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ženklai  
(iš Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus rinkinių)
Irena BUDGINIENĖ

M ažosios Lietuvos spauda yra itin svarbi šio krašto  
 istorijai. Mažoji Lietuva padovanojo pirmąją lietuvišką 

knygą, pirmąją lietuvių kalbos gramatiką, pirmąjį grožinės 
literatūros pavyzdį – K. Donelaičio kūrinį „Metai“. Nuo 1524 m. 
iki XIX a. pradžios vienintelis spaudos centras buvo Karaliaučius. 
Kituose miestuose spaustuvės pradėjo kurtis iš karto po Prūsijos 
valdžios išleisto dokumento (1816 m.), kuris panaikino draudimą 
kurti spaustuves provincijose. XIX a. ypač suklestėjo poligrafijos 
pramonė. Spaustuvės viena po kitos kūrėsi Tilžėje, Klaipėdoje, 
Šilutėje, Priekulėje, Gumbynėje ir kitur. Spausdintas žodis Mažojoje 
Lietuvoje visais laikais buvo labai branginamas. Norint atkreipti 
dėmesį į knygos savininką, knygos buvo žymimos. 

Knygos nuosavybės ženklai buvo įvairūs. Jie skirstomi į ke-
lias grupes: superekslibrisai, ekslibrisai, įrašai ir antspaudai. Prie 
nuosavybės ženklų galima priskirti ir lipdes, kurios rodė nuosa-
vybės teises ir buvo tarsi reklama. Buvo žymimas knygų prieš-
lapis, antraštinis lapas, vidinė viršelio pusė, viršelis, ir retai buvo 
nepaisoma šių taisyklių. Žymėdamas knygas, kiekvienas turėjo 
savo interesų: vieni stengėsi taip įtikti pirkėjui, kiti – reklamuoti 
savo prekę, dar kiti – pabrėžti, kad knyga priklauso jiems, o visus 
juos siejo meilė ir prieraišumas knygai. Knygos nuosavybės žen-
klai šiuo metu dažnai yra informacijos šaltinis, padedantis kaupti 
žinias apie veikusias spaustuves ir knygynus. Knygos nuosavy-
bės ženklų istoriją nagrinėja Mažosios Lietuvos knygos tyrėjas  
prof. Domas Kaunas. Mano tikslas – pagal turimą medžiagą 
trumpai apžvelgti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus knygų 
rinkinyje randamus knygos nuosavybės ženklus.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus spaudos rinkinyje yra 
1 847 įvairios tematikos knygos. Trečdalį jų sudaro religinės 
knygos: biblijos, giesmynai, maldaknygės. Rinkinyje yra daugiau 
kaip 100 knygų, kuriose galima rasti vieną ar net kelis knygos 
nuosavybės ženklus. Daugiausia ženklintos religinės knygos ir 
vadovėliai.

Dažniausias knygos nuosavybės ženklas – įrašas. Daugelis 
knygose esančių įrašų yra XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios. Teks-
tai rašyti juodu ar mėlynu rašalu ir pieštuku lietuvių ir vokiečių 
kalbomis. Tokiuose tekstuose yra daug gramatinių klaidų, tad ga-
lima spręsti, kad jų autoriai – daugiausia savamoksliai ar tik kelias 
klases baigę kaimo žmonės. Nors tekstas rašomas lietuvių kalba, 
jame pasitaiko vokiškų žodžių. Nemažai yra įrašų vokiečių kalba. 
Randame ir kaligrafiškų įrašų, kai kurie jų yra papuošti ornamen-
tu. Tokie įrašai rodo autoriaus meninius sugebėjimus. Daugiausia 
įrašų yra priešlapiuose ir antraštiniuose lapuose. Vienur įrašyta 
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Prekybos instituto 
Klaipėdoje antspaudas

Knygrišio 
Otto Sekunos 
iš Šilutės lipdė

Knygų leidėjo, 
knygrišio, knygų 
prekybininko  
J. L. Sakučio 
(Sakuth) 
antspaudas
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Superekslibrisas ant „Biblijos“ (1895) viršelio

Adolfo Štalio knygų ir kance-
liarinių prekių parduotuvės 

Šilutėje lipdė

Knygrišio, 
spaustuvinin-
ko, prekybi-
ninko Karlo 
Vilhelmo 
Sekunos anst-
paudas ir Ma-
rikės Purwins 
įrašas

tik pavardė ir vardas, kituose – datos ir vietovardžiai. Muziejaus 
fonduose esančiose knygose yra daugiau kaip 60 įvairių įrašų. 
Daugelis jų priklauso Klaipėdos krašto gyventojams. Priekulėje,  
F. Šrioderio spaustuvėje, 1866 m. knygoje yra toks įrašas: 
„Mielos Rambako knygos priklauso Mekel Hintzas Pakszken  
1866 den 11-ten Martz“. Įrašas darytas tais pačiais metais, 
kada knyga buvo išleista. Tai rodo, kad savininkas įrašė sakinį  
įsigijęs knygą. Įrašai kitose knygose: „Šitos Maldų Knygos  
priklauso Marike Purwins iš Bachmann-Kildeln 1887“,  

„Mare Paurena iš Smilteninkų 1877“, „Šitos knygos priklauso 
Jurgis Tašys Šilininkai“, „Jonis Šudgagis iš Šudnagiu kiema 
Priekulės Parapijas 1907“, „Madline Kerote iš Švilpių 1882“, 
„Martin Stragalat Daugmanten 1886, geborenden 9.6.1864“, 
„Trudė Gramzda iš Ventės Kiema“, „Else Mainike Priekulė 1896“,  
„Ta kniga ira Amelijos Žiogatis isz Stemplen Sodos Parakwi-
jas“ ir kt. Be šių įrašų, knygose yra ir žymių Mažosios Lietu-
vos žmonių įrašų. „Šitas knygelius yra gaunamos pas“, toliau –  
J. Kybelkos antspaudas: „Jonis Kybelka Kgl. Schmelz“. J.Kybelka 
gyveno 1870–1945 m. Klaipėdos priemiestyje, Smeltėje. Jis tu-
rėjo knygyną, veikusi 1897 m. ir po 1920 m., kur daugiausia 
buvo prekiaujama jo paties išleistomis knygomis. Įrašas „Jonis 
Klimkait Wowirischken“ priklauso žymiam Mažosios Lietuvos 
sakytojui. „Evangeliškose giesmėse“ randame įdomų iš dviejų 
dalių sudarytą įrašą. Jis skirtas tam pačiam žmogui, tik skir-
tingomis progomis ir skirtingų autorių. Vienas įrašas darytas  

Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjo,  
kunigo V. Gaigalaičio įrašas „Evangeliškose Giesmėse“
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Klaipėdoje lipdė

Book Ownership Markings 
(of Lithuania Minor Museum collections)
Irena BUDGINIENĖ

Press is very significant in the history of Minor Lithuania. 
The press collection of Lithuania Minor History Museum has 
1847 books on various topics. The author of this publication 
aimed at describing ownership signs found on these books 
as witnesses of clear and deep ownership feeling in the self-
awareness of people having lived in the area, and as history 
reflections, the stories of the ones having touched these 
books.
The most often faced ownership marking is an entry in the 
Lithuanian Language or German. The abundance of gram-
matical mistakes discloses their owners were predominantly 
self-educated villagers. Another popular ownership marking 
was a stamp. There are about 30 various stamps affixed to 
museum books. They are oval, round, rectangular in form, 
often with a symbol in the centre. Stamps were used by 
churches, schools, book binding shops, societies, companies, 
organizations and individuals. Stickers are frequently come 
across. They mostly were used for advertising purposes. 
Printing houses, book binding shops, book shops would mark 
their books this way. A super bookplate is among the most 
noble and expensive book marking options. This is an imprint 
of a coat of arms, name and date on a book cover. Meanwhile 
a bookplate is a paper sheet made in various techniques, 
fonts and glued onto a book cover. They are of various sizes 
and decorated with ornaments.

Jurgio Šūdnagio ekslibrisas

gimusiam ir krikštytam vaikui: „Jurgis Kenies isz Birszeninkų, 
gimęs 21 Februar 1899, krikštytas 4 Merza 1899. Pakajus pono 
dievo tesie su tavimi visada“. Šalia – kitas įrašas tam pačiam 
vaikui įžegnojimo proga: „Kunigo Dr. Gaigalat, kuris Tave pamo-
kinęs ir įžegnojęs yra 7.9.13“. Manyčiau, kad tai kunigo, kultūros 
ir politikos veikėjo V. Gaigalaičio, kunigavusio Priekulėje 1902– 
1915 m., įrašas. Galime didžiuotis turėdami filosofo, rašytojo, 
kultūros veikėjo Vydūno (Vilhelmo Storostos) ir Mažosios Lie-
tuvos spaudos ir visuomenės veikėjo Martyno Jankaus įrašus. 
Įrašai buvo daromi įvairiomis progomis: gimimo, konfirmacijos, 
sutuoktuvių ir šiaip su gerais palinkėjimais. Religinėse knygose 
prieš antraštinį lapą buvo įrišami lapai, pavadinti „Namų tuobli-
cos“ ir „Atminimai“. Juose buvo įrašų įvairioms progoms. „Namų 
tuoblicos“ sudarytos iš kelių lapų, puoštos ornamentu. Pirmame 
lape yra įrašai apie sutuoktuves, toliau surašyti gimusių vaikų 
ir dar toliau – jau mirusių šeimos narių vardai. Tai tarsi šeimos 
istorija, kuri kartu su knyga perduodama kitoms kartoms. Toks 
įrašas randamas 1900 m. Tilžėje atspausdintoje „Mišių knygo-
je“: Jurgis Šemeišentis, gimęs 1880 m. kovo 19 d. Plikiuose, 
1903 m. birželio 1 d. susituokė Jono bažnyčioje Klaipėdoje su 
Urte Wilgalis, gimusia 1882 m. rugpjūčio 1 d. Kitoje knygoje yra 
įrašas, kad Hristof ir Henrieta Demenus 1896 m. susituokė Lan-
kiškių bažnyčioje, vėliau jie turėjo keturis vaikus, iš jų du vėliau 
mirė. „Atminimuose“ daugiausia yra proginių įrašų – sveikinimų 
ir įvairių palinkėjimų. 

Pats populiariausias knygos žymėjimo ženklas – antspaudas. 
Muziejaus knygose yra apie 30 įvairių formų antspaudų: ovalių, 
apskritų, keturkampių, be rėmelių. Apskritų antspaudų centre 
dažnai yra simbolis. Antspaudus naudojo bažnyčios, mokyklos, 
knygrišyklos, draugijos, įmonės, organizacijos ir pavieniai asme-
nys. Antspaudų šriftas dažniausiai yra juodas, bet galima rasti ir 
mėlynos, purpurinės ir raudonos spalvos antspaudų. Puošybos 
detalių gana maža. Tekstai rašomi lietuvių arba vokiečių kalba, 
dažnai – abiem kalbomis. Lankupių mokyklos sąjungos, Pan-
gesų liaudies mokyklos, Priekulės liaudies mokyklos antspau-
dai yra apskriti, brūkšniu padalyti į dvi lygias dalis. Viršutinėje 
dalyje lietuvių kalba rašytas tekstas, apačioje – vokiečių. Ants-
pauduose nurodoma organizacija, vietovė, vardas ir pavardė, 
užsiėmimas, metai. Iš antspaudų galima susidaryti įspūdį apie 
knygos savininką. Vieni antspaudą naudojo tiesioginiam darbui, 
kiti – reklamos tikslais, treti – asmeninei bibliotekai žymėti, bet 
pasitaikydavo, kad tuos pačius antspaudus naudodavo ir darbo 
reikalais, ir asmeninei bibliotekai žymėti. Religinėse knygose daž-
nas antspaudas „K. W. Sekunna Buchbindermstr. Heydekrug“. 
Sekunų šeima yra gerai žinoma kaip knygų gamintojai, knygrišiai 
ir knygų prekybininkai. Jų spaudos įmonė veikė Šilutėje 1858– 
1944 m. Knygas jie įrišdavo kokybiškai, todėl pelnytai jas žy-
mėdavo savo spaustuvės antspaudu ar lipde. „ADOLF STAHL 
BUCH-PAPIER. SCHREIBWAREN-HANDLUNG HEYDEKRUG/ 
Ostpr.“ – šis antspaudas priklauso A. Štaliui, kuris Šilutėje turėjo 
knygrišyklą, knygyną ir galanterijos prekybos skyrių. Religinėje 
knygoje, be antraštinio lapo, pagal turinį – „Bybeliškoje skarbny-
čelėje“ – spėjama, kad tai – F. T. L. Valenskio (Walensky) ants-
paudas. Jis Tilžėje turėjo knygrišyklą, kuri veikė prieš 1835 m. 
ir po 1858 m., be to, jis dar prekiavo įvairiais kalendoriais. Reli-
ginėje knygoje, 1898 m. išleistoje J. L. Sakučio Žiliuose, yra jo 
įmonės antspaudas. Knygrišiai ir knygų prekiautojai antspaudus 
dėdavo rišdami knygą arba ją parduodami ir taip įtvirtindavo savo 
padėtį. Muziejuje esančiose knygose yra ir Klaipėdos prekybos 
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Adolfo Štalio 
(Stahl) knygyno 
Šilutėje antspaudas
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instituto, Klaipėdos mergaičių vidurinės mokyklos, Klaipėdos 
krašto mokyklų draugijos, „Sandoros“ knygyno, Klaipėdos mies-
to teatro direkcijos, Klaipėdos ūkininkų draugijos, Saugų bažny-
čios, Klaipėdos miesto bibliotekos ir kitų antspaudų. Antspaudus 
gamino ne tik didžiųjų, bet ir mažesniųjų miestų amatininkai, nes 
tai buvo gana paklausi prekė.

Dažnai knygose galima rasti lipdžių. Daugiausiai jos atlik-
davo reklamos funkciją. Klijuodamos lipdes, savo produkciją 
žymėdavo spaustuvės, knygrišyklos, knygynai. Įrašai lietu-
vių, vokiečių ar lietuvių ir vokiečių kalbomis suteikia informa-
cijos apie įmonės veiklos pobūdį, adresą, savininko vardą ir 
pavardę, kartais – ir datą. Toks pavyzdys – knygrišių Rudolfo 
ir Adolfo Štalių (Stahl), Otto Sekunos, „Sandoros“ ir R. Šmito 
(Schmidt) knygynų Klaipėdoje lipdės. Itin įdomi Otto Seku-
nos knygrišyklos lipdė, įklijuota 1912 m. Tilžėje atspausdinto-
je „Mišių knygoje“. Knygos priešlapyje priklijuota keturkampė,  
7 × 7,5 cm rožinės spalvos lipdė, kurioje aplink ornamentu įrė-
mintas tekstas vokiečių kalba – įmonė garantuoja, kad knygos 
viršeliai pagaminti iš tikros jaučio odos.

Be minėtų knygos nuosavybės ženklų, knygose randama ir  
retesnių ženklų – superekslibrisų ir ekslibrisų.

Superekslibrisas yra vienas kilmingiausių ir brangiausių kny-
gos žymėjimo ženklų. Tai herbo, portreto, pavardės, vardo ir 
datos įspaudas knygos viršelyje. Daugiausia jis buvo daromas 
ant oda aptrauktų viršelių, tai ypač būdinga Mažosios Lietuvos 
religinių knygų įrišimui. Superekslibrisai buvo įspaudžiami aukso 
spalvos raidėmis ant vienos ar abiejų viršelio pusių. Įrašo su-
dėtingumas ir išvaizda priklausė nuo užsakovo norų. Jie galėjo 
būti įvairūs, tačiau dažniausi įspaudai su vardu, pavarde ir data. 
Superekslibrisai dedami ant didelio formato, gražiai įrištų knygų, 
pavyzdžiui, „Šventojo rašto“, „Mišių knygos“. Muziejaus knygų 
rinkinyje yra keletas šiuo ženklu pažymėtų knygų: „J. Meišis. 
Lankuppen 1901“, „E. Samel 1871“, „J. Dobilis 1910“, „Marie 
Schmidt 1883“, „M. Varnas 1893“, „Anna Karallis Schudnagen 
1921“ ir kiti.

Ekslibrisas – tai prie knygos viršelio priklijuojamas įvairia 
technika ir šriftu pagamintas popieriaus lakštas. Jis būna įvai-
raus dydžio, puoštas ornamentika. Muziejaus knygose yra keli 
ekslibrisai. Jų pagaminimo technika yra labai panaši: tai raudo-
nos kartoninės, keturkampės kortelės, ant kurių uždėtas aukso 
spalvos ornamentas ir įrašytas tekstas. Tikriausiai tai rodo, kad 
šiuos ženklus pagamino vienas autorius. Ženklai buvo užsako-
mi ir spausdinami spaustuvėse. Vieni pirmųjų tokius ženklus 
lietuvių kalba pradėjo gaminti Šilutės spaudos atstovai Šta-
liai (Stahl). Geriausiai išlikęs ekslibrisas yra 1878 m. išleistoje 
„Mišių knygoje“. Tai 7,5 × 9,3 cm raudonos spalvos kortelė 
su aukso spalvos tekstu „Ewe Pempike 1878“ ir ornamentais. 
Knygos spausdinimo data atitinka ekslibriso datą, todėl galima 
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manyti, kad nuosavybės ženklas įklijuotas įsigyjant šią knygą. 
Vienuose ekslibrisuose yra tik asmenvardžiai, pavyzdžiui, „Jurgis  
Szudnagis“, kituose šalia asmenvardžio nurodyta ir data,  
pavyzdžiui, „Jons Klimkaitis 1873“. 

Knygos nuosavybės ženklai, neatsižvelgiant į tai, ar tai būtų 
primityvus įrašas su daugybe gramatinių klaidų, ar aukso spalvos 
raidėmis knygos viršelyje įspaustas superekslibrisas, visi jie liu-
dija apie čia gyvenusių žmonių aiškias ir gilias knygos nuosavy-
bės suvokimo tradicijas. Pagal savo išmonę ir galimybes knygas 
žymėdavo ir miesto, ir kaimo gyventojai. Iki šių dienų išlikusios ir 
į muziejų patekusios knygos su žymėjimo ženklais yra ne tik mu-
ziejaus eksponatai, bet ir atskira kiekvieno prie knygos prisilietu-
sio asmens istorija.                       
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Klaipėdos mergaičių vidurinės mokyklos antspaudas

Įrašas „Biblijoje“ (1902)

Knygrišio F. T. L. Valenskio antspaudas

Pangesų (Klaipėdos 
apsk.) liaudies  
mokyklos antspaudas


