
 
Raimondui 

KašausKui - 80 



(g. 1934 m. spalio 10 d. Birikuose, Telšių valsčius) 

Lietuvos rašytojas. 

Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 

1954–1968 m. dirbo žurnalų „Genys“, 1969–1970 m. „Pergalė“ redakcijose, 1970–1973 m. LSSR rašytojų 

sąjungoje. Nuo 1961 m. rašytojų sąjungos narys. 

Kūryba 

Apsakymuose vaizduojama kaimo buitis ir inteligentų išgyvenimai. Apysakose vyrauja dorinės problemos, 

meilės, išdavystės, atsakomybės, prieraišumo žemei motyvai. Romanuose daugiausia vaizduojama kaimo 

kasdienybė, šviesesnės būties ieškančio individo dvasios kolizijos. Prozoje sukūrė simbolinį, apibendrintą 

žemaičių miestelį Juodsodę. Kūryboje siekiama iškelti konfliktiškus XX a. 6-9 dešimtmečio Lietuvos kaimo 

gyvenimo aspektus, derinama epinė naracija ir psichologiškumas. Parašė prozos knygų vaikams. Kūrinių 

išleista azerbaidžaniečių, bulgarų, estų, latvių, lenkų, rusų, slovakų, vokiečių kalbomis. 
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