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Velykiniai atvirukai: istorija ir dabartis

XX a. pab., šilkografijos būdu spausdintas atvirukas.

Savaitgalį gaudė šv. velykų varpai, vieni kitus sveikinome su Kristaus Prisikėlimo švente. 
Sveikinimus sulaukus šv. velykų gyvenantiems kituose lietuvos miestuose ar užsienyje siuntė-
me rašydami SMS žinutes. Tiesa, vienas kitas gal parašėme ir sveikinimo atviruką, kaip būda-
vo anksčiau. 

Šv. Velykoms skirtais atvi-
rukais nuo tarpukario iki pat 
mūsų dienų galima pasigrožėti 
Kretingos muziejaus interneti-
nėje svetainėje eksponuojamoje 
virtualioje parodoje „Velykiniai 
atvirukai“, kurią parengė Ar-
cheologijos ir istorijos skyriaus 
vedėja Jolanta Klietkutė ir vy-
riausioji muziejininkė istorikė 
Danguolė Gedgaudienė.     

Parodos rengėjų teigimu, 
atvirukai Lietuvoje išplito XIX 
amžiaus pabaigoje. Tuo metu 
su jų leidėjais bendradarbiavo 
fotografai Vaclovas ir Bronis-
lovas Zatorskiai, Abraomas Fi-
alka, Paulina Mongirdaitė, Sta-
nislovas Filibertas Fleury, Ignas 
Stropus, dailininkai Mstislavas 
Dobužinskis, Antanas Žmuidzi-
navičius ir kt.

 Daugiausia atvirukų buvo 
spausdinama Vakarų Europoje. 
Žinoma, atvirukai buvo spaus-

dinami ir Lietuvoje, tačiau užrašai 
ant jų buvo lenkų, rusų, prancūzų 
kalbomis. Tik 1904 m., kuomet buvo 
panaikintas caro valdžios draudi-
mas rašyti lietuviškomis raidėmis 
– masiškai imti spausdinti lietuviški 
atvirukai. Dažniausiai Lietuvos lei-
dyklos iš Vokietijos ar Prancūzijos 
įsigydavo atvirukų klišes, ant kurių 
uždėdavo lietuvišką tekstą. Tarpu-
kario atvirukų kopijų seriją „Isto-
riniai atvirukai“ 1990 metais buvo 
išleidusi „Minties“ leidykla.

 Atvirukų leidyba ypač suklestėjo 
1918–1940 metais. Juose buvo įvai-
riausi vaizdai: miestų, istorijos ir 
architektūros paminklų, kaimo so-
dybų, koplytstulpių, kraštovaizdžių 
nuotraukos. 

Viena, gana populiari, tarpukaryje 
dar gyvavusi sveikinimo forma – as-
mens vizitinė kortelė su kitoje pusė-
je užrašytu trumpu sveikinimu. 

Atskirą grupę sudaro proginiai 
atvirukai, kurie išplito apie 1908–

1910 metus. Jie paprastai buvo siun-
čiami Šv. Velykų, Šv. Kalėdų, Naujųjų 
metų, vardo dienos progomis. Kalėdi-
niuose atvirukuose vyraudavo prakar-
tėlių, eglučių, dovanėlių vaizdai. Nau-
jametiniai būdavo puošiami laikrodžio, 
laimės pasagėlės, kalendoriaus pieši-
niais. Velykinių atvirukų, palyginti su 
kalėdiniais, yra labai nedaug. 

Velykiniuose atvirukuose buvo 
vaizduojami margučiai, viščiukai, 
kiškučiai, pavasarinės gėlės. Nors 
Lietuva – katalikiškas kraštas, ta-
čiau velykiniuose atvirukuose religi-
nė simbolika (Prisikėlusio Kristaus 
atvaizdai, kryžius su balta drobule, 
Dievo avinėlis, Prisikėlimo vėliavė-
lės) naudojama mažai: atvirukų su 
tikruoju šv. Velykų simboliu – Pri-
sikėlusio Kristaus figūra – labai ne-
daug. Daugiausia vyrauja atvirukai 
su dažytų kiaušinių vaizdais ir ža-
liuojančių, žydinčių augalų pynės bei 
vainikai, simbolizuojantys pavasarį 

1921 m., leidėja Ona vitkauskytė.

(Nukelta į 12 p.)

1929 m., leidėja Ona vitkauskytė.

1922 m., Prancūzijoje spausdintas lietuviškas atvirukas. 1927 m., užsienyje spausdintas atvirukas. 1950 m., tremtinės Petronėlės Kontrimienės iš Sibiro siųstas atvirukas.

1954 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibiro siųstas atvirukas. XX a. II p., lietuvoje gamintas fotoatvirukas.
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bundančią gamtą. Marginti 
kiaušiniai vaizduojami tik lie-
tuviškuose atvirukuose. Vaka-
rų šalių atvirukuose irgi yra 
kiaušinių vaizdai, bet juose 
kiaušiniai yra labai išdidinti, 
atrodo nenatūraliai. Pokario 
tremtiniai Lietuvoje likusius 
giminaičius ir artimuosius 
sveikino iš Sibiro siųsdami 
savo pačių ant popieriaus ar 
beržo tošies pieštus ar kitaip 
gamintus atvirukus.

 Sovietmečiu religinių šven-
čių atvirukų jokios leidyklos 
nespausdino, tad šią nišą už-
pildė fotografai, kurie nufo-
tografavę „smetoninius“ atvi-
rukus, užsienyje paplitusius 
Velykinius paveikslus ar šv. 
Rašto iliustracijas, atvirukus 
spausdino kaip nuotraukas 
– kontaktiniu būdu, vadina-
muosius fotoatvirukus (kar-
tais juos dar ir paspalvinda-
vo medvilnei skirtais dažais). 
Dažniausiai šie atvirukai ne-
legaliai būdavo parduodami 
prie bažnyčių, turguose ir 
buvo labai populiarūs. Kartais 
kaip Velykiniai sveikinimai 
buvo siunčiami ir neutralūs 
leidyklų atvirukai, kuriuose 
pavaizduota pavasario gamta 
ar gėlių puokštės. 

J. Klietkutės ir D. Gedgau-
dienės teigimu, Velykinių 
atvirukų pasirinkimas bei ti-
ražai šiuo metu labai sparčiai 
mažėja ir juose daugiausia 
dominuoja kosmopolitiniai 
vaizdai.

 „Atvirukai yra neatskiria-
ma mūsų kultūros dalis, pa-
dedanti pažinti prosenelių, 
senelių kartos gyvenimą, pa-
pročius. Jų piešiniai išsiskiria 
lietuvių liaudies ornamentika, 
estetika. Labai įdomūs kitoje 
atvirukų pusėje įrašytų svei-
kinimų, linkėjimų tekstai, 
atskleidžiantys mūsų prose-
nelių pasaulėžiūrą ir bendra-
vimo būdą. Šioje virtualioje 
parodoje eksponuojami bu-
vusio politinio kalinio Algio 
Juškėno, slapyvardžiu „Čes-
lovas“ (Vorkuta, Inta, 1954–
1956 m.) tremtyje rankomis 
piešti atvirukai, siųsti tėvams 
ir seseriai; tremtinės Petronė-
lės Kontrimienės (Tomskas, 
1948–1950 m.), siųsti į Lietu-
vą giminaičiams; atvirukai iš-
leisti tarpukariu, sovietmečiu 
ir po Atgimimo“, – sako paro-
dos rengėjos.

1986 m., iš lenkijos atsiųstas atvirukas.

Velykiniai atvirukai: istorija ir dabartis
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1955 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibi-
ro siųstas atvirukas.

1990 m., leidykla „Mintis“, serija „Istoriniai atvirukai“.

1956 m., politinio kalinio Algio Juškėno (slapyvardis „Česlovas“) iš Sibi-
ro siųstas atvirukas.

Balandžio 27 d. (šeštadienį), Kretingos turguje,
10-12 val. kviečiame į Kretingos turgaus šventę

„PAvASARIO lINKSMYBĖS“
Jūsų laukia puiki pavasarinė nuotaika, 

tranki muzika, 
smagios akcijos-atrakcijos, gausybė įvai-

riausių gėrybių ir didelės nuolaidos!        

Į šventės sūkurį visus linksmai įsuks Kretingos ra-
jono kultūros centro Armonikininkų ansamblis.

Šventės partneris – Kretingos rajono kultūros centras.



Šiandien – besikei-
čiantis debesuotumas, kri-
tulių nenumatoma. Vėjas 
pietryčių, rytų, 8–16 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 18, naktį – iki 10 
laipsnių šilumos.

Rytoj – besikeičiantis 
debesuotumas, galimi kri-
tuliai. Vėjas pietryčių, rytų, 
5–11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
18, naktį – iki 12 laipsnių šilumos.

PoRyt – besikeičiantis 
debesuotumas, galimi kri-
tuliai. Vėjas rytų, pietryčių, 
7–10 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
20, naktį – iki 14 laipsnių šilumos.      

2019 m. balandžio 24 d., trečiadienis. Nr. 31 (9037). 

Šiandien
 skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Sveikiname mažylių šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Danielius Kavaliauskas
Iglė Skripkauskaitė
Augustė Norvilaitė

Raidas Tiškus

(Nukelta į 4 p.)

(Nukelta į 3 p.)

2 p.Baigtas šildymo sezonas – 
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ORAI

vARDADIeNIAI

KAleNDORIuS

dienos sentencija

Kaina 0,45 €

17 metų savaitė
Saulė teka 5.59 val.,
leidžiasi 20.37 val.
Dienos ilgumas 14.38 val.
Pilnatis
19 mėnulio diena   

Dažniau naudokis ausimis 
negu liežuviu.

SeNeKA 

Šiandien – Fidelis, Kantrimas, 
Gražvyda, Ervina

Rytoj –  Morkus, Tolmantas, Ža-
dmantė, Žavinta

PoRyt – Gailenis, Dargailė, Klau-
dijus, Vilūnė

Ėjo kryžiaus kelią 
Laima STONKUVIENĖ

Didįjį penktadienį, Kristaus kančios ir 
mirties ant kryžiaus dieną, viso pasaulio ti-
kintieji jungėsi į maldingą procesiją ir ėjo 
Kryžiaus kelią. Tai brangiausias krikščio-
nims kelias, nes juo nuo pasmerkimo mirčiai 
vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su 
kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas. 
Kryžiaus kelią, iš rankų į rankas perduoda-
mi kryžių, melsdamiesi ir giedodami, ėjo ir 
Kretingos tikintieji. Procesija tradiciškai pa-
judėjo nuo šv. Klaros seserų vienuolyno. 

Kryžiaus kelyje kartu su Kretingos parapijos klebonu As-
tijumi Kungiu, kitais broliais pranciškonais dalyvavo didelis 
būrys įvairaus amžiaus kretingiškių, pareigūnų, nevyriau-
sybinių organizacijų, įstaigų, Savivaldybės atstovų.

„Laukia 14 Kryžiaus kelio stotelių, kurios numatytos Kryžiaus kelio procesija tradiciškai pajudėjo nuo šv. Klaros seserų vienuolyno.
Aisto Mendeikos nuotr. 

3 p.
Išrinkta Bendruomeninių 

organizacijų taryba
Rajono bendruomenių atstovai 

išrinko Kretingos rajono bendruo-
meninių organizacijų tarybą, ku-
rios tikslas – užtikrinti ir skatinti 
bendruomeninių organizacijų da-
lyvavimą nustatant, formuojant ir 
įgyvendinant bendruomeninių or-
ganizacijų plėtros politiką ir kt.

6 p.
velykiniai atvirukai: 

istorija ir dabartis

Kretingos muziejaus internetinėje 
svetainėje galima pasigrožėti šv. Ve-
lykoms skirtais atvirukais nuo tar-
pukario iki mūsų dienų – čia ekspo-
nuojama virtuali paroda „Velykiniai 
atvirukai“.    

Lūžęs dangtis galėjo tapti spąstais
Irma ANTANAITYTĖ

Pirmadienio rytą po ilgojo savait-
galio centrinėje miesto dalyje, kur 
vaikšto daug pėsčiųjų, kretingiškius 
pasitiko šaligatvyje žiojėjanti skylė. 
Netoli pėsčiųjų perėjos, iš Rotušės 
aikštės vedančios į J. K. Chodkevi-
čiaus gatvę, link naujosios bibliote-
kos, sulūžęs šulinio dangtis kėlė pa-
vojų pėstiesiems ir vertė nerimauti 
šalia įsikūrusių įmonių darbuotojus. 
Tiesa, uAB „Kretingos vandenys“ gy-
ventojų saugumu pasirūpino dar tą 
pačią dieną.

Greta esančios gėlių parduotuvės darbuotoja 
sakė pastebėjusi, kad šulinio dangtis į keturias 
dalis buvo skilęs jau praėjusį ketvirtadienį, o 
viena tų dalių – susmegusi giliau. Tačiau atė-
jusi į darbą antradienį šulinio dangtyje moteris 
išvydo jau nemažą skylę ir susirūpino praeivių 
saugumu: „Išnešiau dėžę nuo gerberų ir už-
kišau, kad gatve einantieji atkreiptų dėmesį. 
Svarbiausia, kad nuolat šį šaligatvį prižiūri va-
lytoja – kaip jinai galėjo skylės nematyti ir apie 
tai niekam nepranešti?“ – svarstė gėlių krautu-
vėlės darbuotoja. 

  Kiti pokalbininkai teigė, jog lieka tik 
džiaugtis, kad neatsitiko nelaimė. „Dieną 
toks lūžęs dangtis gal ir nekelia daug pavo-
jaus, nors jis galėjo tapti spąstais dviračiu va-
žiuojančiam žmogui ar mažam vaikui. Tačiau 
nakties metu einant pro tokį dangtį tikrai 
buvo galima ne juokais susižeisti“, – tvirtino 
pašnekovai. Šulinio dangtis suskilęs išbuvo visą šventinį savaitgalį, o antradienio rytą jame jau žiojėjo 

skylė: laimei, nei pėstieji, nei dviratininkai nenukentėjo. 


