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Depuis 20 ans, l’Institut français de Lituanie encourage la 
traduction d’ouvrages français et francophones en lituanien 
avec le Programme d’Aide à la Publication « Oscar Milosz ». Il 
soutient les éditeurs dans la mise en œuvre de leur politique 
éditoriale en les aidant à publier en lituanien des ouvrages 
encore non diffusés dans le pays.
 
Ce programme porte le nom d’Oscar Milosz, poète, drama-
turge, romancier, traducteur et diplomate lituanien du début 
du XXe siècle et qui écrivait en français. Depuis 1998, plus de 
230 traductions ont ainsi vu le jour.
 
Pour en célébrer le vingtième anniversaire, nous avons réuni 
dans ce catalogue tous les livres maintenant disponibles en 
lituanien grâce à ce programme et, pour la majorité, présents 
et pouvant être empruntés à la médiathèque de l’Institut 
français de Lituanie, à Vilnius. Cette sélection comprend 
des classiques considérés comme les plus beaux textes de 
la langue française, mais aussi des œuvres contemporaines, 
populaires auprès du public et des critiques. Il y a aussi 
des livres pour les plus jeunes et des ouvrages de sciences 
humaines afin de permettre à tous d’enrichir leur point de 
vue pour appréhender le monde d’aujourd’hui.

programme
d’aide à la

publication

4

Jau 20 metų Prancūzų institutas Lietuvoje skatina franko-
foniškos literatūros vertimą į lietuvių kalbą pagal „Oskaro 
Milašiaus“ paramos leidybai programą. Programos tikslas – 
padėti leidėjams įgyvendinti savo leidybos politiką, publi-
kuojant šalyje anksčiau neišleistus kūrinius lietuvių kalba. 

Programa pavadinta XX a. prancūzų kalba rašiusio lietuvių 
poeto, dramaturgo, rašytojo, vertėjo ir diplomato Oskaro Mi-
lašiaus vardu. Nuo 1998 m. pagal šią programą buvo paremta 
daugiau kaip 230 knygų leidyba.

Minėdami programos dvidešimtmetį, sudarėme Lietuvoje 
pasirodžiusių ir pagal šią programą remtų knygų katalogą. 
Daugumą šių kūrinių rasite Prancūzų instituto Lietuvoje 
mediatekoje Vilniuje, leidinius išduodame į namus. Šioje ko-
lekcijoje yra ne tik gražiausių prancūzų kalba parašytų klasi-
kinių grožinės literatūros tekstų, bet ir skaitytojų ar kritikų 
pamėgtų šiuolaikinių kūrinių. Neapeita ir vaikų bei humani-
tarinė literatūra, suteikianti galimybę praplėsti savo žinias 
bei geriau pažinti nūdienos pasaulį.

paramos
leidybai
programa
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roman
poésie

théâtre

romanai
poezija
teatras 

76

18 000 leidinių prancūzų kalba. Grožinė, 
dalykinė ir humanitarinė literatūra, filmai, 
muzikos įrašai, kalbos mokymuisi skirti 
leidiniai, spauda vaikams ir suaugusiems. 

Prieiga prie 120 000 skaitmeninių leidinių 
talpyklos Culturethèque. Romanai, komik-
sai, knygos vaikams, kalbos mokymuisi 
skirti leidiniai ir žaidimai prancūzų kalba. 

Įėjimas atviras visiems, mediatekos ištekliais 
vietoje naudotis galima nemokamai, 
įsigijusiems metinį skaitytojo bilietą 

leidiniai išduodami į namus.

mediateka
prancūzų
institutas
lietuvoje
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Beckett Samuel

Neįvardijamasis
L’innommable

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2007
Vert. Violeta Tauragienė

Benameur Jeanne

Beprotės
Les demeurées

Tyto alba, 2008
Vert. Asta Dumšienė

BernanoS Georges

po šėtoNo saule
Sous le soleil de Satan

Katalikų pasaulis, 2003
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

Beckett Samuel

teatras
théâtre

Baltos lankos, 2009
Vert. Giedrius Gabrėnas, Antanas Gudelis, 

Dovydas Judelevičius, Raimonda Murmokaitė, 
Rolandas Rastauskas, Saulius Repečka

Bernet anne

poNcijaus piloto 
atsimiNimai

mémoires de Ponce Pilate

Tyto alba, 2004
Vert. Agnė Judžentytė-Žalguvienė

BeiGBeder Frédéric

GyveNimas Be paBaiGos
une vie sans fin

Tyto alba, 2018
Vert. Inga Tuliševskaitė 

BernanoS Georges

Kaimo KleBoNo 
dieNoraštis

Journal d’un curé de campagne

Katalikų pasaulis, 2002
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

Binet Laurent

HHhH
HHhH

Sofolkis, 2013
Vert. Diana Bučiūtė
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BourGet Paul

moKiNys
Le disciple

Vaga, 2009
Vert. Dalia Lenkauskienė
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aPPanaH nathacha

pasKutiNis Brolis
Le dernier frère

Tyto Alba, 2010
Vert. Asta Dumšienė

BarBery muriel

ežio eleGaNcija
L’élégance 

du hérisson

Gimtasis žodis, 2010
Vert. Eglė Juciūnaitė

Beauvoir Simone de

visi žmoNės mirtiNGi
tous les hommes sont mortels

Charibdė, 1999
Vert. Lina Rudytė, 

Gražina Strigockytė 

azouLay Hélios,
dauzat Pierre-emmanuel

ir praGaras turi savo 
orKestrą: muziKa KoN- 

ceNtracijos stovyKlose
L’enfer aussi a son orchestre. 
La musique dans les camps

Gelmės, 2016. Vert. Neringa Mikalauskienė

BariLLé elisabeth

meilė auštaNt. amadėjus 
modiljaNis ir aNa acHmatova

un amour à l’aube. amedeo 
modigliani - anna akhmatova

Gelmės, 2015
Vert. Asta Bieliauskaitė

Beauvoir Simone de 

palaužta moteris
La femme rompue

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2017

Vert. Jonė Ramunytė

BarBe Jean

Kaip tapti paBaisa
comment devenir 

un monstre

Tyto Alba, 2011
Vert. Asta Dumšienė

BataiLLe Georges

daNGaus 
žydryNė

Le bleu du ciel

Kitos knygos, 2007
Vert. Dainius Gintalas

Beckett Samuel

maloNas miršta
malone meurt

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2005
Vert. Violeta Tauragienė
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deSartHe agnès

suvalGyKite maNe
mangez-moi

Tyto alba, 2007
Vert. Akvilė Melkūnaitė

éLuard Paul

pasaulis – vieNatvė
Poésies

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2008

Vert. Juozas Mečkauskas-Meškela

conStant Paule

atvirumas už atvirumą
confidence pour confidence

Vaga, 2004
Vert. Jūratė Karazijaitė

duraS marguerite

užtvara Nuo vaNdeNyNo
un barrage contre le Pacifique

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2014

Vert. Violeta Tauragienė

Faye Gaël

maža šalis
Petit pays

Gelmės, 2017
Vert. Neringa Mikalauskienė

daLi Salvador

paslėpti veidai
visages cachés

Baltos lankos, 2013
Vert. Liucija Baranauskaitė-

Černiuvienė 

duteurtre Benoît

merGaitė ir ciGaretė
La petite fille et la cigarette

Tyto alba, 2007
Vert. Snieguolė Liberienė

Fermine maxence

sNieGas
neige

Alma littera, 2003
Vert. Vytautas Bikulčius
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FoenkinoS david 

ištiKus laimei
en cas de bonheur

Tyto Alba, 2012
Vert. Akvilė Melkūnaitė

10

cauSSe Jean-Gabriel

mūsų GyveNimo spalvos
Les crayons de couleur

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2018

Vert. Donata Pleskevičienė

cLaudeL Philippe

pilKosios sielos
Les âmes grises

Vaga, 2010
Vert. Alina Kiliesaitė

Bourin Jeanne

damų KamBarys
La chambre des dames

Žara, 2011
Vert. Stasė Banionytė

cHeSSex Jacques

tiroNas
L’ogre

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2016

Vert. Violeta Tauragienė

cLaudeL Philippe

BrodeKas
Le rapport de Brodeck

Baltos lankos, 2018
Vert. Jonė Ramunytė

Bourin Jeanne

paGuNdų verpetas
Le jeu de la tentation

Žara, 2013
Vert. Stasė Banionytė

cixouS Hélène

auKsas: 
maNo tėvo laišKai

or, les lettres de mon père

Gelmės, 2018
Vert. Neringa Mikalauskienė

coHen albert

KNyGa apie maNo motiNą
Le livre de ma mère

Vaga, 2006
Vert. Vitalija Gylikienė

coLette

KlodiNa moKyKloje
claudine à l’école

Tyto alba, 1998
Vert. Lolija Spurgienė
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Gautier, rimBaud, 
vaLéry, verLaine, viLLon

praNcūzų poezija
Poésie française

Versus aureus, 2012
Vert. Vaclovas Šiugždinis

Giono Jean

Husaras aNt stoGo
Le hussard sur le toit

Tyto alba, 1998
Vert. Jonė Ramunytė

Gary romain

meilutis: smauGlio 
vieNatvė paryžiuje 

Gros-câlin

Baltos lankos, 2017
Vert. Diana Bučiūtė

GavaLda anna

aš mylėjau
Je l’aimais

Baltos lankos, 2004
Vert. Agnė Ranonytė

GranGé Jean-christophe 

miserere
miserere

Baltos lankos, 2010
Vert. Jūratė Karazijaitė

Gary romain

pauKščiai sKreNda 
mirti į peru

Les oiseaux vont 
mourir au Pérou

Vaga, 2016
Vert. Jonė Ramunytė

Genet Jean

Gėlių dievo motiNa
notre dame des Fleurs

Kitos knygos, 2011
Vert. Dainius Gintalas

GranGé Jean-christophe 

sielų mišKas
La forêt de mânes

Baltos lankos, 2012
Vert. Marija Bogušytė
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Green Julien

adrieNa meziura
adrienne mesuray

Vaga, 2006
Vert. Birutė Gedgaudaitė

12

Gary romain

toliau jūsų
Bilietas NeBeGalioja

au-delà de cette limite votre
ticket n’est plus valable

Baltos lankos, 2008
Vert. Pranas Bieliauskas

Gary romain

liūdNieji KlouNai
Les clowns lyriques

Vaga, 2011
Vert. Jonė Ramunytė

FoFana Libar m.

mirštaNčių 
lapų šauKsmas

Le cri des feuilles qui meurent

Tyto Alba, 2012
Vert. Gerda Ana Melnik

Gary romain

moters šviesa
clair de femme

Baltos lankos, 2009
Vert. Violeta Tauragienė

Gary romain

pseudo; emilio ajaro
GyveNimas ir mirtis

Pseudo; vie et mort d’emile ajar

Baltos lankos, 2012
Vert. Diana Bučiūtė

Gary romain

europietišKas 
auKlėjimas

éducation européenne

Vaga, 2001
Vert. A. Krančiukas

Gary romain

aitvarai
Les cerfs-volants

Baltos lankos, 2010
Vert. Pranas Bieliauskas

Gary romain

mirusiųjų vyNas
Le vin des morts

Vaga, 2017
Vert. Akvilė Melkūnaitė

Gary romain

ledi l.
Lady L.

Baltos lankos, 2017
Vert. Erika Sabaliauskaitė
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Jacq christian

ramzis 
(po vaKarų aKacija)

ramsès (Sous l’acacia 
d’occident)

Tyto alba, 2006
Vert. Irina Mikalkevičienė

kHadra yasmina

Kerštas
L’attentat

Žara, 2011
Vert. Asta Uosytė

Jacq christian

ramzis 
(šviesos sūNus)

ramsès (Le fils de lumière)

Tyto alba, 2003
Vert. Irina Mikalkevičienė

kHadra yasmina

BaGdado sireNos
Les sirènes de Bagdad

Žara, 2011
Vert. Asta Uosytė

kHadra yasmina

Ką NaKčiai 
sKoliNGa dieNa

ce que le jour doit à la nuit

Žara, 2012
Vert. Asta Uosytė

Jacq christian

ramzis (aBu 
simBelio valdovė)

ramsès (La dame 
d’abou Simbel)

Tyto alba, 2005
Vert. Irina Mikalkevičienė

kHadra yasmina

KaBulo KreGždės
Les hirondelles de kaboul

Žara, 2010
Vert. Stasė Banionytė

koLtèS Bernard-marie

roBerto zucco
roberto zucco

Baltos lankos, 1998
Vert. Akvilė Melkūnaitė 

r
o

m
a

n
, p

o
és

ie
, t

h
éâ

tr
e 

 | 
 r

o
m

a
n

ai
, p

o
ez

ij
a

, t
ea

tr
a

s

kriSteva Julia

apsėdimai
Possessions

Charibdė, 1998
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

14

HoueLLeBecq michel

platforma
Plateforme

Tyto alba, 2004
Vert. Vita Malinauskienė

HuGo victor

jūros darBiNiNKai
Les travailleurs de la mer

Vada, 2003
Vert. Algirdas Krančiukas

GrouLt Benoîte

GyveNimo drusKa
La touche étoile

Tyto alba, 2007
Vert. Auksuolė Beresnevičienė

HoueLLeBecq michel

žemėlapis ir teritorija
La carte et le territoire

Kitos knygos, 2013
Vert. Dainius Gintalas

HuySmanS Joris-karl

atvirKščiai
À rebours

Vaga, 2008
Vert. Diana Bučiūtė

GuiLLevic eugène

euKlidijos
du domaine suivi 
des euclidiennes

Aidai, 2011
Vert. Eduardas Klimenka

HoueLLeBecq michel

pasidavimas
Soumission

Kitos knygos, 2015
Vert. Goda Bulybenko

ioneSco eugène

vieNišius
Le solitaire

Tyto alba, 1998
Vert. Vitalija Gylikienė

izzo Jean-claude

totalus cHaosas: faBio 
moNtalės tyrimas

total khéops

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2016
Vert. Dainius Gintalas
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maaLouF amin

samarKaNdas
Samarcande

Žara, 2017
Vert. Stasė Banionytė

maLraux andré,
camuS albert

žmoGaus Būtis; maras 
La condition humaine ; La peste

Vaga, 2003
Vert. Birutė Gedgaudaitė; 

Rožė Jankevičiūtė 

maaLouF amin

Baltazaro KlajoNės
Le périple de Baldassare

Žara, 2010
Vert. Stasė Banionytė

makine andrei

moteris, Kuri lauKė
La femme qui attendait

Tyto Alba, 2010
Vert. Lolija Spurgienė

martinez carole

pasiūta širdis
Le cœur cousu

Tyto Alba, 2014
Vert. Inga Tuliševskaitė

maaLouF amin

pasiKlydę
Les désorientés

Žara, 2016
Vert. Stasė Banionytė

makine andrei

trumpų amžiNų 
meilių KNyGa

Le livre des brèves 
amours éternelles

Tyto Alba, 2012.  
Vert. Akvilė Melkūnaitė

miLoSz oscar

poezija
choix de poèmes

Vaga, 1996 
Vert. Vaclovas Šiugždinis, Vytautas 

Mačernis, Petras Kimbrys ir kt.
Sudaryt. Donata Linčiuvienė
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minière isabelle

eiliNė pora
un couple ordinaire

Baltos lankos, 2006
Vert. Jūratė Karazijaitė

16

LaPeyre Patrick

GyveNimas trumpas, 
o Geismas BeGaliNis

La vie est brève 
et le désir sans fin

Baltos lankos, 2012
Vert. Pranas Bieliauskas

Le cLézio 
Jean-marie Gustave

Bado šoKis
ritournelle de la faim

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2017

Vert. Jonė Ramunytė 

kundera milan

NereiKšmiNGumo šveNtė
La fête de l’insignifiance

Baltos lankos, 2017
Vert. Goda Bulybenko

Lautréamont

maldororo Giesmės
Les chants de maldoror

Kitos knygos, 2015
Vert. Dainius Gintalas

Leroux Gaston

operos vaiduoKlis
Le fantôme de l’opéra

Scena, 2004
Vert. Neringa Andrašiūnaitė

Lanoux armand

mopasaNas,
arBa mielas drauGas

maupassant le Bel-ami

Tyto alba, 2003
Vert. Danutė Povilavičiūtė, Nomeda 

Arbačiauskienė, Jurgita Briedytė

Le cLézio 
Jean-marie Gustave

auKsiNė žuvelė
Poisson d’or

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2014

Vert. Jonė Ramunytė 

Leroy Gilles

alaBama soNG
alabama song

Tyto alba, 2008
Vert. Akvilė Melkūnaitė

Levy marc

o jeiGu taip Būtų 
Buvę iš tiKrųjų…

et si c’était vrai…

Tyto alba, 2003
Vert. Vita Malinauskienė
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ProuSt marcel

diNGusi alBertiNa
albertine disparue

Alma littera, 2005
Vert. Pranas Bieliauskas

ramBaud Patrick

mūšis
La bataille

Vaga, 1999
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

ProuSt marcel

GermaNtų pusė
Le côté de Guermantes

Alma littera, 2004
Vert. Birutė Gedgaudaitė

queFFéLec yann

diNGusioji NaKtyje
disparue dans la nuit

Tyto alba, 2005
Vert. Asta Bieliauskaitė

raouL-duvaL Jacqueline

KafKa,
amžiNasis sužadėtiNis

kafka. L’éternel fiancé

Gimtasis žodis, 2012
Vert. Jonė Ramunytė

ProuSt marcel

žydiNčių merGiNų šešėlyje
À l’ombre des jeunes filles en fleurs

Alma littera, 2005
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

racine

faidra
Phèdre

Žara, 2017
Vert. Vladas Braziūnas,

Genovaitė Dručkutė

renard Jules

ručKis
Poil de carotte

Kronta, 2009
Vert. Stasė Banionytė
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rimBaud arthur

sezoNas praGare; 
Nušvitimai 

une saison en enfer ; 
illuminations

Andrena, 2003.  
Vert. Sigitas Geda;

Juozas Mečkauskas-Meškela 

18

némirovSky irène

praNcūzišKa suita
Suite française

Baltos lankos, 2010
Vert. Goda Bulybenko

Pennac daniel

žmoGėdrų laimei
au bonheur des ogres

Žara, 2006
Vert. Jonė Ramunytė

modiano Patrick

povestuviNė KelioNė; 
iš užmaršties Gelmių 

voyage de noces ; 
du plus loin de l’oubli

Alma littera, 1999.  
Vert. Aurelija Leonavičienė;  

Jonė Ramunytė 

notHomB amélie

plaK, širdie
Frappe-toi le coeur

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2018

Vert. Liucija Baranauskaitė- 
Černiuvienė 

Prévert Jacques

puoKštė
Poésies

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1999
Vert. Neringa Abrutytė

mwanza muJiLa Fiston

tram 83
tram 83

Kitos knygos, 2017
Vert. Dainius Gintalas

ovaLdé véronique

Nedorėlių žavesys
La grâce des brigands

Gimtasis žodis, 2014
Vert. Jonė Ramunytė

ProuSt marcel

atrastas laiKas
Le temps retrouvé

Alma littera, 1997
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

ProuSt marcel

svaNo pusėje
du côté de chez Swann

Vaga, 2004
Vert. Aldona Merkytė
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SanSaL Boualem

voKiečių Kaimas arBa 
Brolių šilerių dieNoraštis

Le village de l’allemand

Tyto Alba, 2013
Vert. Pranas Bieliauskas

Sartre Jean-Paul

šleiKštulys
La nausée

Vaga, 2002
Vert. Alina Kiliesaitė

SaGan Françoise

audra tveNKiasi
un orage immobile

Baltos lankos, 2013
Vert. Vilius Litvinavičius

Sarraute nathalie

auKso vaisiai
Les fruits d’or

Charibdė, 2003
Vert. Jūratė Navakauskienė

ScHmitt eric-emmanuel

uGNies NaKtis
La nuit de feu

Gelmės, 2018
Vert. Neringa Mikalauskienė

SaLvayre Lydie

šmėKlų drauGija
La compagnie des spectres

Tyto alba, 1998
Vert. Alina Meilūnaitė

Sartre Jean-Paul

BraNdos amžius
L’âge de raison

Vaga, 2011
Vert. Jūratė Karazijaitė

ScHwoB marcel

moNelės KNyGa. 
vaiKų Kryžiaus žyGis

Le livre de monelle

Andrena, 1999
Vert. Diana Bučiūtė
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Simenon Georges

maNo drauGas meGrė
mon ami maigret

Garnelis, 2004
Vert. Vita Malinauskienė
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roLLand romain

užBurtoji siela (t. 1)
L’âme enchantée (t. 1)

Vaga, 2006
Vert. Palmira Čebelienė

ruFin Jean-christophe

aBisiNas
abyssin

Baltos lankos, 2005
Vert. Jonė Ramunytė

riou Pascal

pasaulis – pažadas, 
Kurį mylėti reiKia

recueil de poésies

Versus aureus, 2015
Vert. Tomas Taškauskas

roLLand romain

užBurtoji siela (t. 2, t. 3)
L’âme enchantée (t. 2, t. 3)

Vaga, 2007
Vert. Palmira Čebelienė

ruFin Jean-christophe

raudoNoji Brazilija
rouge Brésil

Žara, 2007
Vert. Jūratė Navakauskienė

roBBe-GriLLet alain

laBiriNte
dans le labyrinthe

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1998

Vert. Galina Čepinskienė

roze Pascale

KamiKadzės 
NaiKiNtuvas
Le chasseur zéro

Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1999
Vert. Stasė Banionytė

ruFin Jean-christophe

adomo Kvapas
Le parfum d’adam

Žara, 2009
Vert. Liucija Baranauskaitė-Černiuvienė, 

Virginijus Baranauskas

ruFin Jean-christophe

žluGusios viltys
asmara et les causes perdues

Žara, 2013
Vert. Asta Uosytė
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weyerGanS François

trys dieNos pas motiNą
trois jours chez ma mère

Vaga, 2007
Vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

varGaS Fred

o seNa teKa
coule la Seine

Baltos lankos, 2008
Vert. Valdas Papievis

yourcenar marguerite

Kaip teKaNtis vaNduo
comme l’eau qui coule

Baltos lankos, 2013
Vert. Pranas Bieliauskas

vian Boris

dieNų puta
L’écume des jours

Tyto alba, 2006
Vert. Gintaras Morkūnas

zenatti valérie

seserišKos sielos
Les âmes sœurs

Gimtasis žodis, 2014
Vert. Jūratė Karazijaitė
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Sinoué Gilbert

dieNos ir NaKtys
des jours et des nuits

Tyto alba, 2002
Vert. Liucija Baranauskaitė

touSSaint Jean-Philippe

voNios KamBarys
La salle de bain

Tyto alba, 2003
Vert. Vytautas Bikulčius

Simenon Georges

seN fiaKro Byla
L’affaire Saint-Fiacre

Garnelis, 2004
Vert. Stasė Banionytė

teuLé Jean

savižudyBių Krautuvė
Le magasin de suicides

Žara, 2010
Vert. Stasė Banionytė

truc olivier

pasKutiNis lapis
Le dernier Lapon

Briedis, 2017
Vert. Liucija Baranauskaitė-

Černiuvienė 

Simenon Georges

meGrė ir žmoGžudystė
prie upės

Le charretier de la providence

Baltos lankos, 2012
Vert. Vilius Litvinavičius

tournier michel

Girių Karalius
Le roi des aulnes

Žara, 2014
Vert. Stasė Banionytė

varGaS Fred

BėK Greitai ir 
ilGai NeGrįžK

Pars vite et reviens tard

Vaga, 2005
Vert. Alina Kiliesaitė

varGaS Fred

mėlyNų sKritulių žmoGus
L’homme aux cercles bleus

Baltos lankos, 2007
Vert. Valdas Papievis
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mauriac claude

proustas jo 
paties aKimis

Proust par lui-même

Kronta, 2008
Vert. Genovaitė Dručkutė

PocHna marie-France 

cHristiaNas dioras. 
BioGrafija
christian dior. 

Grandes biographies

Gimtasis žodis, 2013
Vert. Aistė Kvedaraitė-Nichols

Grenier roger

alBert camus:  
saulė ir ūKsmė

albert camus,  
soleil et ombre

Baltos lankos, 2009
Vert. Vytautas Bikulčius

moLL Geneviève

madam saGaN: 
prie Kapo duoBės

madame Sagan

Tyto alba, 2006
Vert. Vitalija Gylikienė

Frank Joseph

atsimiNimai
apie vilNių

mémoires biographiques 

Mintis, 2015
Vert. Genovaitė Dručkutė

Laume christie

edita ir teo: vieNos 
meilės istorija

Le dernier amour  
d’édith Piaf 

Gimtasis žodis, 2014
Vert. Jūratė Karazijaitė

morand Paul

cHaNel portretas
L’allure de chanel 

Versus aureus, 2012
Vert. Ieva Varneckaitė

Saint-exuPéry 
consuelo de

rožės memuarai
mémoires de la rose

Alma littera, 2001
Vert. Aurelija Leonavičienė

vircondeLet alain

aNtoiNe‘as ir coNsuelo 
de saiNt-exupéry: 

leGeNdiNė meilė
antoine et consuelo de Saint 

exupéry : un amour de légende

Tyto alba, 2006
Vert. Snieguolė Liberienė
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camuS albert

užrašų 
KNyGelės ii

carnets ii

Baltos lankos, 2009
Vert. Violeta Tauragienė

daLi Salvador

slaptas salvadoro dali GyveNi-
mas, aprašytas salvadoro dali

La vie secrète de Salvador dali 

Tyto Alba, 2013
Vert. Lolija Spurgienė

biographie
mémoires

biografijos
atsiminimai
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BartHeS roland

camera lucida. pasta-
Bos apie fotoGrafiją

La chambre claire. 
note sur la photographie

Kitos knygos, 2012
Vert. Agnė Narušytė

BerGSon Henri

juoKas
Le rire

Vaga, 2014
Vert. Goda Bulybenko

camuS albert

maištaujaNtis 
žmoGus

L’homme révolté

Kronta, 2006
Vert. Vytautas Bikulčius 

BartHeS roland

meilės disKurso 
fraGmeNtai
Fragments d’un 

discours amoureux

Žara, 2016.  
Vert. Jurgita Katkuvienė, Greta Štikelytė

BraGue rémi

eKsceNtrišKoji 
europos tapatyBė 
europe, la voie romaine

Aidai, 2001
Vert. Regina Matuzevičiūtė, 

Kristina Kazakevičiūtė

caPeLLe Philippe 

filosofija ir 
teoloGija martiNo  

HeideGGerio mąstyme
Philosophie et théologie dans 
la pensée de martin Heidegger

Aidai, 2010
Vert. Povilas Aleksandravičius

BaudriLLard Jean

simuliaKrai 
ir simuliacija

Simulacres et simulations

Baltos lankos, 2002
Vert. Marius Daškus

BraGue rémi

pasaulio išmiNtis
La sagesse du monde

Aidai, 2005
Vert. Jūratė Žalgaitė-Kaya

artaud antonin

teatras ir jo  
aNtriNiNKas

Le théâtre et son double

Scena, 1999
Vert. Donata Linčiuvienė

sciences
humaines 

et sociales

humanitariniai
ir socialiniai 
mokslai 
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Giroud Françoise,
Lévy Bernard-Henri

vyrai ir moterys
Les hommes et les femmes

Strofa, 2002
Vert. Stasė Banionytė

GreimaS algirdas Julius

apie NetoBulumą
de l’imperfection

Baltos lankos, 2004
Vert. Saulius Žukas

Hadot Pierre

aNtiKos filosofija – 
Kas tai?

qu’est-ce que 
la philosophie antique?

Aidai, 2005
Vert. Aušra Grigaravičiūtė

LandowSki eric

prasmė aNapus teKsto
Pratique du sens

Baltos lankos, 2015
Vert. Paulius Jevsejevas

Le GoFF Jacques

sKaistyKlos Gimimas
La naissance du purgatoire

Baltos lankos, 2005
Vert. Jūratė Skersytė 

iFraH Georges

uNiversalioji 
sKaičių istorija
Histoire universelle

des chiffres

Žara, 2013
Vert. Inga Sturytė

Laurentin rené

demoNas – 
mitas ar tiKrovė? 

Le démon, mythe ou réalité?

Aidai, 2008
Vert. Edita Janulevičiūtė

kriSteva Julia

maišto prasmė 
ir BeprasmyBė

Sens et non-sens
de la révolte

Charibdė, 2003
Vert.  Galina Baužytė-Čepinskienė

Le GaLL robert

vieNuolis ir lama
Le moine et le lama

Aidai, 2008
Vert. Edita Janulevičiūtė
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deBord Guy

speKtaKlio visuomeNė
La société du spectacle

Kitos knygos, 2006
Vert. Dainius Gintalas

Ferry Luc

išmoKti GyveNti
apprendre à vivre

Tyto alba, 2007
Vert. Dovilė Marija Kėdikaitė, 

Klementina Novatorovaitė 

Girardet raoul

politiNiai mitai 
ir mitoloGijos 

mythes et mythologies
politiques

Apostrofa, 2007
Vert. Jūratė Skersytė

deLeuze Gilles

deryBos
Pourparlers

Baltos lankos, 2012
Vert. Lina Perkauskytė, Nerijus 
Milerius, Audronė Žukauskaitė 

FoucauLt michel

seKsualumo istorija
Histoire de la sexualité

Vaga, 1999
Vert. Renata Padalevičiūtė 

derrida Jacques

apie GramatoloGiją
de la grammatologie

Baltos lankos, 2006 
Vert. Nijolė Keršytė

FoucauLt michel

disKurso tvarKa
L’ordre du discours

Baltos lankos, 1998
Vert. Marius Daškus

cHartier Pierre

įvadas į didžiąsias 
romaNo teorijas

introduction aux grandes 
théories du roman

Baltos lankos, 2001
Vert. Dainius Vaitiekūnas, 

Alina Kiliesaitė

carrière Jean-claude, 
eco umberto

NesitiKėKite 
atsiKratyti KNyGų

n’espérez pas vous 
débarasser des livres

Žara, 2010. Vert. Elena Macevičiūtė, 
Adas Macevičius
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PaStoureau michel

raudoNa:  
spalvos istorija

rouge : histoire d’une couleur

Artseria, 2018
Vert. Rasa Balčikonytė

ricoeur Paul

apie vertimą
Sur la traduction

Aidai, 2010
Vert. Paulius Garbačiauskas

roudineSco elisabeth

Kodėl psicHoaNalizė?
Pourquoi la psychanalyse?

Charibdė, 2003
Vert. Rūta Zapolskienė

Saint-exuPéry
antoine de 

citadelė
citadelle

Tyto alba, 2001
Vert. Juozas Mečkauskas-Meškela

SauSSure Ferdinand de

BeNdrosios
KalBotyros Kursas

cours de linguistique générale

Vilniaus Universiteto leidykla, 2014
Vert. Lina Perkauskytė

roudineSco elisabeth

siGmuNdas freudas 
savo laiKais ir 
mūsų dieNomis

Sigmund Freud en son
temps et dans le nôtre

Charibdė, 2016. Vert. Rūta Zapolskienė

Saint-exuPéry
antoine de

žemė, žmoNių plaNeta
terre des hommes

Trigrama, 2002
Vert. Valys Drazdauskas

roux Jean-Paul

Karalius: 
mitai ir simBoliai

Le roi : mythes et symboles

Aidai, 2007
Vert. Jūratė Žalgaitė-Kaya

Sartre Jean-Paul

eGzisteNcializmas –
tai HumaNizmas
L’existentialisme est

un humanisme

Vaga, 2016.  
Vert. Goda Bulybenko
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LiBera alain de

viduramžių mąstymas
Penser au moyen âge

Logos, 2001. Vert. Birutė 
J. Demkutė, Simona Makselienė, 

Rasius Makselis, Ramunė Patiejūnaitė, 
Aušrelė K. Pažėraitė, Lina Perkauskytė

meLcHior-Bonnet Sabine

veidrodžio istorija
Histoire du miroir

Baltos lankos, 2005
Vert. Nijolė Kašelionienė,

Dainius Vaitiekūnas 

PaScaL Blaise

miNtys
Pensées

Aidai, 1997
Vert. Anicetas Tamošaitis

LiPovetSky Gilles

tuštumos era:
ese apie iNdividualizmą

L’ère du vide : essais sur l’indivi-
dualisme contemporain

Mintis, 2014
Vert. Elena Belskytė

merLeau-Ponty maurice

aKis ir dvasia
L’œil et l’esprit

Baltos lankos, 2005
Vert. Arūnas Sverdiolas

maaLouF amin

Kryžiaus žyGiai
araBų aKimis

Les croisades
vues par les arabes

Aidai, 2006
Vert. Jūratė Žalgaitė-Kaya

mitterrand Frédéric

NuBloKšti ereliai
Les aigles foudroyés

Vaga , 2008
Vert. Genovaitė Matevičiūtė

Le roy Ladurie emmanuel

oKsitaNijos
Kaimas moNtaju

montaillou, village occitan

Algimantas, 2005
Vert. Liucija Baranauskaitė,

Virginijus Baranauskas

Lecouteux claude

GermaNų 
mitoloGijos žodyNas
dictionnaire de mythologie 

germanique

Aidai, 2006
Vert. Diana Bučiūtė
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bd

komiksai

SatraPi marjane

persepolis
Persépolis

Kitos knygos, 2011
Vert. Raimonda Kraujalienė

cLériSSe alexandre,
SmoLderen thierry

prisimiNimai apie atomo imperiją
Souvenirs de l’empire de l’atome

Žara, 2013. 
Vert. Stasė Banionytė
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tournier michel

idėjų veidrodis
Le miroir des idées

Alma littera, 2005
Vert. Nijolė Leonora 

Kašelionienė

vanoyeke violaine

meilės tarNaitės:
eGipte, GraiKijoje ir romoje 

Les voluptueuses 
de l’egypte à rome

Tyto alba, 2004
Vert. Lina Perkauskytė

weiL Simone

suNKis ir maloNė
La pesanteur et la grâce

Katalikų pasaulio leidiniai, 2015
Vert. Diana Bučiūtė

van GenneP arnold 

perėjimo ritualai
Les rites de passage

Aidai, 2010
Vert. Dainius Razauskas

verLinde Joseph-marie 

ezoteriKos iššūKis 
KriKščioNyBei

Le défi de l’ésotérisme 
au christianisme 

Katalikų pasaulio leidiniai, 2007
Vert. Edita Janulevičiūtė

widLocHer daniel

vaiKų piešiNių 
iNterpretacija
L’interprétation des 

dessins d’enfants

VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010
Vert. Jonas Žilinskas

ScHneider michel

įsivaizduojamos mirtys
morts imaginaires

Alma littera, 2004
Vert. Diana Bučiūtė

SéGur Philippe-Paul de 

NapoleoNo ir
didžiosios armijos

istorija 1812 metais
Histoire de napoléon et de la 

Grande-armée pendant l’année 1812

Eugrimas, 2012. Vert. Leonas Tamošiūnas
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coLin emmanuelle,
ParacHini Juliette

Baltųjų deBesų Gatvė
rue des blancs nuages

Nieko rimto, 2016
Vert. Rosita Makauskienė

dautremer rébecca,
LecHermeier Philippe

priNcesės – pamirštos
ir NežiNomos…
Princesses oubliées 

ou inconnues…

Nieko rimto, 2007
Vert. Erika Sabaliauskaitė

BadeScu ramona,
cHaud Benjamin

pomelui Kyla
dauGyBė Klausimų

Pomelo se demande

Nieko rimto, 2015
Vert. Erika Sabaliauskaitė

dautremer rébecca

įsimylėjėliai
L’amoureux

Nieko rimto, 2007
Vert. Dovilė Marija Kėdikaitė

david François,
eidriGevičiuS Stasys

BerNiuKas
ir jo myliNti širdis

Le garçon au cœur plein d’amour

Mažojo princo fondas, 2017
Vert. Ramutė Skučaitė

coHen-ScaLi Sarah

pasmerKta tylai
douée pour le silence

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė

dautremer rébecca,
Le tHanH taï-marc  

siraNo
cyrano

Nieko rimto, 2007
Vert. Jonė Ramunytė

déon michel

tomas ir BeGalyBė;
vaiKas ir raGaNa

thomas et l’infini ;
L’enfant et la sorcière

Pasviręs pasaulis, 2005
Vert. Jonė Ramunytė

Beorn Paul,
edGar Silène

14–14
14–14

Nieko rimto, 2016
Vert. Gintarė Butvinskienė
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littérature 
jeunesse

vaikų
literatūra

BadeScu ramona,
cHaud Benjamin

pomelui Gera
šalia savo pieNės

Pomelo est bien sous son pissenlit

Nieko rimto, 2013
Vert. Erika Sabaliauskaitė

aLemaGna Beatrice

liūtas paryžiuje
un lion à Paris

Mažojo princo fondas, 2018
Vert. Valdas Papievis

BadeScu ramona,
cHaud Benjamin

pomelo myli
Pomelo est amoureux

Nieko rimto, 2013
Vert. Erika Sabaliauskaitė
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mazard claire

visam GyveNimui
on s’était dit : pour la vie

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė 

muLLer-coLard marion

profesorius froidas 
KalBasi su žuvimis

Le professeur Freud 
parle aux poissons

Jonas ir Jokūbas, 2018
Vert. Daina Habdankaitė

Ponti claude

maNo slėNis
ma vallée

Versus Aureus, 2014
Vert. Erika Sabaliauskaitė

monGin Jean-Paul

piKtasis poNo
deKarto GeNijus

Le malin génie de 
monsieur descartes

Jonas ir Jokūbas, 2018
Vert. Daina Habdankaitė

Pennac daniel

šuva šuNėKas
cabot-caboche

Gelmės, 2017
Vert. Jonė Ramunytė

SamPiero dominique

aNGelai Neturi lyties
Les anges n’ont pas de sexe

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė

monGin Jean-Paul

dievišKojo
soKrato mirtis

La mort du divin Socrate

Jonas ir Jokūbas, 2017
Vert. Daina Habdankaitė

PerrauLt charles

motulės žąsies pasaKos
Les contes de ma mère l’oye

Nieko rimto, 2006
Vert. Ramutė Skučaitė

tuLLet Hervé

paspausK maNe
un livre

Lėkis, 2015
Vert. Ramutė Vingelienė
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docamPo valeria,
LeStrade agnès de

didysis žodžių faBriKas
La grande fabrique des mots

Nieko rimto, 2014
Vert. Erika Sabaliauskaitė

Friot Bernard

Kitas aš
un autre que moi

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė

HeinricH christian,
JoLiBoiS christian

Karmela Nori
pamatyti jūrą
La petite poule qui
voulait voir la mer

Nieko rimto, 2013
Vert. Erika Sabaliauskaitė

FomBeLLe timothée de

toBis lolNesas: tarp 
daNGaus ir žemės

tobie Lolness :
La vie suspendue 

Gimtasis žodis, 2007
Vert. Eglė Juciūnaitė

Grenier christian

tą vaKarą dievas mirė
ce soir-là, dieu est mort

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė

HeinricH christian,
JoLiBoiS christian

vištidė Kosmose
un poulailler dans les étoiles

Nieko rimto, 2015
Vert. Erika Sabaliauskaitė

FomBeLLe timothée de

toBis lolNesas:
elišos aKys
tobie Lolness :

Les yeux d’elisha

Gimtasis žodis, 2007
Vert. Stasė Banionytė

Gutman claude

paslaptis už durų
un secret derrière la porte

Gimtasis žodis, 2008
Vert. Danutė Povilavičiūtė

marcHand yan

martiNo HaideGerio 
taraKoNas

Le cafard de
martin Heidegger

Jonas ir Jokūbas, 2018
Vert. Daina Habdankaitė
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Gide André | pastoraliNė simfoNija; izaBelė | La symphonie pastorale, Isabelle |  
Regnum, 1997, vert. Petras Rapšys

GraBar André | KriKščioNišKoji iKoNoGrafija: aNtiKa ir viduramžiai |  
Les voies de la création en iconographie chrétienne | Aidai, 2003, vert. Aušra Grigaravičiūtė

GraNGé Jean-Christophe | juodoji liNija | La ligne noire |  
Baltos lankos, 2006, vert. Jūratė Karazijaitė

yourceNar Marguerite | adriaNo memuarai | Mémoires d‘Hadrien |  
Lege artis, 1996, vert. Vytautas Bikulčius

yourceNar Marguerite | maloNės šūvis | Le coup de grâce |  
Lege artis, 1996, vert. Vytautas Bikulčius

yourceNar Marguerite | filosofiNis aKmuo | L‘oeuvre au noir |  
Baltos lankos, 2001, vert. Violeta Tauragienė

jaques Brigitte | elvire jouvet, 1940 | Elvire Jouvet, 1940 |  
Regnum, 1996, vert. Laima Rapšytė

Koltès Bernard-Marie | medvilNės lauKų vieNatvėje; suGrįžimas į dyKumą | 
Dans la solitude des champs de coton ; Le retour au désert | Regnum, 1996, vert. Laima Rapšytė

le clézio Jean-Marie Gustave | auKso iešKotojas | Le chercheur d‘or |  
Alma littera, 1995, vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

le Goff Jacques | sKaistyKlos Gimimas | La naissance du purgatoire |  
Baltos lankos, 2005, vert. Jūratė Skersytė

le Goff Jacques | europos istorija, papasaKota jauNimui | L‘Europe racontée aux jeunes | 
Alma littera, 2000, vert. Neringa Abrutytė

leviNas Emmanuel | apie dievą, ateiNaNtį į mąstymą | De Dieu qui vient à l‘idèe | 
Aidai, 2001, vert. Agnė Judžentytė, Nijolė Keršytė, Regina Matuzevičiūtė, Aušra Pažėraitė

loeveNBrucK Henri | vilKės NaKtis | La nuit de la louve |  
Alma littera, 2008, vert. Ramutė Ramunienė

maKiNe Andreï | praNcūzišKas testameNtas | Le testament français |  
Tyto alba, 1996, vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

modiaNo Patrick | povestuviNė KelioNė; iš užmaršties Gelmių | Voyage de noces ;  
Du plus loin de l‘oubli | Alma littera, 1999, vert. Aurelija Leonavičienė, Jonė Ramunytė

NotHomB Amélie | pasiKėsiNimas | Attentat | Vaga, 2002, vert. Vilhelmina Vitkauskienė

saiNt-joHN Perse | aNaBasis | Anabase | Alma littera, 1997, vert. Tomas Venclova

saNd George | leoNė leoNis | Leone Leoni | Andrena, 1997, vert. Stasė Banionytė

sartre Jean-Paul | žodžiai | Les mots | Pasviręs pasaulis, 2000, vert. Aldona Merkytė

siNoué Gilbert | vaiKas iš BriuGės | L‘enfant de Bruges |  
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000, vert. Ramutė Ramunienė

tourNier Michel | peNKtadieNis, arBa ramiojo vaNdeNyNo limBai |  
Vendredi ou les limbes du Pacifique | Alma littera, 1995, vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

verdoN Jean | viduramžių maloNumai | Le plaisir au Moyen age |  
Baltos lankos, 2000, vert. Irina Mikalkevičienė

verNaNt Jean-Pierre | pasaulis, dievai, žmoNės: mitų iNterpretacijos |  
L‘univers, les dieux, les hommes | Tyto alba, 2000, vert. Agnė Judžentytė

verNe Jules | arcHipelaGas uGNyje | L‘archipel en feu |  
Anbo, 1999, vert. Vytautas Venclovas

verNe Jules | Klaudijus BomBarNaKas | Claudius Bombarnac |  
Anbo, 1999, vert. Vytautas Venclovas

romaNai, poezija, teatras | roman, poésie, théâtre 
BioGrafijos, atsimiNimai | biographie, mémoires  
HumaNitariNiai ir socialiNiai moKslai | sciences humaines et sociales
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aNGoulveNt Anne–Laurent | BaroKo dvasia | L‘esprit baroque |  
Baltos lankos, 2005, vert. Genovaitė Dručkutė

aries Philippe | mirties supratimas vaKarų Kultūros istorijoje: esė riNKiNys |  
Essais sur l‘histoire de la mort en Occident | Baltos lankos, 1993, vert. Birutė Gedgaudaitė

auBert Brigitte | mirtis iš mišKo | La mort des bois | Alma littera, 2006, vert. Lina Barštytė

Baudelaire Charles | iNtymūs dieNoraščiai | Journaux intimes | 
Andrena, 1996, vert. Juozas Mečkauskas-Meškėla

Billetdoux Raphaële | maNo NaKtys GražesNės už jūsų dieNas |  
Mes nuits sont plus belles que vos jours | Alma littera, 1994, vert. Pranas Bieliauskas

BoucHardeau Huguette | aGatHa: KoKia ji Buvo | Agatha dans tous ses états | 
Vaga, 2004, vert. Lolija Spurgienė

BouriN Jeanne | išmiNtiNGoji eloiza | Trés sage Héloïse | Žara, 2007, vert. Stasė Banionytė

BretoN André | Nadža | Nadja | Baltos lankos, 1998, vert. Akvilė Melkūnaitė

camus Albert | užrašų KNyGelės | Carnets | Regnum fondas, 1997, vert. Violeta Tauragienė

camus Albert | pirmasis žmoGus | Le premier homme |  
Baltos lankos, 1996, vert. Violeta Tauragienė

cauviN Patrick | aKloji meilė | L‘amour aveugle | Alma littera, 2000, vert. Jūratė Karazijaitė

céliNe Louis-Ferdinand | KelioNė į NaKties paKraštį | Voyage au bout de la nuit |  
Baltos lankos, 2002, vert. Pranas Bieliauskas

défossé Gaston, BALLEy Pierre | vertyBiNių popierių Birža ir Biržos operacijos |  
Bourse des valeurs et les opérations de bourse | Vada, 1994, vert. Bagdonas Eugenijus

delerm Philippe | pirmas GurKšNis alaus ir Kiti maži maloNumai | 
La première gorgée de biére | Tyto alba, 2000, vert. Lolija Spurgienė

derrida Jacques, VATTIMO Gianni ir kt. | reliGija: semiNaras, vyKęs Kaprio  
saloje, vadovaujaNt jacques‘ui derrida ir GiaNNi vattimo | La religion |  
Baltos lankos, 2000, vert. Marius Daškus ir kt.

duras Marguerite | lolos v. steiN apžavėjimas | Le ravissement de Lol V. Stein |  
Charibdė, 1997, vert. Galina Baužytė-Čepinskienė

ecHeNoz Jean | išeiNu | Je m‘en vais | Vaga, 2003, vert. Aldona Merkytė

Gary Romain | aušros pažadas | La promesse de l‘aube |  
Baltos lankos, 1999, vert. Violeta Tauragienė

GeNet Jean | vaGies dieNoraštis | Journal du voleur |  
Charibdė, 1997, vert. Galina Baužytė-Čepinskienė
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alBert'as camus   yra prancūzų rašytojas, 1913 m. gimęs Alžyre. Būdamas vos 47 
metų žuvo autoavarijoje. Šio rašytojo kūrybinis palikimas labai įvairus – jis kūrė teatro pje-
ses, eilėraščius, romanus, filosofinę eseistiką. Camus žinomas dėl savo politinio angažuo-
tumo (žurnalistinė veikla Prancūzijos Pasipriešinimo metu) ir kartais prieštaringai verti- 
namų pažiūrų, ypač išryškėjusių Alžyro karo metu. Savo kūriniuose Camus plėtoja žmo-
gaus būties ir humanizmo temas, atvirai arba netiesiogiai kritikuoja ideologijas, įkūnija  
sąžinės balsą. 1957 m. už viso gyvenimo kūrybą Albert’ui Camus buvo suteikta Nobelio  
literatūros premija. 

romaiN'as Gary  (tikrasis vardas Roman’as Kacew’as) – prancūzų rašytojas, gimęs  
1914 m. Vilniuje ir jaunystėje persikėlęs gyventi į Prancūziją. Romane „Aušros pažadas“  
rašytojas aprašė ambicingą savo mamos svajonę, kad sūnus taptų diplomatu arba  
menininku. Karo metu jis tarnavo laisvosiose Prancūzijos karinėse oro pajėgose, o karui 
pasibaigus, tapo diplomatu. Karas ir išsigelbėjusiojo figūra – dažni Romain’o Gary kūry-
bos motyvai. Pripažinimą atnešė antrasis romanas „Dangaus šaknys“, kuris apdovanotas  
Gonkūrų premija. Romain’as Gary yra vienintelis rašytojas, du kartus gavęs Gonkūrų  
premiją (paprastai, tai neįmanoma), nes romaną „Gyvenimas dar prieš akis“, už kurį ir buvo 
antrą kartą apdovanotas, pasirašė Emilio Ajaro slapyvardžiu. Nepaisant populiarumo, 
Romain’o Gary asmenybę gaubia daug paslapčių, ypač dėl rašytojo savižudybės, 1980 m. 

yasmiNa KHadra (tikrasis vardas Mohammedas Moulessehoulas) – alžyriečių 
rašytojas, gimęs 1955 m. Baigęs karinę tarnybą, jis pradėjo kurti romanus ir greitai sulaukė 
tarptautinio pripažinimo. y. Khadr’os romanų centre – skirtingi Rytų ir Vakarų civilizacijų 
pasauliai. Romanų veiksmas dažniausiai vyksta Rytuose, todėl skaitytojas gali artimiau 
susipažinti su tolimu ir egzotišku arabų pasauliu. Pagal jo žymiausius romanus kuriami 
spektakliai ir statomi filmai. y. Khadra išleido ir kriminalinių romanų seriją. Rašytojas 
apdovanotas daugybe įvairių šalių literatūrinių premijų, tarp kurių – 2008 m. geriausios  
knygos apdovanojimas už romaną „Ką nakčiai skolinga diena“ ir 2006 m. – „Prix des  
libraires“ apdovanojimas už romaną „Kerštas“. 

marcelis proustas  yra prancūzų rašytojas, gimęs 1871 m. Šį rašytoją labiausiai 
išgarsino romanas „Prarasto laiko beieškant“ – kūrinys, nepavaldus tradiciniam šio žanro  
apibrėžimui, kuriame persipina apmąstymai apie literatūrą, meną, atmintį ir laiką. Šį  
romaną Proustas rašė nuo 1906 iki 1922 metų. Paskutiniai du jo tomai buvo išleisti jau  
po rašytojo mirties. „Prarasto laiko beieškant“ – literatūros šedevras, kuriame veikia  
šimtai personažų ir kruopščiai piešiamas rašytojo epochos paveikslas. Vaikystės prisi-
minimus Proustas perteikia tik jam būdingu stiliumi, pasitelkdamas meistriškai nušli- 
fuotus sakinius, ilgus aprašymus ir nuklydimus.
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