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L. Šepkos 
piešinys, įdėtas į 
1975 m. kovo mėn. 
laišką

niaatsako. ną tai vienos būta iš Rokiškio. ną to ir pasakė, kad 
čia atvaževo iš Maskvos apžiurėti tavo givenimo. ną tai ižgėrėme 
tą vyną ir prašė, kad padovanočiau po paukšteli visoms, tai 
padovanojau po paukšteli ir išvaževo. o šios žodžius parašius tai 
vėl sargis pradėjo loti...

I š laiškų matyti to laikotarpio realijos: jis prašo Danutės  
 atsiųsti arba atvežti degtukų, peiliukų barzdai skusti ir kitų 

daiktų, nes Kupiškyje negauna. Laiškus veždavo į Kupiškį ir ten 
įmesdavo į pašto dėžutę. Nuo jo kaimo iki Kupiškio – apie 30 km. 
Šį atstumą įveikdavo dviračiu ir lietui lyjant, ir saulei spiginant, ir 
pūgai siaučiant. Iš Kupiškio parduotuvių atsiveždavo ir maisto. Į 
Pandėlį būtų reikėję važiuoti apie 10 km, tačiau šio miestelio jis 
nekentė ir laiške užsiminė, kad geriau mirs, bet į jį kojos nekels. 
Skaitant laiškus aiškėja, kiek daug žmonių lankė jį, kiek daug 
buvo susidomėjusių L. Šepkos kūryba ir jo asmenybe. Beveik 
kiekviename laiške jis pamini, kad buvo svečių jo apsilankyti. 
Lionginas Šepka nuo smalsių svetimų lankytojų gynėsi labai 
originaliai. Ant lauko durų pakabindavo raštelį: „Manęs nėra namie, 
išvažiavau į Kupiškį“, o pats užsirakinęs sėdėdavo kambaryje. Jo 
pažįstami ilgai eidavo aplink langus, brazdindavosi į duris, kol  
L. Šepka juos įsileisdavo. Svetimi ir nepažįstami lankytojai, 
pamatę tokį užrašą, juo patikėdavo ir nieko nepešę grįždavo 
atgal.

Laiškuose nėra skambiai ir patetiškai išreikštų jausmų Danutei, 
tačiau kiekviename laiške išryškėja jo rūpestis Danute: ar ji ne-
pavargsta, ar nepakliuvo į avariją (per radiją girdėjo apie įvykusią 
avariją), ar gavo atsisėsti autobuse, ar laimingai grįžo iš Liongino 
namų į Vilnių... Iš Liongino Šepkos laiškų matyti, kad rūpesčiu ir 
meile jį buvo apgaubusi ir Danutė.

Laiškus rašalu arba pieštuku rašydavo ant mokyklinio sąsiu-
vinio lapų, kai jų pritrūkdavo, rašė ant tapetų.  Laiškai ilgi, retas 
2–4 puslapių, daugelis – 8–10 puslapių. Juose tilpo visi įvykiai, 
visos mintys, visi nutikimai. Kiekvieną laišką Lionginas pradeda 
pasisveikinimu ir padėka už gautą laišką ir siuntinėlį: „Gera diena 
miela Danute ir Danutės tėveliui, ir Danutės namiškems, ir Danu-
tės seselėms, ir Danutės Dukrelei, ir Jokūbėliui, kurie gyvena už 
jūrų, ir Danutės sūnui ir jo žmonai“.

Kiekvieną laišką užbaigia prašymu perduoti linkėjimus pažįsta-
miems ir Danutės giminėms. Trijuose laiškuose yra įdėti Danutei 
skirti jo piešiniai.

Liongino Šepkos laiškai labai reikšmingai papildė Rokiškio 
krašto muziejaus fondus.                       

�

�

�

�

Margučių  
kolekcijos  
raštuose –  
ir dzūkiškų 
juostų motyvai
Dalė JUKNEVIČIENĖ

K    ovo mėnesį Lazdijų krašto   
 muziejuje buvo surengta įspūdinga 

Linos Valutkevičienės margučių paroda, 
kurios lankytojai negalėjo atitraukti 
akių nuo įvairiais raštais išmargintų 
velykaičių.

T autodailininkė ne tik eksponavo savo kūrinius, bet ir  
 dalyvavo muziejuje vykusiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

„Margučio raštai“. Jų metu L. Valutkevičienė mokė Lazdijų rajono 
moksleivius ir suaugusiuosius marginti velykaičius. 

Lazdijų krašto muziejus po parodos įsigijo L. Valutkevičienės 
100 margučių kolekciją. Lazdijų kaime gyvenanti moteris pelnytai 
tituluojama geriausia visos Dzūkijos margučių margintoja. Pernai 
Alytaus apskrities tautodailininkų parodoje, kurios dalyviai siekė 
geriausio metų liaudies meistro vardo ir šios nominacijos simbo-
lio – Aukso vainiko, L. Valutkevičienė už taikomosios dailės kū-
rinius – skutinėjimo būdu margintus kiaušinius – laimėjo II vietą. 
Jos meniškai ir preciziškai išskutinėti margučiai sužavėjo visus 
parodos lankytojus ir vertinimo komisijos narius. 

L. Valutkevičienė skutinėti margučius pradėjo besimokydama 
10 klasėje. Šio meno dukrą išmokė mama Valerija Vyšniauskie-
nė. Patirties tautodailininkė sėmėsi ir iš Šventežeryje gyvenančios 
tetos Stasės Kvedarienės. L. Valutkevičienė skutinėja margučius 
specialiu iš deimantinio grąžtelio metalui gręžti pagamintu įran-
kiu. Pastaruoju metu ji margučius ne tik skutinėja, bet ir margina 
vašku arba derina abu būdus.

Margučių marginimo motyvai paimti iš įvairių sričių. Tai tradici-
nių dzūkiškų juostų raštai, stilizuotos mėnulio fazės, žalčiai, kry-
želiai, gyvybės medžio, saulės, trikampių ir kvadratėlių formos. 
Nesuskaičiuojamos virtinės taškelių, brūkšnelių, pėdelių, žiede-
lių, šakelių, meiliai apglėbiančių kiaušinio pagrindą, sukuria ne-
pakartojamą meno kūrinį, kuriame puikuojasi grafikos ir tapybos 
elementai. Kiekvienas velykaitis, tarsi naujai išaušusi gyvenimo 
diena, yra skirtingai gražus ir margas.

Kiaušinius Lina dažo anilino dažais, maišydama kelias spalvas 
ir taip išgaudama įdomius rusvus, žalsvus, pilkus, juodus, vyšni-
nius ir kitokius atspalvius.
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D. Kiukienės nuotraukos
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L. Valutkevičienė mokė moksleivius marginti velykaičius vašku ir skutinėti

Margučių margintoja (stovi centre) su parodos lankytojais
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Kiaušinių skutinėjimą ji lygina su malda. 
Pasak moters, tas pats, ar brūkšnelius dė-
lioti, ar rožančiaus karoliukus varstyti.

Linos margučiai buvo eksponuoti ne tik 
Lazdijų rajone, Alytuje, bet ir Lenkijos Res-
publikoje, Punske, vykusiose parodose, Lie-
tuvos dainų šventėje „Būties ratu“, liaudies 
meno parodoje.

Atvirukų gamybos įmonė „Palleti“ išleido 
Velykinius atvirukus, kuriuose puikuojasi 
moters marginti velykaičiai.

Lina turi ir kitų pomėgių: rašo  
eilėraščius, iš lino neria palaidinukes,  
servetėles.                     
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Motives of Dzūkai Sashes in Easter Egg 
Patterns Collection
Dalė JUKNEVIČIENĖ

In March an impressive exhibition of 
Easter eggs by Lina Valutkevičienė was 
arranged in Lazdijai Land Museum. Its 
visitors could not stop gazing at Easter 
eggs decorated in various patterns.
The folk artist both exposed her works 
and took part in Easter Egg Patterns 
educational classes arranged at the 
museum. During the classes she thought 
pupils and grown-ups of Lazdijai district 
to pattern Easter eggs.
Lina Valutkevičienė started scraping 
Easter egg patterns back in the 10-th 
grade. Her mother Valerija Vyšniauskienė 
taught her of this art. The artist was also 
getting experience from her aunt Stasė 
Kvedarienė living in Šventežeris. Patterns 
are scraped with a special tool made of 
a diamond steel drill. Recently she both 
scrapes Easter eggs and wax-patterns 
them, or uses both methods in combina-
tion. 
The author’s Easter eggs have been ex-
posed in exhibitions arranged in Lazdijai 
District, Alytus and also in the Republic 
of Poland, Punsk, Lithuanian Song Fes-
tival “Along the Circle of Life” folk art 
exhibition. The postcard company Palleti 
issued Easter postcards featuring Easter 
eggs patterned by the artist.

Nuotraukos iš LKM archyvo


