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2007  m. minimos Liongino  
 Šepkos 100-osios gimimo 

metinės. Rokiškio krašto muziejus turi 
sukaupęs nemažai įvairios medžiagos 
apie garsųjį žemietį, visus lankytojus 
žavi vienintelė Lietuvoje ir labai gausi jo 
kūrinių ekspozicija. Artėjant jubiliejui, 
norėjosi surinkti dar daugiau medžiagos, 
papildyti muziejaus fondus.

2006  m. muziejaus Dailės skyriaus darbuotojos  
 vykdė projektą, skirtą medžiagai apie Lionginą 

Šepką rinkti. Šį projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija. Šios ekspedicijos metu pavyko surasti dar daug 
nežinomų faktų apie L. Šepką, susipažinti su žmonėmis, kurie 
daug bendravo su L. Šepka, fotografavo jį ir jo kūrinius, globojo 
meistrą ir juo rūpinosi. Daug vertingų fotografijų gauta iš buvusių 
žygeivių: Šarūno Borutos, Petro Dūdos, Arvydo Petrulio, Laimos 
Šinkūnaitės. Juos surasti padėjo Julius Beinortas. Šie žmonės 
lankė L. Šepką kelerius metus, iki jam persikeliant į Vilnių. 
Fotografijose jie užfiksavo meistro gyvenimo kasdienybę, savo 
atmintyje išsaugojo susitikimų su L. Šepka akimirkas. Muziejaus 
fondai buvo papildyti daugiau nei 500 eksponatų, rašytine 
medžiaga, iš Lietuvos kino studijos archyvo įsigytas 1972 m. 
sukurtas dokumentinis filmas „Pasirašau – „arkitektas“. 

Didžiausia sėkmė muziejininkų laukė 2006 m. rudenį, kai  
L. Šepkos našlė Danutė padovanojo daugiau nei 300 laiškų, 
kuriuos 1971–1977 m. jai rašė Lionginas. 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 Liongi-
nui rašytų laiškų likimas. Laiškuose atsispindi visas Liongino  
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Commemmoration of the 100th jubilee  
of Lionginas Šepka 
Marijona MIELIAUSKIENĖ

The publication is in  Commemoration of the jubilee of  Li-
onginas Šepka, a famous folk artist -  a wood carver,  at the 
Rokiškis Regional Museum. The Rokiškis Regional Museum 
has collected a lot of various materials about their famous 
countryman and visitors of the museum are fascinated by the 
unique and rich exposition of his works. In 2006 preparing 
for the jubilee of the artist the art department of the museum 
carried out a Project for collecting materials on Lionginas 
Šepka. The Project was supported by the Lithuanian Ministry 
of Culture. More than 500 objects, many written sources, a 
documentary „I sign: the architect“ shot in 1972 and stored 
at the Lithuanian Cinema Archive  were added to the mu-
seum storage.  In 2007 a book „Familiar and Unfamiliar Li-
onginas Šepka“ was published and included  a lot of photos, 
which had not been published before. Lithuanian wood carv-
ers founded a sculpture park in commemoration of L. Šepka, 
which according to the resolution of the Rokiškis Municipality 
was named after L.Šepka and it now is officially called the 
Rokiškis L. Šepka Park. 
The Rokiškis Regional Museum opened two exhibitions. At 
the exhibition of the Lionginas Šepka prize winners there 
were exhibited 13 most impressive new works of fine art. The 
photo exhibition „Familiar and Unfamiliar Lionginas Šepka“ 
invited great attention. At this exhibition more then 30 pre-
viously unpublished photos, illustrating L. Šepka life were 
presented. 



34 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’4

Su
ka
kt
ys

gyvenimas. Juose jis aprašo beveik kiekvieną dieną: kas jį aplan-
kė, ką jis drožia, ką verda valgyti, koks baisus danties skausmas 
kamuoja, kaip elgiasi jo šuo Sargis, kokie pokyčiai vyksta gamto-
je. Iš laiškų matyti to laikotarpio realijos: jis prašo Danutės atsiųs-
ti arba atvežti degtukų, nes Kupiškyje negauna. Laiškus veždavo 
į Kupiškį ir ten įmesdavo į pašto dėžutę. Nuo jo kaimo į Kupiškį – 
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 kilometrų, tačiau 
šio miestelio jis nekentė ir laiške užsimena, kad geriau mirs, bet 
kojos į jį nekels.

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

Laiškai rašyti ant mokyklinio sąsiuvinio lapų, o kai jų pritrūk-
davo, rašė ant tapetų. Laiškai ilgi, retas yra 2–4 puslapių, dau-
gelis – 8–10 puslapių. Juose tilpo visi įvykiai, visos mintys, visi 
nutikimai ir kiekviename laiške jaučiamas didžiulis rūpestis Danu-
te. Kiekvieną laišką Lionginas pradeda pasisveikinimu ir padėka 
už gautą laišką ir siuntinėlį: „Gera diena miela Danute ir Danutės 
tėveliui, ir Danutės namiškems, ir Danutės seselėms, ir Danutės 
Dukrelei, ir Jokūbėliui, kurie gyvena už jūrų, ir Danutės sūnui ir jo 
žmonai“.Kiekvieną laišką L. Šepka baigė prašymu perduoti linkė-
jimus pažįstamiems ir Danutės giminėms. 

Muziejininkams rūpėjo, kad tuos laiškus perskaitytų kuo dau-
giau žmonių, todėl nuspręsta parengti knygą „Pažįstamas ir ne-
pažįstamas Lionginas Šepka“. Be laiškų, joje yra įvadinis straips-
nis, trylikos asmenų atsiminimai apie pažintį ir bendravimą su  
L. Šepka, skelbiama daug niekur nespausdintų nuotraukų. Kny-
gos leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Ro-
kiškio rajono savivaldybė.

Labai svarbus L. Šepkos atminimui įamžinti skirtas įvy-
kis – skulptūrų parko sukūrimas. Šis darbas pradėtas 2000 m., 
kai muziejus Kultūros ir sporto rėmimo fondui parengė projektą 
„Medžio drožyba: etninės tradicijos XXI a. naujovių įtakoje“. Jo 
tikslas – propaguoti Liongino Šepkos kūrybos originalumą, įam-
žinti jo atminimą, skatinti medžio drožėjus drąsiau ieškoti naujų 
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Skulptūrų parką Rokiškyje kūrę medžio drožėjai, muziejininkai ir svečiai

išraiškos priemonių išsaugant etnines tradicijas. Rokiškio rajo-
no savivaldybė būsimoms skulptūroms skyrė didelį parką prie 
gyvenamojo mikrorajono. Parke nebuvo nė vieno suolelio, per jį 
prabėgdavo žmonės, trumpindami kelią į senamiestį.

2001 m. buvo organizuotas pirmasis pleneras. Teko susidurti 
su nemažais sunkumais: ieškoti medienos, rūpintis medžio dro-
žėjų gyvenimo sąlygomis. Meistrai kėlė svarbiausią sąlygą – gy-
venimas, darbas ir maitinimas turi būti vienoje vietoje. Visus  
7 metus jie gyveno muziejaus patalpose be jokių patogumų. 
2004 m. trūko pinigų medienai, todėl teko už ją atiduoti 3 skulptū-
ras. Nuo 2005 m. plenerus ėmė remti Rokiškio rajono savivaldybė 
ir Panevėžio apskrities viršininko administracija – tai buvo labai 
didelė paspirtis. Bendras visų suinteresuotųjų darbas davė puikių 
rezultatų – parkas atgijo, jame stovi daugiau nei 60 skulptūrų.

Skulptūrų pripildytas parkas sulaukė tarptautinio dėmesio. La-
tvijos Respublikos Jekabpilio rajono ir Rokiškio rajono savivaldy-
bės parengė ir įvykdė bendrą projektą INTERREG III A S II-036 
„Medžio paveldo plėtra regioniniame turizmo vystyme Rokiškio ir 
Jekabpilio rajonuose“. Rokiškio rajono savivaldybei teko 1 mln. 
688 tūkst. litų. Dalis šių pinigų panaudota parko infrastruktūrai: 
takeliai išgrįsti trinkelėmis, įrengtas apšvietimas, pastatyti suoliu-
kai ir šiukšliadėžės. Parkas tapo ne tik rokiškėnų traukos objektu, 
po jį žvalgosi ir turistų ekskursijos.

2007 m. – jubiliejiniai Liongino Šepkos metai. Lietuvos medžio 
drožėjų sukurtas skulptūrų parkas yra puikus jo atminimo įam-
žinimas. Be to, parkas ir ateities kartoms rodys XXI a. Lietuvos 
medžio drožybos padėtį: jos pranašumus ir trūkumus, medžio 
meistrų ieškojimus ir klystkelius. 

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2007 m. liepos 27 d. 
sprendimu nutarė suteikti Rokiškio miesto parkui Liongino Šep-
kos vardą ir vadinti jį Rokiškio miesto Liongino Šepkos parku.

2007 m. rugsėjo 14 d. buvo skirta L. Šepkos paminėti. Į Lebe-
džių kapines menininko pagerbti atvyko didelis jo meno gerbėjų, 
medžio drožėjų, Kultūros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultūros 
centro, Etninės kultūros globos tarybos atstovų, giminaičių, bu-
vusių kaimynų būrys. Pandėlyje, kur L. Šepka sukūrė savo įspū-
dingiausius darbus, atidengtas jam skirtas medinis paminklas. 
Jo autorius – rokiškėnas Gintaras Varnas.

Tą pačią dieną Rokiškyje skulptūrų parkui iškilmingai suteiktas 
Liongino Šepkos vardas, pagerbti parko kūrėjai. Rokiškio krašto 
muziejuje atidarytos 2 parodos. Liongino Šepkos premijos lau-
reatų kūrybos parodoje eksponuoti 13 laureatų įspūdingiausi ir 
naujausi darbai. Medžio drožėjai pageidavo, kad parodos vyktų 
ir ateityje. Didelį susidomėjimą sukėlė fotografijų paroda „Pažįs-
tamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“. Joje eksponuojama 
daugiau nei 30 anksčiau nerodytų fotografijų, atskleidžiančių  
L. Šepkos gyvenimą. Jas papildo ištraukos iš L. Šepkos laiškų, 
atsiminimų nuotrupos. Knygos „Pažįstamas ir nepažįstamas 
Lionginas Šepka“ pristatyme dalyvavo Panevėžio J. Miltinio dra-
mos teatro aktoriai, jie atliko literatūrinę kompoziciją „Septynios 
saulės“, sukurtą pagal L. Šepkos laiškus būsimai žmonai Danutei 
ir amžininkų prisiminimus.

Rugsėjo 18 d. Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai L. Šep-
kos šimtmetį minėjo Kaune, P. ir A. Galaunių namuose. Gruodžio 
19 d. muziejininkai organizuoja Liongino Šepkos 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimą Kupiškyje.        

D. Baltakio nuotr.
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