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dailininko  
M. Dobužinskio 
kūrinių ciklas 
„Senoji Lietuva“
Romualdas BUDRYS

Nuo 2007 m. kovo 29 d. iki rugsėjo 
30 d. Lietuvos dailės muziejaus 

Vilniaus paveikslų galerijoje veikė 
Lietuvai dovanotų dailininko Mstislavo 
Dobužinskio kūrinių paroda „Senoji 
Lietuva“, skirta Romos sutarties  
50-mečio jubiliejui. Pasaulyje pripažintas 
dailininkas Mstislavas Dobužinskis 
Lietuvos visuomenei daugiausia žinomas 
kaip scenovaizdžių kūrėjas. Valstybės 
teatre jis apipavidalino daugiau kaip 
40 operos ir dramos spektaklių, kurie 
tapo mūsų nacionalinės scenografijos 
pagrindu. 

I šgarsėjęs dirbdamas Paryžiaus, Londono, Romos, Neapolio,  
 Briuselio operose, o vėliau – Niujorke, Metropoliteno operoje, 

M. Dobužinskis neapsiribojo scenos meno kūryba. Puikus 
pedagogas, išugdęs garsius Lietuvos scenografus ir tapytojus, 
lietuvių kilmės dailininkas M. Dobužinskis, 1921 m. priėmęs 
Lietuvos Respublikos pilietybę, nuo pat Vilniuje prabėgusios 
vaikystės tapė miestų vaizdus, kurie buvo eksponuojami jo 
parodose visoje Europoje ir JAV kartu su scenovaizdžių eskizais. 
Viena vertingiausių jo piešinių kolekcijų 2007 m. pradžioje 
pasiekė Lietuvą. Ji eksponuota Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus 
paveikslų galerijoje. 

Paties autoriaus parengta paroda „Senoji Lietuva“ buvo eks-
ponuojama įvairiuose JAV miestuose (pirmą kartą ji atidaryta  
1940 m. gegužės 12 d. Bostone). Tada dailininkas savo interviu 
kreipėsi į išeivijos bendruomenę: „Aš tikiuosi, kad mano lietu-
viška paroda bus įdomi ir šio krašto lietuviams, šio miesto gy-
ventojams... Esu laimingas, galėdamas parodyti nors dalį savo 
įspūdžių iš mūsų garsiosios Lietuvos. Turėjau progą gerai susi-
pažinti su visa Lietuva, išvykęs į keletą kelionių nupiešiau dau-
gybę senosios lietuviškos architektūros bruožų. Noriu tikėti, kad 
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Parodą pristato (pirmas iš kairės) Lietuvos dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys. Už jo (iš kairės): Europos komisijos pirmininkas 
Jose Manuelis Barosso, Europos Komisijos Biudžeto komisarė Dalia Gry-
bauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Vertėjau-
ja – Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės dailės galerijos vedėja Lolita 
Jablonskienė

Painter M. Dobužinskis Art Cycle “The Old Lithuania“ –  
in Lithuania
Romualdas BUDRYS

Vilnius Picture Gallery on 29 March – 30 September, 2007 
exposed creativity of painter Mstislavas Dobužinskis, the 
exhibits presented to Lithuania “The Old Lithuania“, devo-
ted to commemorate the 50-th jubilee of Roma Treaty. The 
world-famous painter Mstislavas Dobužinskis is known to the 
Lithuanian public mainly as a scenography specialist.  The 
excellent educator, having raised famous Lithuanian sceno-
graphy specialist and painters, M. Dobužinskis, has in 1921 
taken the citizenship of the Republic of Lithuania, since the 
very childhood, spent in Vilnius, was painting and drawing 
the sights of cities, that were being exposed at his exhibiti-
ons all over Europe and the USA alongside with the sketches 
of scenography. The exhibition received big interest from 
the public, art critics/researchers and already in 2007 has 
started its further journey round the world. Stasys Vaitkus, 
a long-term employee of the Lithuanian Art Museum, has 
presented several interesting reminiscences dating back to 
1933, 1934 when the painter was travelling round Žemaitija 
and the circumstances of the cycle creation, while the jubilee 
exhibition in Vilnius was under preparation.

M. Dobužinskis. „Plungės vandens malūnas“. 1933 m. Lietuvos dailės 
muziejus
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ir mažų Lietuvos miestelių ir kaimų savitumą“. 
Poetas Leonardas Andriekus, ilgametis „Aidų“ redaktorius, 

pranciškonas, su M. Dobužinskiu bendravo iki jo mirties, ne 
kartą lankėsi jo studijoje Niujorko priemiestyje – skolinosi kū-
rinių nuotraukų žurnalui iliustruoti. 1952 m. L. Andriekus užsa-
kė pas žinomą meno istoriką Mikalojų Vorobjovą straipsnį apie  
M. Dobužinskio kūrybą. Šiame išsamiame ir gausiai iliustruota-
me rašinyje, plačiai nušviesdamas dailininko kūrybą ir jos reikš-
mę Lietuvos kultūrai, autorius įžvalgiai aptaria ir jo kūrinius, skir-
tus Lietuvos senajai architektūrai. Jis rašė: „Jau seniai įsimylėjęs 
Lietuvos gamtovaizdžius ir senąją architektūrą, Dobužinskis dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą dažnai atvykdavo į Lietuvą vaizduoti 
jos „motyvų“. 28 jo nutapytus puikius Vilniaus senovinių mies-
tovaizdžių guašus vėliau įsigijo Čiurlionio galerija Kaune. 1933–
1934 m. Dobužinskis apkeliavo kone visą Lietuvą, atidengdamas 
vis naujus jos romantiškų kampelių žvilgsnius“. 

Po M. Dobužinskio mirties JAV 1957 m. jo kūrinių ciklas „Se-
noji Lietuva“, kurį saugojo jo sūnus, taip pat dailininkas Vsevo-
lodas Dobužinskis, trumpai buvo parodytas Niujorke, Bruklino 
lietuvių kultūros židinyje. Apie šią parodą ir jos kūrinių autorių, 
„kuris dekoravo pasaulio teatrus ir piešė Lietuvos vaizdus“, to 
meto spaudoje išsamiai rašė kultūros apžvalgininkas Paulius 
Jurkus. Pažymint dailininko M. Dobužinskio gimimo šimtmetį, jo 
kūrinių ciklas „Senoji Lietuva“ buvo eksponuotas Čikagoje, Jau-
nimo centre. Parodą lydėjo gana kuklus katalogas, kuriame buvo 
paminėti 55 eksponuoti kūriniai, daugiausia – architektūriniai pei-
zažai. Vertindama parodą istorikė V. Daugirdaitė-Sruogienė, prieš 
karą asmeniškai pažinojusi dailininką, 1982 m. leidinyje „Drau-
gas“ paskelbtame išsamiame straipsnyje „Vilniaus mylėtojas 
M. Dobužinskis“ atkreipė išeivijos lietuvių kultūrininkų dėmesį į 
dailininko kūrinius, atspindinčius senąją Lietuvos architektūrą, jų 
svarbą ir vertę, teigdama, kad, „būdamas senosios architektūros 
mylėtojas, jis apkeliavo visą Lietuvą. Kur tik surado įdomesnius 
kampelius, griūvančias stilingas bažnyčias, pastatų fragmentus, 
kryžius, koplytėles, gamtovaizdžius, juos piešė, įamžino mene. 
Taip susidarė kerinčio grožio „Senosios Lietuvos“ ciklas. Šie dar-
bai, kaip ir kiti, pasižymi dideliu dekoratyvumu ir jaukiu senovės 
dvasios perteikimu“. Dailininkas, V. Daugirdaitės-Sruogienės liu-
dijimu, prašė sūnaus, kad, jam mirus, šis ciklas nepatektų į sve-
timųjų rankas, o liktų Lietuvai. Dėl savo meno vertės ir unikalios 
lietuviškos tematikos jis yra mums ypač brangintinas. Panašiai  
M. Dobužinskio kūrinių ciklo vertę vertino ir poetas Kazys Bra-
dūnas: „Reikia atminti, kad grakščia dailininko ranka užfiksuoto 
objekto (medinės bažnytėlės, šventoriaus vartų, pakelio koplytė-
lės ar kryžiaus) laikas ir persiritę karai šiandien nė žymės nepali-
ko. Jie mūsų kultūrai egzistuoja gal tik vienintelėj vietoj – Dobu-
žinskio piešinyje... Amerikiečių meno pasaulis yra susidomėjęs 
šia M. Dobužinskio lietuviškų kūrinių kolekcija ir ieško būdų ją 
įsigyti. Tačiau V. Dobužinskis (sūnus) pirmiausia norėtų, kad Lie-
tuvą taip mylėjusio ir jos kultūrai dirbusio tėvo kūrybos palikimas 
atitektų ne kam kitam, o lietuviams“. 

Lietuvoje dailininko M. Dobužinskio šimtmečio jubiliejus buvo 
pažymėtas iškilmingai. Lietuvos dailės muziejus Vilniuje, tuome-
tiniuose Dailės parodų rūmuose, surengė didelę Lietuvoje esan-
čių dailininko kūrinių parodą, kuriai dailininko sūnus Vsevolodas 
Dobužinskis (su juo muziejus palaikė nuolatinius ryšius) atsiuntė  
M. Dobužinskio kūrinių skaidres ir daug fotografijų, supažindi-
nančių su dailininko kūryba užsienyje. Jubiliejaus metais buvo 
išleistas parodos katalogas (sudarė G. Aleksienė) ir spalvotas 
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dailininko kūrinių reprodukcijų aplankas „Vilniaus vaizdai“ (iš-
leido leidykla „Vaga“). Jo įvadiniame straipsnyje Ingrida Kor-
sakaitė publikavo ir 16 „Senosios Lietuvos“ ciklo reprodukcijų. 
Teksto autorė buvo susirūpinusi šių kūrinių likimu JAV. Vėliau,  
1998 m. tarptautinėje konferencijoje „Dobužinskis ir Lietuva“, ji 
skaitė pranešimą apie M. Dobužinskio piešinių ciklą „Senoji Lie-
tuva“, linkėdama, kad „ciklas „Senoji Lietuva“ pakliūtų į saugias 
rankas ir, daug pasaulio apkeliavęs, džiuginęs tautiečius svetur, 
sugrįžtų į Lietuvą“. 

Sutapus aplinkybėms, Lietuvių fondas, kuriam tuo metu va-
dovavo išeivijos kultūros veikėjas Stasys Baras, fondo valdybos 
nariui Gediminui Balukui pasiūlius nusprendė įsigyti šį Lietuvai la-
bai vertingą dailininko palikimo rinkinį ir jį išsaugoti ateičiai. „Se-
nosios Lietuvos“ ciklas, saugotas Čikagoje (iš pradžių – Lietuvių 
dailiojo meno institute, o jį uždarius – Lietuvių dailės muziejuje), 
Vytauto Kamanto vadovaujamos Lietuvių fondo tarybos sprendi-
mu 2006 m. buvo padovanotas Lietuvai ir perduotas saugoti Lie-
tuvos dailės muziejui. Numatyta, kad ši vertinga kolekcija ateityje 
kartu su kitais to laikotarpio lietuvių dailininkų kūriniais bus sau-
goma ir eksponuojama Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje. 

Vilniuje ruošiant M. Dobužinskio šimtmečio jubiliejaus parodą, 
keletą įdomių prisiminimų apie 1933 ir 1934 m. dailininko kelio-
nes po Žemaitiją ir ciklo kūrimo aplinkybes pateikė ilgametis Lie-
tuvos dailės muziejaus darbuotojas Stasys Vaitkus, kuris 1929–
1933 m. mokėsi M. Dobužinskio studijoje: iš pradžių – Kauno 
meno mokykloje, o vėliau – jau privačioje studijoje. M. Dobužins-
kiui 1933 m. įsiruošus savo automobiliu į kelionę po Žemaitiją, 
jo bendrakeleiviu ir „vertėju“ buvo pakviestas ir S. Vaitkus, nes 
profesorius „visiškai nesuprato žemaitiškos tarmės žodžių“. Kaip 
prisiminė S. Vaitkus, jų spalvinga kelionė prasidėjo Šiauliuose, 
kur dailininkas bendravo su P. Bugailiškiu, lankė „Aušros“ mu-
ziejaus ekspozicijas ir saugyklas. Kelionėje dailininkas nesiskyrė 
su bloknotu, jo puslapiuose fiksuodamas sudominusius vaizdus 
(du bloknotai išlikę ir laikomi Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Rankraščių skyriuje). Tąkart jis aplankė Jurgaičių 
piliakalnį, įamžindamas šį Kryžių kalną, palikusį jam itin didelį 
įspūdį. Toliau keliavo per Tytuvėnus į Riomerių dvarą, kuriame 
svečiavosi keletą dienų. Su dailininke S. Riomeriene dailininkas 
buvo bendravęs Kaune, matęs jos parodą. Dailininkas apžiūrėjo 
Tytuvėnų bernardinų vienuolyną, susižavėjo jo freskomis ir pa-
veikslais. Keliaujant Žemaitijos keliais buvo aplankyti ir Šaukėnai, 
Varniai, Luokė, Telšiai, daugelis kitų vietų. M. Dobužinskis prie 
Telšių susitiko su Džiuginėnų dvaro savininku Juzefu Perkovskiu, 
kuris supažindino dailininką su savo ilgus metus rengta studija 
apie žemaičių kryžius. Kartu su J. Perkovskiu dailininkas važiavo 
į Sedą ir Plungę. M. Dobužinskio sukurti Lietuvos vaizdai taip ir 
nebuvo parodyti prieškario Kaune. Dar prieš keliones į Žemaitiją 
jo įvairių laikotarpių piešiniai (daugiausia 1929–1931 m. kūriniai) 
buvo trumpam eksponuojami Lietuvių–prancūzų draugijos biure, 
tik labai maža dalis eksponuota Lietuvoje ir užsienyje surengtose 
dailininko kūrybos parodose, kuriose dominavo scenografijos 
projektai. Mažą dalį piešinių ciklo kūrinių yra išspausdinę prieš-
kario leidiniai „Karys“, „Naujoji Romuva“, „Viltis“ ir kai kurie kiti. 
Po karo, kolekcijai patekus į JAV, dalį kūrinių fotografijų paskelbė 
Amerikos lietuvių leidiniai. 

Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuota M. Dobužinskio kūrinių 
paroda sulaukė didelio visuomenės, menotyrininkų susidomėji-
mo ir jau 2007 m. pradėjo savo tolesnę kelionę po pasaulį.      

Dž. Barysaitės nuotr.

�

�

�


