
ROMUALDUI GRANAUSKUI — 80  

 Prozininkas, dramaturgas ir eseistas 

Romualdas Granauskas gimė 1939 m. ba-

landžio 18 d. Mažeikiuose. Gyveno Sedoje, 

Mosėdyje ir kitose Žemaitijos vietovėse, 

kurias galima atpažinti jo kūriniuose. Dirbo 

statybininku, šaltkalviu, kurį laiką mokyto-

javo. Nuo 1972 m. atsidėjo kūrybiniam dar-

bui. Vienas iš žymiausių R. Granausko kū-

rinių – apysaka  „Gyvenimas po kle-

vu“ (1988). Ji tapo lietuvių prozos atgimi-

mo ženklu, jos motyvais sukurtas televizi-

jos filmas. 2000 m. R. Granauskas apdova-

notas Nacionaline premija. Mirė 2014 m. 

spalio 28 dieną. 

 Subtilūs vaikystės išgyvenimai atsi-

skleidžia penkiose autobiografinėse apysa-

kose, kur brutalius karo ir pokario įspaudus 

vaiko sieloje atsveria knygos, muzikos, išti-

kimo ryšio su gyvūnais (arkliais, šunimis) 

motyvai. Dramatinius Granausko prozos 

aspektus, rimtas temas, pakilų kalbėjimą 

papildo pikantiškas humoro jausmas. R. 

Granauskas yra menininkas dviem veidais – 

ir archajiškas, ir modernus. Pagal kūrinių 

tematiką Granauskas būtų tradiciškiausias 

lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas, vaiz-

duojantis žemdirbio pasaulį ir jo saulėlydį. 

Rašytojo meninis pasaulis, kartais vadina-

mas magiškuoju, tarytum iškrenta iš istori-

jos ir civilizacijos konteksto. Jo kūrybai bū-

dingi pastovūs gamtos ir buities vaizdai: 

kiemas, šulinys, medis, paukštis, saulėlydis 

– visa tai, kas amžina, šalia žmogaus. Šie 

vaizdai tampa prasmingomis metaforomis, 

būties simboliais. Ties jais susikaupusi kū-

rybinė sąmonė vengia nereikalingų žodžių, 

kūrinyje daug kas pasakoma užuominomis. 

Veikėjai mažai kalba, labiau už žodžius juos 

sieja bendri darbai ir daiktai, o giliausi jų 

santykiai skleidžiasi tiesiog tyloje. 

 R. Granauskas naujai įprasmino tradi-

cinę lietuvių literatūros tematiką, savo kūri-

niais žengdamas į XXI amžių.  

 

 

 

J.Balskutė, II klasės  

Gimnazijos naujienos 
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 2019- ieji paskelbti Žemaitijos metais 

ir tai padaryta neatsitiktinai. Šiemet sukan-

ka 800 metų nuo pirmojo Žemaitijos pami-

nėjimo 1219 m. Lietuvos ir Volynės kuni-

gaikščių taikos sutartyje. 1219 m. Ipatijaus 

kronika yra seniausias šiuo metu žinomas 

dokumentas, kuriame minima  Žemaitija. 

Šioje kronikoje aprašant Haličo–Volynės 

didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos su-

tartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai: 

Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas. Iš tikrųjų 

galima būtų sakyti, kad 1219 metai – tai 

pirmoji tikrai paliudyta Žemaitijos istorijos 

data, bet mes turim ir dar ankstesnę datą. 

Štai Žemaitijoje, Skuodo rajone, yra Apuo-

lės kaimas ir piliakalnis. Apuolė pirmą kar-

tą paminėta 853 ar 854 metais, tai yra dar 

IX amžiuje. Kodėl mes negalėtume nuo 

šios datos pradėti Žemaitijos istorijos? Že-

maitija turėjo lemiamą reikšmę Lietuvos ir 

Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. 

valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių 

ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nu-

kariavimus, taip pat pažymimas Žemaitijos 

vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. 

laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordi-

nu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į per-

galę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant 

LDK stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų že-

mes nuo prūsų likimo. Labai svarbus žemai-

čių bajorų dalyvavimas Konstancos susirinki-

me 1415 m. Taigi per visą LDK gyvavimo 

laikotarpį Žemaitijos indėlis į valstybės gyve-

nimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, pa-

pročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją, yra 

be galo didelis.  

Žymiausi Lietuvos žemaičiai: pirmasis 

Lietuvos istorikas S. Daukantas, 1863 m. su-

kilimo Žemaitijoje vadas kunigas 

A.Mackevičius, vienas pirmųjų Lietuvos ra-

šytojų D.Poška, Lietuvos prezidentas A. Stul-

ginskis, Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo 

sovietinei okupacijai pokario metais vadas, 

penktasis Lietuvos Respublikos prezidentas J. 

Žemaitis-Vytautas, Lietuvos didvyris lakūnas, 

perskridęs Atlantą, S. Girėnas, tautinio atgi-

mimo šauklys XX a. pr. poetas Maironis, poe-

tas Vyt. Mačernis, moterys kūrėjos: Šatrijos 

Ragana, Žemaitė ir Lazdynų Pelėda, rašytojas 

M. Martinaitis, Lietuvos kultūros mecenatai 

grafai Oginskiai, vyskupas M. Valančius, žy-

musis teatro režisierius J.Miltinis, filosofas S. 

Šalkauskis, mitologas N.Vėlius ir daugelis 

kitų. 

 

 

 

M.Kulevičiūtė, II klasė  

ŽEMAITIJAI — 800 METŲ 

M. VALANČIAUS ŽODIS 

ŽEMAITIJOS METAIS 

                                                         

Kovo 28 d. gimnazijoje vyko tradiciniai 

vyskupo Motiejaus Valančiaus skaity-

mai. Kaip žinome, 2019 metai yra skirti 

Žemaitijai, žemaičių kultūrai, todėl mū-

sų minimas renginys pavadintas 

„Valončiaus žuodis Žemaitėjės metaas“.  



2019 m. balandžio 11 dieną mūsų 

gimnazijos mokiniai, lankantys Varnių se-

niūnijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 

kolektyvą ,,Naktigonė‘‘, vadovaujamą Mo-

nikos Rupeikaitės, leidosi į Prahą. Kelionė 

truko šešias dienas. Gražiojoje Čekijos 

sostinėje dalyvavome VI tarptautiniame 

šokių ir dainų festivalyje ,,Easter festival 

in Prague‘‘, į kurį susirinko 12 kolektyvų 

iš 9 Europos šalių. Festivalis vyko pagrin-

dinėje Prahos senamiesčio aikštėje, kur 

mes, ,,naktigoniečiai‘‘, taip pat pasirodė-

me:  šokome du šokius. 

Kelionė prasidėjo Kaune, iš kur tarp-

tautiniu autobusu išvykome į Prahą, važia-

vome apie 18 valandų ir įveikėme 1200 ki-

lometrų. Apsistojome viešbuty-

je ,,KRYSTAL‘‘. Kadangi koncertas sek-

madienį, o mes atvykome penktadienį, tu-

rėjome puikią galimybę aplankyti nemažai 

lankytinų ir gražių Prahos vietų. Buvome 

ant įžymiojo Karolio tilto per Vltavos upę, 

aplankėme nacionalinį technikos muziejų. Į 

Lietuvą išvykome vėlų pirmadienio vakarą 

ir kitos dienos pavakarėje jau buvome savo 

gimtinėje. Buvo be galo smagu, grįžome 

kupini gerų emocijų ir įspūdžių, patyrėme 

daug gražių ir įsimintinų akimirkų..  

A.Šimkevičiūtė, II klasė 

“NAKTIGONĖ” 

                       PRAHOJE 

Taigi šią dieną įvairiausia veikla buvo  

užimti visi: nuo pačių mažiausių iki didžiau-

sių. Pagrindinis tikslas: artimiau susipažinti su 

M. Valančiaus „Vaikų knygelės“ pasakoji-

mais, turtinti, plėsti gimtosios tarmės žodyną, 

ugdyti pagarbą žemaičių tarmei. Pradinukai 

mokėsi žemaitiškų skaičiuočių, rengė sakmių 

pasakojimo konkursą, iliustravo sakmę arba 

skaičiuotę, iš „Vaikų knygelės“ rinko jiems 

nesuprantamus žodžius.5-8 klasių mokiniai 

skaitė „Vaikų knygelės“ pasakojimus, insceni-

zavo kai kuriuos epizodus, kūrė personažų al-

bumą, ištraukas vertė į žemaičių kalbą, piešė 

piešinius pagal eilėraščius apie tarmę. Vyres-

nieji gimnazistai kūrė žemėlapį „Literatūrinė 

Žemaitija“, o II klasės mokiniams teko suda-

ryti žemaičių kulinarinį katalogą ir patiems 

išvirti  gerai žinomą žemaitišką patiekalą – 

šiupinį, kuris išėjo tikrai skanus. 

Kasmet rengdami Motiejaus Valan-

čiaus skaitymus ir juose dalyvaudami, dar 

labiau puoselėjame meilę motinos duotai 

kalbai bei istorijai.  M. Valančius išmokė 

lietuvius skaityti, ir jie skaitymo nepamiršo. 

Vaikų mokymas skaityti lietuvišką knygą 

virto šventa tradicija. Vyskupas jautė liau-

dies kalbos grožį, tik labiau mėgo ne lyriš-

ką, o šiurkštų žodį. Visokeriopai puoselėjo 

liaudies švenčiausiąją kalbą. M.Valančius 

daug prisidėjo prie lietuvių kalbos išlikimo, 

todėl jis iki šiol gyvas žmonių širdyse. 

    

                             L.Mockutė, II klasė 

  



Ne tas jo požiūris į pasaulį, žemę, darbą, į patį gyve-

nimą. Išplėšusi iš po kojų žemę, kolektyvizacija su-

naikino žmogaus dvasios stiprybę, pavertė jį daiktu, 

darbas virto sunkia baudžiauninko prievole.  Ar ne 

tais metais lietuviai artojai pirmą kartą istorijoj girti 

išėjo į laukus? Ar ne nuo tada ėmė plisti neregėtas 

alkoholizmas, turto grobstymas? Netekęs žemės, 

žmogus pasijuto už nieką neatsakingas. Žemė tapo 

visų, o kartu ir niekieno. Atimti namai, nugriautos 

sodybos, prarastas ryšys su tėvų kapais, protėviais, 

suardyta šeimos pusiausvyra, ištikimybę vis dažniau 

pakeičia išdavystė. Taigi apysaka „Gyvenimas po 

klevu“ R.Granauskas siekia sukrėsti: pažeisti santy-

kiai tarp tų, kurie gyvena žemėje- medžio, paukščio, 

žmogaus. Sugriauta tradicinė gyvensena, bet vietoj to 

nieko vertinga nesukurta, nes neįmanoma surinkti 

išbarstyto pasaulio. Prieita lemtinga riba. 

Apibendrinant dar kartą galima pasakyti, kad 

R.Granausko prozoje vaizduojamas agrarinio pasau-

lėvaizdžio viešpatavimo laikas ir kartu jo griuvimas, 

irimas, kai sparčiai daugėjo nužemintųjų- atplėštų 

nuo žemės, laisvės ir istorijos, nuo kūrybos, papročių 

ir paveldimų dorovės normų. Rašytoją galima vadinti 

genties agonijos ir agrarinės kultūros sutemų meni-

ninku, kurio įprasmintos mintys svarbios ir XXI a. 

žmogui. 

V.Viličkaitė, II klasė 

2019 m. gegužės 10 d. Sedos Vytauto Ma-

černio gimnazijoje vyko respublikinė konferenci-

ja „Romualdas Granauskas- žemaičių rašytojas“. 

Renginys skirtas R.Granausko 80-osioms gimimo 

metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo 

Šiaulių ir Klaipėdos universitetų dėstytojai, Sedos 

ir Mažeikių gimnazijų mokytojai ir mokiniai. Bu-

vo kalbama apie žemaičių kalbos dvasią, magiš-

kąjį realizmą R.Granausko kūryboje, klausėmės 

rašytojo buvusios klasės draugės ir lietuvių k. mo-

kytojos prisiminimų apie R.Granauską. Mūsų 

gimnazijos II klasės mokinė V.Viličkaitė konfe-

rencijoje skaitė pranešimą „Kas jaudina rašytoją 

R.Granauską?“ 

Pranešimas (sutrumpintas)     „Kas jaudina 

rašytoją R.Granauską?“  

R. Granauskas-lietuvių kultūros genetinio 

kodo atkūrėjas, agrarinės sanklodos vaizduotojas. 

Jo kūriniai daug byloja teisybės apie lietuvių gy-

venimą pastarąjį pusšimtį metų. Apysakose ir ap-

sakymuose daug gamtos, istorijos, mitologijos, 

turtinga kalba remiasi žemaičių tarmės ištekliais, 

nes rašytojo šaknys – gimtojoje Žemaitijos žemė-

je. „Ten kitaip teka saulė, kitaip auga medis, ki-

taip pučia vėjas, net šunys ten loja kitaip: gal že-

maitiškai? Žemaitijoj gimiau, Žemaitijoj negalė-

jau ilgiau gyventi, bet nusimirti norėčiau Žemaiti-

joj, -žemaičiui Žemaitijos velėna pati žaliausia,“- 

kažkada rašė R.Granauskas. 

Savo kūrybinį kelią R.Granauskas pradėjo 

kaimo tematikos apsakymais, kuriuose kuriama 

neginčijama realybės dvasia-vietos dvasia. Že-

maitija, savi namai, tėviškė. Šis autorius yra tradi-

ciškiausias lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas, 

vaizduojantis žemdirbio pasaulį ir jo saulėlydį. 

Rašytojas sukūrė paminklą nykstančiam senajam 

kaimui, atskleidė agrarinės kultūros esmę. 

R.Granausko apysakoje „ Gyvenimas po klevu“ 

vaizduojamas atsisveikinimas su senuoju lietuviš-

ko kaimo gyvenimu. Senasis kaimas miręs, sunai-

kintos senosios sodybos, kuriose kaip kunigaikš-

čių pilyse didvyriškai gynėsi mūsų gimtoji kalba, 

dainos ir pasakos, papročiai ir tradicijos, mūsų 

dora ir tikėjimas, po jų šiaudiniu stogu išliko ne-

nugalėta lietuvių tauta. Ir pats žmogus nebe tas. 

Leidinį parengė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos MAIRONIEČIAI 
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