
VILKMERGĖS KULTŪROS LOPŠYS

Sukanka 60 metų, kai 1960 m. 
kovo 6 d. Vepriuose, Ukmergės 
rajone, gimė Giedrius Šiukščius, 
dailininkas dizaineris. Lietuvos 
dailininkų sąjungos, Šiaulių di-
zainerių asociacijos narys, Šiaulių 
universiteto Menų fakulteto pro-
fesorius. 

***
Sukanka 75 metai, kai 1945 

m. kovo 9 d. Ukmergėje gimė 
Aldona Keturakienė-Sabaliaus-
kaitė, keramikė, Lietuvos dai-
lininkų sąjungos narė, Vilniaus 
dailės akademijos Kauno dailės 
fakulteto Keramikos katedros 
profesorė. 

***
Sukanka 65 metai, kai 1955 m. 

kovo 14 d. Ukmergėje gimė Ri-
mantas Čaikauskas, žolės riedulio 
treneris. 

***
Sukanka 200 metų, kai 1820 

m. kovo 14 d. Lyduokių para-
pijoje gimė Gabrielius Katinas, 
Lyduokių parapijos dievdirbys, 
drožėjas. Mirė 1889 m. vasario 
26 d. Palaidotas Lyduokių ka-
pinėse. 

***
Sukanka 10 metų, kai 2010 

m. kovo 14 d. Ukmergėje mirė 
Vytautas Vyčas (gimė 1929 m. 
birželio 21 d. Šeduvoje, Radvi-
liškio rajone), buvęs gydytojas, 
Vieniavos herbo bajoras, Lietu-
vos bajorų karališkosios sąjun-
gos narys, buvęs šios sąjungos 
senatorius, Ukmergės rajono 
istorijos ir kultūros metraštinin-
kas, literatūrinės Vlado Šlaito 
premijos laureatas. Palaidotas 
Šeduvos kapinėse. 

***
Sukanka 45 metai, kai 1975 m. 

kovo 18 d. Ukmergėje gimė Jo-
nas Takarevičius-Lietus. Poetas, 
dainų, muzikos autorius. 1992 m. 
Ukmergėje įkūrė muzikos grupę 
„Afiša“. Mirė 1995 m. liepos 29 d. 
Ukmergėje. Palaidotas Dukstynos 
kapinėse. 1998 m. išleista Jono 
Takarevičiaus-Lietaus ir Liutauro 
Ulozo kūrybos knyga „Aš būsiu 
čia“. 

***
Sukanka 65 metai, kai 1955 m. 

kovo 20 d. Joniškyje mirė Stasys 
Ūsoris (gimė 1896 m. rugpjūčio 
14 d. Kunigiškių kaime, Že-
maitkiemio valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje). Kunigas kanauninkas, 
teologas filosofas, visuomenės 
veikėjas. Ukmergės rajone Že-
maitkiemio bažnyčios šventoriuje 
pastatytas paminklas S. Ūsorio 
atminimui. 

Ukmergės 
Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos inf.

Lyduokių seniūnijoje, Griežio-
nių kaime, prieš 200 metų gimė 
drožėjas – dievdirbys Gabrielius 
Katinas. Šis jubiliejus – puiki 
proga prisiminti Gabrieliaus ir jo 
sūnaus Kazimiero Katinų indėlį 
į mūsų krašto bei visos Lietuvos 
dievdirbystės meną. 

Labai ilgai buvo manyta, kad 
Gabrielius ir Kazimieras Katinai 
yra broliai. 

Tačiau vėliau istoriniai doku-
mentai įrodė, kad šiedu talentingi 
vyrai – tėvas ir sūnus. 

Medžio drožėjų – dievdirbių 
Gabrieliaus Katino (1820–1889) 
bei Kazimiero Katino (1852–1905) 
kūrybinis palikimas – koplytstulpiai, 
kryžiai, šventųjų skulptūrinė medžio 
plastika, saugomi Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės, Vilniaus dailės bei 
Ukmergės kraštotyros muziejuose. 

Deja, laikas ištrynė žinias apie 
prieš du šimtmečius gimusio G. 
Katino asmenybę. Žinių apie jo 
sūnų K. Katiną – gerokai daugiau.

Ukmergės kraštotyros muziejuje 
saugomuose dokumentuose išlikę pa-
sakojimų apie šią talentingą asmenybę.

Tapytojas Boleslovas Motūza, 

Metų 
sukaktys

Dievdirbiai, įmynę gilią kūrybinę pėdą

Paminėjo Nepriklausomybės dieną
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo renginiais baigėsi peri-
odas, kuomet dar bruzdėjome ir 
drauge šventėme šventes. Nežinia, 
po kiek laiko vėl susibursime, tad 
bent prisiminkime kelis vykusius 
renginius, apie kuriuos papasakojo 
mūsų skaitytojai.

Apie III Antakalnio kaimo savi-
veiklininkų išvyką į Rukloje esantį 
Lietuvos slaugos ir reabilitacijos 
centrą papasakojo Gailutė Vėbrienė.

Būtent pas juos paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 30-metį 
pakvietė centro užimtumo specialistė 
Laimutė Bakšaitienė. Antakalniečiai 
kartu su vietos gyventojais dalyvavo 
šventėje ,,Mūsų Lietuva“.

Joje šeimininkai  atliko poetinę 
kompoziciją, o III Antakalnio 
saviveiklininkai surengė koncertą. 

Romantišką nuotaiką paskleidė 
mišrus vokalinis ansamblis ,,Retro“, 
vadovaujamas Mariaus Mikučionio, 

daug plojimų sulaukė armoniką virk-
dęs Valentas Butkus, dalyvius prajuo-
kino Gailutės Vėbrienės ir Leokadijos 
Miliukienės suvaidinti humoristiniai 
vaizdeliai ,,Pasakojimai iš rankovės“. 

Kai smagiai užgrojo instru-
mentinis trio (akordeonas – Erika 
Mikučionienė, armonika – Valentas 
Butkus, dūda – Marius Mikučio-
nis), šventės dalyviai, nekreipdami 
dėmesio į savo negalavimus ir li-
gas, pasileido šokti ir linksmintis...

III Antakalnio saviveiklininkai 
šiame reabilitacijos centre lankėsi 
ir pernai, o šįkart sutarė, kad susi-
tiks kasmet ir nudžiugins gyvento-
jus naujais koncertais.

Surengė Laisvės žygį
Nešini Laisvės vėjo malūnėliais 

vepriškiai rinkosi piliakalnio papė-
dėje, prie paminklo „Negrįžusiems 
tremtiniams“. 

Nukelta į 8 p.

remdamasis giminaičio J. Katino 
pasakojimais, rašė:

„Buvo mažaūgis, kaip ir visi 

čionykščiai Katinai, bet kietas, 
valingas ir kaip reta švelnus. My-
lėjo žmones, turėjo trečdalį valako 

žemės, bet jos dirbti nemėgo, linko 
vis į meistrystę. 

Nukelta į 8 p.

Vaido Čekuolio nuotr.

G. ir K. Katinų atminimui Griežionių kaime pastatyti koplytstulpiai.

Šventė III Antakalnyje.

Laisvės žygio Vepriuose dalyviai. 



8 p. 2020 m. kovo 20 d.   

Dievdirbiai, įmynę gilią kūrybinę pėdą

Atkelta iš 7 p.

Išprusęs buvo žmogus, daug turėjo 
visokių knygų. Mėgo subatva-
kariais susikvietęs žmones jiems 
skaityti. Vieną kartą buvo dingęs, 
o kur – niekas nežinojo. Pasirodo, 
buvo Vokietijoje. Atsivežė maišą 
knygų, grąžtų, kaltų.“

Zita Žemaitytė pasakojo, kad 
Kazimieras turėjo tris brolius. Tė-
vai, matyt, buvo šviesūs žmonės, 
nes leidę vaikus į Žemaitkiemio 
mokyklą.

Senatvė tipiška daugeliui dievdir-
bių – skurdas ir elgetystė. Ir jis, ir jo 
žmona mirė Lyduokiuose, prieglau-
doje, kurią išlaikęs Lyduokių dvaro 
savininkas Vainickis. Palaidotas 
Lyduokiuose.

Drožėjas po kaimus nevaikščio-
davo, dirbdavo namuose: statulėles 
– troboje, kryžius – klojime.

Skulptūras vadino paveikslė-
liais. Pagal J. Katiną, brolio sūnų, 
„kartą, iš Vilniaus grįžo sušilęs ir 
išgėrė šalto vandens. Pagulėjęs ke-
lias dienas, pasimirė. Rodos 1910 
m. per Sekmines.“

M. Katinas tarmiškai pasa-
kojo: 

„Darbuo-
vas ape kryži 
K a z i m e r u s 
Kuotinus, tėva 

brolis. Jis jėja mokslu, kunigu 
narėja būt, kieturias kleses baige. 
Laby meistrus dielis, kų pamuo-
te – tų paduore. Trys kryži buva, 
ale išgriūva, vis jo duorbus buva 
Greženyse...

Buva trys braly: Jonus, Jurgis, 
Kazimerus. Bažnyči gedodava, 
maldingi buva. Aš buvu trijų mietų, 
ki mirė Kazimerus.“

K. Katinas buvo vedęs Oną 
Žvirblytę, vaikų pora nesusilaukė. 

Turima duomenų, kad 1969 m. Ka-
zimiero Katino drožinėti koplytstulpiai 
stovėjo Lyduokių (Ukmergės r.) kapi-
nėse. 1881 m. jo darbo koplytstulpis 
buvo pastatytas Griežionių kaime.

Rado istorinius dokumentus
Lyduokių kaimo bendruomenės 

pirmininkė Auksė Pusvaškienė pa-
tvirtino, kad ilgą laiką manyta, jog 
Gabrielius ir Kazimieras Katinai 
yra broliai.

Bendruomenės pirmininkė pasa-
kojo, kaip buvo paneigtas šis teiginys. 

Sakė, kad pradėjus gilintis į jų 
istoriją archyvuose, atrastos kūrėjų 
šaknys – rasti dokumentai, kurie at-
skleidė dievdirbių giminystės ryšius.

Pasak A. Pusvaškienės, isto-
rinius dokumentus 2006-aisiais 
metais surasti padėjo nuo Želvos 
kilęs bibliografas dabar jau a. a. 

Atkelta iš 7 p.

Minint Kovo 11-ąją čia prasi-
dėjo Laisvės žygis, aplankant 30 
Vepriams svarbių objektų. 

Susirinkusiuosius pasveikino 
Veprių seniūnė Dalia Radzevi-
čienė. 

„Užkopę į piliakalnį apžvelgė-
me atsivėrusią panoramą. Matėme 
Veprių dvaro pastatus, buvusios 
elektrinės vietą, ežerą, Velembrožą, 
buvusią mokyklą, spirito varyklą, 
„Šuoliuojančius per amžius Vy-
čius“... 

Nusileidę aplankėme Veprių 
„Šerną“, Laisvės paminklą, Geldu-
tę, stabtelėjome prie senojo šulinio, 
grožėjomės Švč. Mergelės Marijos 
Rožančiaus Karalienės bažnyčia ir 
jos varpais. 

Visus žavėjo „Amžių sandūros“ 
parko idėjos, paminklas „Išnyku-
siems kaimams“, vandens malūno 
vieta, šventasis Cedrono upelis.

Žygeiviai sužinojo, kad Vepriai 
turėjo net du fontanus – Geldutės 
ir Neptūno. Įdomi grūdų malūno 
pastatymo istorija, pasididžia-

vimo vertas jubiliejinis kryžius 
160-osioms Kalvarijų metinėms, 
kapinių vartų bareljefas. Pakeliui 
lieka gražuoliai ąžuolai, Udroklio 
upelis, Kalvarijų kelio koplytėlės, 
paminklinis akmuo gydytojui 
Abraomui Karlinskiui. Ir štai 
prieitas kelio tikslas – Veprių pi-
liakalnis“, – pasakojo UKC Veprių 
skyriaus renginių organizatorė 
Rasa Šimonienė. Ji ir Veprių seniū-
nė D. Radzevičienė pasakojo žygio 
dalyviams apie kiekvieną objektą. 

Žygeiviai išgirdo legendas, is-
torijas, daugumą objektų papuošė 
trispalviais Laisvės vėjo malūnė-
liais. Įkopę į piliakalnį giedojo 
Tautinę giesmę, ieškojo paslėptų 
piliakalnio lobių.

Aldona Medonienė papasakojo 
apie Kovo 11-osios simbolius – 
vėjo malūnėlius. Besivaišinant 
žolelių arbata dar ilgai netilo 
džiaugsmingas šurmulys, šypse-
nos, gera nuotaika. 

Paminėjo Nepriklausomybės dieną
Susirinko į vakaronę

Paminėti Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 30-mečio į tautinę 
vakaronę susirinko asociacijos 
,,Uola“ nariai. 

Apie ją papasakojo organi-
zacijos vadovė Aldona Piesti-
nienė.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
vakaronės dalyviai prisiminė Lie-
tuvos istoriją, pasidžiaugė laisva 
Lietuva. Vyko šokiai ir liaudiški 
žaidimai, kuriuos kadaise labai 
mėgo mūsų senoliai.

Neapsieita ir be dainų. Jomis 
linksmino Želvos gimnazijos mo-
kytojas Vilmantas Driukas. 

Renginio organizatoriai muzi-
kantui dėkoja už dainas, kavinei 
„Kolegos“, esančiai Žiedo gatvėje, 
– už vaišes, ligoninės valgyklos sa-

vininkei Na-
deždai Drozd 
– už patalpas 
vakaronei. Vakaronės dalyvių linkėjimai Lietuvai.

Vytautas Petniūnas. Tai jo dėka 
rastos dievdirbių tradicijas puose-
lėjusios Katinų giminės genealo-
gijos šaknys. 

2006 metais Lyduokių seniūni-
joje esančiame Griežionių kaime 
atidengta ąžuolinė skulptūrinė 
kompozicija, skirta iš šio kaimo 
kilusių medžio drožėjų Gabrieliaus 
ir Kazimiero Katinų atminimui. 
Skulptūrą sukūrė skulptoriai Ri-
mantas ir Stasys Zinkevičiai. 

Šio projekto sumanytojas – Del-
tuvos kultūros almanacho „Eski-
zai“ koncepcijos autorius Vytautas 
Česnaitis, skulptūros eskizo auto-
rius – dailininkas, nusipelnęs meno 
veikėjas, Griežionyse gyvenantis ir 

kuriantis  Anato-
lijus Stiško.

Apie Grie-
žionių kaimą 
i n fo rmac i j o s 
yra Ukmergės 
kraštotyrininkės  
Albinos Katinai-
tės-Navickienės 
ir humanitarinių 
mokslų daktarės 
Palmiros Kati-
naitės parengtoje 
knygoje „Lyduo-
kiai 1499–1999“.

Parengė 
Vilma 

Nemunaitienė

Griežionių kaime gausu koplytstulpių.

Nuorodos byloja, kad koplystulpių autoriai G. ir K. Katinai.

Griežionyse įprasmintas dievdirbių atminimas.
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