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Marijona MIELIAUSKIENĖ

E pistoliarinis palikimas – labai  
 svarbus visuomenės ir atskiro 

žmogaus gyvenimo tyrinėjimui. 
Garsiausias XX a. dievdirbys Lionginas 
Šepka paliko 309 būsimai žmonai 
Danutei rašytus laiškus ir 28 laiškus 
Rokiškio krašto muziejaus direktoriams 
Algimantui Kvartūnui ir Stanislovui 
Dauniui bei savo broliui Viktorui.  
Jie saugomi Rokiškio krašto muziejuje.  
Yra žinoma, kad Lionginas Šepka  
parašė laiškų ir kitiems asmenims.

2006 m. rudenį L. Šepkos našlė Danutė padovanojo  
 Rokiškio krašto muziejui Liongino jai rašytus 

laiškus, kuriuos saugojo beveik 3 dešimtmečius. 
Meistrą lankė daugybė žmonių: menotyrininkų, žurnalistų, mu-

ziejininkų, žygeivių, šiaip smalsuolių, įkyruolių, tačiau L. Šepka 
jautėsi vienišas, neturintis draugų, nutolęs nuo giminių, ramybę 
randantis tik droždamas, aplankomas įvairiausių žmonių, su ku-
riais negalėjo būti atviras ir nuoširdus, laukiantis artimo žmogaus 
ir jo sulaukęs vieną 1970 m. rudens dieną – į jo trobelę Lebedžių 
kaime įžengė vilnietė žurnalistė Danutė. Tą pirmąjį apsilankymą ji 
prisimena taip: „Buvo ruduo, krito kaštonai, kai atvažiavau su juo 
susitikti. Žinojau, kad jam tinka ne kiekvienas žmogus. Bijojau, 
kad neišvarytų, neužtrenktų durų. Pasakiau, kad atvažiavau pa-
žiūrėti jo darbų. Lionginas apsidžiaugė, parodė. Turėjau nupirkusi 
dešros, susėdome pavalgyti“.

Nuo to prasidėjo jų draugystė, peraugusi į meilę, ir 1978 m. 
jie sukūrė šeimą. Visus tuos ilgus metus iš Lebedžių kaimo 
trobelės į Vilnių skriejo laiškai. 1970 m. pabaigoje Lionginas 
parašė vieną laišką, 1971 m. – 34, 1972 m. – 31, 1973 m. – 
42, 1974 m. – 37, 1975 m. – 39, 1976 m. – 47, 1977 m. –  
78 laiškus. Gaila, kad nežinomas Danutės Lionginui rašytų laiškų 
likimas. Gyvendamas kaime jis juos saugojo. Laiškuose atsi-
spindi visas Liongino gyvenimas. Juose aprašo beveik kiekvieną 
savo dieną. (Laiškų kalba netaisyta.)

IŠTRAUKA IŠ 1971-08-04 LAIŠKO

... o dabar vis girdžiu per radija, kad tiek daug ištinka  
 avarijų važiuojant mašinomis, tai mąn vis ima mintis, 

kad gąl ir Danutė galėjo važiuoti taji keleivine, kur ištiko 
avarija. taigi labai prašyčiau, kad Danute sumažintumei tas 
savo komandiruotes, jeigu galima... Danute klausi ar daug 
grybų gavau. tai labai daug prisiravjau pilnas kišenes, bet 
kolai parėjau į namus ir pranyko visi grybai, žiuriu, kad 
tūščios kišenės ir nėra ko virti. Danute draudi pirkti žuvies.  
tai žuvies niai kuomet neperku. perku sūrio, sviesto, smetonės, 

�

�

Letters to Danutė 
Marijona MIELIAUSKIENĖ

Epistolary heritage is very important in researching public 
and individual lives. The most famous God maker of the 20t-
h century Lionginas Šepka left 309 letters addressed to his 
future wife Danutė and 28 letters addressed to his brother 
Viktoras and directors of Rokiškis Land Museum Algiman-
tas Kvartūnas also Stanislovas Daunys. In autumn of 2006 
Lionginas Šepka’s widow Danutė donated Lionginas’ letters 
addressed to her, which she kept for almost 3 decades, to 
Rokiškis Land Museum.
Lionginas and Danutė friendship started in 1980-ies and later 
on developed into love and family relationship. The letters 
have no high-flown and pathetic expression of feelings to 
Danutė, however every letter discloses his care. The letters 
addressed to his beloved lady reflect all Lionginas’ life. He 
describes almost his every single day in them. The letters 
reflect the reality of those days: he asks Danutė to send 
or deliver matches, razor blades to shave beard and other 
things, as he could not get them in Kupiškis. 
When reading letters it becomes obvious how many visitors 
he had and how many people were interested in Lionginas 
Šepka’s art as well as in his personality. Lionginas Šepka’s 
letters are a very important contribution to the Rokiškis Land 
Museum reserve collection.

1972 m. vasario 12 d. laiško fragmentas

pieno, sūrio galansko, mėsos, agurkų, kopustų... o pomidorų 
tai nėra... viena diena valgau pusryti nu ir pasijėmjau agurku į 
rankas, nu ir atsikandau mėsos nu ir dabar reikia kąsti agurko, nu 
ir žiūriu, kad niekur niasimato agurko, nu ir manau, kur jis galėjo 
dinkti nuo stalo, nu ir jieškau po visą stalą ir niekur niarandu, nugi 
žiūriu, kad jis guli mąno rankoja. Tai žinai Danute, jakiausi gal per 
visą diena iš saves...
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1972-02-04

L aba diena miela Danute
 ačiu už laišką, kuri gavau iš taves vasario 1 d. – atsikėliau 

rytų ir užsikūriau ugnį ir prirūko dūm ( dūmų) ir atidarinėjau 
visas duris ir pradėjau žvalgytis i aukšti į dūmus, ną žiūriu, kad 
priemenėja skylėja stovi du laiškai ir pajėmes žiūriu, kad vienas 
Danutės, o antras Zitos. o jaigu nia dūmai, tai būčiau ir niamatis. 
ną tai pakurinau pečių, dūmai pranyko, tai tada pradėjau skaityti 
laiškus. ną tojaus perskaičiau Zitos laišką, tada Danutės jėmiau 
skaityti. Zita rašė, kad serga ir ant visų mąno draugų, kurie 
mane gerbe, barėsi, kad mane nianori niai vienas priimti per šalti 
pagiventi. ną tai Danutes paklausiu kaip Danute galvosi, kodėl aš  
nia Danutės laišką pirma skaitau... Danute liepi nešioti drabužius, 
kur Danute prisiuntei. tai niašioju arba dėvėju, jaigu nia kailiniai ir 
nia vailokai Danutės tai gal būčiau ir sustingis... Danute klausi ką 
reikia nupirkti. tai prašysiu, kad nupirktumei batarėjų dėlei mazutės 
radijos... ir akinius tamsius, užtai, kad kur Danute atvežei, tai jau 
sudužo vienas stikliukas. dar niaiškrito, galima dėvėti, bet jau 
niabegražu. ir peiliukų dėl barzdos skutimo... Danute liepi mane 
gerai valgiti. tai ką bevalgisi, kad viskas sušąla ir grietinė, ir sūris, 
ir varškė, ir duona ir niaikaip niabegaliu įkąsti. su valgymu tai 
blogi reikalai... 

1972-03-30

S veika gyva miela Danute. ačiu už laišką, kuri gavau kovo 23 d. –  
 ketvirtadienį buvau nuvaževis į Kupiški imesti Danutei 

laišką. gryždamas į namus sutikau Danutės laišką su baisei dideli 
žiema. kad snigo tai snigo, niai dangaus niai žemės nesimatė, 
kad prisnigo sniego, tai tik begalėjau parsistumti dvirati... tai dar 
pasisakysiu Danutei savo danties skausmą ir vidurių. Vieną nakti 
vidurei skaudėjo, per visą nakti išbuvau be jokio miego. o dvi 
paras skaudėjo dantis. tai vėl dvi naktis niabuvau nei akių sudėjis. 

ir per tas dvi paras sunaudojau keturius viedrus vandenio. o jai 
vanduo šaltas niabutų padėjis, tai niažinau kaip butų būvi. tai 
užtai ir niabelaukiau penktadienio, o važevau ketvirtadieni, užtai, 
kad jai dar bučiau ketvirtą nakti išbuves be miego, tai jau bučiau 
niabegalėjis nuvažiuoti į Kupiški... kai nuvaževau į Kupiški, 
kaip matai nustojo skaudėti dantis. tai pasirodo, kad didžiausei 
stebūklai. paskiaus susiradau vaistinė ir nusipirkau vaistų del 
dančio... o važiuodamas į Kupiški tai turėjau šalto vandenio 
buteli, tai visu keliu ir ploveu danti. ną parvaževis pasikurenau 
plyta ir atsisėdau ant plytos ir jėmjau (ėmiau) Danutės laišką ir 
pradėjau skaityti. tai beskaitant ir užmigta, pabudes žiūriu, kad 
jau niatoli rytas... turbūt Danute pasirūpinai kai gavai laišką iš 
manes, kad šeštadieni pribuvo iš Pandėlio greitoji pagelba... tiesa 
gavau iš Zitos laiška, tai ji sakė, kad aš būsius jau niabe ponas, 
bet jau grapas, turėsiu dvejus namus, tos senosios niagriausiu. 
tai ir sodas dar gal mąn bus. ir ji sakė, kad atvažiuosiu gegužės 
mėnesi daryti iš mano dirbinių kino pilmos...

1973-07-20

... mąn baigent dirbti Baltazaro žirgui galva ir atkelevo  
 Danutės laiškas iš Klaipėdos. tai vo toks dalykas, šios 

žodžius parašius ir Sargis pradėjo loti. ną aš mečiau greit Danutei 
laišką rašyti ir žiūriu, kad eina tris moterįs nuo Pandėlio pusės, ną 
ir žiūriu, kad jos jau čia pas mane tur būt eis. ną ir kaip tik ir suka į 
kiemą. ną tai aš tojau užsidėjau akinius ir tojaus supratau, kad jau 
jos ira iš toli, bet jos iėjo į gonkus ir durų niabarbina, tik kalbasi 
tarp saves. ną tai aš pagalvojau, kad jos gali ir niabarbinti durų 
dėl to, kad raštelis ant duru stovėjo, kad manes nėra namuose, 
išvaževau į Kupiški. ną tai aš pagalvojau, kad jos gali išeiti, ną 
tai aš tojaus atidariau duris ir suėjo tris viešnios į vidų. ną tojaus 
išsitraukė vyno bonką ir sako ižgersime. ną ižgėrėme po kielišką, 
ną ir aš užklausiau, tai iš kur esate panele, nias viena buvo jauna 
ir graži, tai aš tos ir užklausiau. bet žiūriu, kad ji mąn nieko 

D. Šepkienė (centre)  
su muziejininkais  
M. Mieliauskiene ir  
A. Kazulėnu apžiūri jos dovanotus 
laiškus


