiduria Paryžiaus 

gatvėse. 

Tačiau net pirmą kartą elgetauti pradėjęs vyras savo ištiestos rankos rankovėje slepia tikrą 

kozirį. Jis dar nežino, kad kadaise socialiniame tinkle parašytas komentaras sukėlė tikrą 

audrą. Pasirodo, kad Vernonas Subutexas turi paskutinius garsaus muzikanto Alekso Blyčo, 

ką tik mirusio nuo narkotikų perdozavimo, įrašus. Dabar Vernono ieško daugybė žmonių. Jį 

medžioja tiek muzikos įrašų gamintojai, tiek interneto troliai ir porno žvaigždės. 

Seksas, narkotikai ir devintojo dešimtmečio pankrokas! „Vernonas Subutexas“ yra kupinas 

ryškių herojų bei skirtingų požiūrių. Čia susidursime su bandančiu maištauti bankininku; dėl 

narkotikų sūnų praradusiu tėvu; nesėkmingu režisieriumi; prieš žmoną smurtaujančiu vyru; 

musulmone tapusia porno žvaigždės dukra ir daugeliu kitų. Autorė geba meistriškai per-

jungti skirtingas laiko perspektyvas ir tarsi perkelia skaitytojus į savo personažų galvas. Žmo-

nės, perskaitę knygą, sako, kad buvo supykdyti, nuliūdinti, prajuokinti, šokiruoti, tačiau ne-

galėjo atsitraukti iki pat pabaigos. 

2018-tais metais knyga pateko į trumpąjį „Man Booker International“ premijos sąrašą. 

 

Virginie Despentes – prancūzų rašytoja, režisierė, žurnalistė. Vi-

suose jos kūriniuose stipriai jaučiama socialinė dabartinės visuome-

nės kritikai. Rašytojos personažai nuolat susiduria su kančia, netei-

sybe, smurtu. Autorė – viena populiariausių šio amžiaus prancūzų 

rašytojų. Virginie Despentes gyvenimas spalvingas. Ji yra dirbusi 

tarnaite, sekso darbuotoja, laisvai samdoma roko muzikos žurna-

liste ir porno filmų kritike. 

 

 

 

 



TRENT DALTON „VISI MŪSŲ TVISKANTYS DANGŪS“ 
(IIE klasė) 

 

 

„Visi mūsų tviskantys dangūs“ - „Berniukas nuryja 

visatą“ autoriaus naujas romanas. 

Darvino miestas, 1942-ieji. Japonų bomboms krintant ant 

žemės, našlaitė Molė Huk, buvusio duobkasio duktė, vėl 

paprašo dangaus patarimo. Bėgdama daiktamaišyje ji 

nešasi širdies formos akmenį ir žemėlapį, nuvesiantį ją pas 

Ilgašvarkį Bobą į Australijos gilumą, pas raganių, prakeikusį 

jos šeimą. Ją lydi netikėti pakeleiviai – aštrialiežuvė aktorė 

Greta ir Jukijas, japonų lakūnas, nusprendęs nebedalyvauti 

žudikiškame kare. Šiai trijulei kelionėje lemta susidurti su 

neįtikėtino grožio Šiaurės Teritorija ir išgyventi iki tol 

neįsivaizduojamais būdais. 

„Visi mūsų tviskantys dangūs“ – tai istorija apie dovanas, 

kurios nukrinta iš dangaus, apie prakeiksmus, kuriuos 

išsikasame iš žemės, ir paslaptis, kurias slepiame širdyje. Tai 

odisėja apie tikrą meilę ir mirtiną pavojų, apie tamsą ir 

šviesą, apie kaulus ir žydrą dangų. 

Rašydamas pirmąjį romaną T. Daltonas teigė sėmęsis įkvėpimo iš patirties, panašiai gimė ir 

antroji knyga: „Tai labai asmeniška istorija. Romano pagrindas – mano slapti, asmeniniais 

pokalbiai su Dangumi. Kažkada jausmingai, kiek mistiškai pasikalbėdavau su juo svarbiomis 

temomis. Vėliau supratau, kad iš tiesų kalbėdavausi su man artimais, kažkada mylėtais ir 

prarastais žmonėmis. Kartais Dangus tampa geriausiu draugu ir tobulu klausytoju.“ 

„Visi mūsų tviskantys dangūs“ – daugiasluoksnė, žodžių žaismo ir aliuzijų kaupina knyga. Jos 

siužetas originalaus ir įtraukiantis. Tai pasakojimas apie dovanas, nukrintančias iš dangaus, 

prakeiksmus, išsikastus iš žemės, ir savyje palaidotas paslaptis. Ir, žinoma, tai savitas meilės 

laiškas Australijai.  

 

 

Trentas Daltonas – vienas garsiausių Australijos žurnalistų, 

apdovanotas daugybe premijų. 2018 m. pasirodžius 

debiutiniam jo romanui „Berniukas nuryja visatą“, (liet. 

2019), knyga išsyk buvo pavadinta Australijos literatūros 

klasika. 

  



LEONARDAS GUTAUSKAS „RAUDONOJI JŪRA“ 
(IIIE klasė) 

 

 

L. Gutauskas garsėja kaip neprilygstamas pasakojimo meist-

ras. Šiame rinkinyje – visa puokštė įtaigių, skirtinga stilistika pa-

rašytų kūrinių: romantiškas „Liūtų kraujas“ su šviesiomis fanta-

zijų, egzotikos spalvomis, realistiška „Pražūtinga trauka“, są-

lygiškumo poetika ir detektyvo elementais gausus „Mirties 

sodas“. O paskutinė apysaka „Kaizerio kulka“ eksponuoja 

pačias pasakojimo galimybes: tą pačią istoriją – kaip kaize-

rio kulka pašovė poną jo kambaryje – pasakoja aštuoni per-

sonažai, visi monologai žavi sava logika ir stiliumi. Apysakos 

„Liūtų kraujas“ personažas – vaikas, jo fantazijos ir svajonės. 

Afrikiečių ir indėnų genčių „kare“ sužeidžiamas Kauno ber-

niukas, karščiuojanti sąmonė jį nuneša į Afriką, kur jis išgy-

vena neįtikėtinas patirtis – inicijavimą į vyrus, gazelių me-

džioklę, akistatą su nuodinga gyvate; apysakos leitmotyvai 

– aklas asiliukas, tempiantis vandenį iš giliausio šulinio, ir ber-

niuko svajonė pasiekti Raudonąją jūrą bei laivą baltomis burėmis.  

Apysakoje „Mirties sodas“ suvedami du skirtingi veikėjai – muziejaus budėtoja Ieva, svajo-

janti apie šeimą, vaikus, ir iškamšų meistras ponas N. Ieva, suartėdama su meistru, atsiduria 

pamėklių – iškamšų – karalystėje, tampa mirties apologeto fantazijų ir beprotybės liudi-

ninke.  

Apysaka „Pražūtinga trauka“ tarsi pratęsia ankstesnės knygos „Pravardės“ istorijas. Budė-

damas prie pašarvotos žmonos Julijos, Juozapas prisimena nesantaikos graužiamą jųdviejų 

gyvenimą, žiaurius pokario įvykius. Julijos brolis, stribų vadas, praliejęs daug nekaltų žmonių 

kraujo, taip užkrėtė seserį proletariato idėjomis ir įtraukė seserį į naktines orgijas stribyne, 

kad kaimiečiai ją vadino Revoliucija. Dramatiškus istorijos momentus rašytojas meistriškai 

atskleidžia per ryškius, individualizuotus personažus.  

Leonardas Gutauskas (1938-2021) – Nacionalinės kultūros 

ir meno premijos laureatas, beveik penkiasdešimties poezi-

jos, prozos bei knygų vaikams autorius. Jo knyga „Pravar-

dės“ buvo įtraukta į geriausių 2018 metų knygų penketuką. 

Rašytojas neabejotinai yra vienas įdomiausių ir talentin-

giausių šiandienos vyresniosios kartos literatų. Jo kūryba iš-

siskiria originalia, asociatyvia pasakojimo technika, spalvin-

gais, personažais, lakia fantazija. Šis rašytojo kūrinys bus į-

domus ir vyresniajai, ir jaunesniajai skaitytojų auditorijai. 

 

 

 

 

 



CLÉMENTINE BEAUVAIS „KIAULYSTĖS DĖSNIS KIAULĖMS 

NEGALIOJA“ 
(IVC, IVD klasės) 

 

Paaugliams skirta knyga apie tris negražiausiomis išrinktas 

mokyklos merginas ir jų smagią nuotykių kupiną kelionę į Paryžių. 

Mirėja, Astrida ir Hakima išrenkamos gražiausiomis "kiaulaičių" 

konkurse – Mirėja, jau du kartus „nugalėjusi“ šiame konkurse, 

nustemba tik dėl to, kad šiemet ji yra trečia. Tačiau trise 

lengviau – konkurso nugalėtojos susivienija ir nusprendžia leistis į 

kelionę dviračiais į Paryžių. Nejau dabar visą laiką verkšlensi dėl 

kažkokio „kiaulaitės“ titulo – juk gyvenimas tęsiasi! 

Kelyje merginos supras, kad išvaizda – tik labai maža žmogaus 

savasties dalis, o pasaulyje pilna įdomių, smagių ir svarbeių 

dalykų. Keliaudamos Mirėja, Astrida ir Hakima pačios mokysis 

pakantumo, sutik begalę įdomių žmonių, patirs smagių 

nuotykių, o iš kelionės grįš pasitikėdamos savimi, ir galvodamos 

ne apie baimes ar kompleksus, bet apie ateities planus. 

Mirėja - tipiškas paauglės įsikūnijimas, nuo pokalbių su mama iki 

užsispyrimo nuvykti į Paryžių. Knygos dialogai tikroviški ir puikiai atspindi paauglių kalbėseną. 

„Kiaulystės dėsnis kiaulėms negalioja“ – tai knyga viso pasaulio paaugliams, nes knygoje 

jie vaizduojami kaip išmintingi, drąsūs ir turintys puikų humoro jausmą. Be to, už kvailų 

juokelių, juokingų nesusipratimų ir beprasmiškų nuotykių slypi pamokanti istorija apie tai, 

kaip įveikti patyčias, įgyti pasitikėjimo ir pasiekti savo – net kai visas pasaulis tavimi netiki. 

„Linksmame ir šauniame romane šmaikščios, filosofiškos ir kiek keistos paauglės akimis 

žvelgiama į paauglystės bėdas ir džiaugsmus. Beauvais nesiekia įtikti skaitytojams ir kelia 

šiuolaikinei visuomenei išties svarbius klausimus – patyčios internete, rasizmas, savęs 

suvokimas. Mirėja tikra paauglė, ji demonstruoja ir nesugriaunamą pasitikėjimą savimi, ir 

kartais tarsteli kažką netaktiško. Tai padeda sukurti tikrą istoriją apie jauno žmogaus savęs 

paieškas. Patinka juoktis iš nejaukių situacijų? Ši knyga jums!“ Youth Services Book Review 

„Išskirtinis, aštrus, bekompromisis ir išmintingas pasakojimas – tai literatūrinė kelionė, 

pašiepianti visuomenę, kurioje savarbiausias žmogaus vertinimo kriterijus yra žmogaus 

išvaizda.“ The Guardian 

„Ak, kad man ir mano kiemo gaujai kas būtų prieš 20 metų pasakęs… Nuotykis, 

vėjavaikystė, solidarumas ir ryžtas sukurs mus gražiausiais žmonėmis. Svarbiausia juk XXL 

dydžio širdis. O visų nosys, ausys ir lūpos vienodai, bet skirtingai ir taip gražios!" 

Dovilė Filmanavičiūtė-Miss Sheep 

"Jeigu būčiau perskaičiusi šią knygą mokykloje arba po mokyklos, būtų buvę daug 

lengviau gyventi savo „kiaulaitės“ kūne ir bendrauti su tais, kurie nuolat iš jo tyčiojosi, taip 

pat – ir su pačia savimi. Labai rekomenduoju!!!" Giedrė Valavičiūtė, iniciatyvos „Dydis 

nesvarbu“ įkūrėja 

 Clémentine Beauvais už kūrybą vaikams ir paaugliams pelnė ne 

vieną apdovanojimą. Romanas „Kiaulystės dėsnis kiaulėms 

negalioja" 2015 metais Prancūzijoje išrinktas geriausia knyga jaunimui, 

pateko į IBBY Garbės sąrašą, buvo nominuotas 18 apdovanojimų, iš 

kurių laimėjo 6. 

 

 

 



ZITA ČEPAITĖ „LONDONO VĖJAS“ 

(Otilija Simonaitienė) 

 

Romanas „Londono vėjas“ – tai istorija apie lietuvę Godą, 

kuri išvažiuoja į Londoną ieškoti ją apvogusio mylimojo. 

Įsitraukusi į paieškas, moteris susipažįsta su neaiškaus plauko 

verslininkais, sukančiais nešvarius reikalus. Jos buvęs 

draugas irgi yra įsipainiojęs į to pogrindinio pasaulio tinklus. 

Pamažėle ima aiškėti paslaptys, siejančios po įvairias 

pasaulio šalis išsiblaškiusius buvusios sovietų imperijos 

veikėjus. Sutrikusi, išgąsdinta užgriuvusių nuotykių Goda 

sutinka privatų detektyvą, kuris imasi jai padėti... 

Knygoje rutuliojama detektyvinė intriga, tačiau drauge tai 

pasakojimas apie kartą, kuri buvo ruošiama šviesiam 

komunistiniam rytojui, o atsidūrė kapitalizmo kloakoje. Apie 

žmones, kurių gyvenimus vienaip ar kitaip paveikė 

permainų vėjas. 

 

 Zita Čepaitė – prozininkė, žurnalistė, scenaristė. Yra išleidusi 

septynias knygas, paskelbusi straipsnių, recenzijų, esė. 

Dirbo televizijoje, leidiniuose „Atgimimas“, „Akiračiai“ 

(JAV), „Infozona“ (UK). Lietuvoje dirbusi ministro patarėja, 

rašytoja emigravo į Jungtinę Karalystę ir, kaip daugelis 

lietuvių, pradėjo gyvenimą nuo juodo darbo paieškų. 

Prieš kelerius metus Zita Čepaitė išleido didžiulės sėkmės 

sulaukusią esė knygą „Emigrantės dienoraštis“, kurioje kalbėjo apie lietuvių emigracijos 

patirtį. „Londono vėjas“ irgi pasakoja istoriją, nutikusią į Londoną išvykusiai lietuvei. Tačiau 

tai kitokio žanro knyga – detektyvinis romanas. Goda išvažiuoja į Londoną ieškoti mylimojo, 

nugvelbusio jos pinigus ir pasprukusio iš Lietuvos. Ji susiduria su šešėlinio verslo atstovais ir su 

nuostaba suvokia, kad dauguma jų vienaip ar kitaip buvo pasirodę jos gyvenime ir 

anksčiau. Pamažėl aiškėja paslaptingi ryšiai, kadaise nepastebėti dalykai įgauna prasmę 

ir atveria, atrodytų, jau pamirštų sovietinių laikų įtakas bei sąsajas. Žmonės bando kurti 

naują gyvenimą, metasi į naują veiklą su viltimi, kad permainų vėjai atneš sėkmę, bet 

nepajėgia pabėgti nuo praeities. 

  

 

 

 

 



VIGDIS HJORTH „PALIKIMAS“ 

(Otilija Simonaitienė) 

 

Taip Bergljota po karštos diskusijos dėl palikimo rašo jaunesnėms 

seserims elektroniniame laiške. Po tėvo mirties kebliu klausimu 

skirstant jo sukauptą turtą tampa dviejų vasarnamių Valeryje 

likimas. Jau daugybę metų ir jais, ir tėvais rūpinosi dvi jaunėlės 

seserys. Joms vasarnamiai ir atiteks. Brolis, vyriausiasis iš vaikų, ir 

Bergljota kiekvienas savaip nutraukę ryšius su šeima. Kodėl jie 

įsitraukia į ginčą dėl testamento? Ar vien todėl, kad prie namų, 

kuriuose vaikystėje juodu leido vasaras, buvo prisirišę jau ir jų 

atžalos. Diskutuojant dėl finansinio palikimo, ima rutuliotis ir 

moralinė dilema, o ši įsuka į tikrą emocijų verpetą. 

 

„Hjorth atskleidžia paslaptis su ibseniška precizija ? įtampa 

neatslūgsta iki pat paskutinio knygos puslapio." Ingunn Okland, 

„Aftenposten“ 

 

Romanas Norvegijoje pasirodė 2016 m. ir jo tiražas perkopė 150 000 egzempliorių, teises jį 

versti nusipirkusios jau 14 šalių. 

„Palikimas“ apdovanotas Norvegijos knygynų ir Norvegijos kritikų premijomis, nominuotas 

Šiaurės ministrų tarybos literatūros premijai. 

 

Vigdis Hjorth (gim. 1959), produktyvi ir nevengianti aštrių temų 

romanistė, niekuomet neslėpė rašanti atsižvelgdama į 

gyvenimiškąją savo patirtį. Nors tikrovės ir išmonės sąsajų romane 

„Palikimas“ tikrai netrūksta, autorė pabrėžia, kad jos kūrinys turėtų 

būti skaitomas kaip romanas. Kasdienės žmonių bėdos jame 

išradingai supintos su filosofinėmis problemomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNE CONSIDINE „KAI ŠAKA NULŪŠ“ 

(Otilija Simonaitienė) 

 

„Kai šaka nulūš“ – romanas apie aistras, šeimos paslaptis 

ir moters tapatybės paieškas. Skurdžioje dykynėje prie 

O‘Donovanų namų durų randamas paliktas naujagimis. 

Evos Froli gimimas – paslaptis, bet, užauginta mylinčių 

įtėvių, ji net nesusimąstė, kas yra iš tikrųjų. Sulaukusi 

dvidešimt septynerių metų, žlugus santuokai, kuri atrodė 

labai laiminga, ji nusprendžia atsigręžti į praeitį, slepiančią 

tiesą apie jos gimimą. Praeityje – skaudi Evos motinos ir 

kitų jos giminės moterų istorija, įžeidinėjimai, pabėgimai, 

nekaltybės praradimas ir aistra. Praeityje – ir giminės vyrai, 

vertę kentėti moteris, šiurkštūs ir agresyvūs. Visa tai tenka 

įveikti, norint gyventi – čia ir dabar, norint nublokšti 

slegiantį praeities šešėlį. 

 

Šeimos istorijoje, kuri prasideda šeštajame XX a. 

dešimtmetyje ir tęsiasi iki tūkstantmečių sandūros, kaip 

gyva iškyla Airija permainų laikotarpiu. Tai laikas, kai vyksta tiek daug baisių dalykų, kurie 

šioje katalikiškoje šalyje atrodė neįmanomi. O moterų likimai atskleidžia tikrąją gyvenimo 

realybę... 

Realistiškas, skaudus ir aistringas romanas apie susipynusias vieno airių giminės medžio 

atšakas. 

 

June Considine  (gim. 1945) – Dubline gimusi airių rašytoja, 

ilgą laiką dirbusi radijo laidų žurnaliste. Išleidusi trylika 

knygų vaikams ir paaugliams, ji ėmėsi rašyti romanus 

suaugusiesiems. 2007 m. lietuviškai pasirodė jos knyga 

„Apgavystės“. 

 

 

 

 

 

 

 



BIANCA BELLOVA „EŽERAS“ 

(Otilija Simonaitienė) 

 

Pasaulio pabaiga alsuojantį distopinį romaną „E-

žeras“ parašiusi čekų autorė Bianca Bellová pelnė tarp-

tautinį pripažinimą. „Ežeras“ buvo apdovanotas Europos 

Sąjungos literatūros premija, taip pat gavo svarbiausią 

Čekijos literatūrinį įvertinimą. 

Romanas „Ežeras“ nukelia į mažą žvejų kaimelį. Jis įsikū-

ręs kažkur pasaulio pakraštyje, prie nykstančio ir nuo-

dingo ežero. Senkantis ir užterštas vanduo dusina viską 

kas gyva, taip pat ir nuo ežero priklausančią žvejų bend-

ruomenę. 

Kaimelio vyrai diena iš dienos geria degtinę bei laukia 

trumpalaikių darbų agento. Moterys paskendusios rū-

pesčiuose, o vaikai laksto apšašę ir nuolat besikasantys 

opėjančias žaizdas. Tokioje vietoje, nukentėjęs ne tik nuo 

okupacijos, bet ir nuo ekologinės katastrofos, užauga 

berniukas, kuriam teks patirti kelionę savęs pažinimo link. 

Namio gyvenimas blankus ir primityviai paprastas. Jame 

telpa tik stora močiutė, visada girtas senelis ir prisiminimai 

apie pirmąją meilę. 

Namis pradeda savo gyvenimo kelionę turėdamas tik miglotą idėją susirasti mamą, kuri 

paliko jį dar visai mažą. O šalia visada nuodingas ežeras. Ežeras, kurio neįmanoma išvengti 

ir Namiui teks jį perplaukti, apeiti arba nerti į grėsme alsuojančias gelmes. 

Romanas „Ežeras“ yra nuniokoto krašto žmonių gyvenimo aprašymas, piešiantis niūrias ap-

linkybes, kuriose jie gyvena, kad išgyventų. 

Namio pasakojimas paliečia įvairius šiuolaikinius visuomenės ir politikos klausimus - nuo gy-

venimo posovietinėje Europoje iki pasaulinių ekologijos problemų. Istorija dvelkia niūrumu 

ir išryškina didžiausius visuomenės skaudulius. Knygoje vyrauja siurrealistinė pasaulio pabai-

gos nuotaika. 

Rašytoja Bianca Bellová viename savo interviu sakė, kad romaną „Ežeras“ parašyti įkvėpė 

„National Geographic“ reportažas apie Aralo jūrą ir aplinkosaugos katastrofą, susijusią su 

jos nykimu. 

 

Bianca Bellová (gim. 1970, Prahoje) – bulgarų kilmės čekų 

autorė. Ji baigė Prahos ekonomikos universitetą ir dirba ver-

tėja iš anglų kalbos. Rašytoja savo knygose nevengia kelti 

nepatogių, nerimą keliančių klausimų, taip pat paliesti skau-

džiausias šių laikų temas. Romanas „Ežeras“ išleistas 2016-

tais metais ir iš karto sulaukė kritikų pripažinimo. Jis buvo ap-

dovanotas literatūrine čekų premija „Magnesia Litera“. Taip 

pat gavo Europos Sąjungos apdovanojimą, kuris atvėrė du-

ris į tarptautinius vandenis – romanas išverstas į daugiau nei 

penkiolika kalbų. 



ESTETIKOS ENCIKLOPEDIJA 

(Skaistė Barkutė) 

 

"Estetikos enciklopedijoje" aprašomos meno teorijų in-

terpretacijos, meno filosofija, dizainas, gyvenimo me-

nas, meninės veiklos, meno ir kitų kultūros sandų santy-

kiai, meninio ir estetinio suvokimo sankirtos, estetikos is-

torija ir estetikos kryptys, tyrimo metodai bei teorijos, jų 

santykis su kitais mokslais. 

 

Greta to siekiama apimti tautų, epochų ir istorinių pe-

riodų estetikos istoriją bei pagrindinę jų problematiką. 

Enciklopedijoje skelbiami straipsniai yra su nuorodomis į 

literatūros šaltinius, iš kurių skaitytojas galės gauti pla-

tesnę informaciją rūpimu klausimu. 

Reprezentuojant estetinę veiklą aiškinančius terminus 

bei estetines kategorijas, įvestos kai kurios indų, kinų ir 

japonų estetikos savitumus atspindinčios sąvokos. Be 

tradicinių estetikos kategorijų (grožis, bjaurumas ir kitų) 

pristatomi estetinę nuostatą, estetinį suvokimą, estetinės 

veiklos savitumus ir sritis bei estetinę kalbą, taip pat vertybes aiškinantys terminai. 

Neapeinami alternatyvūs sampratų aiškinimo variantai. Istoriškai susiklostęs estetikos ryšys 

su menu aiškinamas tokiomis sąvokomis, kurios apibūdina meną kaip savitą estetinę veiklą 

apimdamos estetikos sampratoje vykstančius pokyčius. 

Atsižvelgiant į šio enciklopedinio leidinio tikslus ir uždavinius įtraukta taip pat tradicinė meno 

filosofijos ir meno psichologijos bei sociologijos problematika ir ją atspindintys terminai. Tai 

sąvokos, kurios susijusios su meno kūryba ir meninės veiklos prigimties traktavimais, meno 

kalba, kilme ir interpretacija, prasme ir paskirtimi, su meno kryptimis ir morfologija, jo vieta 

kultūroje, su meno ribų, meninio skonio ir suvokimo, meno funkcijų bei meninio ugdymo 

klausimais. 


