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M UZIEJØ

RINKINIUOSE

OGINSKIØ
ANTSPAUDAI IR
maþameèio kunigaikðèio Mykolo
Mikalojaus Oginskio (1849–1902)
pieðiniai
L INAS BUBNELIS
Antspaudas su Oginskiø giminës herbu. LDM, MPM-608

„Palikimas – kà mums praeitis palieka, paveldas – kà mes ið
praeities pasiimame ir naudojame kaip savastá, o kultûros paveldo
vertybës – kà mes ið kultûros paveldo atsirenkame naudoti patys ir
iðsaugoti ateièiai.“
Prof. Jurgis Buèas
Lietuvos dailës muziejus (toliau – LDM) kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Maþvydo biblioteka ir Lietuvos archyvø departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2005 m. rugsëjo mënesá pradëjo ágyvendinti projektà „Integralios virtualios bibliotekø
informacinës sistemos sukûrimas“. Ágyvendinant ðá projektà, tarp
kitø skaitmeninimui atrinktø LDM eksponatø grupiø pateko ir sfragistikos rinkinys. Tai buvo gera proga atidþiau patyrinëti rinkinyje
saugomus antspaudus ir jø spaudus. Iki ðiol tik labai nedidelë ðio
rinkinio eksponatø (tik spaudø) dalis yra buvusi rodoma parodose ir
ekspozicijose. Beje, LDM sfragistikos rinkinys yra didþiausias ir

Lietuvos dailës muziejuje saugomi antspaudai, suklijuoti ant faneriniø lenteliø

vertingiausias ðalyje. Jame saugoma 1 136 vnt. eksponatø (á ðá
skaièiø neáeina faleristikos objektai, kurie iki ðiol buvo laikomi viename rinkinyje kartu su sfragistikos eksponatais). Èia saugomi
XVII–XVIII a. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës (toliau – LDK) ir
Abiejø Tautø Respublikos (toliau – ATR) valstybiniø institucijø, didikø ir eiliniø bajorø personaliniai, pareiginiai, amatininkø cechø, baþnytiniai, taip pat vëlesni (XIX–XX a.) spaudai ir jø antspaudai vaðke,
lake, popieriuje. Yra antspaudø ir ið kitø Europos kraðtø, Rusijos.
Beveik visi antspaudai yra autentiðki, áspausti ávairiø spalvø lake
arba vaðke. Tikëtina, kad jie buvo iðkirpti ið dokumentø (personaliniai – ið laiðkø). Þinoma, kad veikusiame Vilniaus miesto muziejuje (ðis valstybinis kultûros profilio muziejus veikë nuo 1933 m., o
1941 m. reorganizuotas á Vilniaus valstybiná dailës muziejø, kuris nuo
1966 m. vadinamas Lietuvos dailës muziejumi) jie buvo saugomi
grupëmis po 10–40 vnt., suklijuoti ant kartoniniø ir faneriniø lenteliø.
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Ið kairës: 1. Antspaudas su jungtiniu Oginskiø ir (?) herbu (tai vieno ið apdovanotøjø Baltojo Erelio ordinu kunigaikðèiø Oginskiø ir jo þmonos (jos
giminës herbas sunkiai áskaitomas) jungtinis ðeimos herbas, LDM, MPM-625; 2. Mykolo Kazimiero Oginskio (1728–1800) herbinis antspaudas Jo ranka
áspaustø antspaudø LDM rinkinyje yra daugiausia – 10 vnt. LDM, MPM-173; 3. Oginskiø herbas (antspaudas primena atminimo medalá, o jo vaizdulyje
yra herbinio, vaizdinio ir raðmeninio antspaudo elementø. Oginskiø giminës herbas ákomponuotas ant relikvijoriaus, kurio kairëje (nuo þiûrovo –
deðinëje) pusëje matome mokslo ir technikos atributus: gaublá, braiþybos árankius, o virð jø – monogramà: „I-O“. Taip, matyt, yra áamþinti visi
Irenëjaus Kleopo Oginskio Rietave pradëti ir jo sûnaus Bogdano ágyvendinti darbai. Deðinëje relikvijoriaus pusëje matome karinius atributus: lankà ir
strëlinæ su strëlëmis, o virð jø – monogramà: „M-O“. Taip áamþinti vieno ið giminës atstovø – Lietuvos didþiojo etmono Mykolo Kazimiero Oginskio
pasiekimai karinëje srityje. Vaizdulio virðuje Fortûna ið Gausybës rago pila gërybes Oginskiø giminei. Tikëtina, kad ðá antspaudà sukûrë
dailininkas-medalininkas, o ðio memorialinio antspaudo, áamþinanèio didþiausius giminës pasiekimus, uþsakovas galëjo bûti pats Bogdanas Oginskis
arba jo brolis Mykolas Mikalojus Severinas Markas Oginskis, LDM, MPM-619
.

Ant jø po kai kuriais antspaudais yra ranka uþraðytos pavardës, o virð
jø – herbø pavadinimai. Apie 90 proc. antspaudø yra herbiniai. Kiti –
raðmeniniai, vaizdiniai, portretiniai. Tokiø antspaudø rinkinyje yra
daugiau negu 900 vnt. Beveik visi jie iki ðiol nebuvo tyrinëti.
Á muziejaus inventorinæ knygà minëti antspaudai áraðyti 1953 m.,
taip pat grupëmis, jas lakoniðkai ávardijant ir datuojant.
Likusieji rinkinio eksponatai yra patys antspaudavimo árankiai –
spaudai. Jie pagaminti ið ávairiø metalø, daþniausiai ið bronzos.
Kiti – ið pusiau brangiø akmenø, kriðtolo ir kitø medþiagø. Yra ir
signetø. Visi antspaudai autentiðki. Juos sukûræ dailininkai, graveriai, skulptoriai ar auksakaliai, deja, neþinomi. Jie vykdë konkreèius uþsakymus, savo kûrinyje nepalikdami paraðø ir net inicialø. Á
klausimà, kas buvo tie þmonës, ðiandien galëtø atsakyti tik raðytiniai ðaltiniai, kuriuos taip pat reikia tyrinëti.
Be jau minëtø eksponatø, rinkinyje taip pat saugomi nuo sfragistikos neatsiejami heraldikos objektai. Tai ávairiø herbø atspaudai,
kliðës ir pieðiniai. Plati rinkinio eksponatø chronologija apima baroko, rokoko ir klasicizmo epochas. Nekyla abejoniø, kad rinkiná, toká,
koks jis yra dabar, saugojo jau ir LDM pirmtakas – Vilniaus miesto
muziejus (1933–1941). To rinkinio susiformavimo iðtakø reikëtø
ieðkoti 1855 m. ákurtame ir iki 1863 m. veikusiame pirmajame Lietuvos vieðame muziejuje (Senienø muziejuje) bei Vilniaus mokslo bièiuliø (1907–1940) ir Lietuviø mokslo draugijø (1907–1938) muziejiniuose rinkiniuose. Antspaudai, signetai, giminës relikvijos minimos
ir Plungës dvaro savininko Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio (1849–1902) ðeimos muziejaus rinkiniuose3.
LDM saugomame sfragistikos rinkinyje yra vienintelis neiðkirptas antspaudas – jis saugomas kartu su autentiðku laiðko voku bei
paèiu laiðku ir Miesto muziejaus atspaustu spaudu. Ant laiðko, adresuoto J. Lopacinskiui, yra Sapiegø antspaudas (LDM, MPM-35/a,b).
LDM sfragistikos rinkinyje yra eksponatø grupë, kuri, kaip rodo

tyrinëjimø rezultatai, greièiausiai yra buvusi sudaryta Þemaitijos
kunigaikðèiø Oginskiø dvare Rietave. Tai 25 Mykolo Mikalojaus
Oginskio pieðti herbai. Rinkinyje saugoma ir kitø ðios garsios giminës atstovø paliktø relikvijø – jø ranka áspaustø antspaudø (jø taip
pat yra 25 vnt.). Ði eksponatø grupë atkreipia dëmesá ne vien savo
sàlyginiu gausumu, bet ir originalumu. Èia yra ne tik herbiniø, bet ir
vaizdiniø bei raðmeniniø antspaudø, kurie iðkalbingai pasakoja apie
reikðmingus jø savininkø gyvenimo tarpsnius, veiklà, pasiekimus.
Ne visus Oginskiø antspaudus jau yra pavykæ pilnai ávardyti, priskirti konkreèiam ðios giminës atstovui ar atstovei.

KUNIGAIKÐÈIØ OGINSKIØ ANTSPAUDAI
RINKINYJE
Oginskiai – garsi didikø ir kunigaikðèiø giminë, etnografinëje
Lietuvoje gyvenusi apie 400 metø. Jø protëviai buvo ðvedø vikingai.
VIII a. juos Ilmenio slavai pasikvietë padëti formuoti kunigaikðtystæ.
Daugelis jø, uþbaigæ misijà, pasiliko slavø þemëse ir sukûrë miðrias ðeimas. Rietavo ðakos Oginskiø protëviai daugiausia buvo
ásikûræ Kozelsko mieste (dabartinë Kalugos sritis). XIII a. Kozelskas ir jo apylinkës priklausë Lietuvos Didþiajai Kunigaikðtystei
(LDK). 1514 m. sustiprëjusi Maskvos kunigaikðtystë Kozelskà atëmë. Taip pasisukus istorijos ratui, paskutinis Oginskiø giminës
vikingas – Jurgis Titas su sûnumis Grigorijumi ir Vladislovu nutarë
pasitraukti ið slavø valdomø þemiø á LDK gilumà. Bûtent tada prasidëjo Oginskiø migracijos kelias Vakarø kryptimi. Ir taip spalvingas
aristokratiðkas paukðtis, neðinas ðios giminës herbu, 1514 m. ið
speiguotø Kalugos srities Kozelsko apylinkiø kartu su tirpstanèiomis Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdomis pasuko á Vaka(Nukelta á 53 p.)
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