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Ukmergės apylinkių senąją medinę liaudies skulptūrą, jos bruožus daugiausia 
tyrinėjo Zita Žemaitytė bei Marija Kuodienė. Vertingiausią medžiagą apie Ukmergės 
krašto dievdirbius ir medžio drožėjus 1959-1961 m. surinko piešimo mokytojas iš 
Balninkų Vladas Miškinis (1910-1999). Ši medžiaga saugoma Lietuvos dailės muz-
iejuje, nuotraukų kopijų yra ir Ukmergės kraštotyros muziejuje. Kiek anksčiau, 
1924 m., dailininkas A.Varnas taip pat yra nutapęs nemažai Ukmergės krašto kryžių, 
stogastulpių. Žinoma, kad 1933-1935 metais Ukmergės apylinkėse stogastulpius foto-
grafavo kraštotyrininkas Ignas Končius.

Polichrominės arba nedažytos skulptūrėlės pagal aukštaitišką tradiciją Ukmergės 
apylinkėse buvo drožiamos gana aukštiems vienaaukščiams arba dviaukščiams (re-
tais atvejais triaukščiams)  stogastulpiams, kurie buvo statomi bažnyčių šventoriuose, 
miesto aikštėse, sodybose. Mėgstami vaizduoti šventieji : šv. Agota, šv. Florijonas, šv. 
Augustinas, šv. Barbora, šv. Jonas Nepomukas,  šv. Petras, šv. Kazimieras, šv. Kristofo-
ras, šv. Stanislovas, šv. Ona, šv. Antanas bei Jėzus Nazarietis, Marija, archangelas Myko-
las ar Nukryžiuotasis. Šventųjų figūros gana statiškos, pailgesnės nei žemaičių, veidai 
išsiskiria išreikšta vidine dažnai skausminga nuotaika.

Kataloge pateikti Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų polichrominių 
medžio skulptūrėlių, altorėlių vaizdai. Juose įamžinti  objektai priklauso žinomiems ir 
nežinomiems XIX a. pabaigos – XX a. pradžios autoriams iš Ukmergės apylinkių. Tai 
vienas vertingiausių mūsų krašto paveldo lobių. 

Tarp Ukmergės krašto dievdirbių ryškiausia figūra - skulptorius Kazimieras Katinas 
(1836-1913), kilęs iš Griežionių kaimo. Biografinių žinių apie K. Katiną yra pateikęs V. 
Miškinis, meistro sūnėnas J. Katinas bei Z. Žemaitytė.

K. Katinas „...buvo mažaūgis, kaip ir visi čionykščiai Katinai, bet kietas, valingas ir 
kaip reta švelnus. Mylėjo žmones, turėjo trečdalį valako žemės, kurios dirbti nemėgo, 
linko vis į meistrystę. Išprusęs buvo žmogus, daug turėjo visokių knygų. Mėgo subatva-
kariais sukvietęs žmones jiems skaityti. Vieną kartą buvo dingęs, o kur niekas nežinojo. 
Pasirodo, buvo Vokietijoje. Atsivežė maišą knygų, grąžtelių, kaltų“. 1(tapytojas Bronius 
Motuza pagal J.Katino prisiminimus)

Z. Žemaitytės pateiktoje medžiagoje randame, kad „Kazimieras turėjo tris bro-
lius. Tėvai matyt, buvo šviesūs, nes leidę vaikus į Žemaitkiemio mokyklą.[...] Senatvė 
tipiška daugeliui dievdirbių – skurdas ir elgetystė. Ir jis, ir jo žmona mirė Lyduokiuose 
prieglaudoje, kurią išlaikęs dvaro savininkas Vainickis. Palaidotas Lyduokiuose2.      

K. Katino koplytsulpio bei stogastulpio kopijos Griežionių kaimą puošia ir šiandien, 
o originalai (koplytstulpis sukurtas 1900 m., triaukštis stogastulpis - 1881 m.) ir kele-
tas skulptūrėlių saugoma Ukmergės kraštotyros muziejuje. (Kopijų autorius ir origalų 
restauratorius R.Zinkevičius). 

K. Katinas savo skulptūrėles droždavo gryčioje ir vadino jas paveikslėliais. 
Daržniausiai skulptūras autorius drožė iš liepos ir jas polichromuodavo. Stogastulpi-
us ar kryžius darydavo iš ąžuolo, stogeliams kartais naudojo spygliuotį, dekoruodavo 
skarda.

K. Katino skulptūrėlės nedidelės, pusiau apvalios, pasižyminčios lyriškumu. Veidai 
1 Marija Kuodienė, „Ukmergės apylinkių senosios liaudies skulptūros apžvalga“ , LDM Metraštis Nr. 4, 2001, p.  131, 
cituota iš  Boleslovas Motuza, „Liaudies meistras Katinas“, Kultūros barai, 1969, nr. 10, p. 73-74
2 Ten pat, p. 131, cituota iš Zita Žemaitytė, „Ukmergės rajono liaudies memorialiniai paminklai ir jų kūrėjai“, Muziejai 
ir paminklai, 1970, gruodis, p. 97-98 
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– staigiai smailėjantys, išryškinti skruostikauliai, ilga nosis ir išreikšta žmogaus nuo-
taika. Autorius nevengia ir dinamiškų formų – jo figūros gali būti klūpančios, laikančios 
vaiką ir pan.

Kataloge pateikiamos dvi jo skulptūros šv. Rokas ir Kazimieras. Lietuvos dailės 
muziejuje yra K. Katino šios skulptūros: „šv. Uršulė“,“šv. Stanislovas“, „Sopulingoji“, 
„Nazarietis“ „ Angelas sargas“, „Nežinoma šventoji“ ir kt.  

Kitas autorius – Mykolas Vyšniauskas, „..kilęs iš Nuotekų, gyvenęs apie 1856-1918 
m. Drožęs Lyduokių apylinkėse. Turėjęs žemės, namus, gyvenęs dviese su broliu, buvo 
nevedęs, gabus, „ant visko specialistas“. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą prie Panoterio up-
elio buvo pastatęs koplytėlę su šv. Jono skulptūra“3 (Z.Žemaitytė)

M. Vyšniausko skulptūrinė kalba yra kuklesnė nei K. Katino, nors aiškiai ma-
tosi, kad jis juo sekė. Vyšniauskas mažiau detalizuoja, figūros statiškesnės, paprastai 
besibaigiančios ilgu rūbu, be pėdų. M.Vyšniausko skulptūroms būdingas plokštesnis il-
gesnis veidas, mažos lūpos su nuleistais žemyn kampais, labiau atsikišę skruostikauliai, 
akys įkypesnės ir kontūruotos juodai.

Kaip K.Katino pasekėjai yra minimi Juozas Purlys iš Žemaitkiemio apylinkių bei 
Juozas Zapalskis (1868-1949)iš Virbalų k., Želvos vls. Abiejų autorių biografijos bei 
keletas kūrinių yra saugoma LDM ir jie yra įsigyti iš minėto V. Miškinio. 

Juozas Zapalskis buvo bežemio kumečio sūnus, labai silpnos sveikatos. „Pradeda 
drožti šaukštus, samtelius, cigarnykus, lazdeles. Sulaukęs trečiadienio, išveža Želvon į 
turgų, [vėliau] imasi dėkingesnio amato – staliaus ir račiaus darbo“4. Vėliau apie jį rašoma: 

„ [...] vienintelis bent šioj apylinkėj drožėjas, „sulaužęs“ įprastas savo meto tradici-
jas – atsisakė nuo skulptūrinės religinės drožybos ir per visą savo gyvenimą nebuvo 
nudrožęs nė vieno „šventojo“. Kryžių taip pat nedirbo, bet koplytstulpiams koplytėlių 
keliolika buvo padirbęs“5. 

J. Zapalskio skulptūrėlės yra statiškos, veidai apvalesni, išskirtinai tarpuakyje su-
jungti antakiai, rankos išdrožtos atskirai ir ties alkūne pritvirtintos, neretai yra naudo-
jama skarda. 

Kitas vienas garsiausių Ukmergės krašto medžio drožėjų - Jonas Šepetys iš Kazliškių 
kaimo. Jam priskiriamos skulptūros „Nazarietis“, „švč. Mergelė Marija“, „šv. Jonas Nepo-
mukas“ (saugojimo vieta LDM). Vyskupas Nepomukas buvo mėgstamas J. Šepečio - 
šio šventojo skulptūros yra ir Utenos bei Ukmergės muziejuose. 

„Jonas Šepetys augo valstiečių šeimoje. Tėvas turėjo mažytę kalvę, užsiiminėjo 
medžio drožyba, bet šventųjų nedirbo. Jonukui vaikystėje teko piemenauti. Ska-
ityti ir rašyti išmoko iš keliaujančio mokytojo, ant kryžių užrašydavo jų statymo da-
tas. Sulaukęs 18 metų amžiaus, pradėjo drožti lazdas, kaukes, šaukštus, kultuves, 
ratelius, buvo pasidirbęs medinį dviratį. Vėliau pradėjo drožti kryžius, statulėles“6. 
„Kryžių ir statulėlių drožybos meno niekur nesimokė, niekur toliau nebuvo išvykęs“7. 
„Skulptūrėles droždavo žiemą, jų buvo pilna gryčia“8. 

„Iki pavasario jos būdavo išdžiovinamos ir nudažomos aliejiniais dažais. Atvykę 
3 Ten pat, p. 135, cituota iš   iš Zita Žemaitytė, „Ukmergės rajono liaudies memorialiniai paminklai ir jų kūrėjai“, Muz-
iejai ir paminklai, 1970, gruodis, p. 98
4 Ten pat, p. 135, cituota iš Žinios apie Juozą Zapalskį, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 777 / A6
5 Ten pat, p. 136, cituota iš Žinios apie Juozą Zapalskį, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 777 / A 12-13
6 Ten pat, p. 143
7 Ten pat, p. 143, cituota  iš Žinios apie Joną Šepetį, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 777 / 6
8 Ten pat, p. 143

žmonės pirkti galėjo kokių sau nori pasirinkti. Vieną kitą skulptūrėlę turėjo sau 
pasišventinęs ir jų neparduodavo... Todėl statulėlių, kurios buvo pardavimui dirbtos, 
nešventindavo. Ir kryžius tik pastatytus šventino...“9

Statulėles meistras droždavo iš liepos medžio, aplinkiniai sakydavo, kad daugelio 
Jono Šepečio šventųjų, o ypač Kristaus Mūkose, veido bruožai „išeidavę“ panašūs į jų 
meistro“. Ankstyvieji jo darbai gruboki, primityvūs, plokščiomis nugaromis. Vėliau 
pradėjo drožti apvalias  skulptūras, naudojo  dažus, kuriuos ir pats gamindavosi. 

J. Šepetys  buvo paprastas ir kuklus, ramaus būdo, sąžiningas, darbštus ir labai re-
ligingas. Jis buvo gerai išstudijavęs šventųjų biografijas. Palaidotas Kazliškių kapinėse. 

Matyt, su Jonu Šepečiu dirbo jo brolis Antanas. Yra randama keletą jo dirbinių. Jis 
buvo ūkininkas, mirė labai jaunas - sulaukęs vos 30 metų.

Šiek tiek panašus į J. Šepetį savo stilistika - Ignas Radzevičius. „[...] Meistro 
sūnus Juozas pasakojo, kad tėvas gimė Karališkių kaime (Želvos vls.), baudžiauninko 
šeimoje“10. Ten jis kūrė ir gyveno visą savo gyvenimą, ten ir palaidotas. „Buvo vidutinio 
ūgio, beraštis. Anksti išmoko staliaus amato. Suaugęs susidomėjo drožyba“11 

„Per savo amžių keliolika kryžių buvo padirbęs ir savo darbo šventaisiais užpildęs.
[...] Koplytėlės paprastos formos, labai negausiai papuoštos ornamentais [...], o 
figūrėlėse nemėgo leistis į smulkmenas.[...]lygi plokštuma ir kontūrus pabrėžianti 
linija dominuoja jo darbuose.[...] Statulėles drožė iš liepos medžio, jas dažė keliom 
lokalinėm spalvom. Spalvų bei dažų maišymo nepraktikavo“ ( Juozą Radzevičių cituoja 
V. Miškinis). Jo skulptūros monumentalios, dar labiau apibendrintos, kartais nuleista 
žemyn galva, perteikiančios vidinę rimtį“12

Želvos krašte žinomas drožėjas Karolis Virbalas (1870-1940). Jis „[...]gimė ir 
gyveno Skuolių kaime, valstiečio šeimoje. Buvo puikus kaimo stalius, drožėjas, staty-
bininkas, laikrodžių ir muzikos instrumentų taisytojas. Skaitydavo knygas, domėjosi 
dangaus kūnais, žinojo žvaigždynų vardus, tikėjo žvaigždžių lemiama galia žmogaus 
gyvenime, žinojo daug istorijų, nevengė stiklelio“13.  

„Kaimynui pastačius kryžių, kurį padirbo bendrametis liaudies skulptorius Šepetys 
iš Kazliškių kaimo, ir jis pašoko ir griebėsi kryžių bei statulėlių darbo. Pirmasis darbas – 
koplytstulpis, kurį pastatė savo kieme. Patį koplytstulpio kamieną išpuošė ornamentais, 
religinėmis emblemomis. Jo galvutę  - koplytėlę padalija į tris aukštus ir kiekviename 
jų pastato po vieną apaštalo figūrą, kas sudaro visus dvylika apaštalų, o viršuje žymiai 
didesnę Kristaus, prisikėlusio iš numirusių, figūrą“14 

Į Ukmergės kraštotyros muziejų sovietmečio pradžioje pateko keletas kūrinių, kurių 
autorystė priskiriama Bernardui bei Kaziui Gezevičiams (tėvas (1835 – apie 1910) 
ir sūnus (1870-1930))  iš Neprausčių kaimo, Taujėnų vls. Jie drožė ne tik šventųjų 
skulptūras, tačiau ir koplytėles.  Apie juos, deja,  nėra surinkta biografinių žinių, tačiau 
žinoma, kad jie palaidoti senosiose kapinėse Paąžuolių kaime (netoli jų gimtosios sody-
bos).

Analizuodami  Gezevičių kūrinius matome, kad meistrai mėgo savo skulptūras 
gausiai dengti  dažais, spalvas derino harmoningai. Skulptūros grubokos, statiškos, nors 
9 Ten pat, p. 143, cituota  iš Žinios apie Joną Šepetį, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 777 / 10-11
10 Ten pat, p. 137
11 Ten pat, p. 137
12 Ten pat, p. 137, cituota iš Žinios apie Igną Radzevičių, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 776 / 10-11
13 Ten pat, p. 139 
14 Ten pat, p. 139,cituota iš Žinios apie Karolį Virbalą, užrašė Vladas Miškinis, 1959, LDM, Lv 776 / 5
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detalizuotos, kūno proporcijos neišlaikytos. Pavyzdžiui, Nukryžiuotojo galva, lyginant 
su kūnu, yra kiek didoka, tačiau kitose skulptūrose atvirkščiai - galva yra per maža. Ko-
jos, kyšančios iš po rūbo, atrodo taip pat neproporcingai mažos. Aiškiai matyti, kad 
skulptoriai buvo savamoksliai, tačiau šiuo amatu vertėsi visą gyvenimą. Skulptūrėlės 
atrodo žaviai primityvios, o proporcijų neišlaikymas ir ryški polichromija yra savotiški 
meistrų išskirtiniai bruožai. 

Koplytėlės pasižymi detališkumu, formos grubumu, spalvų darna. 
Kataloge pateikta keletas kūrinių, kurių autorystė nėra identifikuota. Labai vertingi 

– altorėlio fragmentas bei  kryželis su Nukryžiuotuoju Ukmergės kraštotyros muzie-
jaus įsigyti iš Pabaisko kapinių koplyčios 1967 m. 

Reikėtų pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad šiandieną turime medžio drožėjų, kurie 
tęsia  buvusių meistrų tradicijas – tai Lietuvoje žinomi kūrėjai - Rimantas Zinkevičius 
iš Juodausių kaimo (Lyduokių seniūnija) ir Valentinas Butkus iš Bakšionių kaimo (Pi-
vonijos seniūnija). 

Rimantas Zinkevičius gimė 1956 m. Ukmergėje. Baigęs J.Basanavičiaus vidurinės 
mokyklos šeštą klasę, pareiškė tėvams būsiąs dailininkas. Taigi, pradėjo lankyti Vilniaus 
miesto vaikų dailės mokyklą, paraleliai mokydamasis A. Vienuolio vidurinėje. Vėliau 
tęsė studijas Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume mokydamasis medžio 
apdirbimo specialybės. Studijų nebaigė. 

R. Zinkevičius drožia nuo vaikystės. Pirmieji darbai buvo žaislai sau: kareivėliai, 
mašinėlės, gyvulėliai. Sukūręs šeimą ir įsikūręs Juodausiuose, prosenelių sodybo-
je, pradėjo intensyvesnę ir brandesnę kūryba: kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, 
skulptūros, reljefai. Šiandien jų pasklidę visur – Ukmergėje, Ramygaloje, Juodkrantėje, 
Rokiškyje, įvairiose Lietuvos miesteliuose, sodybose, pakelėse, kapinėse, bei kitose 
užsienio šalyse.

Savo namuose šalia dirbtuvių, meistras įkūrė ir kuklų muziejų, kuriame sutalpinti 
širdžiai mieliausi medžio tvariniai. Stebėdami skulptūras,  regime jose meistro akis. 
Iš tikrųjų, visos R.Zinkevičiaus skulptūros yra tarsi vaiko veidais kiek panašiais į jį 
patį – putliais veidais, apvaliomis nosimis, išraiškingais akių vokais. Autorius žaidžia 
su medžiu - jis yra išbandęs įvairiausių medienos rūšių – yra drožęs iš kadagio, tujos, 
vaismedžių, kietmedžių, taip pat išbandęs kitų šalių medieną. Tačiau užvis jam mieliau-
sias ąžuolas. Meistro išdrožti angelai iš tamsaus seno ąžuolo (ištraukto iš Šventosios 
upės ir skaičiuojantys 1880 metus) keliauja po pasaulį, juos mielai perka. 

R. Zinkevičius lengvai modeliuoja savo drožinių formą, naudoja daug detalių, kar-
tais įpindamas ornamentikos; linijos švelnios, tačiau visur išlaikomos realistinės pro-
porcijos. Jo skulptūros yra nutolusios nuo senųjų skulptūrėlių, tačiau meistras save 
identifikuoja kaip liaudies menininką. Gvildenamos temos - krikščoniškieji šventieji, 
įvairios mistinės būtybės – angelas, velnias;  taip pat kaimo vaizdai,  žmonių santykiai, 
literatūrinės temos. 

Zinkevičius mena, kad „vaikystėje jo žvilgsnį  buvo prikaustę regėti mediniai di-
evai. Močiutė vaiką vesdavosi į bažnyčią, čia juos ir pamatė“. „Bijojau tų dievų. Man jie 
atrodė baisūs, iškankinti, nelaimigi, kenčiantys. Figūros neproporcingos, veidai rūstūs. 
Kai užaugau, tuos dievus pamačiau kitokius. Mano dievai nėra sustingę, juos vaizduoju 

gyvus. Nedarau stabų“15. (R.Zinkevičius)
Nors R.Zinkevičius yra bandęs polichromuoti kelis savo kūrinius (koplytstulpis su 

šv. Petru (2010 m.) bei jo kieme stovintis koplytsulpis su Marija (2003 m.), paprastai, 
jis savo skulptūrų nedažo, nedengia spalvotais pigmentais, tik beicuoja arba įtrina 
aliejumi, palikdamas natūralų medį. Kartais ąžuolą tamsina palaikydamas amonjako 
garuose. Tokiu būdu medis apsaugomas nuo kenkėjų.

Valentinas Butkus savo biografija ir kūryba yra labiau artimas seniesiems medžio 
meistrams. Jis savamokslis ir tikras vienišius. Drožti pradėjo nuo vaikystės. Tai buvo 
maži darbeliai, suvenyrai, paveikslai, peilių rankenos. Baigęs pradinę Steponavos 
m-kyklą, Pabaisko vidurinę, mokėsi Kauno miškų technikume. Paskui 14 metų dirbo 
eiguliu Šešuolių miškuose, laisvalaikiu staliavo,  droždavo. Pirmąjį didesnį kūrinį – 
penkių metrų koplytstulpį, kuris stovi V.Butkaus kieme Bakšionyse, jis nudrožė  1993 
m. 2007 m. pirmą kartą dalyvavo kasmetinėje tautodailininkų parodoje visus nustebin-
damas drožinių techniškumu bei jų kiekiu (eksponavimui pateikė 16) kūrinių. 2010 
m. Ukmergės kraštotyros muziejuje surengė  pirmąją savo autorinę parodą, tačiau, jau 
iki jos buvo pastebėtas įvariuose medžio drožėjų  pleneruose, konkursuose, bendrose 
tautodailininkų parodose. V. Butkaus darbai puošia bažnyčių šventorius  ir altorius, 
žmonių sodybas, keletą yra dovanojęs muziejams. Nuo  2009 m. gyvena  atsidavęs vien 
kūrybai. Tai jam - ir pomėgis, ir darbas vienu metu. 

Butkus skulptūros grubesnės nei R.Zinkevičiaus, labiau apibendrintos, mažiau 
dėmesio skiriama detalėms; dominuoja ąžuolas. Figūros kartais neišlaikytomis propor-
cijomis, tačiau visada dinamiškos, judesyje. Jei Zinkevičiaus skulptūrų veido bruožai 
yra panašūs, tai V. Butkus,  droždamas veidus juos ironiškai šaržuoja, kuria skirtingus 
tipažus. Dažnai – tai veikėjai iš kaimo, nekonkretūs, tačiau įsivaiduojami. Labai stiprus 
ir pripažintas darbas, tapęs vizitine autoriaus kortele – ciklas „Šventoji duona“. Tai 
savotiški paveikslai - atskiros aštuonios scenos, kuriose  vaizduojami tradiciniai lietuvio 
- žemdirbio darbo veiksmai: „Arimas“ (2011 m.) „Sėja“ (2010 m.), „Rugiapjūtė“(2010 
m.), „Kūlimas“ (2011 m.), „Valymas“ (2011 m.) „Malimas“ (2009 m.), „Duonos kepi-
mas“ (2010 m.), „Pabaigtuvės“ (2010 m.) 

Kataloge įdėti V. Butkaus ir R. Zinkevičiaus kūriniai yra autorių dovanoti Ukmergės 
kraštotyros muziejui, tačiau jie nėra patys brandžiausi autorių darbai, pagal kuriuos 
būtų galima  spręsti apie visą jų kūrybą.  

R. Zinkevičiaus žymesni kūriniai: 
2 kryžiai stovintys Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje (2000 m., 2001 

m.), skulptūra „Šv. Ambroziejus - bičių globėjas“ (2010 m.), puošianti Ukmergės  
ligoninės kiemą, Pašilės bažnyčios Kryžiaus stotys (apie 1994 - 1995m.), „Eglė žalčių 
karalienė“ (2006 m.), „Jėzaus gimimas“(2006 m.), „Velnio nuotaka“ (2006 m.), 
skulptūrinė kompozicija „Lietuvos tūkstantmečio didžiavyriai“ („Vytautas“, „Kristijo-
nas Donalaitis“, „Martynas Mažvydas“) (2010 m.), K.Katino koplytstulpio Griežionyse 
(1881 m.) kopija ( 1999 m.), Skultūra Ramygalos parke, koplytstulpis su „Pieta“ bei 
skulptūromis Kiskunmaishoje Vengrijoje, turkų sunaikintam kaimui pažymėti (2000 m.) 

15 Aldona Svirbutavičienė, „Mokosi iš dievdirbio Liongino Šepkos“, Kaimo laikraštis, 2011 m. rugpjūčio 6-12 d. Nr. 
31(394), p. 15 
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UkKM
2454
D-242

Kazys Gezevičius. „Švč. Mergelė Marija“
medis, polichromija, h-38, XX a. I p. Ukmergės raj.Taujėnų sen. Neprausčių km.

(Gauta iš Onos Gezevičiūtės pagal 1967.07.27 aktą Nr. 432)  

V. Butkaus žymesni kūriniai: 
8 darbų ciklas „Šventoji duona“ (2009-2010 m.), „Betliejus“ (2008 m.), šv. 

Pranciškus“ (2009 m.), „Marija Maloningoji“ (2010 m.) , 2 „šv. Jurgio“ skluptūros 
(Veisiejų šv. Jurgio bažnyčios altoriuje), „Pieta“ (2009 m.), Šešuolių šv. Juozapo 
bažnyčios šventoriaus koplytstulpio kopija,  Skulptūra „Marija Maloningoji“ (Šešuolių 
miesto aikštė,  2011m.).  

 

Bibliografija:

Lietuvos dailės muziejus. Metraštis nr. 4, V. 2001 m.
Paulius Galaunė. Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 

pagrindai.V., 1988 m. 
Aldona Svirbutavičienė, „Mokosi iš dievdirbio Liongino Šepkos“, Kaimo laikraštis, 

2011-08- 06-12d. Nr. 31 (394)
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V. 1973 m. 
Albina Katinaitė – Navickienė, Palmira Katnaitė. Lyduokiai. 1499 - 1999.  V. „Eu-

grimas“, 1999 m.

Sutrumpinimai

LDM     -   Lietuvos dailės muziejus
UkKM   -  Ukmergės kraštotyros muziejus
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UkKM
2455
D-243

Bernardas Gezevičius. “Nukryžiuotasis”. 
Medis, polichomija. XIX a. II p. - XX a. I p. h-80 cm. 
Ukmergės raj. Taujėnų sen.Neprausčių k.

Gauta iš Gezevičiūtės Onos Taujėnų ap. Neprausčių k.1967.07.27 akt. Nr.432

UkKM
2443
D-238

Bernardas ir Kazys Gezevičiai. Koplytėlė. 
Medis, polichromija. 30x56 cm. XIX a. I p.- XX a. I p.
Ukmergės raj. Taujėnų sen. Neprausčių km.

Gauta iš Onos Gezevičiūtės, 1967.07.27. Akto nr. 435



12 Drožėjų katalogas 13Drožėjų katalogas

UkKM
1480
D-164

Skulptūrėlė „šv. Ona“. M.Vyšniauskas apie 1860 m. 
medis, skarda
h-31,5 
Dažai vietomis nusilupę.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211

UkKM
2635
D-255

Jonas Šepetys. “Šv. Jonas Nepomukas“. 
Nedažytas medis.1923-1924m. h-77,5 cm.
Ukmergės raj. Želvos sen. Kazliškių km.
  
Gauta iš Miškinio Vlado pagal 1968. 01.24 aktą Nr. 454
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UkKM
2452
D-240

Kazys ir Bernardas Gezevičiai. Skulptūrėlė „Nazarietis“.
Medis, polichromija. h-38 cm.
Ukmergės r. Taujėnų sen., Neprausčių km.

Gauta iš Onos Gezevičiūtės 1967.07. 27 Akt. Nr.435  

UkKM
6285
D-784

Kazimieras Katinas. Skulptūrėlė „Šv. Kristoforas su kūdikiu ant rankų“. 
Skulptūrėlė nuimta nuo Griežionių kaimo stogastulpio. Sukūrimo metai 1881 m. h-32 cm. 
Ukmergės r. Lyduokių sen. Griežionių k. 

Gauta 1979.11. 16 pagal aktą Nr. 960
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UkKM
6289
D-788

Kazimieras Katinas. Skulptūrėlė „šv. Kazimieras“. 
Nuimta nuo Griežionių kaimo stogastulpio. Sukūrimo metai 1881 m. 
Medis, metalas. h-32 cm.
Ukmergės r.  Lyduokių sen. Griežionių k. 

Gauta 1979.11. 16 pagal aktą Nr. 960  

UkKM
1473
D-157

Mykolas Vyšniauskas. Skulptūrėlė „šv. Petras“.
Nuimta nuo kiemo kryžiaus / koplytstulpio Nuotekų k.
Sukurta apie 1860 m. Medis, polichromija. h-34 cm.
Ukmergės r. Lyduokių sen. Nuotekų k. 

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211
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UkKM
1474
D-158

M.Vyšniauskas. Skulptūrėlė “šv. Kazimieras”.  
Medis, polichromija. Sukurta apie 1860 m. h-31 cm.
Ukmergės r. Lyduokių sen. Nuotekų k.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211

UkKM
1475
D-159

Mykolas Vyšniauskas. Skulptūrėlė „šv. Antanas“. 
Sukurta  apie 1860 m. Medis, polichromija.  h-31
Ukmergės r. , Lyduokių sen. Nuotekų km.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211
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UkKM
1478
D-162

Mykolas Vyšniauskas. Skulptūrėlė „šv. Augustinas“.
Sukurta apie 1860 m. Medis,polichromija, skarda. h-31cm.
Ukmergės r. Lyduokių sen. Nuotekų k.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211

UkKM
1479
D-163

Mykolas Vyšniauskas. Skulptūrėlė  „šv. Barbora“.
Sukurta apie 1860 m. Medis,polichromija. h-29cm.
Ukmergės r. Lyduokių sen. Nuotekų k.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959.10.20 aktą Nr. 211
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UkKM
2530
D-251

KRYŽIUS SU NUKRYŽIUOTUOJU. Autorius nežinomas. 
Naudotas Pabaisko kapinių koplyčioje.
XIX a. II p. XX a. I p. Medis, polichromija. Kryžiaus 28 x 64 cm, skulptūros h – 42 cm
Ukmergės raj. Pabaiskas

UkKM
19480
D-1434 

Skulptūrėlė ‘Marija Sopulingoji”. Autorius nežinomas. 
XIX a. II p. - XX a. I p. Medis, polichromija. 7,8x20cm.
Rasta prie kryžiaus Vidiškių sen., Kadrėnų km. 
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UkKM
14501
D-1204

Skulptūrėlė “Jėzus iš Nazareto”. Autorius nežinomas. 
XIX a. II p.-XX a. I p.
Medis, polichromija.  h-26 cm.
Rastas Ukmergės raj., Vidiškių sen., Kadrėnų km.

UkKM
2451
D-239

Bernardas ir Kazys Gezevičiai. Procesijų altorėlis šv. Marijos paveikslui. 
XIX a. II p. - XX a. I p. 
Medis, polichromija, stiklas.
Ukmergės r. Taujėnų sen. Neprausčių km.apyl. Neprausčių km. 
Gezevičius Bernardas (1835-1910), Kazys Gezevičius (Bernardo sūnus) (1870-1930) – 
tėvas ir sūnus.

Gauta iš Onos Gezevičiūtės 1967.07. 27 Akt. Nr.435
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UkKM
2526
D-247

„NUKRYŽIUOTASIS“. Nežinomas autorius. 
Medis, polichromija.  h – 43 cm
Rastas  Ungurių km. kapinėse (Taujėnų sen. Ukmergės r.)

UkKM
14502
D-1205

Skulptūrėlė „Marija Maloningoji“. Autorius nežinomas. 
Medis, molichromija. h-30cm.
Rasta Ukmergės raj. Kadrėnų km. XX a. 7 deš. 

Gauta 1983.03.24. pagal aktą Nr. 11
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UkKM
1476
D-160

M.vyšniauskas. Skulptūrėlė „Mykolas Archangelas“. 
Sukurta apie 1860 m.Medis, polichromija, skarda
h-35,5
Ukmergės r. Lyduokių sen. Nuotekų k.

Gauta iš Viktoro Petriko pagal 1959,10.20 aktą Nr. 211

UkKM
2532
IE-418

PROCESIJŲ ALTORĖLIO FRAGMENTAS. Autorius nežinomas.  
Medis, polichromija. 2 dalys (suskilęs). 23x106, 22x67. Rokoko stilius.
Naudotas Pabaisko kapinių koplyčioje.  
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UkKM
3366
D-326

Skulptūra „Prisikėlimas“. Autorius nežinomas.
Medis, polichromija. h- 64, pastovėlis -26 cm, h-7 cm

Įsigyta iš kolekcininko Vytauto Mikoliūno   

UkKM
14503
D-1206

Skulptūrėlė „šv. Agota“. Autorius nežinomas.
Medis, polichromija. h-30 cm. 
Rasta Ukmergės raj. Kadrėnų km. 7 deš. 

Gauta 1983.03.24. pagal aktą Nr. 11
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UkKM 
3602
D-369

PROCESIJŲ ALTORĖLIS  
(naudotas Šalkavos koplyčioje, autorius nežinomas), XVII-XVIII a.
Medis, polichromija, auksavimas, fanera, lakai.

h-165, pl. 85 cm, paveikslas 58x44 cm. 

Gauta 1972. 11. 10 Akt. Nr. 592

UkKM
20404
D-1450

Skulptūrėlė „Nukryžiuotasis“ Valentinas Butkus, 2007 m.
medis (ąžuolas)
h-29 cm.

Gauta 2008.02.27, pagal aktą Nr. 16
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UkKM
20727
D-1473

Skulptūra „Šventoji šeimyna“Rimantas Zinkevičius. 2008 m.
h-119 cm

Gauta 2009.01.21 pagal aktą Nr 10

Pjūklas medžiui pjauti. 85,5x42 cm. Naudotas Ukmergės 
r. Žemaitkiemio sen. Rundžių km. Apie XX a. I p. 

Grąžtas geležinis medine rankena. Naudotas 
Ukmergės r. 
Ilg. 30 cm, rankenos ilg. 23 cm. 

Grąžtraukė su keičiamais įvairių formų grąžtais. 
Naudotas dailidžių ir dievdirbių Bernardo ir Kazio 
Gezevičių (tėvo ir sūnaus), gyv. Ukmergės r. Taujėnų ap. 
Neprausčių km, darbo įrankiai.
l- 29cm, grąžtų ilgis 21 cm.

Gretininkas – matavimo įrankis. Naudotas dailidžių ir 
dievdirbių Bernardo ir Kazio Gezevičių (tėvo ir sūnaus), gyv. 
Ukmergės r. Taujėnų ap. Neprausčių km, darbo įrankiai.
Lazdelių l- 29 cm, lentelė 8x6 cm.

Karnizoblius – įrankis medžui pjauti.  Naudotas dailidžių ir 
dievdirbių Bernardo ir Kazio Gezevičių (tėvo ir sūnaus), gyv. 
Ukmergės r. Taujėnų ap. Neprausčių km, darbo įrankiai.
6x8x39 cm
Gauta iš Gezevičiūtės Onos, pagal 1967.07.27 aktą Nr. 435

 Oblius dvitraukis – baronas. Naudotas dailidžių ir dievdirbių Ber-
nardo ir Kazio Gezevičių (tėvo ir sūnaus), gyv. Ukmergės r. Taujėnų ap. 
Neprausčių km, darbo įrankiai.
7x8x28cm. Rankenos l – 26 cm.
Gauta iš Gezevičiūtės Onos, pagal 1967.07.27 aktą Nr. 433

Skriestuvas, medinis. Naudotas Ukmergės r. Gautas iš Petro Butkaus 
Ukmergės r. Steponavos ap. Paprėniškių km. Pagal 1962.08.20 aktą 
Nr. 262 . 26 cm.

Gratpjūklas – įrankis medžiui pjauti. Naudotas dailidžių ir dievdirbių 
Bernardo ir Kazio Gezevičių (tėvo ir sūnaus), gyv. Ukmergės r. Taujėnų 
ap. Neprausčių km, darbo įrankiai.
l-9cm. Rėmas 12x5, rankena 12 cm.
Gauta iš Gezevičiūtės Onos, pagal 1967.07.27 aktą Nr. 433
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