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Kalėdinės akcijos  

„Dovanoji knygą – dovanoji pažinimo džiaugsmą‘2022“ metu  

gimnazijos bibliotekai padovanotos knygos: 

 

 

Kristina Sabaliauskaitė  

„Petro imperatorė II“  
 
Knygos aprašymas 

Voltaire’as lietuvės bajorės Martos Skowrońskos – caro Petro I žmonos 
ir pirmosios Rusijos imperatorės Jekaterinos I – gyvenimą yra pavadinęs 
„labiausiai neįtikėtinu iškilimu, XVIII a. Pelenės istorija“. Tačiau šis 
romanas, pagrįstas autentiškais epochos šaltiniais, griauna bet kokius 
pasakiškus stereotipus. 

Rytas, pradedantis paskutines dvylika imperatorės agonijos valandų. 
Nenumaldomai artėjant mirties ir Dievo teismo akimirkai, senkantis 
šiame pasaulyje laikas Katerinos atmintyje rikiuoja prisiminimus, 
tampančius gyvenimo apyskaita. 

Valdovė, pasiekusi galios viršūnę, moteris, peržengusi brandos slenkstį, 
vis gimdanti ir gedinti motina, didaus žmogaus sutuoktinė. Dvi kelionės 
– į Vakarus ir į Rytus – ją privers susimąstyti, kokia yra jos vyro kuriama 
imperija ir kuo tapo ji pati. Stojiškai nuryjanti pažeminimus, slapta 
padedant Aleksandrui Menšikovui balansuojanti tarp valdžios ir 
prarajos, graužiama kartėlio, maištaujanti. Likimas jai atseikėjo beveik 
visus vaidmenis, kuriuos gali turėti moteris. Tačiau paskutinėje kelionėje 
po nuosavos sielos užkaborius ji ieško atsakymų: ar galia išlaisvina, ar 
įkalina? Kurion pusėn nusvirs jai Paskutiniojo Teismo svarstyklės? 

Tai pasakojimas apie Rytų ir Vakarų kultūrų, mentalitetų sandūrą vienoje 
toksiškoje santuokoje. Apie laiką ir prievartą. Apie psichologinę ir 
alkoholinę priklausomybę, skilusias ir save perkuriančias asmenybes, 
griaunantį karą ir nemarų grožį gimdančias svajones. 

Menotyros mokslų daktarės rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės istorinis 
romanas „Petro imperatorė II“ – antroji dilogijos knyga (pirma – „Petro 
imperatorė“, „Baltos lankos“, 2019), paremta išsamiais epochos 
tyrimais, autentiškais šaltiniais, išlikusiais istorinių asmenybių laiškais ir 
atskleidžianti kultūrologinę mentalitetų istoriją. 
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Sandra Bernotaitė  

„Akys chimeros“ 
 

Knygos aprašymas 

„Akys chimeros“ – penktoji rašytojos Sandros Bernotaitės knyga ir 
trečiasis jos romanas, kuris kviečia leistis į nepaprastą ekskursiją 
Nemunu ir pajusti tarpukario Lietuvos atmosferą. 

Romano veikėjai – visa marga puokštė tarpukario literatūros pasaulio 
atstovų iš Lenkijos ir Lietuvos. Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Aleksis 
Rannitas ir daug kitų žinomų vardų. Visi jie susitinka Kaune, sėda į garlaivį 
„Klaipėda“ ir išplaukia į Gelgaudiškį, kur ir šiandien galite aplankyti mažą 
dvarelį. 

Siužetas nukelia į 1939-ų metų liepos 25-ąją dieną. Garlaivis išplaukia. 
Atrodytų, kas gali nutikti eilinėje ekskursijoje tarp kolegų ir 
bendraminčių? Tačiau laukia daug absurdiškų situacijų, netikėtumų, 
įvairių diplomatinių vingrybių. Ir nieko keisto, juk apribotoje erdvėje 
atsidūrė itin skirtingi ir įvairiapusiški žmonės. 

Romane „Akys chimeros“ rašytoja atskleidžia tarpukario kasdienybę ir 
leidžia pažvelgti kaip gyveno rašytojai, kurių likimas galiausiai susiklostė 
sudėtingai. Sandra Bernotaitė atkūrė unikalią ano meto kalbą, kuri 
padeda geriau įsijausti į herojų pokalbius. 

Romanas – dovana lietuviškos literatūros gurmanams. Istorija ne kartą 
privers nusišypsoti ir mėgautis skaitymo malonumu. Rašydama knygą 
autorė tuo pačiu metu tyrinėjo ir laikmetį, o savo tekste užfiksavo 
atradimo džiaugsmą ir tyrinėtojo entuziazmą. Ruošdama tekstą Sandra 
Bernotaitė lankėsi muziejuose, knygos veikėjų mintose vietose, skaitė 
tarpukario Lietuvos ir Lenkijos spaudą. 

Lietuvos kultūros taryba romano „Akys chimeros“ rašymui skyrė 
stipendiją, o kūrybos procesu, iššūkiais ir įkvėpimais autorė dalijasi savo 
tinklaraštyje grafomanija.lt. 

Sandra Bernotaitė (g. 1975 m.) – lietuvių rašytoja. Autorė studijavo 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vaidino, pati režisavo pjeses, 
dėstė paskaitas. Literatūros pasaulyje rašytoja debiutavo trumposios 
prozos žanro rinktine. Jos novelių knyga „Gaisras“ laimėjo Pirmosios 
knygos konkursą. Vėliau autorė išleido du romanus ir saviugdos knygą 
apie rašymą. Sandra Bernotaitė veda dirbtuves, kur moko kūrybinių 
paslapčių. 
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Vanda Juknaitė  

„Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“ 

 
Knygos aprašymas 

NETIKĖTA APYSAKA 

„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. 

Vanda Juknaitė – garsi lietuvių rašytoja, pedagogė, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatė. 

„...tos žydinčios gaisravietėje obelys yra mano autobiografija...“ – Vanda 
Juknaitė. 

 

  

 

Beata Tiškevič  

„Beveidžiai“ 
 
Knygos aprašymas 

Beatos Tiškevič naujausia knyga „Beveidžiai" – tai antroji 
bestselerio „Vyvenimas“ autorės knyga. Romanas „Beveidžiai“ – keturių 
veikėjų: Tomo, Ingos, Gerdos ir Daivos, atviras pasakojimas apie 
psichoterapinę kelionę, mokantis priimti ir pamilti save. 

Knygoje „Beveidžiai" keturi nepažįstamieji susitinka grupės terapijoje ir 
tokiu būdu pradeda savęs pažinimo kelią. Knygoje paliečiamos temos: 
nemeilė sau, sudėtingi santykiai su tėvais, savojo „aš" paieškos, 
mokymasis pažinti save. 

„Rašau tiems žmonėms, kurie supranta vidinio pasaulio galią ir nori ją 
pažinti. Šį romaną ir jo veikėjus kūriau, tikėdamasi, kad kiekvienas atras 
sau artimą herojų, kurio kelionė primins jų pačių kelią ir padės atrasti 
jame naujų vingių," – teigia Beata Tiškevič. 

 

https://www.patogupirkti.lt/knyga/vyvenimas-pirmoji-ir-itin-atvira-beatos-tiskevic-knyga.html


 

2022/2023 m.m. 

DĖKOJAME GIMNAZIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

 

Harper Lee  

„Nežudyk strazdo giesmininko“  
 
Knygos aprašymas 
„Nežudyk strazdo giesmininko“ – knyga, kuri 1961-ais metais buvo 
apdovanota Pulicerio premija, ir net prabėgus daugiau nei pusei amžiaus 
vis dar jaudina skaitytojus ir išlieka aktualia.  
Knygos siužetas nukelia į didžiosios depresijos laikotarpį, išgalvotą 
Meikombo miestą Alabamoje. Istorijos pasakotoja – smalsi mergaitė 
Džina Luiza, mėgstanti žaisti su vyresniu broliu Džeimiu, draugu Dilu ir 
visada atkakliai kovojanti dėl bet kokios neteisybės. 
Džinos Luizos tėvas advokatas Finčas, inteligentiškas ir išsilavinęs vyras, 
imasi ginti juodaodį, be jokio pagrindo apkaltintą baltosios moters 
išprievartavimu. Aprašomu laikotarpiu tokios bylos, deja, buvo labai 
dažnos. Toks advokato žingsnis pakeičia visos šeimos gyvenimą. 
Kiekvieno sutikto veikėjo portretas – ryškus ir unikalus. Gyvumo ir 
paslapties istorijai suteikia ir miestelio vaikus ypač masinantis ir baimę 
keliantis paslaptingas kaimynas, kurio niekas nematė. 
Romane „Nežudyk strazdo giesmininko“ nagrinėjamos jautrios ir 
skaudžios temos. Ne vien rasizmas. Paliečiami ir vaikų bei tėvų santykiai, 
tolerancijos, betikslio žiaurumo, prietarų, drąsos, atjautos bei lyčių 
lygybės klausimai. Nuoširdaus, naivaus ir stereotipų dar nepaveikto 
vaiko akimis vaizduojamas nepagražintas pasaulis, kviečiantis 
suaugusiuosius pažiūrėti į save iš šalies ir pasimokyti iš istorinių klaidų. 
Nepaisant skaudulių, ši knyga spinduliuoja šiluma ir gyvenimo 
džiaugsmu, o pasakotojos tėvas Atikas Finčias daugeliui skaitytojų tapo 
moraliniu herojumi ir teisingumo pavyzdžiu. 
1962-ais metais buvo pastatytas to paties pavadinimo filmas, kurį 
režisavo Robert Mulligan. Jis pelnė tris Oskaro statulėles ir kitų kino 
apdovanojimų. 2003-iais metais Amerikos filmų institutas pagrindinį 
veikėją advokatą Atiką Finčą įvardijo teigiamiausiu XX amžiaus kino 
herojumi. Jį vaidino aktorius Gregory Peck. 
Harper Lee (1926–2016), kurios tikras vardas Nelle Harper Lee, buvo 
garsi amerikiečių autorė. Rašytoja išgarsėjo romanu „Nežudyk strazdo 
giesmininko“. Antroji – „Eik ir pastatyk sargybinį“. Šis kūrinys pasakoja 
apie tuos pačius veikėjus prabėgus dvidešimčiai metų. 
2007-tais metais Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas George W. 
Bush autorę pagerbė aukščiausiu civiliniu apdovanojimu – Prezidento 
laisvės medaliu. Jis buvo skirtas už indėlį į literatūrą, visuomenės 
sveikatą ir taikos siekį. 
Šlovę atnešęs romanas gimė rašytojos draugų dėka. Jie padovanojo 
vieną įspūdingiausių gyvenimo dovanų – finansinį išlaikymą metams, per 
kuriuos Harper Lee turėjo parašyti knygą. Būtent taip ji ir padarė. Metusi 
tuometinį darbą ji sukūrė romaną „Nežudyk strazdo giesmininko“ ir nors 
kūrinys dar turėjo prasiskinti kelią iki leidėjų, jo sėkmė neabejotina. 
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Janet Skeslien Charles  

„Biblioteka Paryžiuje“  

 
Knygos aprašymas 

Ar literatūroje randate paguodą sunkiu metu? Galbūt lengvai 
susitapatinate su mėgstamais herojais, net jei gyvenate kitame 
laikotarpyje ir visai kitoje pasaulio vietoje? Tuomet ši knyga ne tik jums, 
bet ir apie jus. Kiekviena knyga turi savo skaitytoją ir tinkamą laiką – tai 
patvirtina ir kūrinio herojai. 

Ši knyga „Biblioteka Paryžiuje“ paremta tikra Antrojo pasaulinio karo 
istorija apie narsius Paryžiaus amerikiečių bibliotekos darbuotojus. Ji 
pasakoja apie meilę, draugystę, šeimą ir ypatingą literatūros galią 
supažindinti artimas sielas ir padėti sunkiausiu metu. 

1939 m. Paryžius. Dvidešimtmetė Odilė dievina knygas, nes tik jomis gali 
besąlygiškai pasikliauti. Nors gyvena su šeima viskuo aprūpintuose 
namuose, ji anksti supranta, kad turi išmokti būti nepriklausoma. 
Mergina įsidarbina Paryžiaus amerikiečių bibliotekoje, kurią pamilo dar 
vaikystėje. Odilė išgyvena ypatingus laikus: naujos draugystės, atrastas 
pasitenkinimas ir džiaugsmas mėgstamu darbu, o kur dar pirmoji meilė. 
Deja, ši naujo gyvenimo užuomazga vyksta prasidedant vienai baisiausių 
visų laikų tragedijų... 

1983 m. Froidas, Montana. Dvylikametė Lilė gyvena paprastoje 
bendruomenėje, kurioje visi vieni kitus pažįsta ir niekada nevyksta nieko 
įdomaus. Ypatinga Lilei atrodo tik jos paslaptingoji kaimynė Odilė – 
brandaus amžiaus paryžietė, kurią apkalbinėja visas miestelis. Staiga 
paprastas Lilės gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis ir ji supranta tai, 
ko niekada nebūtų nė pagalvojusi, kad skausmą išgyventi jai padės… 
knygos. 

Iš anglų kalbos vertė Aušra Lapinskienė 

 



 

2022/2023 m.m. 

DĖKOJAME GIMNAZIJOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

 

Julian Barnes  

„Vienintelė istorija“ 

 
Knygos aprašymas 

„Ką jūs pasirinktumėte: labiau mylėti ir labiau kentėti ar mažiau mylėti 
ir mažiau kentėti? 
Mano manymu, tai esminis dalykas.“ 
Pirmoji meilė nulemia gyvenimą, bet Polas, būdamas devyniolikos, 
nieko apie ją neišmano. Jis didžiuojasi, kad jo meilė kone trisdešimčia 
metų vyresnei Siuzanai laužo visas konvencinio elgesio normas. Tačiau 
laikui bėgant meilė iš Polo ima reikalauti aukojimosi. Jųdviejų su 
Siuzana santykiai tampa vis sudėtingesni, tamsesni, paženklinti 
priklausomybės – ir vis labiau neįmanomi. 
Vienintelė istorija – ta, kuri pati reikšmingiausia gyvenime, ta, kurią iš 
tikrųjų verta pasakoti. Ši istorija būtent tokia: nepakartojamos ir nuolat 
su ilgesiu prisimenamos meilės istorija. Meilės, kuri yra aistringa, 
nerūpestinga, kurianti, kupina džiaugsmingos išsipildymo nuojautos ir 
kartu pamažu griaunanti, žlugdanti, pripildanti gyvenimą skausmo ir 
nevilties. 
„Žmogaus aistros potvynių ir atoslūgių žemėlapis.“ 
Publishers Weekly 
„Tiesa, kurią Barnesas apnuogina mums prieš akis, – karti, bet teikianti 
pasigėrėjimą.“ 
Amazon Book Review 
„Knyga, kuri visam laikui įleidžia šaknis į skaitytojų širdis , joje rašytojas 
atsiskleidžia visa savo kūrybine galia.“ 
Times 
 
Julian Barnes (Džulianas Barnsas, g. 1946) – šiuolaikinis anglų 
rašytojas, kritikų vadinamas britų literatūros chameleonu, atgimusio 
idėjų romano architektu. Jo kūryba lyginama su Italo Calvino, Jameso 
Joyce'o ir Milano Kunderos kūriniais. Autorius 2011 m. apdovanotas 
„Man Booker“ premija. Lietuviškai išleistos šios rašytojo knygos: „10 
1/2 pasaulio istorijos skyrių“ (2006), „Flobero papūga“ (2011), 
„Pabaigos jausmas“ (2013), „Gyvenimo lygmenys“ (2015), „Laiko 
triukšmas“ (2017), „Kalbant atvirai“ (2018). Romanas „Vienintelė 
istorija“ – naujausias autoriaus kūrinys. 
 
Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė 
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Robertas Petrauskas  

„Poltava“ 

 
Knygos aprašymas 

Roberto Petrausko „Poltava“ – istorinė knyga, nukelianti į XVIII a. 
pradžią. Kaip ir kitos autoriaus knygos, „Poltava“ parašyta taip, kad 
sudomintų net mažai istorija besidominčius skaitytojus. Pagrindinis šioje 
knygoje aptariamas įvykis – 1709 m. įvykęs Poltavos mūšis. Pastarasis 
nušviečiamas plataus istorinio konteksto fone, siekiant padėti skaitytojui 
suvokti svarbių to meto politinių pokyčių visumą. 

Knygoje aptariami įvykiai siejasi ir su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
bei Ukrainos istorija, kuri pristatoma išties nuodugniai, siekiant suprasti 
šiuolaikinio Rusijos ir Ukrainos konflikto priežastis. Pastarasis 
neatsiejamas nuo Poltavos mūšio, smarkiai paveikusio ne tik XVIII a. 
politinius įvykius, bet ir tolimesnę visos Europos istoriją. 

Robertas Petrauskas, rašydamas „Poltavą“, rėmėsi daugeliu istorinių 
šaltinių. Tačiau, pasak literatūros apžvalgininkų, šios knygos žanras kiek 
nutolęs nuo akademinės literatūros. Tai – Europos istoriją nagrinėjantis 
kūrinys, turintis detektyvo bruožų. Nesvarbu, kad pagrindinio įvykio 
pabaiga – seniai aiški. 

Tai pastebi ir skaitytojai, teigiantys, kad šioje istorinėje knygoje viskas 
subalansuota: faktai įtraukia savo sąsajomis su dabartimi bei milžiniška 
svarba XVIII a. Europos istorijai. Visgi, autorius geba vystyti siužetą, be 
reikalo neapsistodamas ties smulkmenomis, o istorinius faktus 
pateikdamas pagauliai ir su jam būdingoms giliomis įžvalgomis. 

Robertas Petrauskas gimė 1976 m. Gargžduose. 2000 m. baigė istorijos 
bakalauro studijas Klaipėdos universitete, kuriame specializavosi ties XX 
amžiaus istorija.  
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Philip Roth  

„Kiekvienas žmogus“ 

  
Knygos aprašymas 
 
Philipo Rotho romanas „Kiekvienas žmogus“ pasakoja vieno paprasto 
žmogaus gyvenimo istoriją. Tai - ant intymumo ir universalumo ribos 
balansuojantis pasakojimas apie gyvenimą ir mirtį, netektį ir gailestį, ir 
apie stoišką akistatą su pasauliu. 
Amerikiečių moderniosios literatūros klasikas Philipas Rothas 
apdovanotas ne vienu prestižiniu apdovanojimu. Jo kolekcijoje – 
Pulitzerio, Bookerio, Nacionalinė knygų ir kitos ne mažiau garsios 
premijos. Jis vadintas vienu iš realiausių pretendentų laimėti 2018 m. 
Nobelio literatūros premiją. Romane „Kiekvienas žmogus“ rašytojas 
moderniai interpretuoja amžinąsias kaltės, atpirkimo ir lemties temas. 
Pagrindinis knygos veikėjas neturi vardo. Tai - eilinis žmogus, vienas iš 
minios. Jo vaikystė prabėgo juvelyrikos ir laikrodžių parduotuvėje, 
kurioje dirbo tėvas. Vėliau jis įsidarbino kūrybos direktoriumi reklamos 
agentūroje, sukūrė šeimą, gyveno, klydo. Kartais jis buvo silpnas, kartais 
bailus ir nesąžiningas. Kaip ir kiekvienas žmogus. Jis netiki Dievu ir 
pomirtiniu gyvenimu. Tačiau artinasi gyvenimo saulėlydis, kūnas sensta. 
Jis supranta, kad jo gyvenimas netrukus baigsis... 
Romano veiksmas prasideda kapinėse, kapinėse ir baigiasi. O tarp jų - 
paprastas paprasto žmogaus gyvenimas - ligos, šeima, išdavystės, 
skyrybos, netikėtai užgimusi aistra ir, galiausia, - mirtis. 
"Kiekvienas žmogus" - tai pasakojimas apie herojų, kuris prisimindamas 
savo gyvenimą ir atsiduodamas seksualinei aistrai bando įveikti mirties 
baimę. O mirties laukimas tampa bandymu prisiminti gyvenimą. Jis 
laukia pabaigos - tarsi išbaigimo. 
Meistriško Philipo Rotho kūrinio antraštė sutampa su XV a. Anglijoje 
sukurtos pjesės pavadinimu. Joje mirusysis stengiasi pasiekti 
krikščionišką išganymą, tačiau prieš leisdamasis į paskutinę kelionę 
privalo susitaikyti su visais, kuriuos yra įskaudinęs. Kelionėje į rojų jį gali 
lydėti tik geri darbai – panašią sąžinės apyskaitą lemtingą valandą atlieka 
ir Rotho personažas. 

„Nepaisant žaismingumo, Philipas Rothas dar niekad nebuvo toks 
nuoširdus. Žvelgdamas į tai, kas neišvengiamai laukia visų, jis 

kiekviename žingsnyje maištauja." 
The Guardian 

„Dar viena mirties nenugalėta ekstazė. Philipas Rothas meistriškai 
paneigia George’o Lukacs’o mintį, jog joks rašytojas negali aprėpti viso 

žmogaus gyvenimo.“ 
The New York Times 

Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys 

 
 


