
TESTAS NR. 3 

„O aš esu tik Kunčinas – negirdimas, nematomas?“

1. Svarbiausias knygas Jurgis Kunčinas parašė per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmetį, tačiau didžiojoje dalyje kūrinių daugiausia pasakojama apie kitą istorinį 
laikotarpį. Kurį? 

 A. Sovietmetį
 B. Pirmąjį pokario dešimtmetį
 C. Sąjūdžio laikotarpį

2. Kurio literatūros žanro darbų J. Kunčinas nerašė?

 A. Trumposios prozos
 B. Dramos
 C. Publicistikos

3. „O aš esu tik Kunčinas – negirdimas, nematomas“... Iš kurio J. Kunčino eilėraščio ši 
ištrauka?

 A. „Pasaulis“
 B. „Ožiaragis“
 C. „Tuštybės mugė“

4. Kurie miestai buvo ypač svarbūs J. Kunčino gyvenime ir kūryboje?

 A. Vilnius ir Varėna
 B. Vilnius ir Alytus
 C. Vilnius ir Druskininkai

5. 2004 m. režisierė Agnė Marcinkevičiūtė sukūrė filmą apie Jurgį Kunčiną.
Koks jo pavadinimas?
 
 A. „Negirdimas, nematomas“
 B. „Vienatvės gaudesys“
 C. „Beveik laimingas“

6. Kuriame mieste veikia Jurgio Kunčino vardu pavadinta biblioteka?

 A. Birštone
 B. Alytuje
 C. Kaune



7. 1994 m. J. Kunčinui paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią
1993 metų knygą. Kokią?

 A. „Bilė ir kiti“
 B. „Glisono kilpa“
 C. „Tūla“

8. Kiek laiko apima romano „Tūla“ pasakojimas?

 A. Vieną savaitę
 B. Vieną mėnesį
 C. Vienerius metus

9. Romanas „Tūla“ įamžintas monospektakliuose, ekranizacijose. Kas sukūrė vieną
žymiausių monospektaklių „Tūla ir kiti“? 

 A. Andrius Kaniava
 B. Eduardas Kaniava
 C. Aidas Giniotis

10.  Skulptorius Saulius Lampickas „Tūlos“ skulptūrą išdrožė remdamasis žymios
aktorės prototipu. Kokia tai aktorė?

 A. Natalie Imbruglia  
 B. Natalie Portman
 C. Anne Hathaway

Iliustracija



Klausimai

1. Imbieras – iš Kinijos kilęs žydintis augalas, kurio šakniastiebis dažnai vadinamas imbiero 
šaknimi arba tiesiog imbieru. Daugeliui imbieras žinomas ir kaip prieskonis, ir kaip liau-
dies medicinos priemonė. O kas yra „Imbiero vakarai“? 

2. Kur yra J. Kunčino kambarys šiandien? Kokius asmeninius J. Kunčino daiktus jame gali-
ma pamatyti?

3. Perskaitykite Virginijaus Gasiliūno tinklaraščio „šis tas apie šį tą“ 2009 m. įrašą. 
Ką reiškia „Jurgio Kunčino šortai“?   

4. Kokį istorinį laiką ir įvykius J. Kunčinas įamžina romane „Tūla“? Atsakykite remdamiesi 
paskaitos medžiaga ir romanu. 
 

5. Kas būdinga J. Kunčino kūrybai? Įvardykite kelis esminius bruožus remdamiesi paskai-
tos medžiaga ir skaitytais rašytojo kūriniais. 

Kūrybinės užduotys

1. Vilniuje, S. Moniuškos gatvėje Žvėryne, buvo paskutiniai J. Kunčino namai. Čia parašyti 
visi septyni jo romanai, septynios apsakymų, esė knygos, išversta nemažai pasaulinės lite-
ratūros klasikos. Tuose namuose rašytojas turėjo savo kambarį, savo stalą, savo langą, savo 
knygų lentynas ir... savo sieną, ant kurios kabino įvairius mažmožius (žr.: Jurgis Kunčinas. 
Nespausdinti eilėraščiai. Literatūra ir menas, 2017, Nr. 3). Kas įamžinta J. Kunčino sienos 
centre? Įvardykite 3 jums labiausiai patinkančius mažmožius.  Ką, jūsų manymu, jie simbo-
lizuoja? Pasamprotaukite, kaip jie susiję su rašytojo kūryba, gyvenimu?

2. Kurios Vilniaus miesto erdvės įamžintos romane „Tūla“? Remdamiesi literatūriniu Vil-
niaus žemėlapiu išskirkite kelias vietas ir parašykite pastraipą tema „Viena diena „Tūlos“ 
Vilniuje“ (samprotavimo, įsivaizduojamos kelionės apybraižos ar kitu pasirinktu žanru). 
Atkreipkite dėmesį į architektūrą, miesto infrastruktūrą: gatvių, kavinių, restoranų pavadi-
nimus ir išsidėstymą, žmonių kasdienybę (kuo jie dirba, kaip rengiasi, kaip leidžia laisvalai-
kį...). Aprašykite, kaip atrodo miestas, kokius žmones sutinkate, kur lankotės.

http://virginijusg.blogspot.com/2009/06/14-sortai-peonai-kuncinas-semerys.html
https://literaturairmenas.lt/poezija/jurgis-kuncinas-nespausdinti-eilerasciai
http://www.vilniusliterature.flf.vu.lt/?page_id=127
http://www.vilniusliterature.flf.vu.lt/?page_id=127

