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2008 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta poetui, eseistui, literatūros kritikui, 

vertėjui Kęstučiui Navakui uţ esė knygą „Du lagaminai sniego“ (2008) bei literatūrinės 

premijos kandidatų komisijai pateiktus eilėraščius ir prozą. 

        K. Navakas gimė 1964 m. vasario 24 d. Šeiminiškėse, Utenos rajone. Aštuonerius 

metus gyveno ir mokėsi Ukmergės rajone, Taujėnuose. 1982 m. baigė Kauno J. Aleksonio 

vidurinę mokyklą,  1992 m. – vokiečių kalbos kursus Zalcburge. 1987 – 1988 m. vadovavo 

Kauno jaunųjų rašytojų sekcijai. Nuo 1993 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 1994 – 

1996 m. rašė savaitines kultūros skiltis laikraščiams Kauno diena ir Noriu. 1996 m. Kaune 

atidarė knygyną Septynios vienatvės ir vadovavo jam iki 2000 m. Knygyne surengė apie 70 

literatūros vakarų. Nuo 1998 m. pristatinėjo naujas knygas LTV. 2002 – 2004 m. dirbo šios 

televizijos laidoje Kultūros namai. Šiuo metu bendradarbiauja savaitraštyje Nemunas bei 

pristatinėja naujas knygas ţurnale Laima.  
        Debiutavo 1988 m. poezijos knyga „Krintantis turi sparnus“, vėliau išleisti dar keli 

K. Navako eilėraščių rinkiniai: “Pargriautas barokas” (1996), “Ţaidimas graţiais paviršiais” 

(2003), uţ kurį skirta Kauno dienos premija, o uţ rinkinį „Atspėtos fleitos“ (2006) – 

Jotvingių premija. 2005 m. išleista esė knyga „Gero gyvenimo kronikos“ pasiţymėjo premijų 

gausa: J. Lindės-Dobilo premija, „Lietuvos ryto“ priedo „Mūzų malūnas“ prizas uţ geriausią 

metų knygą, Poezijos pavasario premija uţ geriausią eseistiką bei ši knyga išrinkta viena 

tarp penkių geriausių 2005 metų knygų. 2007 m. išleido humoro knygą „Iš gyvenimo 

garstyčių bei krienų“.  
K. Navakas  uţ dabarties būsenų elegantišką išraišką lyrikoje ir eseistikoje (eilėraščių 

rinkiniai “Ţaidimas graţiais paviršiais” , „Atspėtos fleitos“, esė knyga „Gero gyvenimo 

kronikos“)  paskelbtas  2006-ųjų metų Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatu. 

Tais pačiais metais paskelbtas įsimintiniausiu Kauno menininku.  
K. Navakas išvertė nemaţai vokiečių bei kitų tautų poezijos (W. von der Vogelweide, 

S. George, G. Heym, E. Lasker-Schuler, E. Jandl, E. A. Poe, G. G. Byron, A. Bertrand ir kt.), 

taip pat keletą apsakymų, pjesių bei libretų. K. Navako poezija versta į rusų, latvių, gruzinų, 

suomių, švedų, makedonų, vokiečių, anglų kalbas, o jis pats dalyvavo poezijos festivaliuose 

bei seminaruose Vokietijoje, Austrijoje, JAV, Rusijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Estijoje, 

Suomijoje, Graikijoje, Makedonijoje, Kroatijoje ir kt. 2008 m. drauge su kitais penkiais 

lietuvių poetais jo poezija pristatyta Didţiojoje Britanijoje anglų kalba išleistoje lietuvių 

poezijos antologijoje “Six Lithuanian Poets” („Šeši lietuvių poetai“). 
Gyvena ir dirba Kaune. 

 


