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Atvirukų istorija
(Pabaiga. Pradžia Nr. 98)
Šiandien yra skiriami vaizdiniai
atvirukai, lininiai atvirukai, markiruoti
atvirukai, atvirukai mįslės, reali nuotrauka, reljefiniai, reklaminiai atvirukai, privatūs pašto, šilko, chromo, dailininko pasirašyti, stereoatvirukai.
Lietuvoje pirmieji atvirukai pasirodė
XIX a. pab., o išpopuliarėjo XX a. pradžioje, Lietuvai atgavus savąjį raštą ir
spaudos laisvę. Pirmieji lietuviški atvirukai taip pat buvo puošiami iliustracijomis su miestų ir kaimų peizažais.
Labai dažnai tokie atvirukai Lietuvoje
iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vadinami „krasos lakšteliais“, „laiškeliais“.
Aptinkama atvirukų su Kauno, Šiaulių, Palangos vaizdais, ant kurių paštas
pažymėjo 1898, 1899 metus. Atvirukų
leidybai Lietuvoje turėjo įtakos Rusijoje
išleistas potvarkis, pagal kurį teisė sveikinti atviruku buvo suteikta ne tik valstybinėms, bet ir privačioms įstaigoms.
Atvirukai į Lietuvą atkeliavo iš Vakarų Europos. Panaikinus caro valdžios
draudimą rašyti lietuviškais rašmenimis, 1905 m. prasidėjo tikras atvirukų
leidybos bumas, kuris tęsėsi iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Turėti atviruką su
lietuvišku užrašu buvo savotiškas save
gerbiančio lietuvio pasididžiavimas.
Dažniausiai iš Vokietijos, Švedijos,
Prancūzijos Lietuvos leidyklos įsigydavo tenykščių atvirukų atvaizdus, prototipus, užrašydavo lietuviškus sveikinimus ir spausdindavo Lietuvos rinkai.
Be kalėdinių atvirukų su žiemos peizažais, kuriuose dažniausiai buvo vaizduojamos apsnigtos bažnytėlės, sodybos,
gyvūnai, eglės šakelės, žvakės, žaisliukai,
būdavo leidžiamos ir tuometinių dailininkų Antano Zmuidzinavičiaus, Antano Jaroševičiaus paveikslų reprodukcijos.
Į Kretingą daug atvirukų atkeliavo
iš Klaipėdos krašto, kurį jie pasiekdavo iš Vokietijos, Austrijos.
Atvirukai tarpukario Lietuvoje buvo
spausdinami litografijos būdu, kada iš
anksto ant litografinio akmens paruošiamos klišės, o po to spausdinama.
Atvirukai tam tikra prasme atspindi ir
spaudos technikos raidą – buvo laikas,

XX a. pab.

Tremtinės Petronėlės Kontrimienės iš
Tomsko į Lietuvą siųstas atvirukas.

1996 m.

Kostas Jagutis, 1939 m.

kai spausdinti atvirukus reiškė sunkų,
daug jėgos reikalaujantį fizinį darbą.
Tarpukario laikotarpiu atvirukų
siuntinėjimas šiek tiek nuslūgo, kadangi atsirado telefonas. Tačiau atvirukų leidyba nenutrūko. Atsiradus
religinėms organizacijoms, užgimė
ir šios tematikos šventiniai atvirukai.
1940 metais, kai Lietuva tapo SSSR dalimi, religinių temų atvirukai išnyko, kaip
ir pati šventė. Jų pardavinėjimas buvo leidžiamas tik prie bažnyčių. Dažniausiai tai
buvo „smetoninių“ atvirukų kopijos.
Pokario tremtiniai Lietuvoje likusius giminaičius ir artimuosius sveikino iš Sibiro siųsdami savo pačių
ant popieriaus ar beržo tošies pieštus
ar kitaip gamintus atvirukus.
Atskirą istorinį tarpsnį atspindi sovietinio laikotarpio atvirukai: ištobulėjus
spausdinimo technikai, jų tiražai būdavo
šimtatūkstantiniai, netgi – milijoniniai,
tik ir tokie mastai tebuvo menkas lašas,
pasklidęs sovietinėje imperijoje, kurioje
gyveno 140 mln. žmonių. Tačiau ir šioje
milijonais spausdinamų atvirukų jūroje

savo vertę sugebėjo išlaikyti Lietuvos dailininkai: mažų tiražų atvirukuose jie sugebėdavo „prastumti“ mūsų bažnyčias,
Gedimino pilį, kitus su Lietuva susijusius
simbolius, gausesnių tiražų atvirukus
puošdavo preciziška kaligrafija, ornamentai. Turėjo lietuvių dailininkai ir savo
nacionalinį – spalvinį sprendimą ir tomis
spalvomis labai daug ką pasakydavo net
ir galiojant griežtai sovietinei cenzūrai.
Spalvinius sprendimus vėliau jau papildė
ir ištobulėjusi fotografija, kuri atvirukų
gamyboje buvo naudojama labai plačiai,
tačiautainereiškia,kadfotografijasuprastindavo atvirukų turinį – priešingai, gerai
parinkta kompozicija atvirukui suteikdavo meninės vertės. Sovietiniais laikais, kai
atvirukų gamyba buvo labai išplėsta, jie
atliko ir svarbų ideologinį vaidmenį, nes
visos šventės buvo politizuotos.
Tačiau slapta kartu su religine literatūra platinami fotografijos būdu kopijuoti atvirukai, paspalvinti foto dažais,
labiau reiškė ne meną, bet pasipriešinimą sistemai – už atvirukų religiniais
motyvais platinimą buvo baudžiama.

Oto Lysman, 1915 m.

Po Atgimimo į rinką pliūptelėjo
atvirukai su tautine simbolika, tačiau
ši banga slūgo ir jos beveik nebeliko.
Šiuo metu techninės priemonės, galimybės yra milžiniškos, tačiau sukurti atviruką visais laikais reikėjo sielos, išmanymo
bei talento. Atvirukas – tai istorinis, kultūrinisžmoniųtarpusavioryšiusatspindintis
ženklas.Jisturiišliekamąjąvertę.
Turime galimybę pasidžiaugti iš atviruko sklindančia šiluma ir nuoširdumu.
Šis skubėjimo laikmetis kėsinasi iš mūsų
atimti galimybę rašyti atvirukus ir laiškus, iškeitus juos į elektronines žinutes.
Švenčių proga linkime sustoti, bent
vieną vakarą skirti šiltiems, pačių sukurtiems ar bent asmeniškai ranka užrašytiems atvirukams, kuriais pradžiuginsite artimus žmones ar kaimynus.
2018 m. gruodžio 19–2019 m.
sausio 13 dienomis Kretingos dvaro
rūmų antrojo aukšto fojė veiks paroda
„Kalėdų belaukiant...“, kurioje galėsite
pasigrožėti istoriniais atvirukais iš Kretingos muziejaus fondų bei Kretingos
rajono moksleivių kurtais atvirukais
ir šventinėmis puokštėmis. Maloniai
kviečiame apsilankyti.
Parengė
Aurelija Danguolė GEDGAUDIENĖ
Kretingos muziejaus
Archeologijos ir istorijos skyriaus
vyr. muziejininkė-istorikė

1982 m. iš Floridos.

Politinio kalinio Algio Juškėno
(slap. Česlovas) atvirukas siųstas į
Lietuvą, 1954 m., Vorkuta

1986 m.

Politinio kalinio Algio Juškėno
(slap. Česlovas) atvirukas, siųstas
į Lietuvą, 1953 m., Vorkuta.

XX a. pab.
XX a. II pusė.
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1989 m.
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XX a. II pusė.

Nuotr. iš Kretingos muziejaus fondų.
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