
KNYGŲ NOMINANČIŲ TRUMPAS PRISTATYMAS 
 

 

 
Trečiasis Sandros Bernotaitės (g. 

1975) romanas „Akys chimeros“ 

pasakoja apie tikrą įvykį vieną 

konkrečią dieną – 1939 m. liepos 

25-ąją. Antrojo pasaulinio karo 

išvakarėse iš Kauno prieplaukos į 

Gelgaudiškį garlaiviu „Klaipėda“ 

išjuda jungtinė lenkų ir lietuvių 

kultūros atstovų grupė. Tikrų 

istorinių įvykių fone – žaižaruojanti 

to meto kasdienybė ir sudėtingo 

likimo rašytojų kompanija. 

Knyga skiriama stebėtojams – tai galimybė 
virsti balandžiu ir nardant tarp miesto 
pastatų stebėti svetimus gyvenimus, 
susivejančius ir išsivejančius tarsi siūlų 
kamuolys. Jų lietimosi taškas – kartais 
lengvas stuktelėjimas petimi prasilenkiant 
gatvėje, netikėtai sutiktas atidus žvilgsnis 
ar nugirstas iš pažiūros nereikšmingas 
žodis. Kaip visa tai paveikia tolimesnes 
susikirtusių gyvenimų trajektorijas? Jeigu 
tik Anuška nebūtų prapylusi aliejaus…“ – 
autorė Greta Dirmauskaitė. 
Leidyklos skelbtame „Pirmosios knygos“ 
konkurse 2021 m. Greta Dirmauskaitė 
laimėjo pirmąją vietą prozos kategorijoje. 

„Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“ 

iš pradžių buvo sumanyta kaip 

rašytojos autobiografija. Dėl 

sunkios ligos tarp dangaus ir žemės 

atsidūrusiai knygos autorei kilo 

mintis pažvelgti į savo gyvenimą iš 

anapus. Todėl tekste labai ryškus 

istorinio laiko naratyvas. 

Tačiau  nejučia, pamažu tekstas 

virsta pastangomis susitaikyti su 

mirtimi. Pro kančios tamsą 

nelauktai prasiveržia gyvybės 

šviesa, neužgesinama gyvenimo 

meilė. 

R. Kmita – kultinio romano „Pietinia 
kronikas“ autorius. Romano, kuris tapo 
savotišku Nepriklausomybės pradžios 
Šiaulių epu ir pažadino miesto savastį. 
„Remyga“ – romanas, kurio veiksmas taip 
pat vyksta Šiauliuose. Tačiau tai jau visai 
kitokia knyga. Apie nematomą, tamsiąją, 
Šiaulių pusę. Ir taip, tai knyga apie Lietuvą. 
Romanas apie milicininką, tampantį 
policininku. Apie Remygą. Žmogų, 
bandantį susivokti, kas jis yra ir kaip jam 
elgtis, kai griūva viskas, kas jam buvo 
suprantama ir pažįstama, apgraibomis 
ieškantį savo šaknų tamsoje. Romanas 
apie Sąjūdžio pradžią. Bet ne kronika, o 
menininko akimis parodytas santvarkų 
pasikeitimo sukeltos sumaišties šalyje, 
mieste ir žmonių mintyse paveikslas. 



 

 

 

 

 

„Miesto šventė“ – pirmasis 

jaunosios kartos prozininkės Linos 

Simutytės apsakymų rinkinys. 

Autorės pasakojimo stilius traukia 

gilyn ir prikausto dėmesį 

nenutrūkstančia minties įtampa. 

Knygoje „Miesto šventė" 

nevengiama matyti tikrovės ir 

asmenų tarpusavio santykių tokių, 

kokie jie yra, pamažu išlukštenant 

paviršinius kasdienybės sluoksnius, 

parodant sudėtingą žmogaus 

psichologiją. Seksualinės patirtys, 

būsenų refleksijos, gyvenimo 

prasmės pajautos dera su 

popkultūros ženklais, o nenorminė 

leksika – su vaizdingais 

palyginimais. 

„Grybo auksas“ – komiksas apie vieną 

žymiausių XX a. pirmosios pusės lietuvių 

skulptorių Vincą Grybą (1890–1941). Jo 

anūkės dailininkės Rasos Grybaitės ir 

populiarios grafinės novelės „Sibiro haiku“ 

iliustruotojos Linos Itagaki kūrybiniame 

procese gimęs komiksas atskleis menininko 

asmenybę ir gyvenimo istoriją. Versdami jo 

puslapius, kartu su skulptoriumi išgyvensite 

nepriteklius, kūrybinius vargus ir atradimus, 

džiaugsmą ir meilę. Į XX a. Europos miestus 

pažvelgsite Grybo akimis, susitiksite su jo 

mokytoju Emiliu Antuanu Burdeliu – to meto 

skulptūros legenda. Komiksas papasakos, 

kodėl ir kaip Lietuvos miestuose atsirado 

paminklai Vytautui Didžiajam ir Simonui 

Daukantui bei kiti garsūs Grybo sukurti 

monumentai. Taip pat sužinosite, kur Vincas 

Grybas slėpė savo „auksą“. 

Fantastikos mėgėjams puikiai 
pažįstama autorė Neringa Vaitkutė 
toliau tęsia skaitytojų ir literatūros 
kritikų pamėgtą knygų seriją apie 
paslaptingus įvykius Mažųjų 
Klampynių miestelyje. 
Šioje knygoje ir toliau meistriškai 
derinamos šiuolaikinių vaikų gyvenimo 
aktualijos, senovės lietuvių mitologija ir 
šiurpūs, netikėti nuotykiai. Mažosiose 
Klampynėse retkarčiais siautėja 
nenaudėliai kipšai, nesunkiai rasi bent 
kelis vaiduoklių namus, o kelius į 
miestelį saugo senieji baltų dievai. Čia 
nebūna nuobodu: tą žino šaunieji 
dvyniai Agata ir Aringas, pasiryžę 
įminti visas Mažųjų Klampynių mįsles. 
Knygą įtaigiai iliustravo pati autorė. 

Visokių būtybių atstovė spaudai 
Kotryna Zylė sukūrė 10 šiurpulingų 
istorijų, kurios galėjo nutikti ir tavo 
namuose, kieme ar mokykloje. 
Pasak autorės, istorijas įkvėpė 
vaikystėje girdėti tėčio pasakojimai 
ir netikėti susidūrimai su 
būtybėmis. Jei skaitant pasirodys, 
jog kažkas tūno namų spintoje ar 
naktimis stovi balkone, jei vietoje 
pumpurų prasikals nagai, o iš 
bičiulio burnos staiga išskris bitė – 
išlik ramus. Ir nepravažiuok 
reikiamos autobuso stotelės! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mantas Balakauskas (gim. 1989) – jaunosios 
kartos poetas, eseistas. Pirmasis jo eilėraščių 
rinkinys „Roma“ 2016-ųjų Metų knygos 
rinkimuose pateko į geriausių poezijos knygų 
penketuką, buvo įvertintas Zigmo Gėlės premija, 
skiriama už geriausią metų poezijos debiutą. 
Eilėraščiai versti į anglų, rusų, italų, slovėnų, 
graikų kalbas. 
Antrojoje savo knygoje poetas gilinasi į kiek 
kitokias temas, nei šiuo metu yra įprasta ar 
populiaru viešojoje erdvėje. Užuot tyrinėjęs 
nusistovėjusias nerimo ir nuolatinio jauno 
žmogaus gyvenimo bei juslių temas, knygoje 
aprašo laisvės kartos žmogų, jau perkopusį 
trisdešimties metų ribą. Tai tylus mėginimas 
racionalizuoti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą 
Nepriklausomybės laikotarpiu, kai, rodos, visko 
turėtų pakakti, bet jaučiamas smarkus vidinių 
išteklių stygius tiesiog gyventi. 
 

Lina Buividavičiūtė – jaunosios kartos poetė, 
literatūros kritikė, kultūros apžvalgininkė, dėstytoja, 
tekstų kūrėja. 2017 m. pasirodė jos pirmoji poezijos 
knyga „Helsinkio sindromas“ (išleido „Kauko 
laiptai“).  
„Tamsieji amžiai“ – intensyvi, ribinių patirčių 
prisotinta antroji Linos Buividavičiūtės poezijos 
knyga, kurią sudaro keturi ciklai: „Erosas“, 
„Sindromai“, „Miestai ir žvėrys“, „Nemeilė“. Poetės 
eilėraščiai pasižymi nesumeluotu žvilgsniu į savo ir 
Kito patirtis. Jaučiamas ir įvardijimas egzistencijos 
sunkis, transgeneracinės, kolektyvinės ir asmeninės 
lyrinio „aš“ traumos. Knygos išskirtinumas – 
drįstama liestis prie mažiau lietuvių poezijoje atvirai 
artikuliuotų patirčių – ribinio seksualumo, 
sudėtingos motinystės, psichikos sveikatos 
problemų. Eilėraščiai atliepia sudėtingą, šešėlinį 
moters pasaulį. Kultūros intertekstai čia savitai 
interpretuojami, kuriant unikalias poetinio pasaulio 
prasmes. 
 

Poeto, Nacionalinės 

kultūros ir meno 

premijos laureato 

Antano A. Jonyno 

eilėraščių rinkinys, 

kurį sudaro nauji, 

2018–2020 metais 

parašyti sonetai. 

Klasikinė forma ir 

skambesys 

paradoksaliai dera su 

ironišku, bet šiltu ir 

neabejingu žvilgsniu į 

pasaulį. 

„Alvydo Valentos eilėraščiai, 
kaip ir didžiojo graikų 
dainiaus giesmės, pakeri tuo 
pačiu gaivalingos 
pirmapradės kalbos 
alsavimu, ryškiais meniniais 
vaizdais ir taikliais 
įvaizdžiais – juos pajėgia 
kurti tik tie, kurių žvilgsnis 
krypsta ne į išorę, o į sielos 
vidų, į dvasinį būties peizažą. 
Šis įstabus poezijos rinkinys 
bus įdomus ne tik lietuvių 
poezijos gerbėjams – jį su 
didžiausiu susidomėjimu 
perskaitys ir profesionalūs 
Homero epų tyrėjai: juk 
taikli poeto akis kartais 
leidžia išvysti tai, ko nebuvo 
įžvelgę patys mokslininkai.“.. 
N. Kardelis 
 

Šiame rinkinyje eilėraščių subjektė pasirodo 
esanti tvirto tikėjimo, gebanti be 
gražbyliavimo susitelkti į skausmingą, 
nepagražintą realybę, – artimojo ligą, 
mirimą ir mirtį, tačiau šios temos 
išgyvenamos be patoso ir egzaltacijos. 
Autorė atlieka savo pačios vaidmenį, 
nesidangstydama jokiomis kaukėmis, ir tai 
įtikina: poetinė kalba laisva, o kasdienybės ir 
buitinės detalės sklandžiai derinamos su 
krikščioniškomis frazėmis ir ženklais. 



 
Šis nenuilstantis, kontraversiškas, 
bet visuomet gerų norų vedamas 
žmogus savo laiku ne vienam kėlė 
baimę ir pyktį. 
Šioje komiksų knygoje „Kas 
išsigando Šliūpo?“ linksmai ir 
nepagražintai atskleidžiama 
įvairialypė bekompromisė dr. Jono 
Šliūpo asmenybė, veikusi XIX a. 
pab.–XX a. pr. Lietuvoje ir išeivijoje 
tiek švietėjiškame, tiek 
politiniame, tiek diplomatijos 
kontekstuose. Knygoje 
pristatomas pamirštas ne visada 
„patogus” Jonas Šliūpas, 
atkreipiamas dėmesys į jo veiklos 
progresyvumą bei aktualumą 
šiandien. 

Kinas – ne tik filmai. Tai daugybės žmonių 
darbas, komercinės ir autorinės strategijos 
bei skirtingi būdai rodyti ir žiūrėti. Šį kartą 
fokuse atsiduria moterys – šiapus ir kitapus 
ekrano, matomos ir ilgą laiką beveik 
nepastebėtos Lietuvos kine: tiek 
ankstyvuosiuose filmuose, tiek sovietmečio 
kūryboje, tiek šiandienos kino praktikose. 
Ši knyga – dešimties straipsnių rinktinė – 
pirmą kartą lietuviško kino kontekste lyties 
problematiką gvildena iš trijų skirtingų 
perspektyvų. Kokiu statusu kino gamyboje 
dalyvauja moterys – antrosios režisierės, 
montuotojos ar kostiumų dailininkės? Kaip 
galime perskaityti komercinį, autorinį, 
dokumentinį kiną ir videomeną, jei dėmesį 
kreipiame į lyčių vaidmenis? Ir kaip lytis 
atsiskleidžia konkrečiuose filmuose, žvelgiant 
iš skirtingų teorinių perspektyvų? 

1940 m. birželį Lietuvos žmonės planavo derlių, atostogas, išleistuves ir savo ateitį. 
Vasaros savaitgaliai buvo numatyti gegužinėms, ekskursijoms, įvairiausių organizacijų 
suvažiavimams, sportui, poilsiui ir, žinoma, žemės ūkiui. Vyriausybė taip pat nesnaudė – 
palaimino šalies elektrifikacijos ir susisiekimo gerinimo projektus bei patvirtino 
didžiausią metinį biudžetą. Bažnyčia su nerimu laukė svarbios reformos – civilinės 
santuokos įteisinimo. Visa Lietuva jaukinosi išsvajotąjį Vilnių ir Vilniją. Darbais, idėjomis 
ir gandais kunkuliuojanti šalis jau buvo kiek apsipratusi su Europoje vykstančiu karu. 
Nepaisant to, prie radijo imtuvų, dienraščių puslapių ar pieninių vyrai pasipypkiuodami 
aptarinėjo vokiečių žygį Paryžiaus link. Kaip pasisuks karo švytuoklė? Ar rekordiškai 
speiguotą žiemą iškentusioje šalyje sužydės sodai? Kokia bus vasara? 
Ši dokumentinė knyga – 1940-ųjų birželio dviejų savaičių kaleidoskopas, pašėlusiai 
įsukantis į to meto Lietuvos ir jos žmonių realijas. 



 

„Apmąstydama laiką ir jo menines manifestacijas, Agnė Narušytė ne konstruoja vienos 

disciplinos statinį, bet kuria atvirą žemėlapį, kuriame priklausomai nuo kartografuojamų 

parametrų atsiranda vietos istorijos laikui, sąmonės laikui, daiktų laikui, laikrodžių laikui, 

augalų laikui ir kitoms laiko formoms. Būtent todėl šioje monografijoje interpretuojami 

menininkai atrodo kaip niekada vietoje nenustygstantys keliautojai, nuolat kertantys skirtingų 

laiko formų, fizikos ir filosofijos teorijų, fotografijos, kino, teatro, architektūros meninių 

praktikų ribas. Monografijoje sukurtą žemėlapį autorė dovanoja ir skaitytojui (-ai), taip 

pakviesdama jį (ją) į niekad nesibaigiančią laiko formų apmąstymo ir meninių manifestacijų 

kelionę.“ Nerijus Milerius 

Ši knyga liudija, kaip asmeninės patirties punktyras virsta kolektyvinės atminties 

atspindžiu. O kartu skaudžiai primena tai, ką  norėtųsi, tačiau nesiseka užmiršti. Todėl ji – 

lyg savotiškas kentauras, iki juosmens sukaustytas, ar kentauridė, kaustoma prievartos 

pančių slogiais okupacijos dešimtmečiais, kai atkakliai bandyta neprarasti vilties. Vėliau – 

varžoma klajokliško gyvenimo svetur su dažnais ir staigiais posūkiais, kai nuolatos spėliota, 

kas laukia už jų... 

Knygą sudaro trys dalys – pjesė „Zekai“ su jos pastatymo  Niujorke aplinkybėmis ir aidu 

Paryžiuje; „Klajonių dienos“ – 13 literatūrinių (iš dalies autobiografinių) esė ir pluoštelis 

eseistinių atsiminimų. 

 


