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Ikonografinė medžiaga, vizualiai patvirtinanti seniai užmirš-
tus faktus, įgauna išskirtinę vertę tyrinėjant istorinę šalies pra-
eitį ir kultūrinį paveldą. Todėl reta istorinė knyga ar straipsnis 
išsiverčia be grafikos ir tapybos vaizdų, portretų, piešinių, at-
virukų ar fotografijų.

Atvirukas atsirado kaip atviras laiškas siekiant supaprastin ti 
ir atpiginti pašto paslaugas. Laikui bėgant jis tapo vertinga me-
džiaga krašto kultūros istorijos tyrinėtojams. Drauge jis liudija 
apie gausybę neišlikusių senųjų fotografijų, kurių autoriai buvo 
žinomi Vilniaus fotomeistrai Józefas Czechowiczius, Stanisławas 
Filibertas Fleury, broliai Leonas ir Mironas Butkovskiai, Tybur-
cijus Chodźko, Johanas Hiksa, Janas Bułhakas ir kiti.

2001 metų vasario–kovo mėnesiais vykusi Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus surengta pirmoji didelė apžvalginė senosios 
fotografijos paroda „Vilniaus fotografija 1858–1915“, kurios 
viena dalis buvo skirta seniesiems Vilniaus vaizdų atvirukams 
(eksponuoti 1096 atvirukai), paskatino parengti ankstyviausiųjų 
1897–1915 metų Vilniaus vaizdų atvirukų katalogą. 

Pirmajam katalogo leidimui buvo panaudoti atvirukai iš 
Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos literatūros ir meno 
archyvo, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, 
Trakų istorijos muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos, Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rinkinių bei 
privačių Algimanto Miškinio, Laimučio Stapulionio, Vyginto 
Bubnio, Tado Grinevičiaus, Dainiaus Raupelio, Augusto Klezio, 
Aleksandro Kubilo filokartijos kolekcijų. Retų egzempliorių pa-
teikė Linas Balčiūnas, Zigfridas Jankauskas, Zigmuntas Riman-
tas Orvidas, Petras Rutkauskas ir Vytis Ramanauskas. 

Katalogas apima aštuoniolikos metų Vilniaus atvirukų lei-
dybos laikotarpį: nuo pirmojo žinomo atviruko su seniausia 
pašto data – 1897 metų antspaudu iki Vokietijos kaizerinės ka-
riuomenės įžengimo į Vilnių 1915 metų rugsėjo mėnesį. Per šį 
laikotarpį išleista per 3500 skirtingų Vilniaus vaizdų atvirukų. 
Jie pateikiami chronologine seka pagal leidėjus. 

Katalogą siekta sudaryti kuo išsamesnį. Pirmiausia buvo ti-
kėtasi rasti daugiau pačių leidėjų sudarytų katalogų. XIX am-
žiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Vilniuje veikę dideli 
Wacławo Makowskio ir Józefo Zawadzkio knygynai leido par-
davinėjamų leidinių katalogus su išsamiais aprašais, tačiau į juos 
neįtraukdavo net savo išleistų atvirukų. 1904 metais panaikinus 

lietuviškos spaudos draudimą, pradėję veikti lietuviški Petro Vi-
leišio, Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės, Juozo Paketurio ir Jono 
Kriaučiūno knygynai savo kataloguose (taip pat ir J. Zawadzkio 
knygynas lietuviškuose kataloguose) skelbė, deja, neišsamius 
lietuviškų atvirukų sąrašus1.

Apie 1904–1918 metais išleistus lietuviškus atvirukus rašė 
ir pirmasis juos susistemino kolekcininkas, teisininkas, žymus 
visuomenės veikėjas Zigmas Toliušis (1889–1971)2. To paties 
laikotarpio leidinių kontrolinį sąrašą3, papildytą atvirukais su 
lietuviškais užrašais, 1977 metais parengė Lietuvos knygų rū-
mai (dabar Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografijos 
apskaitos skyrius), tęsiantys toliau šį darbą. Vėlesnio laikotarpio 
lietuviškus atvirukus sistemino ir registravo bibliografas, vertė-
jas Stasys Tomonis (1915–1992). 

Renkant duomenis apie XX amžiaus pradžios atvirukų leidy-
bą, naudotasi istorikų ir knygotyrininkų darbais. Marijos ir Jur-
gio Šlapelių knygyno veiklą tyrinėjęs profesorius Vladas Žukas4, 
pateikdamas išsamias šaltinių nuorodas, apžvelgė ir šio knygyno 
atvirukų leidybą bei knygyno ryšius su kitais Vilniaus ir Lenki-
jos atvirukų leidėjais. Daug duomenų apie atvirukus leidusius 
to meto spaustuvininkus paskelbė Vytautas Merkys5. Žinių apie 
Vilniaus fotoateljė, knygynų bei rašymo reikmenų parduotuvių, 
atvirukų urmo sandėlių steigimąsi, adresus, savininkus rasta 

1 „Vilniaus žinių“ knygyno katalogas, Vilnius, 1905; „Vilniaus žinių“ Petro Vileišio 
knygyno katalogas, Vilnius, 1906; Trečiasai „Vilniaus žinių“ knygyno katalogas, 
Vilnius, 1907; „Vilniaus žinių“ knygyno katalogas 1910 metams, Vilnius, 1910; 
M. Piaseckaitės-Šlapelienės ir E. Brazaitytės „Lietuvių knygyno“ katalogas, Vilnius, 
1906; M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygyno katalogas, Vilnius, 1910; M. Piaseckaitės-
Šlapelienės knygyno 1910 metų katalogo priedas, Vilnius, 1913; Katalogas cenzūros 
leistų lietuviškų knygų, gaunamų lietuviškame knygyne „Lietuva“, Vilnius, 1906; 
Priedas prie katalogo lietuviškų knygų, gaunamų lietuviškame knygyne „Lietuva“, 
Vilnius, 1907; Kataliogas lietuviškų knygų, paveikslų, paveikslėlių, pasveikinimų ir 
popieros laiškų, gaunamų Juozapo Zavadzkio knygyne, Vilnius, 1906. 

2 LNB, f. 66–47; VUB, f. 87–21; Dainius Junevičius, Zigmas Toliušis ir jo lietuviškų 
iliustruotų atvirukų istorijos studija, Knygotyra, nr. 23 (30), Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 1996, p. 115–126.

3 Knygos lietuvių kalba 1905–1917. Kontrolinis sąrašas II: Smulkieji spaudiniai. Gai-
dos. Vaizduojamojo meno spaudiniai. Žemėlapiai, Vilnius, 1977, p. 230–282.

4 Vladas Žukas, Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas Vilniuje, Vilnius: Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, 2000; Vladas Žukas, Marijos ir Jurgio Šlapelių ar-
chyvas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

5 Vytautas Merkys, Lietuvos poligrafijos įmonės 1795–1915 m., Iš Lietuvos kultūros 
istorijos, t. 7: Spauda ir spaustuvės, Vilnius: Mintis, 1972, p. 142–249.
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Lietuvos valstybės istorijos archyvo Spaustuvių, litografijų, pa-
našių įmonių ir knygynų inspektoriaus6 bei Vilniaus civilinio 
gubernatoriaus kanceliarijos fonduose7. Duomenų apie smulkių 
parduotuvėlių steigimąsi, patalpas, apyvartą ir pajamas aptikta 
ir kituose to paties archyvo fonduose8. Papildomų duomenų 
gausu informaciniuose to meto leidiniuose ir žinynuose, leidi-
nių ir knygynų reklaminiuose prospektuose, specializuotuose 
proginiuose leidiniuose, išspausdintuose Vilniaus miesto dūmos 
posėdžių protokoluose ir ataskaitose, perio dinėje spaudoje ir la-
bai populiariuose to meto vadovuose po Vilnių. Identifikuojant 
atvirukuose vaizduojamus objektus ir ieškant istorinių duomenų 
apie juos remtasi Vilniaus miesto istorijos ir architektūros sąva-
dais, dailės ir architektūros istorijos tyrinėtojų Vlado Drėmos, 
Nijolės Lukšionytės-Tolvaišienės ir kitų darbais9.

Pastaraisiais metais išleista nemaža specializuotų XX am-
žiaus pradžios lietuviškų atvirukų, kai kurių Lietuvos miestų 
teminių ir atskirų leidėjų bei knygynų katalogų10.

Naujojo katalogo pagrindu tapo 2005 metais išleistasis kata-
logas. Naujai peržiūrėtas Lietuvos nacionalinio muziejaus atvi-
rukų rinkinys su per 13 metų sukauptais papildymais (A. Miš-
kinio kolekcijos 2012 metų dovana ir kiti dovanojimai) bei 
Dainiaus Raupelio visa apimanti kolekcija. Rengiant šį katalogą 
nuoširdžiai talkino Tomas Navikas, retų leidinių pasiūlė Linas 
Balčiūnas, Vygintas Bubnys, Darius Kubilas, Algirdas Petraitis, 
Aleksandras Samoilovas.

Tikimės, kad šis atnaujintas, patikslintas ir papildytas kata-
logas taps naudojamu šaltiniu mūsų krašto kultūros, istorijos 
studijoms, o plačiajai visuomenei ir kiekvienam senojo Vilniaus 
mylėtojui bus maloni pažintis su XIX amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pradžios miestu.

6 LVIA, f. 600.

7 LVIA, f. 380.

8  LVIA, f. 381, 517, 604, 938. 

9  Vladas Drėma, Dingęs Vilnius, Vilnius: Vaga, 1991; Vladas Drėma, Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782–1901 metais, Vilnius: Mokslas, 
1991; Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Istorizmas ir modernas Vilniaus architektū-
roje, Vilniaus dailės akademijos darbai, nr. 18, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2000; Feliksas Sliesoriūnas, Gedimino aikštė Vilniuje, Vilnius: Lietuvos 
TSR mokslų akademijos Istorijos institutas, 1980; Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė 
XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, 2002.

10  Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas, Kauno atvirukai 1918–1940, Vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001; Aldona Zimnachaitė, Atodangos: Antano 
Petronio gyvenimo ir veiklos apžvalga, Kaunas: Atmintis, 1999; Aldona Zimna-
chaitė, Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas, Kaunas: Atmintis, 2001; 
Aleksandras Kubilas, Klaipėda, Kuršių nerija senuosiuose atvirukuose, Vilnius, 
1999; Aleksandras Kubilas, Vilniaus šventovės senuosiuose atvirukuose, Vilnius, 
2003; Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 
2006; Senasis Panevėžys: Henriko Grinevičiaus atvirukų ir fotografijų kolekcija, 
Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2015. 



Atvirukų leidybos apžvalga

XIX amžiaus antrojoje pusėje, plečiantis tarptau-
tiniams prekybiniams ryšiams ir didėjant žmonių migracijai, 
beveik vienu metu skirtingose šalyse kaip alternatyva uždara-
jam laiškui voke buvo pasiūlyta į pašto apyvartą įvesti naują – 
atvirąją – ryšio priemonę, kuri taupytų korespondento laiką 
ir pinigus. Pirmasis tokios korespondencijos perdavimo prie-
monės projektą 1865 metų lapkričio 30 dieną pateikė Prūsijos 
generalinis pašto viršininkas Heinrichas von Stephanas. Vo-
kietijos pašto sąjungų V konferencijoje jis pasiūlė pašto lapelį 
(Postblatt) – storo popieriaus voko dydžio lapelį, kurio vienoje 
pusėje galima rašyti adresą, o kitoje – pranešimą. Konferencija 
net nesvarstė pasiūlymo, pavadinusi jį neetišku ir pateiktu ne 
laiku; tačiau pagrindinė priežastis galėjo būti ta, kad projekto 
autorius nepasiūlė mažesnės kainos. Po kelerių metų – 1869 
metų sausio 26 dieną – Vienos karo akademijos profesorius 
Emanuelis Herrmannas laikraštyje Neue Freie Presse paskelbė 
straipsnį apie pašto kortelę (Postkarte), siūlydamas pašto žiny-
bai išleisti voko dydį atitinkantį paprastą pigų blanką, perpus 
sumažinti jo kainą ir iki 20 apriboti rašomų žodžių skaičių. Šį 
kartą pasiūlymas pasirodė pačiu laiku.

1869 metų spalio 1 dieną Austrijos-Vengrijos pašto žinyba 
Vienoje išleido pirmąją korespondencijos kortelę. Ji buvo 83 × 
123 mm dydžio, su dviejų kreicerių vertės gelsvos spalvos pašto 
ženklu, skirtu imperatoriui Pranciškui Juozapui I; paraštės pa-
puoštos dvigubu ornamentu, viršuje puslankiu atspausdintas už-
rašas Correspondenz-Karte, po juo – herbas, o žemiau nubrėžtos 
trys horizontalios linijos su žodžiais An (kam) ir in (kur); kitoje 
kortelės pusėje – vietą laiškui nurodantis užrašas ir pastaba, jog 
pašto tarnyba neatsako už laiško turinį. Pirmosios kortelės buvo 
su vokiškais užrašais. Tų pačių metų lapkritį išleistos kortelės su 
užrašais vengrų kalba (Lovelezési lap.), o gruodžio mėnesį – su 

užrašais kitomis Austrijos-Vengrijos imperijos tautų kalbomis 
(greta vokiečių kalbos). Taigi 1869 metų spalio 1 dieną išleista 
minėta pirmoji ženklinė neiliustruota paš to kortelė davė pradžią 
atvirlaiškiui, arba atvirukui1.

1870 metais pasirodė pirmieji iliustruoti atvirlaiškiai. Iki 
šiol tebesiginčijama, kas sukūrė pirmąjį, o leidėjai kartais net 
įtariami falsifikavimu. Prancūzijos–Prūsijos karo metu, 1870 
metų liepos 16 dieną knygų prekiautojas Augustas Schwartzas iš 
Oldenburgo išleido atvirlaiškį su mažu piešiniu, vaizduojančiu 
artileristą prie patrankos2; rugsėjo 30 dieną pasirodė prancūzų 
pašto kortelė siųsti oro balionu su užrašu PAR BALLON NON 
MONTÉ ir Prancūzijos Respublikos simbolika; lapkričio mėne-
sio pabaigoje Bretanėje knygų prekiautojas Léonas Besnardeau 
išleido atvirlaiškius su litografiniais piešiniais, vaizduojančiais į 
stirtas sustatytus ginklus; įdomus tų pačių metų pabaigoje serbo 
Petro Manojlovičiaus iš Vienos išsiųstas atvir laiškis su piešiniu, 
perteikiančiu nacionalinio išsivadavimo ir nepriklausomybės 
siekius3. Įvairioje filokartinėje literatūroje yra nurodomos da-
tos pirmųjų atvirukų su vietovių vaizdais, su dailės kūrinių re-
produkcijomis, pirmųjų proginių, sveikinimo, humoristinių ir 
kitų atvirukų.

Naujoji ryšio priemonė greitai paplito įvairiose šalyse. Nuo 
1870 metų buvo įvesta Vokietijoje, Liuksemburge, Belgijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje; 1871 metais – Danijoje, Olandijoje, Švei-
carijoje, Suomijoje; 1872 metais – Švedijoje, Norvegijoje; 1873 
metais – Prancūzijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Serbijoje, JAV ir 
Čilėje, 1874 metais – Italijoje4. Vokietijoje ją pavadino Postkarte, 
Prancūzijoje – Carte Postale, angliškai kalbančiose šalyse – Post 
Card, Rusijoje – Открытое письмо.

Iš pradžių atvirlaiškiai galiojo tik toje šalyje ar krašte, kur jie 
buvo išleisti. 1874 metų rugsėjo 15 dieną Berne įvyko pirmasis 

1 Atviruko sąvoka apibūdinama: Lietuvių enciklopedija, t. 2, Kaunas: Spaudos fon-
das, 1934, p. 30; Lietuvių enciklopedija, t. 1, Bostonas: Lietuvių enciklopedijų lei-
dykla, 1953, p. 383; Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius: Mokslas, 1976, 
p. 438; Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų leidy-
kla, 1985, p. 122–123; Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas, sąs. 2, 
Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 1991, p. 12–13; Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1993, p. 61; Tarptautinė pašto tarnyba: Žinynas 
lietuvių, prancūzų, anglų, esperanto, rusų ir vokiečių kalbomis, sudarė Algimantas 
Piliponis, Vilnius: Lietuvos paštas, 1996, p. 27; Knygotyra: enciklopedinis žodynas, 
Vilnius: Alma littera, 1997, p. 30–31; Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės aka-
demijos leidykla, 1999, p. 47; Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, Vilnius: Mokslo 

ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 177–178; Lietuvos Respublikos pašto 
įstatymas, priimtas 1999 m. balandžio 15 d., Valstybės žinios, 1999 balandžio 23, 
nr. 36-1070.

2  Yra versija, jog 1896 m. pats A. Schwartzas prisipažino atviruką išleidęs 1875 m., 
žr. Irena Zaucha, Geneza i historia karty pocztowej. Problemy prawne i technicz-
ne, Aksjosemiotyka karty pocztowej, Wrocław, 1993, s. 62–75. Nurodomas infor-
macijos šaltinis: H. Leclerc, Ansichten über Ansichtskarten, Archiv für deutsche 
Postgeschichte, 1986, H. 2, S. 5–65. 

3  М. С. Забочень, Филокартия, Москва: Связь, 1973, с. 29–33.

4  Ten pat, p. 25–26.



Korespondencijos kortelė su 1876 metų kovo 23 dienos pašto antspaudu 
Austrijos-Vengrijos imperija. 1870 m.
94 × 134 mm 
LNM

Korespondencijos kortelė su 1872 metų liepos 10 dienos pašto antspaudu
Belgijos karalystė. Apie 1870 m.
91 × 134 mm 
LNM

Pasaulinis pašto kongresas, į kurį susirinkę 22-iejų Europos ir 
Amerikos šalių atstovai aptarė pašto tarptautinio bendradar-
biavimo klausimus ir įsteigė Visuotinę pašto sąjungą (Union 
Générale des Postes), vėliau pavadintą Pasauline pašto sąjunga 
(Union Postale Universelle). 1874 metų spalio 9 dieną šalys pa-
sirašė Visuotinę pašto konvenciją, kuri pradėjo veikti nuo 1875 
metų liepos 1 dienos. Pasirašyti dokumentai suvienodino pašto 
tarifus (įkainius ir rinkliavas), panaikino tranzito apribojimus, 
taigi palengvino tranzitinio pašto persiuntimą; atvirlaiškis buvo 
pripažintas tarptautine ryšio priemone su perpus mažesne nei 
laiško kaina. Priimtas bendras 90 × 140 mm atviruko standartas. 
Nuo 1878 metų ant atvirukų greta užrašų kalba tos šalies, kurio-
je jie leidžiami, buvo privalomi atitinkami prancūziški užrašai, 
paliudijantys priklausomybę Pasaulinei pašto sąjungai – UNION 
POSTALE UNIVERSELLE ir nusakantys ryšio priemonės pava-
dinimą – CARTE POSTALE.

Sparčiai tobulėjanti poligrafijos pramonė ir fotografijos tech-
nika atvėrė platesnes galimybes iliustruotų atvirukų gamybai: 
jie buvo leidžiami su įvairiausiomis iliustracijomis – dailės kū-
rinių reprodukcijomis, miestų ir vietovių vaizdais, istorijos ir 
visuomenės veikėjų, aktorių portretais, proginiais sveikinimais. 
Juose atsispindėjo visos gyvenimo sritys. Dailininkai specia-
liai jiems kūrė piešinius, propaguodami naujas dailės kryptis, 5 Н. Тагрин, Мир в открытке, Москва: Изобразительное искусство, 1978, с. 33.

iliustruodavo grožinės literatūros kūrinius, pateikdavo atskirus 
ciklus, net teminius albumus. Neretai pats atvirukas tapdavo 
dailės kūriniu. Populiariausi buvo vietovių vaizdai. Pradėtos ga-
minti stereoskopinės fotografijos ir atvirukai (dviejų identiškų 
vaizdų pora), į kuriuos žiūrint pro specialų prietaisą stereo skopą 
patiriama erdvinio vaizdo iliuzija. Atskiros Vokietijos, Angli-
jos ir Švedijos firmos specializavosi konkrečių šalių atvirukų 
leidyboje. Europos šalių patirtis liudijo, kad naujoji ryšio prie-
monė ypač populiari, o prekyba atviraisiais laiškais ir jų leidy-
ba – pelningas verslas. Visuotinės pašto sąjungos duomenimis, 
1875 metais buvo išsiųsta per 231 milijonas atvirlaiškių, 1878 
metais vien Europoje buvo išleista 342 milijonai atvirukų5. XIX 
amžiaus pabaigoje tapo populiaru juos kolekcionuoti, rengti eks-
pozicijas įvairiose tarptautinėse ir pasaulinėse parodose (1897 m. 
surengta Venecijoje, 1899 m. Nicoje, 1900 m. Paryžiuje), leisti 
specializuotus žurnalus ir katalogus.

Pirmieji neženklinti atvirlaiškiai (открытое письмо) Ru-
sijoje, į kurios sudėtį 1795 metais pateko Lietuva su Vilniumi, 
pasirodė 1871 metų pabaigoje, o apyvartoje įsigaliojo nuo 1872 
metų pradžios; ženkliniai – nuo 1872 metų gegužės 1 dienos. 
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6  Pašto ir telegrafo taisyklės leidinyje: Адресная и справочная книга „Газетный 
миръ“, редакторъ-издатель И. В. Вольфсонъ, С.-Петербургъ, 1912, ч. IX, с. 106, 
107, 116. Pagal: Виленскiй календарь на 1900 годъ, Вильна, 1900, с. 90–91; Ka-
lendarz Wileński informacyjny na 1909 rok, Wilno, 1909, s. 18.

7  Seniausius rusiškus atvirukus rado kolekcininkai: maskvietis M. Zabočenas su 
1895 02 14 pašto antspaudu, rygietis O. Cinkas – su 1894 08 09, maskvietis E. Vit-
kovskis – su 1883 02 29 pašto antspaudu, žr. С. Самуйликович, Петербург-Пе-
троград-Ленинград: Введение к историко-библиографическому описанию, 
Ленинград: Наука, 1985, с. 5.

8  Русский город на почтовой открытке конца XIX – начала XX века, соста-
вители М. С. Забочень, М. А. Блинов, Москва: Русская книга–Калининград: 
ГИПП Янтарный сказ, 1997, с. 6–7.

Iliustruoto popieriaus laiškams fragmentas
Leidėja Klara Rio. Vilnius, XIX a. pab.
Popierius 210 (?) × 140 mm, iliustracija 58 × 120 mm
LNM

Kas keleri metai į apyvartą išleidžiami įvairių rūšių naujo pa-
vidalo atvirlaiškiai skyrėsi nominalu, spalva, dydžiu ir paskir-
timi. Juos spausdino Valstybinė vertybinių popierių spaustuvė 
(Экспедицiя заготовленiя государственныхъ бумагъ), kurios 
monopolija buvo panaikinta 1894 metų spalio 19 dieną, Rusijos 
vidaus reikalų ministrui išleidus nutarimą, leidžiantį ir nevals-
tybinėms įmonėms gaminti atviruosius laiškus. Jie privalėjo 
atitikti valstybinių žinybų leidžiamų blankų popieriaus storį, 
formatą ir spalvą, o adreso pusėje – turėti tuos pačius užrašus; 
draudžiama buvo spausdinti pašto ženklą ir valstybės herbą. 
Iliustracijos galėjo būti abiejose pusėse, tačiau negalėjo užim-
ti adreso ir pašto ženklo vietos. Adresą buvo privaloma rašyti 
rašalu rusų kalba arba kalba tos valstybės, į kurią atvirlaiškis 
siunčiamas; laiško tekstą leista rašyti rašalu ir pieštuku įvairio-
mis kalbomis, net užšifruoti. Atvirlaiškių, kurių turinys ar vaiz-
das neatitiko cenzoriaus apibrėžtų reikalavimų, pašto žinybos 
nepriimdavo arba tokios korespondencijos gavėjui tekdavo su-
mokėti dvigubą persiuntimo mokestį (tuo metu atvirojo laiško 
persiuntimo kaina buvo 3 kapeikos, o uždarojo – 7 kapeikos)6. 
1894 metų pabaigoje Rusijos imperijoje jau buvo pradėti leisti 
iliustruoti atvirlaiškiai. Rusijos filokartistai iki šiol tęsia seniau-
siųjų paieškas. Pirmaisiais ilgą laiką buvo laikomi spalvotosios 
litografijos būdu atspausdinti atvirukai su Maskvos vaizdais (yra 
žinomas 1895 metų lapkričio 18 dienos cenzūros leidimas), su 
Rygos vaizdu (pažymėtas 1895 metų vasario 14 dienos pašto 
antspaudu; vėliau rastas su 1894 metų rugpjūčio 9 dienos paš-
to antspaudu – pastarasis išleistas keliais mėnesiais anksčiau už 
vidaus reikalų ministro potvarkį); literatūroje minimas ir rekla-
minis Maskvos alaus daryklos atvirukas su 1883 metų vasario 
29 dienos pašto antspaudu7 bei 1894 metų rugpjūčio 17 dienos8 
atvirlaiškis su Piarnu vaizdu. Ant daugelio jų adreso pusėje yra 

Atvirlaiškis su 1887 metų sausio 25 dienos pašto antspaudu
Rusijos imperija. 1886 m.
100 × 153 mm
LNM
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Vienas pirmųjų Vilniaus atvirukų
Leidėjas Leizerio Arkino rašymo reikmenų parduotuvė. 
Vilnius, apie 1895 m. 
90 × 140 mm
VUB

Rusijos imperijos herbas, todėl galima manyti, kad iki minėto 
1894 metų spalio 19 dienos potvarkio privatūs leidėjai, norėda-
mi išleisti atviruką ir nepažeisti įstatymų, pirkdavo pašto žinybų 
leidžiamus neženklintus atvirlaiškius su valstybės herbu ir ant 
jų spausdindavo norimus vaizdus9.

Pirmieji Vilniaus vaizdų atvirukai galėjo būti išleisti tuoj po 
1894 metų nutarimo. Seniausiais ilgą laiką buvo laikomi keturi 
spalvotosios litografijos būdu atspausdinti atvirukai su įkompo-
nuotu į vaizdą miesto herbu ir Rusijos imperijos vėliava: viena-
me iš piešinių vaizduojamas senasis medinis Žaliasis tiltas per 
Nerį ties Šnipiškėmis (tiltas perstatytas 1893–1894 metais). Kol 
kas seniausias žinomas šios serijos atvirukas yra su 1898 metų 
sausio 22 dienos pašto antspaudu10. Ieškant ap skritai anksty-
viausiųjų atvirukų, dėmesį patraukė Trakų istorijos muziejuje11, 
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje12, Dainiaus 
Raupelio ir Aleksandro Samoilovo rinkiniuose saugomi penki 
atvirukai su skirtingais vaizdais, kuriuos išleido Leizerio Arkino 
rašymo reikmenų parduotuvė Vilniuje. Vienas atspausdintas ant 
melsvo, o kiti keturi – ant balto popieriaus, adreso pusės kairia-
jame viršutiniame kampe pavaizduotas Rusijos imperijos her-
bas lygiai toks pat, koks buvo ant valstybinių žinybų leidžiamų 
pašto kortelių blankų. Savo išvaizda jie primena jau aptartus 
seniausiais laikomus rusiškus atvirukus, o tai leidžia spėti, jog 
jie atspausdinti ant pašto žinybos išleistų blankų ir galėtų būti 
ankstyviausieji Vilniuje išleisti atvirukai, nors ir neturi tai pa-
tvirtinančių pašto žymų.

Seniausiuose Wacławo Makowskio knygyno kataloguose 
(pradėtuose leisti 1893 metais) nepavyko aptikti užuominų apie 
atvirukus, nors 1896 metų kataloge, parengtame spaudai 1895 
metų pabaigoje (yra 1895 metų lapkričio 11 dienos cenzūros 
leidimas), įdėtas skelbimas apie mieste pasirodžiusią naujie-
ną – popierių laiškams su Vilniaus miesto vaizdais13. Šiuo metu 

9  Tokia yra Rygos kolekcininko Viačeslavo Telešo versija, žr. Петербург–Петро-
град–Ленинград, 1985, с. 5.

10  Dainiaus Raupelio nuosavybė.

11  TIM AT 1379.

12  VUB, f. 119, b. 446–2.

13  W. Makowski, Cataloque – tarif jaurnaux, revues et publications periodiques en 
vente dans la librarie et magazin de musique, Вильна, 1896. Skelbime rašoma apie 
fotografijų reprodukcijų iliustracijas; popierius laiškams su litografiniais Vilniaus 
vaizdais buvo gaminamas jau XIX a. pradžioje.
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turimais duomenimis, seniausi žinomi atvirukai yra pažymėti 
1897 metų pašto antspaudais: Lietuvos literatūros ir meno ar-
chyve saugomas Salut de Vilna. Montagne de château (Pasvei-
kinimas iš Vilniaus. Pilies kalnas) su 1897 metų lapkričio 27 
dienos antspaudu14, Algimanto Miškinio rinkinyje esantis VIL-
NA. CATHÉDRALE CATHOLIQUE. EGLISES DE ST. ANNE ET 
DES BERNARDINS. PARTIE SUD OUEST. (Katedra. Šv. Onos 
ir Bernardinų bažnyčios. Pietvakarinė miesto dalis) pažymėtas 
1897 metų gruodžio 24 dienos antspaudu, Aleksandro Kubilo 
rinkinyje – Montagne de château (Pilies kalnas) su 1897 metų 
gruodžio 21 dienos antspaudu. 

Prieš pasirodant atvirukams su Vilniaus vaizdais, buvo par-
davinėjamos miesto vaizdų fotografijos ant kieto kartono, al-
bumėliai su miesto vaizdų litografijomis arba fotografijomis – 
su 10, 12 arba 25 vaizdais įklijuotoje sulankstomoje juostoje, 
vadinamoje leporello. 1894 metais (1894 metų vasario 5 dienos 
cenzūros leidimas) Jόzefo Zawadzkio knygynas išleido albumė-
lius – Souvenir de Vilna I ir Souvenir de Vilna II: raudonuose 
dermatino viršeliuose įspausti bronziniai užrašai apipinti au-
galiniu ornamentu, į vieno vidų įklijuota juosta su 12, į kito – 
su 25 litografiniais vaizdais. Abiejuose tie patys vaizdai, kurių 
litografijas spausdino Louiso Glaserio įmonė Leipcige (Louis 
Glaser, Kunstanstalt Leipzig). Jais prekiauti pradėjo jau gegužės 
mėnesio pabaigoje: mažesnysis kainavo 90 kapeikų, didesnysis – 
1 rublį 50 kapeikų15. Šis knygynas dar yra išleidęs albumėlį Salut 
de Vilna su kitokiu – žalios spalvos aplankalu, kurį atspausdino 
spaustuvė Bottcher & Bougarts Leipcige. Apie 1895 metus, re-
klamuodami savo įmones, panašius albumėlius išleido didelių 
Vilniaus prekybos namų Didžiojoje gatvėje 82 (dabar 28) savi-
ninkas Leiba Zalkindas – Salut de Vilna ir galanterijos parduo-
tuvės bei pirštinių ir kaklaraiščių fabriko Didžiojoje gatvėje 30 
(dabar Pilies g. 26) savininkas Emilis Hegentas – Vues de Vilna. 
Pastarojo albumėlio viršelio vidinėje pusėje vaizduojama par-
duotuvės vitrina ir virš jos esančios antro aukšto tarp langių 
skulptūros, sukurtos atliekant namo kapitalinį remontą 1895 
metais. Visiems minėtiems albumėliams panaudotos tos pačios 
pagal Alberto Swieykowskio, J. Czechowicziaus ir kitų Vilniaus 

14  LLMA, f. 273, ap. 1, b. 110, l. 66.

15  Виленскiй вестникъ, 29 мая 1894, № 114.

Albumėlis Souvenir de Vilna II
Leidėjas Józefo Zawadzkio knygynas. Vilnius, 1894 m.
104 × 145 mm 
LNM, LLMA (viršelis)
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fotografų fotografijas atspausdintos litografijos; jų dydis be-
veik toks pat kaip ir atvirukų – 92 × 134 arba 84 × 122 mm. 
1894 metais Vilniuje chromolitografiją atidarė raižytojas ir 
braižytojas Chanonas Laskovas, kurio darbai 1895, 1897, 1899 
ir 1902 metais žemės ūkio ir amatų parodose Vilniuje buvo 
apdovanoti medaliais. Jau pirmaisiais veiklos metais paro-
doje už eskizus ir raižinius įmonė gavo sidabro medalį bei 
pelnė litografijų savininkų pagyrimus16. Labai tikėtina, kad 
tais metais Laskovas raižė vaizdų klišes seniausiems Vilniaus 
albumėliams: analogiški vaizdai buvo įkomponuoti įmonės 
spalvotame reklaminiame lape17. Panašų, tik šiek tiek dides-
nio formato (107 × 157 mm) albumėlį Souvenir de Vilna su 12 
reprodukuotų miesto vaizdų fotografijų apie 1897 metus iš-
leido Klara Rio su A. Sala Berlyne (A. Sala, Berlin S. W.). XIX 
amžiaus pabaigoje panašų Vilniaus vaizdų albumėlį turėjo bū-
ti išleidusi žinoma Rygos fotoateljė ir leidykla Hebernsperger 
& Co (Photographie & Verlag von Hebernsperger & Co, Riga; 
Фот. Зав. Гебернспергеръ), kadangi Rygos vaizdų albumėlio 
Souvenir de Riga viršelyje tarp išleistų Rusijos imperijos miestų 
vaizdų albumėlių įrašytas ir Vilnius18.

Albumėlis Vues de Vilna
Leidėjas Emilis Hegentas. Vilnius, apie 1895 m.
92 × 129 mm
LNM

16  LMAVB, f. 9–3365, l. 88, 119 (firminis blankas).

17  LMAVB, f. 9–3365, l. 25.

18  LNM Fp 4225–4235.



14 V i l n i a u s  v a i z d ų  a t v i r u k a i .  1 8 9 7 – 1 9 1 5

Pilies gatvė ties Šv. Jonų bažnyčia
Fotografas nežinomas. 1899 m. 
Antrame name veikė Mejerio Grodzenskio spaustuvėlė 
ir Esteros Grodzenskos rašymo reikmenų parduotuvė. 
LNM

VILNIAUS AT VIRUKŲ LEIDYB OS SĄLYGOS 
XIX amžiaus pabaigoje Vilnius tapo vienu iš didesnių Rusi-

jos imperijos europinės dalies miestų. Įtakos tam turėjo 1858–
1862 metais nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva, 
sujungęs Vakarų ir Rytų Europą ir sudaręs palankias sąlygas 
greitesniems pramonės, prekybos bei kultūros mainams. XIX 
amžiaus pabaigoje Vilniuje ir jo apylinkėse jau veikė 20 fabri-
kų: dujų (nuo 1863 metų), metalo (E. Poselio, P. Cimermano, 
A. Tiškevičiaus, P. Vileišio ir kt.), kūrėsi įvairių pramonės šakų– 
medienos, tabako, odos, muilo, vaško perdirbimo ir gamybos 
įmonės, alaus daryklos (V. Šopeno, I. Lipskio), šokolado ir sal-
dainių fabrikai (I. Bunimovičiaus), sparčiai steigėsi trikotažo 
įmonės ir siuvyklos, įvairios amatininkų dirbtuvėlės. 1837 me-
tais pradėjo veikti Pilies bokšte įrengta optinio telegrafo stotis, 
nuo 1864 metų buvo naudojamas dujinis gatvių apšvietimas, 
nuo 1893 metų kursavo arklių traukiamas tramvajus, 1896 me-
tais atidaryta telefono stotis, 1903 metais pradėjo veikti cen-
trinė miesto elektrinė. Pagal miesto plėtros planus (paskutinis 
parengtas 1875 metais) vyko statybos Šv. Georgijaus (Šv. Jurgio, 
dabar Gedimino) prospekte, Naujamiestyje, Poguliankos (dabar 
J. Basanavičiaus g.), Lukiškių ir Naujojo Pasaulio (Naujininkų) 
priemiesčiuose. Buvo statomi nauji administraciniai, pramoni-
niai ir gyvenamieji pastatai, formuojamos naujos ir pertvarko-
mos senos miesto gatvės, keičiamas grindinys, tvarkomos upių 

Zalkindų parduotuvės Didžiojoje gatvėje 82 (dabar 28) vaizdas 
Iš Leibos Zalkindo albumėlio Salut de Vilna, išleisto apie 1895 m.
AK
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Pilies gatvė ir Šv. Jonų bažnyčia 
Fotografas nežinomas. 1899 m.
LNM

krantinės ir statomi nauji tiltai (1882 metais Paplaujos, 1893 
metais Pilies ir 1901 metais Užupio tiltai per Vilnią, 1894-aisiais 
Žaliasis tiltas ties Šnipiškėmis ir 1907-aisiais Žvėryno tiltas per 
Nerį). XIX amžiaus pabaigoje miestas užėmė per 8,5 kvadratinio 
kilometro plotą, jame buvo 86 gatvės, 52 skersgatviai, 19 aikščių, 
8 priemiesčiai19. 1901 metų pabaigoje Žvėrynas buvo prijungtas 
prie miesto, Naujosios Vilnios geležinkelio stotis 1904 metais 
gavo miesto teises. Greitai augo gyventojų skaičius, kuris stebi-
no net miesto valdžią – pagal jos apskaičiavimus, 1903 metais 
galėjo būti arti 200 tūkstančių žmonių20. Visuotinio gyventojų 
surašymo duomenimis, 1897 metais buvo 154 532, 1904 metais – 
167 989 gyventojai. Apie XIX amžiaus pabaigoje suklestėjusią 
prekybą liudija sparčiai didėjantis įvairių krautuvėlių skaičius. 
Jos kūrėsi pagrindinėse miesto gatvėse, amžiaus pabaigoje jų 
buvo apie 500021.

Vilnius nuo seno garsėjo kaip popieriaus ir poligrafijos, kny-
gų leidybos ir prekybos centras. Miesto apylinkėse veikė trys 
dideli popieriaus fabrikai – Naujųjų Verkių, Kučkuriškių ir Nau-
josios Vilnios. Jie gamino spaustuvinį, rašomąjį, spalvotąjį, vy-
niojamąjį popierių, tapetus, Naujųjų Verkių fabrikas – dar ir 
albumus, vokus22, tačiau gaminamo popieriaus kokybė neatiti-
ko atvirukų leidybai keliamų reikalavimų. Minėtų fabrikų pro-
dukcija buvo vežama į Rusijos gilumą, o vietinės parduotuvės 
prekiavo iš Suomijos ir Rusijos atvežtu rašomuoju popieriumi.

Ypač suaktyvėjusį įvairaus pobūdžio spaudos įmonių steigi-
mąsi XIX amžiaus pabaigoje mini Vilniaus spaustuvių, litogra-
fijų ir panašių įmonių bei knygynų inspektorius, pabrėžęs, kad 
per 14 metų (1886–1900) jų padaugėjo dvigubai23. Kai kurio 
profilio įmonių (tarp jų ir spaustuvių) skaičius buvo ribojamas, 
atsižvelgiant į miesto poreikius ir į spaudos inspektoriaus pas-
tabas apie jau esantį pakankamą tokių įmonių skaičių. Tačiau 
išduodant verslo leidimus, rašymo reikmenų ir rašomojo po-
pieriaus parduotuvių savininkams tokie apribojimai nebuvo 

19  Виленскiй вестникъ, 12 января 1895, № 9.

20  Журналы Виленской городской думы за первое полугодiе 1903 года, Вильна, 
1904, с. 166.

21  Juozas Jurginis, Vytautas Merkys, Adolfas Tautavičius, Vilniaus miesto istorija nuo 
seniausių laikų iki Spalio revoliucijos, Vilnius: Mintis, 1968, p. 281.

22  Адресная и справочная книга „Газетный миръ“, редакторъ-издатель 
И. В. Вольфсон, С.-Петербургъ, 1912, ч. VII, c. 217.

23  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 164, l. 182.
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24  Lietuviškoji knyga: istorijos metmenys, Vilnius: Vilspa, 1996, p. 133 (p. 154: 
1905 m. – 44, 1910 m. – 56, 1913 m. – 61 spaustuvė).

25  Vyriausiosios spaudos valdybos aplinkraštis nr. 2741 (1896 04 26), žr. LVIA, f. 600, 
ap. 1, b. 120, l. 27.

26  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 106, l. 8.

taikomi – atsižvelgiama tik į savininko lojalumą (aišku, pasiti-
kėjimas ir pirmenybė buvo teikiama aukštesniojo luomo atsto-
vams). 1900 metais Vilniuje veikė 33 spaustuvės24, bet dėl suvar-
žymų ir spaudos įrangos stokos (uždraudus spaudą lietuviškais 
rašmenimis, neleista turėti lotyniško šrifto ir įsigyti naujausių 
įrengimų) jos daugiausia gaudavo leidimus smulkiems darbams: 
spausdinti skelbimus, plakatus, kainininkus, sąskaitas, kontorų 
knygas, ataskaitas, etiketes, kanceliarinius blankus, katalogus, 
užrašus ant vokų, maišų ir vyniojamojo popieriaus, vizitines ir 
vestuvines korteles, sąsiuvinių viršelius, kvietimus, firminius 
ir žinybinius blankus bei atvirlaiškius su firmų ženklais arba 
vinjetėmis pagal verslininkų, knygynų, redakcijų ar dailininkų 
užsakymus, kuriems nereikėjo specialaus leidimo. Šie gaminiai 
nepasižymėjo apipavidalinimo įvairove, nes litografinius akme-
nis ir šriftą parsisiųsdindavo iš tų pačių Sankt Peterburgo, Ber-
lyno ir Varšuvos įmonių (G. Bertoldo, O. Lemano, V. Velmano, 
J. Fajanso). Atvirukai turėjo atrodyti puošniai, todėl pirmiesiems 
Vilniaus atvirukams spausdinti buvo pasirenkamos Vokietijos 
poligrafijos įmonės.

Spaudos įmonių steigimą, veiklą, leidimų įsigijimo tvarką, 
spaudos gaminių platinimą ir prekybą, taip pat ir atvirukų lei-
dybą bei prekybą reglamentavo Rusijoje 1890 metais išleistas 
Cenzūros ir spaudos statutas bei vėlesni potvarkiai. Imperatoriš-
koji viešoji biblioteka25 privalėjo gauti visus be išimties leidinius, 
išspausdintus ar litografuotus imperijos teritorijoje. Jeigu šio 
reikalavimo būtų buvę griežtai laikomasi, šiandien būtų daug 
lengviau nustatyti ir surinkti visus to meto leidinius.

Vilniaus spaudos inspektoriaus aplinkraščiuose, siunčiamuo-
se įvairaus profilio spaudos įmonėms, nuolat pakartotinai buvo 
aiškinami tie patys 1890 metų Statuto straipsniai ar jų papildy-
mai, taikomi ir atvirukų leidybai. Spaustuvėms adresuotame 
1895 metų vasario 21 dienos aplinkraštyje nr. 2626, surašytame 
remiantis Vyriausiosios spaudos valdybos paskelbtu vidaus rei-
kalų ministro nutarimu, nurodoma, jog visus leidinio originalus 
su cenzoriaus parašu ir leidimus būtina surišti į knygą ir saugoti 

spaustuvėse bei panašiose įmonėse vienerius metus. 1899 metų 
spalio 20 dieną spaudos inspektorius visiems Vilniaus fotogra-
fijos įmonių savininkams išsiuntinėjo aplinkraštį nr. 16527, siū-
lydamas nuo 1900 metų pradžios užvesti atskirą knygą, kurioje 
būtų sunumeruoti ir surišti po vieną vienetą visi atspausdinti 
portretai, kortelės, paveikslai ir vaizdai, saugotini tik vienerius 
metus. Spaustuvės privalėjo bet kurio spausdinamo leidinio tam 
tikrą vienetų skaičių pateikti vietos cenzūros įstaigai28, o leidi-
mą prekiauti spaudiniais gavusios parduotuvės privalėjo sekti, 
kad ant visų parduodamų leidinių būtų pažymėta spaustuvė29. 
Vilniaus spaudos inspektorius, remdamasis Cenzūros ir spau-
dos statuto 168 straipsniu, 1900 metų spalio 20 dieną išleido 
aplinkraštį nr. 26630, kuriame pabrėžtinai reikalaujama, kad 
spaustuvės ant kiekvieno leidinio (išskyrus vizitines korteles 
ir blankus) egzemplioriaus spausdintų savo adresą ir cenzūros 
leidimo datą. 1902 metų gruodžio 30 dienos aplinkraštyje nr. 
40931, remiantis minėto įstatymo 54 straipsniu, nurodoma, kad 
prieš išleidžiant bet kokį skelbimą privaloma du atspausdinto 
leidinio vienetus pateikti Vilniaus policmeisteriui, be to, spaus-
dinti galima tik gavus raštišką jo leidimą. 1900 metų rugsėjo 30 
dienos aplinkraštyje nr. 257 visiems knygynų savininkams32 nu-
rodyta griežtai laikytis Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos 
aplink raščių nr. 1538 (išleisto 1882 metų balandžio 10 dieną) 
ir nr. 3845 (išleisto 1889 metų rugpjūčio 31 dieną), draudžian-
čių ant kainininkų, kvietimo ir sveikinimo kortelių spausdinti 
pinigų bei kitų valstybinių ženklų vaizdus ir prekiauti tokiais 
leidiniais. 1901 metų balandžio 25 dieną spaustuvėms išplatintas 
naujas aplinkraštis nr. 14133, išsamiai aiškinantis papuošimų ant 
įvairių etikečių panaudojimo tvarką, pagal kurią be specialaus 
cenzūros leidimo galima vaizduoti tik tai, kas atitinka reklamuo-
jamąjį daiktą: aiškinti jo panaudojimą, rašyti rekomendacijas, 

27  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 179, l. 259.

28  Vilniaus spaudos inspektoriaus aplinkraštis nr. 57 (1895 06 08), parengtas remian-
tis 1890 m. Cenzūros ir spaudos statuto 72, 142, 167 straipsniais, žr. LVIA, f. 600, 
ap. 1, b. 106, l. 46.

29  Адресная и справочная книга „Газетный миръ“, редакторъ-издатель 
И. В. Вольфсонъ, С.-Петербургъ, 1912, ч. VII, с. 11, 12.

30  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 176, l. 19.

31  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 164, l. 43–47.

32  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 176, l. 9.

33  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 179, l. 124.
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vaizduoti gamintoją; kitokiems vaizdams ir užrašams būtina 
gauti leidimą bendra tvarka. Kartu primenama, kad griežtai 
draudžiama spausdinti valstybės simboliką ir bet ką, kas galė-
tų būti panašu į valstybinius vertybinius popierius. Medalius 
atspausdinti ant įvairios paskirties spaudinių galima tik gavus 
iš leidinio užsakovo jų turėjimą patvirtinančius dokumentus.

Taip pat buvo sprendžiami ir netiesiogiai su atvirukų leidy-
ba susiję klausimai. Remdamasis 1897 metų sausio 10 dienos 
Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos aplinkraščiu nr. 228 dėl 
fotografavimo karinę reikšmę turinčių objektų, esančių apygar-
dos kariuomenės vado žinioje, Vilniaus spaudos inspektorius 
užklausė ir 1902 metų sausio 23 dieną gavo Vilniaus karinės 
apygardos štabo paaiškinimus34, kad Vilniaus karinėje apygar-
doje draudžiama fotografuoti strateginius objektus – visus ge-
ležinkelius su pastatais ir šalia esančias vietoves, Nemuno upę 
su visais tiltais ir pakrantėmis; buvo leidžiama fotografuoti tik 
tas vietoves, kurios yra toli nuo geležinkelių, o miestuose ir gy-
venvietėse – tik atskirus pastatus, aikštes ir gatves. Specialius 
leidimus buvo gavę nedaugelis fotografų: J. Czechowiczius, bro-
liai Butkovskiai, S. F. Fleury, vėliau – Janas Hermanowiczius35, 
Adomas Daukša, T. Chodźko, Bronislovas Miedzionis, Nikolajus 
Ostankovičius. Jų fotografijas dažnai naudojo Vilniaus ir nevie-
tiniai leidėjai. Iš visų labiausiai išsiskyrė S. F. Fleury, fotografa-
vęs ne tik patį Vilniaus miestą, bet ir jo apylinkes: Markučius, 
Belmontą, Pūčkorius, Kučkuriškes, Naująją Vilnią.

Pagal Cenzūros ir spaudos statuto 420 straipsnį ir jo pa-
pildymus, reguliuojančius mokslo, literatūros, meno ir dailės 
kūrinių autorių teises ir jų įsigijimo tvarką, dailės kūrinių arba 
fotografijų panaudojimas leidybai buvo grindžiamas raštišku 
leidėjo ir autoriaus tarpusavio susitarimu. Leidėjo nupirkta fo-
tografija tapdavo jo nuosavybe ir galėdavo būti naudojama be 
apribojimų (ant kai kurių atvirukų išlikę fotografų įspausti as-
menženkliai). Kaip žinoma, Vilniuje miesto vaizdų fotografijų 
pasiūla buvo gana didelė, todėl XIX amžiaus pabaigoje susidarė 
palankios sąlygos miesto vaizdų atvirukų leidybai.

34  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 183, l. 24–25.

35  Spėjama, kad archyvo įrašuose minimi 1906 m. atvirukai su geležinkelio vaizdais 
buvo išleisti su J. Hermanowicziaus fotografijomis, žr. Dainius Junevičius, 1863–
1904 m. Vilniaus gubernijos fotografai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 3, Vilnius: 
Gervelė, 1997, p. 230–298. 

Žaliasis tiltas ir Šv. Rapolo bažnyčia 
Fotografas Mironas Butkovskis. Apie 1893 m.
65 × 106 mm
AK
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Carinės Rusijos pašto apyvartoje naudojamų atvirlaiškių 
struktūra buvo kiek griežčiau apibrėžta negu Europoje ir turėjo 
savitų bruožų. Pašto žinybos leidžiamų seniausių pašto kortelių 
pagrindinės pusės kairiajame viršutiniame kampe buvo vaizduo-
jamas valstybės herbas, dešiniajame – pašto ženklas, o plačios 
horizontalios linijos žymėjo vietą adresui ir adresatui (šioje pu-
sėje nieko daugiau, išskyrus adresą, nebuvo galima rašyti). To 
laikotarpio atvirlaiškiuose buvo įvairaus turinio įspėjamųjų ir 
paaiškinamųjų užrašų, pavyzdžiui, kur rašyti adresą, ko nega-
lima rašyti. Atvirlaiškių viršuje buvo privalomi užrašai rusų ir 
prancūzų kalbomis: nurodoma priklausomybė Pasaulinei pašto 
sąjungai (Всемирный Почтовый Союзъ. Россiя. Union Postale 
Universelle. Russie) ir pašto priemonės pavadinimas (Откры-
тое письмо – Carte Postale). Antroji pašto kortelės pusė buvo 
skirta korespondencijai. Pradėjus leisti iliustruotus atvirukus, 
korespondencijos pusę užėmė iliustracija (beje, pačių pirmų-
jų atvirlaiškių piešiniai buvo adreso pusėje). Pradžioje ji buvo 
maža, nes reikėjo palikti vietos laiškui. Toje pačioje pusėje buvo 
spausdinama atviruko vaizdą paaiškinanti antraštė ir leidimo 
duomenys. Filokartinėje literatūroje kartais mėginama išskirti 
iliustruotų atvirukų komponavimo tipus36. Seniausiems galėtų 
priklausyti atvirukai: 1) su plačiomis paraštėmis ir mažu vaiz-
du; 2) su keliais vaizdais ir puošniais aprėminimais; 3) su ketu-
riomis vienodomis paraštėmis arba su viena platesne. Pamažu 
iliustracija didėjo, o laiškui skirtas plotas mažėjo.

VILNIAUS ATVIRUKŲ LEIDĖJAI IR SPAUSTUVĖS
Tam tikri Vilniaus atvirukų leidybos ir prekybos ypatumai 

leidžia išskirti du veiklos etapus. Ankstyvasis apimtų 1897–1902 
metų laikotarpį, kada visoje Rusijos imperijoje staiga išaugo 
susidomėjimas atvirukais, įsigaliojo įvairūs valdžios potvarkiai 
kaip priemonė sugriežtinti ir apriboti jų leidybą bei prekybą. 
1902 metais veikla pagaliau buvo įteisinta ir sunorminta. An-
trasis etapas apimtų 1902–1915 metus. Tai aktyvios leidybos 
laikotarpis, kuriame išsiskiria 1904 metai. Tada buvo priimti 
du atvirukų leidybai reikšmingi dokumentai: visų pirma – pa-
naikintas spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, lėmęs 
atvirukų su užrašais lietuvių kalba atsiradimą, ir kitas – Pasau-
linės pašto sąjungos nutarimas, apibrėžęs atvirlaiškio struktūrą 
(atributų turinį ir vietą), galutinai suformavusią atviruko vaizdą, 
kuris iš esmės nepakito iki mūsų dienų.

1904 metų rugsėjo 23 dieną (Rusijoje – rugsėjo 10 dieną) 
Pasaulinės pašto sąjungos nutarimu buvo pakeista pagrindinės 
atvirlaiškio pusės struktūra. Viena atviruko pusė buvo palikta 
iliustracijai, o kita (adreso) pusė vertikalia linija padalyta į dvi 
dalis: kairioji paskirta korespondencijai, o dešinioji – adresui. 
Kurį laiką išliko kai kurios senosios atviruko apipavidalinimo 
detalės (tarptautinę pašto priklausomybę nusakantys užrašai ir 
kiti paaiškinimai). Vėliau, mažėjant pašto žinybų reikalavimams, 
privatiems leidėjams buvo leista adreso pusėje spausdinti tik 
linijas, be jokių paaiškinamųjų tekstų. Rusijoje nuo 1909 me-
tų pašto priemonės pavadinimas откры тое пись мо (atvirasis 
laiškas) buvo pakeistas į почтовая карточка (pašto korte-
lė). Šis faktas galėtų padėti datuoti atvirukus, tačiau pastebėta, 

Užupio turgus 
Fotografas Mironas Butkovskis. 
1891–1896 m. 
Tokios ant firminio kartonėlio 
paklijuotos fotografijos būdavo 
pardavinėjamos po vieną arba 
sukomplektuotos į rinkinėlius.
108 × 164 mm
LNM

36  Русский город на почтовой открытке конца XIX – начала XX века, с. 16–17.



19A t v i r u k ų  l e i d y b o s  a p ž v a l g a

kad tokie užrašai ant daugelio privačių leidėjų atvirukų pradėti 
spausdinti vėliau – maždaug nuo 1912 metų.

Tarp pirmųjų Vilniaus atvirukų leidėjų buvo knygynų, dai-
lės ir rašymo reikmenų parduotuvių savininkai, ne vienas iš jų 
buvo žinomas ir kaip spaustuvininkas: Klara Rio (ant atvirukų 
spausdinta K. Rio), išleidusi ir minėtus seniausius 1897 me-
tų atvirukus, L. Arkinas (L. M. Arkin), Wacławas Makowskis 
(V. Makowski), Józefas Zawadzkis (Joseph Zawadski), Davydas 
Aronas Heleris (A. Heller), Marija Žuk (M. Schuck), Jankelis 
Hiršovskis (J. M. Hirschowski), Mejeris Grodzenskis (M. Gro-
dzenski), J. Andrejevas (J. Andrejeo), Samuelis Broido (S. Broi-
do), Solomonas Bekeris (S. P. Becker), Benjaminas Vasermanas 
(B. Wassermann). Panašu, jog jie užsakinėjo atvirukus tose pa-
čiose spaustuvėse. Taip apie 1898 metus galėjo atsirasti kelios 
didelės vienodai apipavidalintos Vilniaus vaizdų atvirukų serijos, 
skyrėsi tik atspausdintos parduotuvių savininkų pavardės: tai 
atvirukų serija Salut de Vilno ir Granberg bendrovės (Granbergs 
K. A., Stockholm) išleista serija su vaizdo apačioje išraižytais 
numeriais (22708–22824) ir kt. Kai kurias serijas išleido kelie-
se: B. Vasermanas su S. Bekeriu; B. Vasermanas ir S. Bekeris su 
J. Zawadzkiu. Savitu stiliumi išsiskyrė K. Rio leidiniai. Vilniaus 
atvirukus spausdino ir leido Vokietijos leidėjai: A. Sala (A. Sala, 
Berlin), bendrovė Stengel & Co (Stengel & Co, Dresden-Berlin), 
Hermannas Poy (Hermann Poy, Dresden), bendrovė Wezel & 
Naumann (Wezel & Naumann A.-G., Leipzig). Išleista neme-
trikuotų atvirukų; apie leidybinius duomenis galima spręsti tik 
iš jų apipavidalinimo. Manoma, jog iki 1900 metų turėjo būti 
išleista per 250 atvirukų su Vilniaus vaizdais.

1902 metų pradžioje centrinės Rusijos spaudoje buvo 
paskelb ta informacija apie įvairios paskirties parduotuvėse vyks-
tančią nekontroliuojamą atvirlaiškių ir fotografijų su įvairiais 
pastatų ir vietovių vaizdais prekybą. Vykdydamas Cenzūros ir 
spaudos statuto 2-ojo straipsnio bei jo papildymų reikalavimus, 
Vilniaus spaudos inspektorius 1902 metų kovo mėnesį surašė 
Vilniaus gubernatoriui tarnybinį raštą apie būtinybę kontroliuoti 
atvirukų prekybą ir leisti prekiauti tik turintiesiems šio įstatymo 
158 ir 175 straipsniais numatytus specialius prekybos leidimus 
(juos gauti galėjo tik dailės ir rašymo reikmenų parduotuvėlės). 
Tai nebuvo taikoma įmonėms, kurios įstatymo nustatyta tvarka 
jau turėjo leidimus prekiauti spaudiniais. Spaudos inspektorius 

tuo pačiu metu parengė aplinkraštį, kuriame siūlė uždrausti pre-
kiauti erotinio turinio atvirukais, fotografijomis ir kitais spau-
diniais, nors anksčiau jiems buvo gauti leidimai. Gubernatorius 
nepatvirtino šio aplinkraščio, tik nurodė policmeisteriui stebėti 
prekybos įmones, ar jos turi reikiamus leidimus37. Vidaus rei-
kalų ministerijos aplinkraštis nr. 3037 dėl prekybos kontrolės 
sugriežtinimo ir naujų specialiųjų leidimų išdavimo Vilniaus 
generalgubernatoriaus kanceliariją pasiekė tik 1902 metų ba-
landžio 1 dieną38.

Suprantama, kad 1902 metais dauguma knygynų ir rašymo 
prekių parduotuvių savininkų privalėjo išsirūpinti naujus leidi-
mus atvirukų verslui. Gubernatorius jų išdavimą derino su spau-
dos inspektoriumi. Tarp pirmųjų naujus leidimus gavo: pirklė 
K. Rio, pirklys B. Vasermanas, miestiečių luomo atstovai S. Be-
keris, E. Grodzenska, D. A. Heleris, Janas Urbanowiczius, Chaja 
Gisi Mickun, Icikas Funkas, Davydas Vizūnas, Abraamas Fialko 
ir kt. Leidimuose buvo įrašytos papildomos sąly gos39, įpareigo-
jančios prieš kiekvieno spaudinio išleidimą gauti Vilniaus vidaus 
ir užsienio cenzorių leidimus leidybai ir Vilniaus gubernatoriaus 
leidimą prekybai. Amžiaus pradžioje leidybą tęsė ir nedidelė-
mis serijomis atvirukus leido didžiausi vietiniai W. Makowskio 
ir J. Zawadzkio knygynai. 1902 metais verslo leidimus gavo ir 
pabandė išleisti atvirukus žinomi Vilniaus fotografai T. Chodźko 
ir Butkovskiai (jie jau turėjo panašios patirties).

Tais pačiais metais veiklą pradėjo du šiuo laikotarpiu di-
džiausi – D. Vizūno ir A. Fialkos – atvirukų urmo sandėliai. 
Gavę leidimus verstis didmenine ir mažmenine atvirukų su vaiz-
dais leidyba ir prekyba, jie išleido ne tik Vilniaus, bet ir Balstogės, 
Gardino, Kauno, Lentvario, Lydos, Minsko, Slanimo, Trakų ir 
kitų vietovių vaizdų atvirukus. Kaip didžiausių urmo sandė-
lių savininkai, jie tarpininkavo daugeliui leidėjų. Tai įrodo ant 
įvairių to laikotarpio leidėjų lietuviškų ir baltarusiškų vietovių 
atvirukų randami leidėjo A. Fialkos ženklai – „A. F. W.“. Nau-
dodamiesi plačiais komerciniais ryšiais su leidėjais ir spaustu-
vėmis Vokietijoje, Švedijoje ir Rusijoje, jie prekiavo ne tik savo, 
bet ir įvairia atvežtine produkcija.

37  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 183, l. 40–42.

38  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 163, l. 208.

39  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 183, l. 54–114.
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atvirukus Vilniuje spausdino Vilniaus žinių, Martyno Kuktos, 
Józefo Zawadzkio spaustuvės. 

Pažangioji lietuvių inteligentija dabar atviriau galėjo pro-
paguoti tautines idėjas, žadinti susidomėjimą lietuvių tautos 
istorija, kovoti dėl lietuvių kalbos teisių, plėsti jos vartojimo 
sritį. Atvirukai tam buvo viena prieinamiausių priemonių. Juo-
se atsirado tautinė atributika, istorinių asmenybių, kultūros ir 
visuomenės veikėjų portretų, istorinės Lietuvos vaizdų, lietuvių 
dailės ir liaudies dirbinių reprodukcijų. 1904–1915 metais buvo 
išleista per 500 atvirukų su lietuviškomis antraštėmis, tačiau su 
Vilniaus vaizdais jų buvo nedaug, nors dauguma lietuvių leidėjų 
gyveno ir veikė Vilniuje.

Atvirukų populiarumą liudija sparčiai augantis norinčių-
jų jais prekiauti skaičius (žr. spaudos inspektoriaus ataskaitų 
suvestinę). Atkreiptinas dėmesys į tai, kaip rašomos spaudos 
inspektoriaus ataskaitos Vilniaus generalgubernatoriui ir Vy-
riausiajai spaudos valdybai: iki 1897 metų sąraše pateikiamas 
bendras knygynų, parduotuvėlių ir bibliotekų skaičius, 1898–
1901 metais išskiriami knygynai ir knygų parduotuvėlės, o nuo 
1902 metų – jau atskirai nurodomi knygynai ir parduotuvėlės, 
prekiaujančios atvirukais su vaizdais, kalendoriais ir sveikinimo 
kortelėmis, atskirai – atvirukų urmo sandėliai40.

XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios demokratėji-
mo tendencijos – pirmiausia 1904 metais panaikintas lietuviš-
kos spaudos draudimas – sudarė sąlygas kultūrinio gyvenimo 
pakilimui. Vilniuje pradėjo kurtis tautinės lietuvių, lenkų, bal-
tarusių, žydų kultūros ir savišalpos organizacijos, atgijo spauda. 
XX amžiaus pradžioje Vilnius vėl tapo svarbiu čia gyvenančių 
tautų spaudos, švietimo ir kultūros centru. 1904 metais įsikūrė 
Vilniaus lietuvių savišalpos draugija, 1905 metais – vaidintojų, 
muzikantų, dainuotojų draugija „Vilniaus kanklės“, mu zikos 
draugija „Lutnia“, 1907 metais – Lietuvių mokslo, Lietuvių dailės, 
Lenkų mokslo mylėtojų draugijos, 1909 metais – lietuvių kul-
tūros draugija „Rūta“. Pradėjo kurtis lietuviškos knygų leidimo 
draugijos, steigtis lietuviški periodiniai leidiniai, atidarytos lie-
tuviškos spaustuvės Vilniuje, Rygoje, Sankt Peterburge, Seinuo-
se ir Kaune. Vilniuje lietuviškus skyrius atidarė seni knygynai, 
įsisteigė nauji lietuviški knygynai: Petro Vileišio Vilniaus ži-
nios (1904), Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės Lietuvių knygynas 
(1906), Jono Kriaučiūno ir Juozo Paketurio Lietuva (1906) ir kt. 
Jie prekiavo grožine, mokslo ir mokslo populiarinimo literatūra, 
religinio turinio leidiniais, patys leido ir skatino jų leidimą. Be 
to, leido popierių laiškams ir atvirukus su antraštėmis lietuvių 
kalba: Atviras Laiškas, Atvirlaiškis, Atvirasai laiškas, Laiškelis, 
apie 1914 metus – Atvirutė. Paminėtinos naujai įsikūrusios Lie-
tuvos istoriją ir kultūrą puoselėjančios organizacijos ir pavieniai 
asmenys, leidę ir atvirukus: Mečislovas Davainis-Silvestraitis 
(1905), Boleslovas Stadzevičius (1906), Lietuvių dailės draugija 
(1907), Lietuvių katalikų blaivybės draugija (1908). Lietuviškus 

S PAU D O S  I N S P E K T O R I AU S  ATA S K A I T Ų  S U V E S T I N Ė

Metai

Knygynai,
parduotuvėlės,
bibliotekos

Knygynai,
parduotuvėlės Knygynai

Parduotuvėlės, 
prekiaujančios 
atvirukais

Atvirukų
urmo
sandėliai

1886 26 — — — —

1887 32 — — — —

1891 26 — — — —

1892 25 — — — —

1893 24 — — — —

1895 24 — — — —

1896 27 — — — —

1897 35 — — — —

1898 — 27 — — —

1899 — 32 — — —

1900 — 32 — — —

1901 — 37 — — —

1902 — — 40 17 2

1903 — — 47 34 2

1904 — — 47 34 2

1905 — — 47 36 2

1906 — — 48 46 2

1907 — — 46 47 3

1908 — — 50 50 4

1909 — — 50 65 ?

1910 — — 50 47 2

1911 — — 50 65 8
1913 — — 62 75 840  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 124, 125, 143, 155, 164, 184, 185, 223, 254, 262, 293, 302, 351, 

354, 356, 362, 367; f. 420, ap. 2, b. 202.
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Leidinių katalogai su atvirukų sąrašais
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XX amžiaus pradžios istoriniai ir visuomeniniai įvykiai darė 
įtaką knygų ir smulkiųjų spaudinių leidybai bei prekybai. Vilnių 
pasiekė visą imperiją apėmę 1905–1907 metų neramumai: susi-
dūrimai su policija, spaustuvių užpuldinėjimai, antivalstybinių 
atsišaukimų spausdinimai jose, spaustuvininkų streikai. Ekono-
minių sunkumų ir caro valdžios represijų patyrė visi visuomenės 
sluoksniai, o ypač – dar tik kurtis pradėjusi lietuviškoji spauda. 
Prisitaikė tik patyrę prekybininkai. 1905–1910 metais carinė val-
džia sudarinėjo ir visoje imperijoje kasmet skelbė draudžiamų 
knygų ir atvirukų sąrašus. Vietos valdžia, neretai pasitelkdama 
ir teismus, pradėjo griežčiau persekioti draugijų, organizacijų 
ir knygynų veiklą: 1906 metais konfiskuota literatūra G. Stra-
kūno, L. Hiršovskio, J. Hiršovskio, A. Syrkino knygynuose41, 
dažnos buvo policijos kratos Lietuvių mokslo draugijoje, 1909 
metais – W. Makowskio, 1909, 1912 ir 1914 metais – M. Šlape-
lienės knygynuose. Tai paaiškina pastebimą įvairių leidinių, taip 
pat ir atvirukų, leidybos nestabilumą.

Pirmajame XX amžiaus dešimtmetyje Rusijos rinką užplūdę 
nelegalūs anoniminių leidėjų blogos kokybės, bet pigūs dailės 
kūrinių reprodukcijų ir sveikinimo atvirukai sudarė legaliems 
leidėjams konkurenciją ir atnešė nuostolių. Į Vilnių su atvežtine 
produkcija atkeliaudavo ir neleistino turinio leidinių, tačiau dėl 

Didžioji gatvė 
Fotografas nežinomas. 
Apie 1897 m.
Name dešinėje 
Didžiojoje g. 82 (dabar 28) – 
Leibos Zalkindo parduotuvė 
ir Šmuelio Bliznianskio 
spaustuvėlė (nuo 1897 m.), 
kairėje tarp rotušės ir aikštės 
skvero dar nėra 1898 metais 
įrengto pravažiavimo.
LNM

itin griežtos spaudos įmonių kontrolės jie sunkiai plito. Įmo-
nės buvo reguliariai inspektuojamos, dažnai atliekami patikri-
nimai, neaplenkiant net mažiausių spaudiniais prekiaujančių 
parduotuvėlių; įstatymų pažeidėjai buvo baudžiami. Spaudos 
inspektorius kas mėnesį tikrindavo keliasdešimt įvairaus profilio 
įmonių, o per metus (be spaustuvių, kurias prižiūrėjo Vilniaus 
vicegubernatorius) atlikdavo per 200 revizijų42. Nuolat stebėti 
spaudos ir prekybos įmones buvo įpareigotas ir policmeisteris. 
Kai kurie savininkai (skubėdami, o gal gudraudami) nepaisy-
davo privalomų reikalavimų ir nelaukdavo cenzūros leidimo – 
rizikuodami prekiaudavo ir leisdavo naujus leidinius. Archyvinė 
medžiaga rodo, jog buvo išaiškinta ir nubausta nemažai nelega-
lių prekiautojų. 1902 metais Nochimo Levino43 spaustuvėje be 
leidimo buvo spausdinamos naujametės sveikinimo kortelės he-
brajų kalba; 1903 metų gegužės mėnesį per mugę „Вся Европа“ 
(Visa Europa) iš smulkaus prekiautojo konfiskuotas atvirukas 
su dainininkės Kavaljeri portretu kryžiaus fone, įžvelgus jame 
nepagarbą tikėjimui44; 1905–1907 metais konfiskuota uždraus-
ta antivalstybinė literatūra daktaro Iljos Rommo45 bute; Esfira 

41  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 225, l. 20.

42  Per 1896 m. atlikti 259 patikrinimai, žr. LVIA, f. 600, ap. 1, b. 125.

43  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 164, l. 1.

44  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 193, l. 89 (1906 m. Balstogėje tokį patį atviruką konfiskavo 
Vilniaus spaudos inspektorius, b. 225, l. 42).

45  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 208, l. 7–59.
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Visocka-Gringauz46, nors ir gavusi leidimą atidaryti knygyną, 
savo bute laikė nelegalų knygų sandėlį ir daug antivalstybinio 
turinio leidinių bei atsišaukimų, cenzūros draudžiamų atviru-
kų; pas Vencelį Strašūną47 tarp įvairių daiktų aptiktas pilnas 
atvirukų lagaminas; 1906 metais be leidimo atvirukais prekiavo 
Ferdinandas Frištikas48. 1910 metais konkurentai dėl nelegalios 
veiklos įskundė Faivušą Muską49; O. Andrejevo50 parduotuvė-
lė Vilniaus gatvėje savo vitrinoje reklamavo neleistino turinio 
atvirukus. 1908 metais taikos teisėją pasiekė byla apie Isaako 
Pirožnikovo spaustuvę, kurioje buvo aptiktos 1898 metų lai-
dos 100 rublių vertės valstybinius kredito bilietus imituojančios 
naujametės sveikinimo kortelės (sveikinimo bilietai) su pranašų 
atvaizdais. Turbūt dėl jų išleidimo įtarė patį Pirožnikovą, nes 
ant leidinių buvo išspausdinti jo spaustuvės duomenys, tačiau 
šis neprisipažino, o pasiaiškinime rašė, kad neatsimenąs užsa-
kovo – juo galėjęs būti iš kito miesto atvykęs prekiautojas su 
jau atspausdintais gaminiais, ant kurių reikėję tik išspausdinti 
užrašus rusų kalba – С Новымъ годомъ. Pirožnikovas teisinosi 
atspausdinęs dalį tiražo (500 vienetų) ir pavyzdžius pateikęs 
cenzūrai, kuri liepusi konfiskuoti visus egzempliorius.51

Naujus knygynus ir rašymo prekių parduotuvėles XX am-
žiaus pirmajame dešimtmetyje atidarė: 1906 metais Antonis Żu-
kowskis su Władysławu Borkowskiu, kiek vėliau, 1909 metais – 
Arkadijus Epšteinas, Sora Ass, Noima Broit, Lucjanas Uziębło 
(slapyvardis Edycja Sulimy) ir kiti. Daugelis išleido po vieną kitą 
atviruką, vieniems tai buvo tik savireklama, o kitiems – užsaky-
mai ir papildomos pajamos. Taip buvo išleisti atvirukai su Ka-
zimiero Štralio cukrainės, Express batų fabriko ir parduotuvės, 
Zygmunto Nagrodzkio žemės ūkio mašinų paviljono, draudimo 
bendrovės Žiznj pastato vaizdais ir reklama kitoje pusėje. 1914 
metais W. Makowskio ir J. Zawadzkio knygynai išleido po kelias 
serijas atvirukų su J. Bułhako (1876–1950) fotografijomis. Vilnių 
fotografuoti J. Bułhakas pradėjo apie 1910 metus. Paskatintas 

ir paremtas dailininko Ferdynando Ruszczyco, 1912 metų pa-
baigoje atidarė fotoateljė. Nemaža savo darbų jis paskelbė lenkų 
kalba leidžiamuose iliustruotuose leidiniuose, dalyvavo dauge-
lyje parodų Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiavo su Lietuvių 
dailės draugija: fotografavo jos parodų eksponatus. 1914 metais 
ir pats pradėjo leidybinę veiklą – metų pradžioje išleido pirmąją 
atvirukų su Lietuvos kraštovaizdžiais seriją. 

Paskutiniais prieškario metais kylant gyvenimo lygiui, su-
aktyvėjo ir knygynų veikla, pagausėjo atvirukais prekiaujančių 
parduotuvėlių – jais prekiauti leista net žurnalų ir laikraščių par-
davimo kontoroms52. Be jau veikiančių D. Vizūno ir A. Fialkos 
atvirukų urmo sandėlių, leidimus gavo nauji savininkai: Izrae-
lis Gurvičius (1907 metų liepos 8 dieną), B. Stadzevičius (1908 
metų vasario 26 dieną), Moiša Brumbergas su Leiba Adleriu 
(1910 metų sausio 2 dieną), Noselis Ginzburgas (1910 metų ko-
vo 12 dieną), F. Musko (1911 metų kovo 30 dieną), Ana Kircun 
(1913 metų vasario 28 dieną)53. 1914 metais iš jų liko tik trys 
veikiantys – vietiniai I. Vizūno, A. Fialkos bei M. Grinbergo iš 
Varšuvos54. Tačiau atvirukų leidėjų minimu laikotarpiu ženkliai 
nepadaugėjo. 1909–1910 metų informaciniuose Vilniaus mies-
to leidiniuose įvardyti septyni atvirukų leidėjai: B. Stadzevičius, 
D. Vizūnas, A. Fialko, W. Makowskis, K. Rio, A. Żukowskis ir 
W. Borkowskis, F. Zawadzkis55.

Kaip teigia 1910 metais savo ataskaitoje Vilniaus spaudos 
inspektorius, pirmojo XX amžiaus dešimtmečio pabaigoje Vil-
niuje buvo mažai įmonių, gaminusių litografines klišes, spaus-
dinusių spalvotosios autotipijos, fototipijos, heliograviūros, an-
gliškosios heliograviūros (Rembrandtintaglio) būdais56. Jos dar 
tik kūrėsi, todėl geros kokybės iliustracijas reikėdavo užsisakyti 
svetur. Pačia geriausia buvo laikoma naujausią įrangą turėju-
si Notelio Maco litografija. 1906 metų kovo 22 dieną ji gavo 
leidimą fotocin kografijai, todėl pradėjo priiminėti užsakymus 
ir iš kitų miestų. Naujos įrangos įsigijo I. Pirožnikovo (1902 

46  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 208, l. 63, 145–149.

47  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 208, l. 7.

48  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 230, l. 56–82.

49  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 280, l. 24–25; b. 297, l. 1–10.

50  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 193, l. 74.

51  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 382, l. 1–14.

52  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 308, l. 1 (1912 m. gavo leidimą A. Azguridi, Pylimo g. 40).

53  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 367.

54  Вся Вильна. 1913 годъ, Вильна, 1913, ч. VII, с. 271; 1914, ч. VII, с. 331.

55  Вся Вильна. 1909 годъ, Вильна, 1909, с. 94–95; Całe Wilno. Księga adresowo-in-
formacyjna i przewodnik po mieście i okolicach, Wilno: Znicz, 1910, s. 94.

56  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 302, l. 4 (antra pusė).



24 V i l n i a u s  v a i z d ų  a t v i r u k a i .  1 8 9 7 – 1 9 1 5

metų rugpjūčio 25 dienos leidimas), Jankelio Naišulio (1905 
metų liepos 15 dienos leidimas), Aleksandro Jurašaičio (1906 
metų vasario 17 dienos leidimas), Nosono Dancigo (1908 metų 
spalio 28 dienos leidimas) fotocinkografijos. Pastarosios leidi-
mas atidaryti fotocinkografiją ir fototipiją buvo apribotas – ji 
galėjo gaminti tik klišes57. Iš tikrųjų dauguma jų gamino kli-
šių atspaudus.

Nedaugelis vietinių spaustuvių turėjo galimybių spausdinti 
atvirukus. Nors spaustuvių patikrinimo protokoluose užfiksuo-
ta, kad 1909–1912 metais atvirlaiškius spausdino Abraamas ir 
P. Piorės, Nochimas Kleinmanas, Davydas Jalovceras ir Joselis 
Minkeris, Mejeris Arkuskis, tačiau protokoluose nepateikti at-
virukų pavadinimai, kurie padėtų nustatyti leidėją, kai kurios 
spaustuvės, net ir turėjusios leidimus, atvirukų nespausdino58. 
Dėmesio vertas tarp tų pačių patikrinimo protokolų ir ataskaitų 
rastas įrašas, jog 1909 metais M. Kuktos spaustuvėje per atsi-
skaitomąjį laikotarpį 4300 vienetų tiražu išspausdintas Atvirųjų 
laiškų kainininkas59. 1909–1912 metais vokus ir vokų popierių, 
užrašus ant vokų, paprastus atvirlaiškius spausdino N. Macas, 
A. Żukowskis (spaustuvė Znicz), N. Kleinmanas, N. Levinas, 
Mejeris Arkuskis ir daugelis smulkiais užsakymais besiverčian-
čių spaustuvėlių. Tik apie 1914 metus Ruvino Rubinšteino ir 
Talboto litografijose buvo išspausdintos kelios geros kokybės 
spalvotų atvirukų serijos.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Rusijos rin-
kai dirbo dvi didelės Stokholmo leidyklos – Granberg (Granbergs 
K. A., Stockholm), kurios leidinių numeracija siekė 8000, Erns-
tas G. Svanströmas (Ernst G. Svanström, Stockholm) bei I. Lapi-
no leidykla Paryžiuje (Печ. И. С. Лапинъ. Парижъ, iš viso iki 
6000 leidinių). Svanströmo pavardė randama ant lietuviškos ir 
lenkiškos tematikos atvirukų, o kai kurie požymiai leidžia spė-
ti, kad ši leidykla galėjo tarpininkauti K. Rio 1905–1911 metais 
spausdinant atvirukus.

Apie 1906 metus Vilniaus vaizdų atvirukus pradėjo leisti gera 
poligrafine kokybe pasižymėjusios stambios Sankt Peterburgo 
ir Maskvos leidyklos: visų pirma – Šv. Eugenijos Raudonojo 

Kryžiaus draugija (О-во Св. Евгенiи Крас но го Крес та), pro-
pagavusi vietinių dailininkų kūrybą ir išleidusi daugiausia (per 
6400) atvirukų su įvairiais imperijos miestų vaizdais ir dailės 
kūrinių reprodukcijomis; D. Jefimovas (Д. П. Ефимовъ) ir ben-
drovė Spaudos kontrahentas (Т-во „Контрагентъ печати“) 
Maskvoje, o vėliau – A. Suvorino kontrahentūra (Контрагент-
ство А. С. Суворина) Sankt Peterburge. Pastarosios bendrovės 
buvo gavusios išskirtines teises prekiauti savo spaudiniais dau-
gelyje imperijos geležinkelio ruožų ir leisti tų vietovių atvirukus. 
A. Suvorino kontrahentūra apie 1910 metus perėmė iš D. Jefi-
movo visas atvirukų leidybos teises, todėl jų išleistuose Vilniaus 
vaizdų atvirukuose daug tų pačių Vilniaus fotografų nuotrau-
kų. Visos minėtos Rusijos leidyklos naudojo Vilniaus fotografų 
(dažniausiai S. F. Fleury) nuotraukas; tik Šv. Eugenijos draugija 
turėjo savo etatinį fotografą A. Pav lovičių; atvirukus jos spaus-
dino Sankt Peterburge – R. Golikės ir A. Vilborgo bendrovėje 
(Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ), Kordovskio ir Dreslerio foto-
tipijoje (Фототипiя Кордовскаго и Дреслера) arba Maskvo-
je – A. Mamontovo spaustuvėje (Т-во А. И. Мамонтова) bei 
Šerer, Nabholc ir Ko fototipijoje (Шереръ, Набгольцъ и Ко) ir kt. 
Šių leidyklų atvirukų tiražai, prasidėję nuo kelių šimtų vienetų, 
XX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje išaugo iki 10 000.

57  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 248, l. 62.

58  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 274, l. 70, 263, 352, 364.

59  LVIA, f. 600, ap. 1, b. 274, l. 124.

B. Wierzbickio spaudos įmonės atvirlaiškis Lietuvių dailės draugijos 
pirmininkui Antanui Žmuidzinavičiui dėl draugijos atvirukų 
leidimo 1911 metais
LLMA
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Gerai žinomi Vilniaus knygynų ryšiai bei jų švietėjiška ir 
kultūrinė veikla: buvo organizuojamos bibliotekėlės, muzikos 
vakarai, knygų, periodikos, kitų smulkiųjų spaudinių leidyba. 
Knygynai ir spaustuvės (A. Żukowskio, D. Vizūno, B. Stadze-
vičiaus, F. Muskos, M. Šlapelienės ir kt.) tarpusavyje keitėsi lei-
diniais, platino juos per pavienius prekybininkus ar padėjėjus 
įvairiuose Rusijos imperijos miestuose ir užsienyje, pirkėjų pa-
geidavimu siuntinėjo paštu iš knygynų katalogų užsakytus įvai-
rius leidinius. Lietuviškieji Vilniaus knygynai gaudavo leidinių 
iš lietuviškų knygynų Mažojoje Lietuvoje (Jono Vanagaičio, Ot-
to von Mauderodės, Juliaus Schoenkės ir kt.), Rygoje (Antano 
Macijausko ir Liudviko Jakavičiaus), Kaune (Onos Vitkausky-
tės, Juozo Naujalio) bei iš Antano Olšausko knygyno Čikagoje. 
Kai kurie leido ir patys savo spaustuvėse spausdino atvirukus. 
L. Jakavičius, 1905 metais atidaręs nuosavą spaustuvę Rygoje, 
tarpininkavo ir reklamavo H. Hempelio spaustuvę Rygoje, ge-
rai ir pigiai spausdinusią lietuviškus atvirukus ir paveikslėlius60. 
Seinuose lietuviškus atvirukus spausdino Šaltinio, Varšuvoje – 
Jurgio Pesio Saturno spaustuvės, šventuosius paveikslėlius su 
lietuviškomis maldelėmis – Juozo Angrabaičio spaustuvė Kro-
kuvoje. M. Šlapelienės knygyne buvo prekiaujama spaustuvių 
Stengel & Co Dresdene, Schlesische Lichtdruck-Anstalt Vroclave 
ir daugelio kitų atvirukais.

Reklamuodami savo produkciją Vilniaus rinkoje bandė įsi-
tvirtinti didžiausi Lenkijos atvirukų urmo sandėliai, leidyklos 
ir spaustuvės: Chlebowski & Michałowski, brolių Rzepkowiczių 
meno leidykla, Franciszeko Brandysiewicziaus, Franciszeko 
Karpowicziaus leidyklos, Zygmunto Fenigsteino leidykla Artis-
tique Varšuvoje. Vilniaus knygynams ir raštinės reikmenų par-
duotuvėlėms jie tiekė įvairios tematikos knygų, periodinių leidi-
nių, paveikslų, natų, paveikslėlių iš šventųjų gyvenimo, atvirukų, 
vokų, rašomąjį popierių; kai kurie jų pradėjo leisti Vilniaus vaiz-
dų atvirukus. Išskirtini Z. Fenigsteino leidyklos atvirukai, pa-
puošti margaspalvėmis dailininko ir atvirukų projektų autoriaus 

„N. N.“61 sukurtomis vinjetėmis, kurios buvo skirtos lenkiškos, 
lietuviškos ir baltarusiškos tematikos atvirukams. Ant įvairių 
to meto Vilniaus leidinių randami vienos didžiausių Lenkijoje 

Bolesławo Wierzbickio leidyklos (B. Wierzbicki i S-ka) ženklai: 
„BWS“ arba „BW i S“. Ten savo atvirukus spausdino D. Vizūnas, 
Lietuvių dailės draugija ir kt. Apie 1906 metus B. Wierzbickio 
įmonė fototipijos būdu atspausdino didesnius nei atviruko dy-
džio (95 × 150 mm) Vilniaus vaizdus, įkomponavo gelsvuose 
(154 × 225 mm) lapuose ir po 22 įrišo į albumus (158 × 240 mm) 
su nevienodos spalvos ir apipavidalinimo Souvenir de Vilno 
viršeliais ir antraštėmis po vaizdais rusų ir lenkų kalbomis. Bu-
vo panaudotos S. F. Fleury fotografijos. Nors ant kai kurių al-
bumėlių ir yra priklijuotos jais prekiavusių Vilniaus knygynų 
firminės lipdės, tačiau vaizdų turinys ir jų sudėjimo seka pri-
mena D. Vizūno atvirukų albumėlius. Apie 1906 metus ryšius 
su daugeliu Vilniaus atvirukų leidėjų užmezgė mieste lankęsis 
Teodoras Piętka, kuris tarpininkavo ir pats leido Lenkijos miestų 
vaizdų ir etnografinius atvirukus. Vėliau jis atstovavo Vilniaus 
žinių knygynui, A. Fialkai, D. Vizūnui, B. Stadzevičiui, M. Šla-
pelienei, knygynui Lietuva ir kt.; 1906 metais buvo J. A. Lewan-
dowskio spaudos įmonės Berlyne atstovas (rasta tai patvirtinanti 
vizitinė kortelė62: J. A. Lewandowski Zakład fotochemigraficzny. 
Berlin N. 58, Kopenhagener-Strasse No. 64. Przedstawiciel: Teodor 

J. A. Lewandowskio fototipijos Berlyne atstovo Teodoro Piętkos 
vizitinė kortelė. Apie 1906 m.
LLTI

62  LLTI, Jono Basanavičiaus fondas.60  Vilniaus žinios, 1905 spalio 25 (lapkričio 7), nr. 250.

61  Święta polskie w malarstwie i grafice 1900–1939, Lublin: Wydawnictwo ERBO, 1999.
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vienodai apipavidalintus skirtingų leidėjų atvirukus, pavyzdžiui, 
1907 metų A. Fialkos ir B. Stadzevičiaus, 1910 metų A. Fialkos 
ir D. Vizūno sveikinimo atvirukus arba atvirukus su įklijuota 
sulankstoma juostele leporello. Įdomu, kad kai kurie Vilniaus 
leidėjai (D. Vizūnas, Lietuvių dailės draugija) atvirukų vaizdo 
puses spausdino užsienyje, o antraštes bei adreso puses atspaus-
dinti užsakydavo vietinėms spaustuvėms. Todėl vien pagal atvi-
ruko apipavidalinimą neįmanoma nustatyti spaustuvės – lygiai 
taip galima suklysti įvardijant visiškai vienodai apipavidalintus 
senuosius Granberg ir Stengel bendrovių atvirukus.

Atvirukams gaminti buvo naudojami įvairūs spaudos būdai: 
giliaspaudė, plokščioji ir iškilioji spauda. Antraštės ir kiti už-
rašai dažniausiai buvo spausdinami iškiliąja spauda arba tokiu 
pat būdu kaip ir atviruko vaizdas. Vilniaus vaizdų atvirukai 
daugiausia buvo spausdinami fototipijos, nedaugelis – helio-
graviūros, litografijos būdu; kai kurie – panaudojant fotopopie-
rių ir reljefinę spaudą. Išsiskiria tuo metu populiarūs fototipijos 
būdu spausdinti rusvi, melsvi, žalsvi, pilkšvi ir kitų spalvų arba 
ranka spalvinti atvirukai: kai kuriose spaustuvėse buvo net at-
skiri cechai, kuriuose atvirukus spalvindavo akvarele. 

Vilniaus atvirukų tiražai buvo nedideli (palyginti su pasaulyje 
įprastais tūkstančiais ir dešimtimis tūkstančių vienetų). Tai lėmė 
spausdinimo priemonių galimybės ir atvirukų paklausa. Anks-
tyviausieji buvo leidžiami po kelis šimtus, vėliau – iki 500 viene-
tų, o nuo 1905 metų – iki 2000 vienetų. Žinoma, kad D. Vizūnas 
atvirukus leido 500 arba 1000 vienetų tiražu; P. Vileišis – 2000, 

Piętka). Yra nustatyta, kad 1906 metais jam tarpininkaujant šioje 
įmonėje buvo spausdinami A. Fialkos atvirukai. Ant šiek tiek 
vėlesnių Lenkijos atvirukų yra kitaip atspausdinti J. A. Lewan-
dowskio spaustuvės duomenys (Światłodruk J. A. Lewandowski). 
Įdomu tai, kad tos pačios vinjetės buvo naudojamos Lenkijos ir 
Lietuvos vaizdų atvirukams leisti (tai akivaizdžiai matyti, palygi-
nus B. Stadzevičiaus atviruką nr. 14 su Krėvos pilimi ir atviruką 
su Jasna Guros vaizdais). Nepavyko nustatyti, kaip ši spaustuvė 
yra susijusi su B. Stadzevičiaus atvirukų leidimu 1907 metais, 
tačiau spėjama, kad T. Piętka, kaip tarpininkas ir spaustuvės at-
stovas, arba galėjo naudoti minėtąsias vinjetes, arba jis ir buvo 
jų pateikėjas. Nėra duomenų, kiek ilgai jis bendradarbiavo su 
J. A. Lewandowskiu, bet neabejotina, kad 1906–1908 metais pats 
turėjo savo verslą Vroclave: antspaudai „Teodor Piętka. Przemysł 
fotochemigraficzny. Breslau – Grünstr. 15“ randami ant B. Sta-
dzevičiaus, A. Fialkos, įvairių to meto Lenkijos leidėjų atvirukų.

Reikėtų išskirti ir žinomą litografiją Graphische Gesellschaft 
Berlyne: joje po 1910 metų atvirukus spausdino D. Vizūnas, 
M. Šlapelienė ir kt. Pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais Lie-
tuvos leidėjų atvirukai galėjo būti spausdinami ir kitur: Sten-
gel & Co spaustuvėje Dresdene, L. Glaserio bei Wezel & Nau-
mann spaustuvėse Leipcige, Knackstedt & Näther fototipijoje 
Hamburge.

Vilniaus atvirukus spausdinusių spaustuvių paieškos tebe-
sitęsia. Galima tvirtinti tik tai, kad daugelis Vilniaus leidė-
jų spausdino tose pačiose spaustuvėse. Užtektų sugretinti 

Lietuvos ekspozicija 
Pasaulinėje parodoje 
Paryžiuje 1900 metais 
Albumas lietuviškos parodos 
Paryžiuje, Plimutas: 
„Vienybės lietuvninkų“ 
spaustuvė, 1902 m. 
LNM
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M. Šlapelienė – 1000, B. Stadzevičius – 600–1500 vienetų tira-
žu. Seniausiųjų Vilniaus vaizdų atvirukų antraštės buvo spaus-
dinamos prancūzų ir rusų, nuo 1904 metų pabaigos – lietuvių, 
baltarusių, lenkų ir net esperanto kalbomis.

Vilniaus knygynai ir raštinės reikmenų parduotuvės visuo-
menę su savo leidiniais galėjo supažindinti Vilniuje vyku siose 
žemės ūkio ir amatų parodose, pranciškonų vienuolyno patal-
pose vykusiose specializuotose parodose – Vilniaus vaikų glo-
bos draugijos parodoje „Vaikas“ (Dziecko) 1908 metais, būsto 
įrengimo parodoje 1909 metais. Pasaulis lietuviškos tematikos 
atvirukus – Mažosios Lietuvos vaizdus (Gruss aus Littauen), 
kuriuos nufotografavo ir išleido Robertas Minzloffas, – pirmą 
kartą išvydo 1900 metų pasaulinėje parodoje Paryžiuje, Troka-
dero muziejuje įrengtoje Lietuvos ekspozicijoje. 1895 metais 
R. Minzloffas buvo išleidęs 16 atvirukų komplektą, kuris visas 
arba jo dalis (žinomi 10) buvo nuvežti į parodą. Kartu nuvežtos 
ir kito Tilžės leidėjo – Viliaus Kalvaičio 1888 metais išleistos 
puošnios sveikinimo kortelės63. 

1907 metais įsisteigusi Lietuvių mokslo draugija pradėjo 
kaupti istorijos ir kultūros paveldą, planavo rengti kasmetines 
lietuviškos spaudos parodas. Todėl nutarė surinkti kuo daugiau 
dar išlikusių paskutinių metų lietuviškų leidinių, net pačių smul-
kiausiųjų, tarp jų ir atvirlaiškių64. Rinko sunkiai, nes dauguma 
jų buvo išleista Mažojoje Lietuvoje, Amerikoje ir Rusijoje. Pir-
moji lietuvių spaudos paroda buvo numatyta 1913 metais, bet 
dėl objektyvių priežasčių teko ją atidėti, nors ir vėliau toli gražu 
ne viską pavyko surinkti. Paroda atidaryta minint lietuviškos 
spaudos atgavimo dešimtmetį 1914 metų birželio 8–16 dieno-
mis Lietuvių dailės draugijos patalpose Vilniuje, Pylimo ga-
tvėje 2. Iš parodos plakato matyti, jog buvo „rodoma lietuvių 
kalba spauzdintos knygos, brošiuros, laikraščiai, atsišaukimai, 
atvirutės ir visokie kiti spauzdiniai“.

XX amžiaus pradžioje Lietuvoje jau buvo paplitęs atviru kų 
kolekcionavimas. Tai rodo Lietuvių dailės draugijos ir M. Šlape-
lienės knygyno susirašinėjimai su nuolatiniais atvirukų pirkėjais, 
sekančiais naujų pasirodymą ir užsisakančiais ištisus atvirukų 

Pasaulinėje parodoje Paryžiuje pristatyti atvirukai
Fotografas ir leidėjas Robertas Minzloffas. Tilžė, 1900 m.
LLTI

63  Domas Kaunas, Lietuviško atviruko pirmtakas, Knygotyra, nr. 25 (32), 1998, p. 223.

64  Jonas Basanavičius, Taisykime spaudos parodą!, Viltis, 1912 rugsėjo 23 (spalio 6), 
nr. 113 (748).
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Jonas Basanavičius Pirmojoje lietuvių spaudos parodoje
Vairas, 1914 liepos 20, nr. 13 
LNM 

ciklus. Ne viena kanceliarinių prekių parduotuvė pardavinėjo 
dailiai įrištus albumus dėti fotografijoms ir atvirukams. Atviru-
kų kainos svyravo priklausomai nuo spausdinimo išlaidų, ku-
rias lėmė atviruko kokybė. Apie 1906 metus fototipijos būdu 
atspausdintas atvirukas su miesto vaizdu kainavo 5 kapeikas, 
heliograviūros būdu ir spalvotas – 10 kapeikų, litografinis – 3–5 
kapeikas; pigiausios buvo nelegalių leidėjų platinamos atvirukų 
fotoreprodukcijos, kainavusios po 1 kapeiką. Retai ant kurių 
atvirukų yra atspausdinta kaina – jas galima rasti tik leidyklų 
kataloguose.

Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sugriovė įprastinę gy-
venimo sanklodą. Rusijos leidybos pramonė prarado ryšius su 
Europos spaustuvėmis, kokybiško popieriaus ir spaustuvinių 
dažų tiekėjais. Tų metų leidiniai buvo prastos spaudos ir po-
pieriaus kokybės. Vilniaus leidėjai ir spaustuvės pradėjo spaus-
dinti atvirukus karo ir antikarine tematika: Vilniaus komitetas 
sužeistiesiems kare remti bei Morducho Šimanovičiaus spaus-
tuvė išleido atvirukus su karo lauko žemėlapiais, J. Zawadzkio 
bei Kazimiero Strazdo ir Adolfo Vėgėlės spaustuvės – atvirukus 
su caro kreipimusi į lenkų tautą (Odezwa do polaków), M. Kuk-
tos spaustuvė – kaizerį pajuokiantį atviruką (Vokiečių patrijotų 
himnas) ir kt. Išsiskiria kelios geros kokybės atvirukų serijos 
su dailininko Władysławo Leszczyńskio ir kitų piešiniais an-
tikarine tematika, atspausdintos spalvotosios litografijos būdu 
R. Rubinšteino, Talboto, J. Naišulio ir A. Berenšteino litografi-
jose, kunigo Antonio Rutkowskio spaustuvėje. Tais metais pa-
sirodė tik keletas atvirukų (be leidėjo ir spaustuvės duomenų) 
su nekokybiškai atspausdintais Vilniaus vaizdais, kurių turinys 
leidžia spėti, jog juos galėjo išleisti D. Vizūnas. Kaizerinės oku-
pacijos įvesta griežta spaudos kontrolė sustabdė knygų ir perio-
dinės spaudos leidybą. Daugelis leidėjų buvo priversti laikinai 
sustabdyti savo veiklą, o kai kurie – visai ją nutraukė. D. Vi-
zūno leidykla buvo išgrobstyta ir išblaškyta, – vokiečių leidėjų 
leistuose atvirukuose matyti jo atvirukų siužetai, o įvairiuose 
rinkiniuose iki šiol pasitaiko spaudai parengtų fotografijų su 
D. Vizūno pastabomis ir nuorodomis spaustuvei, kokiu būdu 
ir tiražu juos spausdinti. Nepavyko aptikti šaltinių apie tolesnę 
K. Rio veiklą, žinomi tik keli vokiečių kalba jos išleisti atvirukai. 
Karo metais Vilniuje atvirukai buvo spausdinami J. Zawadzkio 
(vėliau išgrobstyta), Ch. Laskovo ir kitose spaustuvėse. Po karo 
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Pirmosios lietuvių spaudos 
parodos plakatas 
Vilnius, 1914 m.
LNM

komercinę ir leidybinę veiklą tęsė W. Borkowskio, A. Fialkos, 
F. Muskos, M. Šlapelienės, Teodoros Jankowskos knygynai ir 
parduotuvės.

V I E T OJ E  I Š VA D Ų
Trumpa Vilniaus atvirukų leidybos ir platinimo nuo XIX am-

žiaus pabaigos iki 1915 metų apžvalga rodo, kad stichiškai prasi-
dėjusioje Vilniaus atvirukų leidyboje per beveik 20 metų išsisky-
rė keletas ryškesnių vardų: K. Rio, B. Stadzevičius, A. Żukowskis, 
W. Makowskis, J. Zawadzkis, D. Vizūnas, A. Fialko, Šv. Euge-
nijos Raudonojo Kryžiaus draugija, bendrovė Spaudos kontra-
hentas, A. Suvorino kontrahentūra. Iš visų jų, be jokios abejo-
nės, produktyviausios buvo D. Vizūno ir A. Fialkos leidyklos. 
Užėmę didžiąją dalį vietinės rinkos ir neturėdami rimtesnės 

konkurencijos, atvirukus jie leido be pertraukos 1902–1915 me-
tais. Net Rusijos leidyklos, savo leidinius platinusios visoje im-
perijoje, Vilniui tiekė tik nedidelę dalį savo produkcijos. Kaip ir 
kituose miestuose, Vilniuje atvirukus leido knygynai, raštinės 
prekių parduotuvėlės, įvairios draugijos ir organizacijos, daili-
ninkai, fotografai, pavieniai asmenys. Jų leidiniuose dominavo 
miesto vaizdų tematika. Tai sietina su šios tematikos atvirukų 
populiarumu ir gana aukšto meninio lygio fotografijų pasiūla. 
Tokiems atvirukams lengviau buvo išduodami leidimai. Leidė-
jams tereikėjo įsigytas nuotraukas nusiųsti spaustuvei, kuri per 
trumpą laiką atsiųsdavo atspausdintus atvirukus. Didžioji dau-
guma šio laikotarpio Vilniaus vaizdų atvirukų buvo spausdinami 
aukšta spaudos kokybe pasižyminčiose užsienio įmonėse, tose 
pačiose, kaip ir daugelio Rusijos bei Lenkijos miestų atvirukai.



Katalogo sudarymo principai

Šiame kataloge pagal chronologinį-leidybinį principą susi-
steminti 1897–1915 metais išleisti atvirukai su Vilniaus vaizdais. 
Apskaičiuota, kad atvirukams leisti buvo panaudota apie 1200 
skirtingų Vilniaus vaizdų siužetų (fotografijų). Iš viso suregis-
truota per 3500 atvirukų, bet manoma, kad galėjo būti išleista 
ne mažiau kaip 5300. 

Atvirukai pirmiausiai išskiriami ir pristatomi pagal leidė-
jus, atsižvelgiant į jų leidybinės veiklos pradžią. Leidėjai, išleidę 
daugiausiai atvirukų, sudaro atskirus skyrius, o kiti smulkesni 
sujungti į du bendrus skyrius. 

Atvirukai suskirstyti į grupes pagal joms būdingus požymius, 
t. y. tematikos ir apipavidalinimo bendrumus. Išimtį sudaro 
smulkesniųjų leidėjų 1898–1903 metais išleisti atvirukai, kurie 
į serijas sugrupuoti pagal apipavidalinimo panašumus. Katalo-
gas sudarytas laikantis tam tikros tvarkos.

Serijos numeris. Kiekvienai atvirukų grupei (vadinamai se-
rija) suteiktas sąlyginis eilės numeris.

Leidimo duomenys. Nurodomas serijos leidėjas, spaustuvė, 
leidimo vieta ir data.

Atskira eilute pateikiamas autentiškas ant atviruko atspaus-
dintas užrašas. 

Jei leidimo duomenų nėra, rašoma: „Leidėjas nežinomas“. 
Kai kurie atvirukai priskirti tam tikram leidėjui pagal jo leidi-
niams būdingus požymius arba kitas papildomas žymas (pvz., 
leidėjo antspaudus). 

Spaustuvė, fotografas ir dailininkas įvardijami tuo atveju, 
jeigu jie nustatyti. 

Data pateikta tiksli arba spėjama. Tik ant nedaugelio atvi-
rukų yra atspausdinta data, todėl dažnai ji nustatyta remiantis 
įvairiais knygynų katalogais, archyviniais dokumentais apie lei-
dėjų veiklą, fotografijose užfiksuotų įvykių analize ir išlikusiais 
paš to antspaudais, iš kurių pažymimas tik pats ankstyviausiasis.

Serijos apibūdinimas. Kadangi rodomos abi kiekvienos se-
rijos atvirukų pusės, jos išsamiau neaprašomos, nurodomi tik 
išskirtiniai požymiai.

Apibūdinant atviruko vaizdo pusę (toliau – VP) nusakomas 
spaudos būdas, antraščių spalva (tik tada, jei atspausdinta ne 

juodais dažais, paprastai iškiliosios spaudos, kai kurie litogra-
fijos būdu), kalba ir kiti ypatumai (leidėjo ženklai, įrėžti nume-
riai), charakterizuojantys aprašomą grupę. Popieriaus spalva 
nurodoma tik tuo atveju, jeigu popierius spalvotas.

Atviruko adreso pusė (toliau – AP) apibūdinama nusakant 
užrašų spalvą (tik tada, jeigu spausdinta ne juodais dažais), kalbą 
ir kitus požymius (leidėjo ženklus, spaustuvės numerius), cha-
rakterizuojančius aprašomą seriją.

Nerašomi atvirukų matmenys, nes 1874–1925 metais galiojo 
Pasaulinės pašto sąjungos patvirtintas standartas – 90 × 140 mm. 

Serijos sąrašas. Pateikiama atviruko antraštė, leidėjo duotas 
leidinio numeris, antraštės vertimas į lietuvių kalbą.

Kiekvienos serijos atvirukai sunumeruoti suteikiant sąly-
ginius eilės numerius. Prie kiekvienos serijos pažymima, kad 
atvirukai yra leidėjo sunumeruoti arba nenumeruoti. 

Kiekviename serijos sąraše pateikiamos visų rastų atviru-
kų antraštės autentiška rašyba (ir su pasitaikančiomis rašybos 
klaidomis); šalia papildytas ir patikslintas pavadinimas lietu-
vių kalba.

Sąrašas sudaromas laikantis leidėjo suteiktos numeracijos, 
šie numeriai pateikiami lenktiniuose skliaustuose, šalia rašomi 
ir papildomi skaičiai: įrėžti vaizdo pusėje arba atviruko adreso 
pusėje atspausti spaustuvės numeriai (15; 4222 A arba 1 A; 5:07) 
ir kt. Laužtiniuose skliaustuose rašomas atsektas arba spėjamas 
atviruko numeris.

Sisteminant atvirukus buvo fiksuojama visų peržiūrėtų at-
virukų nuosavybė, tačiau kataloge nutarta jos nenurodyti, nes 
daugelyje rinkinių randami tie patys atvirukai.

Atvirukų vaizdai. Kataloge atvirukai rodomi sumažinti 65 
procentus, kai kurie – apie 90 procentų. Atvirukų vaizdai su-
numeruoti taip: pavyzdžiui, 5.17 | 36 (5 – serijos numeris, 17 – 
eilės numeris serijoje, 36 – leidėjo duotas atviruko numeris). 
To paties leidėjo pasikartojančių vaizdų dažniausiai atsisakyta.

Kataloge vartojami senieji gatvių pavadinimai, greta arba 
skliaustuose nurodomi dabartiniai. Datos rašomos pagal senąjį 
Julijaus kalendorių, skliaustuose – pagal Grigaliaus.



Santrumpos

 LLMA  Lietuvos literatūros ir meno archyvas
 LLTI  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMAVB  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
 LNB  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 LNM  Lietuvos nacionalinis muziejus
 LVIA  Lietuvos valstybės istorijos archyvas
 TIM  Trakų istorijos muziejus
 VUB  Vilniaus universiteto biblioteka 
 AB  Antanas Burkus
 AI  Arijus Ivaškevičius
 AK  Aleksandras Kubilas
 AM  Algimantas Miškinis
 AuK  Augustas Klezys 
 AP  Algirdas Petraitis
 AS  Aleksandras Samoilovas
 DR  Dainius Raupelis
 DK  Darius Kubilas
 LB  Linas Balčiūnas 
 LS  Laimutis Stapulionis 
 PR  Petras Rutkauskas
 RL  Raimundas Lapas 
 TG  Tadas Grinevičius
 TN  Tomas Navikas
 VB  Vygintas Bubnys
 VR  Vytis Ramanauskas
 ZJ  Zigfridas Jankauskas
 ZRO  Zigmuntas Rimantas Orvidas



Miesto panorama nuo Pilies kalno
Fotografas Johanas Hiksa. Apie 1898 m.
LNM 



K a t a l o g a s



Antakalnis
Fotografas nežinomas. Apie 1897 m.
LNM



Pirklė Klara Rio 1897 metais viena pirmųjų nedideliais ti-
ražais pradėjo leisti Vilniaus vaizdų atvirukus. Jiems naudojo 
S. F. Fleury, J. Czechowicziaus ir kitų fotografijas. Iki 1904 metų 
juos spausdino tarpininkaujant leidėjui A. Sala Berlyne, Gran-
berg akcinei bendrovei Stokholme ir kitiems, o nuo 1905 metų, 
kaip spėjama, Vokietijoje. Atvirukai nenumeruoti, naujose se-
rijose dažnai kartojami ankstesni siužetai, todėl tikėtina, kad 
vėlesniųjų atvirukų galėjo būti ir daugiau. Manoma, jog visi 
atvirukai išleisti ne vėliau kaip 1910 metais, nors paskutinis 
mūsų sąraše yra pažymėtas 1911 metų pašto antspaudu. Taip 
spėti leidžia turimas pats vėlyviausias siužetas (žr. 11 serijos 
atviruką nr. 11), kuriame nematyti Rotušės aikštės pakraštyje 
iki 1908 metų pradžios stovėjusių paviljonų, bet dar nėra 1910 
metais įrengto skvero. 

Archyvų duomenys rodo, kad Klaros Rio vyras Austrijos 
pilietis Antonijus Rio į Rusiją atvyko 1857 metais ir kelerius 
metus keliavo prekiaudamas paveikslais ir galanterijos prekėmis 
įvairiuose imperijos Šiaurės vakarų miestuose; nuo 1866 metų 
įsikūrė Vilniuje ir čia pradėjo šeimos verslą1. Šeima priklau-
sė kitataučių katalikų bendruomenei prie Šv. Onos bažnyčios, 
kurioje pirklys Antonijus Rio nuo 1890 metų ilgą laiką buvo 
kandidatas į seniūno pareigas, o fotografas S. F. Fleury – kasi-
ninkas2. Paskutinį XIX amžiaus dešimtmetį visa šeima (Klara, 
Antonijus ir jų vaikai Benvenutas ir Marta) gyveno Kapitulos 
name Didžiojoje (Pilies) gatvėje 73; ten pat nuomojosi patalpas 
dailės ir galanterijos parduotuvei, kuri užėmė vieną kambarį ir 
turėjo atskirą įėjimą. Iš pradžių dirbo pati Klara Rio, o ėmusi 
prekiauti rašymo reikmenimis samdydavo vieną padėjėją. Nors 
savininku buvo laikomas Antonijus Rio, bet apie 1890 metus 
parduotuvė jau įregistruota Klaros Rio vardu4. Kito turto šeima 
neturėjo. Parduotuvėje prekiavo Vilniaus vaizdų fotografijomis, 

rašomuoju popieriumi ir rašymo reikmenimis, atvirųjų laiškų 
blankais, kalendoriais, sveikinimo kortelėmis.

1902 metų balandžio 20 dieną pirklei Klarai Rio išduotą lei-
dimą nr. 5045 prekiauti ir užsiimti atvirųjų laiškų blankų su 
vaizdais leidyba atsiėmė jos įgaliotas vyras5. Verslui plečiantis, 
nuo 1909 metų rašymo reikmenų parduotuvė buvo įregistruota 
sūnaus pirklio Benvenuto Rio vardu. Jis apie 1915 metus perėmė 
ir dalį šeimos verslo. Tai paaiškina, kodėl XX amžiaus pradžioje 
įvairių metų informaciniuose leidiniuose prie parduotuvės sa-
vininko Rio pavardės buvo rašomi skirtingi inicialai: Rio K. A. 
(Rio Klara, Antonijaus d.), Rio A. (Rio Antonijus, Anto nijaus s.) 
ir Rio B. (Rio Benvenutas, Antonijaus s.)6.

Visi rasti atvirukai suskirstyti į 12 serijų, kuriose išryškėja 
mažesnės grupės pagal leidimo duomenų išdėstymą, vaizdo 
ar užrašų spalvą bei kitus požymius. Seniausios serijos sudė-
tos chronologiškai (kai kurios – pagal joms būdingus vaizde 
įrėžtus numerius), o po 1905 metų išleisti atvirukai – laikantis 
spaustuvės numerių sekos adreso pusės dešiniajame apatiniame 
kampe. Iš viso rasti 136 atvirukai (kuriems panaudoti 72 skir-
tingi siužetai), rodomi 110. 

1 LVIA, f. 381, ap. 1, b. 3888 (Vilniaus gubernijos valdybos byloje nr. 86/1898 m. ra-
šoma, jog 1898–1899 m. Rusijos pilietybė suteikta Austrijos piliečiui Antonijui Rio, 
Antonijaus s.); LVIA, f. 604, ap. 20, b. 120, l. 509; b. 123, l. 183 (Šv. Onos bažnyčios 
metrikų knygos įrašai rodo, kad apie 1870 m. Vilniuje, Didžiojoje g., Radkevičių 
name gyveno dvi pirklių Rio šeimos: Antonijus su žmona Klara ir Liudvikas su 
žmona Ana. Manoma, kad broliai Antonijus ir Liudvikas buvo vedę seseris, kilusias 
iš Sala šeimos. Tai galbūt susiję su atspausdintais ant atvirukų leidėjo duomeni-
mis – „A. Sala“).

2 Памятная книжка Виленской губернiи на 1894 годъ, Вильна, 1893, с. 213; От-
четъ Виленской общины иностранныхъ католиковъ при костеле св. Анны 
за 1896 годъ, Вильна, 1897.

3 LVIA, f. 381, ap. 1, b. 3888 (iš įrašų byloje galima spręsti, kad Antonijus gimęs 
1840 m., Klara – 1848 m., sūnus Benvenutas – 1873 m., duktė Marta – 1875 m.).

4 LVIA, f. 517, ap. 1, b. 969, l. 41 (1894 m. prekybos liudijimas nr. 530); b. 792, l. 353–
354 (1900 m. prekybos įmonės registracijos nr. 766); Настольный Адресъ-ка-
лендарь города Вильны. Издалъ Х. Б. Грацъ. 1892 высокосный годъ, 1891, с. 30 
(išspausdinta įmonės reklama).

5 LVIA, f. 600, ap. 1, b. 184, l. 67–69.

6 Вся Вильна. Адресная и справочная книга, Вильна, (1909–1915).

Vilniaus vaizdų albumėlis Souvenir de Vilna
Leidėja Klara Rio. Vilnius, XIX a. pab. 
107 × 157 mm 
LNM

Klara Rio
V i l n i u s ,  1 8 9 7 – 1 9 1 1
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1 AP

1.1

1.2 1.3

1 
Leidėjai Klara Rio, Vilnius; A. Sala, Berlynas, ~1897 
Salut de Vilna. 
Pasveikinimas iš Vilniaus

K. Riv, Vilna. (klaidingai atspausdinta K. Rio pavardė); A. Sala, Berlin S. W.
Rasta 14 leidėjo nenumeruotų atvirukų su 8 skirtingais siužetais. Manoma, 
kad serija galėjo būti pakartota arba išleistos dvi skirtingos serijos (iš viso 16 
atvirukų). 
1–8 atvirukai: leidimo duomenys – A. Sala, Berlin S. W. ir K. Riv, Vilna. – 
vertikaliai palei kairiąją kraštinę; 
1a–8a atvirukai: leidimo duomenys – A. Sala, Berlin S. W. – vertikaliai palei 
kairiąją kraštinę, K. Riv, Vilna. – dešinėje apačioje. 
VP fototipija; užrašai raudonos sp.; prancūzų k. 
AP žalia sp.; rusų k. 

1 La montagne du chateau.
Pilies kalnas
LLMA, 1897 11 27

2 La cathédrale catholique.
Vilniaus Katedra 
AM

3 Le boulevard de St. Georges. 
Šv. Jurgio, dabar Gedimino prospektas 

4 L’église Ostrobrama.
Šv. Teresės bažnyčia ir Aušros Vartų 
koplyčia
AK

5 La cathédrale russe.
Šv. Nikolajaus soboras, veikęs 
perstatytoje Šv. Kazimiero bažnyčioje 

6 L’église St. Bernardin.
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 
AK

7 La grande rue.
Didžioji gatvė 

8 La grande rue. 
Didžioji gatvė ties Rotuše
AK
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1.7

1.8

1.6

1.5

1.4

1.6 a

1a La montagne du chateau.
Pilies kalnas

2a La cathédrale catholique.
Vilniaus Katedra  (nerastas)

3a Le boulevard de St. Georges. 
Šv. Jurgio, dabar Gedimino prospektas 

4a L’église Ostrobrama.
Šv. Teresės bažnyčia ir Aušros Vartų 
koplyčia

5a La cathédrale russe.
Šv. Nikolajaus soboras

6a L’église St. Bernardin. 
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 

7a La grande rue.
Didžioji gatvė
AK, 1898 02 20

8a La grande rue. 
Didžioji gatvė ties Rotuše
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2.1 (2964) 2.2 (2965)

2 
Leidėjai Klara Rio (?), Vilnius; A. Sala, Berlynas, ~1898
Salut de Vilna. 
Pasveikinimas iš Vilniaus

A. Sala, Berlin 
Rasti 6 leidėjo nenumeruoti atvirukai. Serija sudaryta pagal vaizdo 
apačioje įrėžtus skaičius (2964–2969).
VP fototipija; užrašai raudonos sp.; prancūzų k.
AP žalia sp.; rusų k.

2 AP

1  Belmont. (2964)
Belmontas

2  Montagne de château. (2965)
Pilies kalnas 

3  Église de St. Pierre. (2966)
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

4  Cathédrale catholique. (2967)
Vilniaus Katedra 

5 Église de St. Raphael. (2968)
Šv. Rapolo bažnyčia 
LS, 1898 12 27

6  Église Ostrobrama. (2969)
Aušros Vartų koplyčia 
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2.3 (2966)

2.4 (2967)

2.5 (2968)

2.6 (2969)
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3.1 (6952)

3.2 (6953)

3 
Leidėjai Klara Rio, Vilnius; A. Sala (?), Berlynas, 1898–1899
Salut de Vilna
Pasveikinimas iš Vilniaus

K. Rio, Vilna 
Rasta 11 leidėjo nenumeruotų atvirukų. Serija sudaryta pagal vaizdo apačioje 
įrėžtus skaičius (6952–6962).
VP fototipija, popierius spalvotas; užrašai raudonos sp.; prancūzų k.
AP ruda sp.; rusų k.

1  Le quai (6952)
Neries krantinė ir prieplauka

2  Le pont Alexandre et la Wilija  
(6953)
Žaliasis tiltas ir Šnipiškių vaizdas 

3  Montagne de château (6954)
Pilies kalnas 

4  Grand’ Rue (6955)
Didžioji gatvė 

5 Cathédrale catholique (6956)
Vilniaus Katedra 

6  Églises de Ste. Anne et de 
St. Bernardin (6957)
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 

7  Église de Ste. Cathérine (6958)
Šv. Kotrynos bažnyčia 
AM, 1899 11 16

3 AP

3.4 (6955)

3.3 (6954)
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3.5 (6956)

3.6 (6957) 3.7 (6958)
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3.8 (6959)

3.9 (6960)

3.10 (6961) 3.11 (6962)

8  Église de St. Pierre (6959)
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 

9  Vilna et la Viléïka (6960)
Vilnia ties Bernardinų sodu ir miesto 
panorama 

10  Faubourg d’Antokol (6961)
Antakalnio priemiestis nuo Pilies kalno

11  Ruines de Troki près de Vilna 
(6962)
Trakų pilies griuvėsiai 
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4 AP

4.1 (24263)

4.3 (24264)

4 
Leidėjai Klara Rio, Vilnius; A. Sala, Berlynas, 1899–1900

K. Rio, Vilna; A. Sala, Berlin S. W. 
Rasti 3 leidėjo nenumeruoti atvirukai (2 siužetai). Serija sudaryta pagal 
vaizdo apačioje įrėžtus skaičius (24263–24264). 
VP fototipija; užrašai raudonos sp.; prancūzų k. (rusų k. – atspausdinta 
vėliau).
AP žalia sp.; rusų k.

1  Wierki, le bien des Hohenlohe 
près Vilna (24263)
Verkių rūmai 
LLMA, 1901 01 06

2  Wierki, le bien des Hohenlohe 
près Vilna / Имѣнiе Вирки близъ 
Вильны (24263)

3  Ruines de Troki en Lithuanie 
(24264)
Trakų pilies griuvėsiai 
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5 AP

5.1

5.2

5 
Leidėjai Klara Rio, Vilnius; Granbergs K. A., Stokholmas, 1897
Vilna 
Vilnius

K. RIO, EDITEUR.; GKA IMP
Rasti 4 leidėjo nenumeruoti atvirukai. 
VP fototipija (juoda, melsva); prancūzų k.
AP žalia sp.; rusų ir prancūzų k.
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5.4

1 CATHÉDRALE CATHOLIQUE. / 
EGLISES DE ST. ANNE ET DES 
BERNARDINS. / PARTIE SUD 
OUEST. 

 K. RIO, EDITEUR.
 Vilniaus Katedra. Šv. Onos ir Bernardinų 

bažnyčios. Pietvakarinės miesto dalies 
panorama

2 ÉGLISE DE ST. JEAN. / 
MONTAGNE du CHATEAU. / 
ÉGLISE DU CALVAIRE. 

 K. RIO, EDITEUR. GKA IMP.
 Šv. Jonų bažnyčia. Pilies kalnas. Vilniaus 

Kalvarijų (Šv. Kryžiaus Atradimo) 
bažnyčia

3 CHAPELLE D’OSTRO BRAMA. /
CATHÉDRALE St NICOLAS. / 
Montagne du Chateau.

 K. RIO, EDITEUR.
Aušros Vartų koplyčia. Šv. Nikolajaus 
soboras. Pilies kalnas

4 Montagne du Chateau.  
K. RIO, EDITEUR.

 Pilies kalnas 
AK, 1897 12 21

5.3
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6.7

6.4

6.5

6.2

6.1

1 Neries krantinė ir Pilies kalnas 
(mėlyna)

2 Neries krantinė ir prieplauka 
(žalia)

3 Neries krantinė ir prieplauka 
(raudona) (žr. 6.2)

4 Didžioji gatvė (ruda)

5 Aušros Vartų gatvė (geltona)

6 Aušros Vartų gatvė (mėlyna) 
(žr. 6.5)
AK, 1900 12 16 

7 Aušros Vartų gatvė (raudona)

6 AP

6 
Leidėja Klara Rio, Vilnius, ~1900
Souvenir de Vilna 
Suvenyras iš Vilniaus

K. Rio, Vilna 
Rasti 7 leidėjo nenumeruoti atvirukai.
VP reljefinė spauda (baltas arba auksuotas įrėminimas); fotonuotrauka; 
popierius spalvotas; prancūzų k. 
AP rusų ir prancūzų k.; dešinėje apačioje – O. P. F. (popieriaus fabriko 
Vokietijoje ženklas – Osnabrücker Paperwarenfabrik, Berlin.).
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7 
Leidėja Klara Rio, Vilnius, ~1900
Salut de Vilna 
Pasveikinimas iš Vilniaus

K. Rio, Vilna
Rasti 7 leidėjo nenumeruoti atvirukai. Skiriamasis serijos požymis – 
antraštės šriftas. Galėjo būti išleistos kelios serijos (skiriasi spalva 
ir leidėjo duomenų įrašo vieta, žr. 7.7). 
VP fototipija; užrašai raudonos sp.; prancūzų k.
AP rusų k.

7 AP

7.1

7.3

7.2

1 Ruines du Château 
Aukštutinės pilies griuvėsiai 

2 Le bord de la Wilija 
Neris ir Žaliasis tiltas 
AM, 1902 12 03

3 Église Calvaire 
Vilniaus Kalvarijų (Šv. Kryžiaus 
Atradimo) bažnyčia 
LNM

4 Wileiskaja près de Vilna 
Naujoji Vilnia 

5 Possehl’s Werke in Wileiskaja bei 
Wilna 
E. Poselio pasaginių vinių ir dalgių 
fabrikas Naujojoje Vilnioje 

7.4

7.5
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7.6 7.7

8 AP

8 
Leidėja Klara Rio, Vilnius, ~1900 
Salut de Vilna 
Pasveikinimas iš Vilniaus

K. Rio, Vilna.
Rasti 6 leidėjo nenumeruoti atvirukai. Serija sudaryta pagal skaičius, 
atspausdintus abiejose atviruko pusėse (7829–7834; J. 6178.–J. 6183.). 
VP fototipija, spalvota litografija; užrašai raudonos sp.; prancūzų k.
AP rusų k.; spaustuvės numeriai (J. 6178.–J. 6183.).

8.2 (7830) 8.3 (7831)

6 Cathédrale russe 
Šv. Nikolajaus soboras, veikęs 
perstatytoje Šv. Kazimiero bažnyčioje 

7 Montagne de château 
Pilies kalnas 
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8.1 (7829)

8.4 (7832) 8.6 (7834)

8.5 (7833)

1  Antokol (7829; J. 6178)
Antakalnio vaizdas 

2  Montagne de château 
 (7830; J. 6179)

Pilies kalnas 

3  La Wilija (7831; J. 6180)
Neris ir Antakalnio vaizdas
VB, 1901 12 25

4  Église Ostrobrama (7832; J. 6181)
Aušros Vartų koplyčia 

5  Faubourg d’Antokol 
 (7833; J. 6182)

Antakalnio priemiestis 

6  Le Quai (7834; J. 6183)
Neries krantinė ir prieplauka
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9 
Leidėjai Klara Rio, Vilnius; A. Sala, Berlynas, ~1900
Salut de Vilna 
Pasveikinimas iš Vilniaus

K. Rio, Vilna; A. Sala, Berlin S. W. 
Rastas 21 leidėjo nenumeruotas atvirukas. Skiriamasis serijos požymis – 
antraštės šriftas. 
Serijoje išskirtos grupės pagal leidimo duomenų išdėstymą, užrašų spalvą ir 
kitus požymius (galėjo būti išleistos kelios atskiros serijos): 
1–5 atvirukai: A. Sala, Berlin S. W. ir K. Rio, Vilna – palei apatinę kraštinę, 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО., užrašai raudonos sp.; 
6–13 atvirukai: tokie patys, skiriasi – Открытое Письмо.; 
14–17 atvirukai: K. Rio, Vilna ir A. Sala, Berlin S. W. – palei šonines 
kraštines,  ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО., apibrėžta vieta pašto ženklui su žodžiais 
МѢСТО ДЛЯ МАРКИ, vienspalvis (pilka sp.); 
18–21 atvirukai: tokie patys, tik spalvinta, užrašai rudos sp.
VP fototipija, spalvinta; prancūzų k.
AP rusų k.

9.1

9.2

9.1–9.5 AP

9.3

9.4

9.5

1 Théâtre d’été 
Vasaros teatras Botanikos sode

2 La Wilija 
Neris ties Antakalniu

3 Grande rue 
Didžioji gatvė 

4 La cathédrale catholique 
Vilniaus Katedra 

5 Perspective St. Georges 
Šv. Jurgio, dabar Gedimino prospektas 
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9.6–9.13 AP

9.10

9.12

9.13

9.7

9.9

6 Le Quai 
Neries krantinė ir prieplauka (žr. 8.6)

7 Église de St. Anne et de 
St. Bernardin 
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 

8 Église Ostrobrama 
Aušros Vartų koplyčia (žr. 8.4)

9 Faubourg d’Antokol 
Antakalnio priemiestis 

10 Grande rue 
Didžioji gatvė 

11 Montagne de château 
Pilies kalnas (žr. 9.18)

12 Église de St. Pierre 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 

13 Montagne de château et vue sur 
la Wilija 
Pilies kalnas ir Neries vaizdas 
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9.14

9.15

9.14–9.21 AP

14 Cathédrale catholique. 
Vilniaus Katedra 

15 Église Ostrobrama. 
Aušros Vartų koplyčia 

16 Montagne de château. 
Pilies kalnas (žr. 9.18)

17 Perspective St. George. 
Šv. Jurgio, dabar Gedimino prospektas
AK, 1900 02 29

18 Montagne de château. 
Pilies kalnas
LLMA

19 La Wilija. 
Neris ties Antakalniu
AuK

20 Églises de Ste. Anne et de 
St. Bernardin. 
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 
LNM 

21 Perspective St. George. 
Šv. Jurgio prospektas
LNM

9.17



53K l a r a  R i o

9.199.18

9.21
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54 V i l n i a u s  v a i z d ų  a t v i r u k a i .  1 8 9 7 – 1 9 1 5

10 AP

10.1 (53207) 10.2 (53208)

10
Leidėja Klara Rio, Vilnius, ~1906
Вильна – Wilno
Vilnius

Edition K. Rio, Vilna. 
Rasti 28 leidėjo nenumeruoti vienodai apipavidalinti atvirukai, skiriasi tik 
spalva: 1–6 (ruda), 7–11 (melsva), 12–28 (pilka). Nuo šios serijos atvirukai 
pateikiami laikantis spaustuvės numerių (53207–53434) sekos. 
AP fototipija; rusų ir lenkų k. 
AP ruda sp.; rusų ir prancūzų k.; spaustuvės numeriai.

 Popierius rudos spalvos:
1  Костелъ Св. Анны и по 

Бернардынскiй – Kos. St. Anny i 
po Bernardynski (53207) 
Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios 

2  Острыя Ворота – Ostro-Brama 
(53208) 
Aušros Vartų koplyčia 

3  Кафедральный костелъ – 
Katedra (53214) 
Vilniaus Katedra

4  Тринополь (53217) 
Trinapolis 

5  Развалины Трокскаго замка – 
Zwaliska zamku Trockiego (53218) 
Trakų pilies griuvėsiai 

6  Бернардынскiй костелъ – 
Kos. po Bernardyński (53222) 
Bernardinų bažnyčia 
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10.4 (53217)

10.3 (53214)

10.5 (53218)

10.6 (53222)


