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Stebuklais garsėjantis Kretingos šv. Antano Paduviečio paveikslas 
Brolių pranciškonų dėka Kretingon sugrįžo šv. Antano šventė, kuri ypač daug mal-

dininkų ir smalsuolių į bažnyčią prie stebuklais garsėjančio šv. Antano Paduviečio 
paveikslo sukviesdavo XX amžiaus pirmoje pusėje. Žmonės ir dabar meldžiasi prie šv. 
Antano paveikslo ir tikisi šio šventojo pagalbos. Ir stebuklai vyksta – tai rodo vis di-
dėjantis votų skaičius prie paveikslo. Votus – iš metalo nukaldintą širdį, ranką, koją 
– kabina malonę patyrę tikintieji. Šiandienos stebuklai – ne tik išgijimai nuo ligų, šv. 
Antano pagalba sprendžiami svarbūs pašaukimo, tikėjimo, šeimos klausimai.

Šv. Antano altorius Kretingos bažnyčioje, 2019 m. Fot. Jolanta Kvietkutė.Galimai Jurgio Pabrėžos tapyta bažnytinė vėliava. Kretingos muziejus. 
Fot. Jolanta Kvietkutė.

Šv. Antanas Paduvietis gimė 1190 
m. Lisabonoje (Portugalija), turtin-
goje ir kilmingoje šeimoje. Pakrikš-
tytas buvo Ferdinando vardu. 15 
metų įstojo į šv. Augustino vienuolių 
ordiną, gavo gerą išsilavinimą, 1219 
m. buvo įšvęstas kunigu. Apie 1220 
m. įstojo į pranciškonų ordiną, pa-
sirinko vienuolinį Antano vardą, 
bendravo su pranciškonų ordino 
įkūrėju šv. Pranciškumi Asyžiečiu, 
tapo jo mokiniu, sekėju, misionie-
riumi. Mirė 1231 m., o jau 1232 m. 
popiežius Grigalius IX jį kanonizavo, 
1946 m. popiežius Pijus XII paskelbė 
Bažnyčios mokytoju. Šv. Antano Pa-
duviečio iškilmė švenčiama birželio 
13 dieną.

Šv. Antanas yra našlaičių, sužadė-
tinių, moterų, kalinių, pasiuntinių, 
keramikų, puodžių, vargdienių, 
kenčiančiųjų globėjas. Jam meldžia-
si nevaisingos šeimos, norėdamos 
susilaukti vaikų, šaukiamieji į karo 
tarnybą prašo padėti ištraukti lai-
mingą skaičių, jūroje audros ištiktieji 
– išsigelbėti. Jis gelbsti nuo drugio, 
maro ir kitų ligų, globoja braškių au-
gintojus, nes šios uogos pasislėpusios 
tarp lapų, kaip jis pats kadaise riešu-
tmedyje. Šv. Antano prašoma padėti 
rasti pamestus ar atgauti pavogtus 
daiktus. Šv. Antanas yra Lisabonos, 
Paduvos, Portugalijos globėjas.

Šv. Antano kultas į Lietuvą atke-
liavo su pirmaisiais broliais pran-
ciškonais. Kretingoje pamaldumas 
šiam šventajam ypač sustiprėjo XVII 
a. pabaigoje–XVIII a., kai šalia Por-
ciunkulės atlaidų buvo įvesti Šv. An-
tano atlaidai.

Iki XX a. pr. Kretingos bažny-
čios šv. Antano altoriuje kabėjo pa-
veikslas, vaizduojantis šv. Antano 
regėjimą, kai jam besimeldžiant 
apsireiškusi Švč. Mergelė Marija 
su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Pa-
veikslas buvo papuoštas metaliniu 
aptaisu: šventojo galvą juosiantys 
nimbo spinduliai, rankoje laikoma 
lelija, abito virvė, Marijos karūna ir 
vaikelio Jėzaus rūbas – paauksuoti, o 
šv. Antano abitas ir Švč. Marijos rū-
bas – pasidabruoti. Paveikslas buvo 
labai gerbiamas, gausiai nukabinėtas 
votais.

Kaip galėjo atrodyti anuometinis 
šv. Antano paveikslas, galime tik 
spėlioti. Vienas iš spėlionių varian-
tų: Kretingos muziejuje saugoma, 
spėjama, pranciškono J. A. Pabrėžos 
aliejiniais dažais ant drobės tapyta 
dvipusė bažnytinė vėliava, kurios 
vienoje pusėje pavaizduota Nekaltai 
Pradėtoji Mergelė Marija, kitoje – šv. 
Antanas. Viktoro Gidžiūno OFM 
knygoje „Jurgis Ambraziejus Pa-
brėža (1771-1849)“ rašoma, kad šį 
paveikslą J. Pabrėža nutapė dar bū-
damas studentu, t. y. apie 1786–1792 

m., kai mokėsi Kretingos mokyklo-
je. Taigi, vienintelį jam priskiriamą 
paveikslą J. Pabrėža galėjo nutapyti 
pagal tai, ką matė prieš akis kiekvie-
ną dieną – Kretingos bažnyčios švč. 
Mergelės Marijos ir šv. Antano alto-
rių paveikslus.

1862 m. vyskupas Motiejus Valan-
čius dovanojo bažnyčiai šv. Antano 
Paduviečio relikviją, ją lankantiems 
suteikdamas 40 dienų atlaidus. Re-
likvijų atvežimo proga altorius buvo 
atnaujintas. Vietoje šv. Antano regė-
jimo atsirado dabartinis paveikslas, 
vaizduojantis stebuklo su asilu siu-
žetą, kuriame šv. Antanas parklup-
do priešais ostiją asilą, norėdamas 
įrodyti kitatikiui, kad Eucharistija 
yra Kristaus kūnas ir kraujas. Meno-
tyrininkai šį paveikslą datuoja XIX 
amžiumi ir mano, kad jo formatas 
sumažintas, kadangi dauguma figū-
rų neišsitenka. Vadinasi, paveikslas 
galėjo būti buvo atvežtas iš kitur.

      Atvežus Šv. Antano relikvijas, 
paveikslo garbinimo kultas Kretin-
goje sparčiai stiprėjo, o apogėjų pa-

siekė XX amžiaus pirmoje pusėje, 
ypač Kretingos vienuolynui tapus 
Lietuvos pranciškonų provincijos 
centru. Palaipsniui šv. Antano atlai-
dai pradėjo konkuruoti su iki tol do-
minavusiais Parciunkulės atlaidais ir 
tapo pagrindine pranciškonų ordino 
provincijos ir Kretingos katalikų pa-

rapijos švente, į kurią maldininkai 
rinkdavosi iš tolimiausių parapijų.

Kretingos bažnyčios šv. Antano 
paveikslą „pas katrą plūsta su do-
vanomis ne vien žemaičiai“ mini 
vyskupas Motiejus Valančius 1848 
m. aprašydamas Žemaičių vysku-
pystę. 1899 m. V. Juzumas Žemaičių 
vyskupijos aprašyme taip pat mini 
stebuklingą paveikslą: „...prie kurio 
melstis dėl savo rūpesčių, užsakyti 
Mišių ir kitų pamaldų atvyksta ne 
tik katalikai iš tolimų Žemaitijos 
kampelių, bet ir artimesni Prūsijos 
gyventojai, netgi liuteronų tikėjimo“. 
XX a. tarpukariu dėl įvairių gyve-
nimo reikalų į šv. Antaną pagalbos 
kreipėsi ne tik žemaičiai ir lietuviai, 
bet ir Prūsų, Kuršo katalikai ir liute-
ronai, Amerikos lietuviai.

Stebuklais garsėjantis šv. Antano 
paveikslas yra Kretingos bažnyčios 
pagrindinės navos dešiniojo šoni-
nio šv. Antano altoriaus pirmajame 
tarpsnyje. Tapytas aliejiniais dažais 
ant skardos. Jo matmenys – 201 x 
122 cm.

Paveikslas buvo smarkiai nublu-
kęs, todėl 1937 m. dailininkas Jonas 
Mackevičius jį nuvalė ir atnaujino. 
Kituose šaltiniuose rašoma, kad tuo 
metu paveikslą atnaujino pranciš-
konų gimnazijos mokytojas Juozas 
Gedgaudas. 2015 m. jį restauravo 
vilnietis restauratorius Stanislovas 

Stanionis. Paveikslo porėmio vidinė-
je pusėje įrėžta data – „1873“.

Šiame paveiksle suderinti du pa-
grindiniai, bet labai skirtingi iko-
nografiniai šv. Antano vaizdavimo 
tipai: „Kūdikėlio Jėzaus vizija“ ir 
„Stebuklas su Švč. Sakramentu“. 
XVIII a. Lietuvoje, kaip ir visoje Eu-

ropoje, dažniausiai buvo vaizduoja-
mas šv. Antano regėjimas, kai vie-
name mieste pamokslaujant jį į savo 
namus priėmė vietinis gyventojas, 
kad šventasis galėtų netrukdomas 
pasimelsti. Šeimininkas slapčiom 
pažvelgė pro langą ir pamatė ant 
šventojo Antano rankų pasirodant 
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Šv. Antano altorius apie 1908 m. Kretingos muziejus. Fot. Paulina 
Mongirdaitė.

Šv. Antano paveikslas be aptaisų restauravimo metu 2013 m. Fot. Jolanta 
Skrinskaitė.

Šv. Antano paveikslas. Fot. Jolanta Klietkutė.

labai gražų ir linksmą kūdikėlį Jėzų.
Tačiau šio paveikslo dailininkui 

aktualesnė buvo kova su erezijomis, 
galbūt dėl to, kad XVII ir XVIII a. 
Kretinga smarkiai nukentėjo nuo 
protestantų švedų antpuolių.

Paveikslo pagrindą sudaro stebu-
klo scena, kai šv. Antanas Tulūzos 
regione karštai ginčijosi su užkie-
tėjusius eretiku, kuris po ilgo ginčo 
tarė: „Jeigu tu, Antanai, pajėgsi ko-
kiu nors stebuklu įrodyti, kad Švč. 
Sakramentas yra Kristaus Kūnas, aš 
viešai išsižadėsiu bet kokios erezi-
jos ir visiškai atsiduosiu tikėjimui“. 
Šventasis su dideliu pasitikėjimu 
pažadėjo šį norą išpildyti. Sutartą 
dieną į aikštę prisirinko minia smal-
suolių. Kitatikis atsivedė tris dienas 
nemaitintą savo asilėną. Antanas 
Paduvietis tuo metu aukojo šv. Mi-
šias šalimais esančioje koplyčioje. 
Po šv. Mišių jis išnešė į kiemą Šven-
čiausiąjį Sakramentą ir tarė asilėnui: 
„Tavo Kūrėjo, kurį aš, nevertasis, iš 
tiesų laikau rankose, veikimu ir Jo 
vardu įsakau tau, gyvuly, nedelsiant 
ir nuolankiai prisiartinti ir Jį deramai 
pagarbinti, kad šie nedorėliai eretikai 
įsitikintų, jog kiekvienas kūrinys yra 
pavaldus Kūrėjui, kurį, kaip įprasta, 
kunigas prie altoriaus laiko savo ran-
kose“. Kitatikis išalkusiam asilėliui 
liepė papilti pašaro. Išbadėjęs gyvū-

nas nepuolė prie maisto, o iki žemės 
nusilenkė priešais Švč. Sakramentą. 
Kitatikis viešai išsižadėjo erezijų ir, 
kaip buvo žadėjęs, laikėsi Bažnyčios 
įsakymų. Kitatikio atsivertimo ste-
buklas liudija šv. Antano – kunigo ir 
garsaus pamokslininko – veiklą. 

Paveiksle vaizduojamos septynių 
žmonių ir asilo figūros: šiek tiek į 
dešinę nuo centro stovi šv. Antanas, 
pasisukęs į dešinę, rankose laikantis 
monstranciją, kuri sudaro paveikslo 
centrą, patraukia dėmesį kaip pa-
grindinis elementas. Šventasis žvelgia 
į jam danguje pasirodžiusį Kūdikėlį 
Jėzų. Dešinėje paveikslo pusėje, tre-
čiajame plane, galima įžvelgti klasiki-
nės architektūros pastato detalę, sim-
bolizuojančią koplyčią ar bažnyčią, 
kurioje šv. Antanas, aukojęs šv. Mi-
šias, išnešė Švč. Sakramentą. Šventasis 
dėvi stulą, būtiną šiam liturginiam 
veiksmui. Jį lydi vyresnis pranciško-
nas susirūpinusiu žvilgsniu, net pa-
linkęs žvelgiantis į asilą. Vienintelis šv. 
Antanas mato Kūdikėlio Jėzaus viziją 
– visi kiti paveikslo herojai žavisi Švč. 
Sakramento stebuklu.

Kairėje pusėje esanti grupė simbo-
lizuoja miestiečius, atėjusius pažiū-
rėti stebuklo. Apačioje pavaizduotas 
neturtingai vilkintis jaunuolis, grei-
čiausiai tarnas, viena ranka pilantis 
grūdus į pintinę, stovinčią prie šv. 

Antano kojų, kita ranka laikantis už 
virvės parištą asilą. Gyvulėlio figūra 
yra pačiame paveikslo pakraštyje, 
kairėje, nukirsta paveikslo krašto. 
Jaunuolis išpažįsta katalikų tikėji-
mo tiesas – priklaupia priešais Os-
tiją monstrancijoje ir į ją nukreipia 
žvilgsnį nė nežiūrėdamas, kur byra 
grūdai. Už jaunuolio ir asilo stovi 
nustebęs, išskėtęs rankas, prabangius 
rūbus vilkintis kitatikis, su nustebi-
mu žvelgiantis į Ostiją.

Viršutiniame kairiajame kampe 
yra antrasis šiame paveiksle vaizduo-
jamas stebuklas – Kūdikėlio Jėzaus 
vizija, iliustruojanti kontempliaty-
viąją vienuoliško gyvenimo pusę. 
Kūdikėlis pavaizduotas kaip Kristus 
– Pasaulio Valdovas, spindintis šviesa, 
sėdintis ant debesies, karūnuotas ka-
rališka karūna, vilkintis ilgą drabužį. 
Po Jo kojomis – žemė, kaip valdžios 
rutulys, tarsi atvaizduoja pranašo Izai-
jo žodžius: „Dangus – mano sostas, 
o žemė – pakojis mano kojoms“ (Iz 
66, 1). Paveikslo viršuje, centre, pa-
vaizduoti du angeliukai: vienas nekal-
tybės simbolį – lelijos šakelę tiesia šv. 
Antanui, kitas žvelgia į „Tą, kuris yra 
aukštybėse“. Paveikslo apšvietimas iš-
sklaidytas, šviesiausia vieta – debesys 
aplinkui kūdikėlio Jėzaus figūrėlę.

Paveikslą dengia kalto metalo ap-
taisai, pagaminti iš votų – žmonių pa-
dėkos aukų šv. Antanui už suteiktas 
malones. Šv. Antano rūbas sidabrinis, 
stula, rožančius bei virvė su trimis 
mazgais, simbolizuojančiais neturtą, 
skaistumą ir klusnumą – aukso spal-
vos. Aukso spalvos metalu kaustyta 
ir šv. Antano aureolė, monstrancija, 
lelijos šakelė, kūdikėlio Jėzaus rūbas ir 
karūna. Stulą, monstranciją ir Jėzaus 
rūbelį puošia kalti juostiniai ir akan-
to ornamentai. Monstrancijos centre 
įtaisytas stiklas, už kurio viduje yra 
išlietas iš vaško Ostijos pavidalas, ku-
riame pavaizduotas Velykų avinėlis.

T. Pranciškus Bizauskas vienuoly-
no dienyne rašė žmonių aukojamų 
votų istorijas ir stebuklus. Šv. Antano 
nuopelnu kretingiškiai laikė ir tai, kad, 
XIX a. II pusėje rusų valdžiai uždarius 
Lietuvoje visus vienuolynus, vieninte-
lis Kretingos pranciškonų vienuoly-
nas išliko veikiantis. Tarpukario laiko-
tarpiu votais buvo nukabinėtas plotas 
ne tik virš paveikslo antabelmento iš-
lenkime, bet ir visos kolonos aplinkui 
paveikslą. Gaila, kad daug gražesnių, 
brangesnių votų dingo sovietiniais 
laikais. Šv. Antano užtarimo stebuklų 
ir padėkos už juos ženklų – votų – tiek 
daug, jog jau nepakako vietos altoriu-
je aplink paveikslą, tad 2006 m. šalia 
altoriaus ant sienos buvo įrengtos dvi 
naujos didelės lentos.

Šis paveikslas – antrasis po Pa-
duvos (Italija), sutraukiantis minias 
maldininkų. Kretingos pranciškonai 
kiekvieną antradienį vakare meldžiasi 
bažnyčioje prie stebuklingojo šv. An-
tano paveikslo ir gieda garsųjį šv. An-
tano himną „Jei stebuklo trokšti tu...“.

Šv. Antano paveikslas su aptaisu 
įrašytas į kultūros paveldo registrą 
(unikalus objekto kodas: 20196).

Jolanta KLIETKUTĖ


