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IGNAS ŠEINIUS (1889-1959) 
 

Biografija. Rašytojas (tikroji pavardė – Ignas 
Jurkūnas) gimė Šeiniuose, Ukmergės apskrityje. 
Maskvos universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. 
Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, ėjo diplomatines 
pareigas Danijoje, Suomijoje, Švedijoje. 1933 m.  
Šeinius grįžo į Lietuvą, čia dirbo įvairius spaudos 
darbus.  Tarybų Sąjungai užėmus Lietuvą, 1940 m. 
rašytojas grįžo į Švediją, kur gyveno jo šeima. Ten 
gyveno iki pat mirties.  Šeinius jautriai išgyveno 
Lietuvos nepriklausomybės praradimą, šiuos 
pergyvenimus ir politinius įvykius pavaizdavo knygoje 
Raudonasis tvanas.  

Kūryba. Šeinius rašė ne tik prozą, bet ir dramas, 
straipsnius. Žinomiausi rašytojo kūriniai yra romanas 
Kuprelis: vienos pavasario dienos pasaka (1913) ir 
atsiminimų-žurnalistinė knyga Raudonasis tvanas 
(1940).  

 
Šeiniaus kūriniai yra gražūs impresionizmo lietuvių literatūroje pavyzdžiai. Rašytojas 
sąmoningai pasirinko moderninti lietuvių prozą. Jo kūriniams būdingas judrus stilius, 
trumpi, šokinėjantys sakiniai. Šeiniui svarbus jausmų pasaulis, kaip žmogus suvokia ir 
išgyvena įvairias situacijas. Todėl jo romanas Kuprelis vadinamas psichologiniu 
romanu. Tai romanas, kuriame visas dėmesys sutelktas į žmogaus vidinį pasaulį – jo 
jausmus, mintis, svajones. Supantys jį visuomeniniai vyksmai reikšmingi ne patys 
savaime, bet tiek, kiek randa atbalsį žmogaus vidiniame pasaulyje. Nebandoma aiškinti, 
kodėl būtent žmogus vienaip ar kitaip jaučia. Tik pristatomas jo minčių ir jausmų srautas 
kaip svarbiausias faktas. 
 

 
 
Igno Šeiniaus romanas Kuprelis. 
Malūnininką Olesį žmonės vadina „Kupreliu“ ir jis dėl to visai nepyksta. Jaunas 
būdamas iš aukšto nukrito ir susižeidė nugarą. Po nelaimės jis įgijo kuprą nugaroje ir 
krūtinėje.  
 
Užaugęs Kuprelis apsigyvena Skardžių kaime, kur eina vargonininko pareigas. Jis 
įsimyli gražuolę Gundę. Ir ji, atrodo, jį įsimyli. Tėvai nenori, kad ji tekėtų už Kuprelio. 
Tačiau Gundė, atrodo, pasiryžusi jiems pasipriešinti ir su Kupreliu pabėgusi susituokti. 
 
Bet sutartą pabėgimo naktį ji nepasirodo, nors Kuprelis visą naktį jos laukia. Sekančią 
dieną jis sužino, jog Gundė pabėgo į Lenkiją su jaunystėje pamiltu žmogumi. 
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Kuprelis niekada daugiau jos nebesutinka. Praeina daug metų, bet jos prisiminimas 
lieka jam lyg gili žaizda širdyje. Rodos, jau užgyja žaizda, ir vėl koks atsiminimas žaizdą 
plačiai praveria ir vėl jis kankinasi dėl prarastos meilės. Kuprelis geidžia dar kartą 
susapnuoti Gundę ir neatsibudus numirti. 
 
Ištrauka iš romano Kuprelis: 
   Guliu, miegas neima. Kiekvienas vaizdas, kiekviena smulkmena Gundės meilės pro 
mano akis palengva plaukia. Viską, regis, tikrai matau. Rodos, kad ne tik matau, bet ir 
jaučiu, džiaugiuos, gyvenu kaip ir tuomet. Jau tarytum esu ne malūne, o Skardžiuose. 
Jaučiu ir matau, kad esu vargoninkas. Pamilęs nuostabią Gundę, nuostabaus gyvenimo 
kaitinamas. 
 
   Štai mėnesieną naktį laukiu jos su Irša atvažiuojant. Laukiu ilgai, nerimauju. Ji 
pagaliau atvažiuoja. Linksma, nudžiugus, kad niekas jos nepatriko. 
 
   Vedam. Gyvenam vienus metus Prūsijoj. Laimingi, vienas nuo kito negalėdami 
atsitraukti. Grįžtam Skardžiuosna, susitaikom su tėvais. Visi mums palankūs, visi 
draugingi. Aš pastebiu net, kad mano kupros mažėja, mano savijauta auga. 
 
   Matau kiekvieną detalę, kiekvieną smulkmeną mūsų gyvenimo. Galiu viską paliesti 
rankomis, tiek tikra. 
 
   Turbūt užmigau... 
   Švenčiam Olesėlio septynerių metų gimimo dieną. Sveikas, gražus vaikas. 
Geltonplaukis. Panašus į mamą. Gal daugiau mane mėgsta. Bet nenori būt vargoninku, 
nenori skambinti, sako, bus malūninkas. Ar inžinierius. Aš džiaugiuos. Šiandien 
dovanojau jam vėjinį malūną. Pats padirbau, numalevojau. Štai Olesėlis darželyje ant 
šulo jį pastatęs geresnio vėjo laukia, į visas puses kraipo. Aš ir Gundė žiūrim pro langą, 
džiaugiamės, didžiuojamės. Aš apsikabinu ją, spaudžiu į save. Ji glaudžias. 
 
   - Žiūrėk, Olesėlio malūnas jau sukas, - sako Gundė. Ji taria tą vardą taip ypatingai. 
Jame jungias ir meilė sūnui, ir man. 
 
   - Tėveli, malūno sparnas užsikabino! - šaukia Olesėlis. - Ateik, padėk! 
 
   Skubinu padėti... 
 
   Nubudau. Pamažu, nenoromis. 
 
   Merkiu akis, guliu, noriu toliau sapnuoti. 
 
   Pro langelį ryški vėlaus ryto šviesa veržias, bet aš nesikeliu. 
 
   Girdžiu Gundės, girdžiu Olesėlio balsą, viską matau. Matau net, kad jo kairės rankos 
nykštukas aprištas. Įpjovė vakar, statydamas savo tiltą per upelį sode... 
 
   Kas beldžias į duris. 
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   Reikėjo keltis, reikėjo eit malti. Bet visą dieną,visur mačiau tik tą sapną. Svaigau nuo 
jo. 
 
   Gyvenau juo ilgai. Mažai valgiau, mažai gėriau. Niekas man nerūpėjo. 
 
   Pamažu pajaučiau, kad vėl prasivėrė mano didelė žaizda. Visą vasarą vėl buvau 
nepanašus į žmogų. 
 
   Bet laukiau, nuolat laukiau vėl tokį sapną susapnuoti. 
 
   Jis negrįžo. 
 
   Aš norėčiau mirti, antrą kartą jį susapnavęs. Matyti Gundės žvilgsnį, girdėti Olesėlio 
balsą. Ir likti tame sapne... 
 
Klausimai: 

1. Trumpai parašyk, ką susapnuoja Kuprelis. 
2. Kas yra septynmetis Olesėlis? Kuri smulkmena išreiškia, koks yra tikras Olesėlis 

Kupreliui? Kas Kupreliui turi didesnę svarbą – jo tikras gyvenimas, ar jo sapnas? 
Iš ko taip sprendi? Paaiškink. 

3. Perskaityk ištrauką ir parink tą pastraipą, kuri tave labiausiai paveikia. Paaiškink, 
kodėl ji tave paveikia. 

4. Ar tu kada atsibudai vidury gražaus sapno? Kurioje pastraipoje paaiškėja, jog 
Kupreliui tai atsitiko? 

5. Kodėl, tavo nuomone, Šeinius romaną Kuprelį pavadino Vienos pavasario dienos 
pasaka? Paaiškink. 

 
 
Žodynėlis: 
impresionizmas: meno kryptis, kurioje svarbiausia – vaizduoti išgyvenimus bei nuotaikas  
sutelktas: sukauptas; focused 
vyksmas: procesas, įvykiai; process, events 
reikšmingas: svarbus; significant 
atbalsis: pritariamas atsiliepimas, reagavimas į ką; reaction, echo 
srautas: tėkmė, srovė; stream 
geisti: trokšti, labai norėti; to desire 
smulkmena: detalė; detail 
mėnesiena: mėnulio šviesa naktį; moonlight 
nepatrikti: nesustabdyti, nesutrukdyti;  not to intervene  
vesti: susituokti; to get married 
savijauta: dvasinė žmogaus būsena, priklausanti nuo sveikatos ir nuotaikos; one’s feeling 
about ones’s self 
numalevoti: nudažyti; to paint 
šulas: rąstas; log 
svaigti: galva sukasi; to grow dizzy, light-headed 
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Nuorodos: 
 
Tekstų šaltiniai: 
Ignas Šeinius, Kuprelis: http://www.antologija.lt/texts/30/turinys.html 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą:  
http://www.tekstai.lt/component/content/category/559-seinius-ignas.html 
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