DAILININKAS PRANAS DOMŠAITIS IR JO KŪRYBA

Pranas Domšaitis, taip pat žinomas ir kaip Franz Domscheit,
gimė Vilukiemyje, Kropiniuose (Kuršių Kopose), Klaipėdos Krašte,
1880 metų rugsėjo 15 dieną. Jo tėvai buvo papiasti ūkininkai.
Vaikystėje, kaip drovus berniukas, jis jautėsi vienišas tarp triukš
mingų tėvo pažįstamų, kurie dažnai lankydavosi jų namuose.
Jis jautė daugiau šilumos religingos motinos draugystėje, kuri iš
namų buvo Putynaitė, protestantė. Iš mažens jau domėjosi knygų
paveikslėliais ir pats linko prie meno, todėl prie vandens radęs
molio, ten praleisdavo ilgas valandas belipdydamas. Vėliau jis
pradėjo piešti bei tapyti tam skirdamas visą laisvalaikį. Kaimo
gyvenimo scenos buvo jo darbų tematika. Būdamas romantikas,
tapė realistiškai, naudodamas drąsų teptuko potėpį. Prano darbais
susidomėjo ne tik motina bet ir svetimieji. Motina buvo už sū
naus leidimą mokytis meno, tačiau praktiškai galvojąs tėvas norėjo,
kad Pranas taptų ūkininku. Todėl jis iki 27 metų amžiaus ne tik
tapė, bet ir dirbo ūkio darbus.
1905 metais Domšaičio mėginimas patekti į Karaliaučiaus
Meno Akademiją nepasisekė. Tik po dvejų metų jis jau studijavo
Akademijoje pas Dettmaną. Tai įvyko po to, kada žinomasis Max
Libermann, susidomėjęs 27 metų amžiaus Domšaičio meno darbais
padarė žygių Akademijoje, ir taip pat parašydamas tėvui laišką
(laiško data 1906 metai liepos 7 d.), kuriame jis iškėlė Prano gabu
mus ir patarė leisti studijuoti meną.
Karaliaučiaus Meno Akademijoje Domšaitis studijavo archi
tektūra ir tapybą trejus metus, gaudamas Akademijos stipendiją.
Studijų laiku jo darbai buvo akademiški ir jautėsi Van Gogho,
Cézanne, Matisse ir Max Libermanno įtakos. Ne be to, kad jam
buvo pažįstami ir lietuvių liaudies dirbiniai su savo primityviomis
formomis ir ryškiomis spalvomis. Ypač lietuviškieji audiniai darė
įtakos jo darbams. Gal todėl turi ką tai bendro ir su Chagallu.
Iš minėtų įtakų Domšaitis pasisavino, kas jam buvo artima ir
reikšminga, formuodamas individualų stilių. Akademijoje eksperi
mentavo visoje eilėje technikų, kaip piešimą anglimi, pastele, akva
rele, plunksna ir pieštuku, grafikoje, kilimo audinyje, bet buvo
pranašiausias kai tapė aliejumi. Baigęs studijas dėstė architektūrą
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ir tapybą toje pačioje Akademijoje. Vėlyvesnės studijos pas Lovis
Corinthą Berlyne, kur Domšaitis mokėsi daugiau tik tapybos tech
nikos ir tai tik atliekamu laiku. Iš Berlyno padarė studijines ke
liones į Paryžių, Florenciją, Londoną ir Amsterdamą. 1912 metais
Domšaičiui susidarė sąlygos dirbti pusę metų Petrapilyje, kur jis
nutapė generolo Boldereffo ir jo šeimos narių portretus. Po šios
kelionės jis aplankė vieną iš iškiliausių ekspresionistų Edvard
Munchą Norvegijoje. Ši išvyka buvo jam naudinga. Dabar jis
suprato, kad jis turi daugiau kondensuoti savąją tapybą ; duodant
formai daugiau jėgos, suprastinti teptuko pabraukimą, atsisakant
virtuoziškumo, ir prieiti prie racionalaus potėpio. Kaip tik dabar
jis pradėjo įsijausti į religinių nuotaikų tikrumą, ir jo kūryba
pakrypo į dramatiškumą ir minties tikrumą, anot Karl Schafflerio
į sudvasintą impresionizmą.
Pirmojo karo metu Domšaitis tapė Berlyne ir tėvų ūkyje Lie
tuvoje. Karo vaizdai su degančiomis sodybomis ir besitrankan
čiomis šeimomis labai subrandino jo nuotaikas, kas vėliau taip
ryškiai išgyventa jo tapybos darbuose. Tos pačios nuotaikos atsi
spindi ir vėlyvesniuose Domšaičio darbuose, kaip Bėgimas Egiptan,
o taip pat ir lietuviškosios buities scenose. Tuo metu mirė jo
motina. Tai Domšaitis labai išgyveno ir sukūrė visą eilę piešinių,
kurie lyg pratęsė Rouault Miserere serijinius darbus, ar Van Gogho
mirties patalo piešinių ciklą.
Atlikdamas karinę tarnybą Tilžėje, Domšaitis, kiek jam leido
laikas, piešė bei tapė vokiečių karių ir rusų belaisvių portretus.
Po pirmojo pasaulinio karo Domšaitis kuriam laikui apsigyveno
Bavarijoje, vėliau Mittenwalde, Austrijoje. Gyvendamas tarp ūki
ninkų ir miestelėnų, jis rado ramią ir taikingą nuotaiką, kartu ir
artimą jo dvasiai atmosferą. Berlynas buvo per triukšmingas ir
kartu varginantis miestas jo gyvenimo būdui. Dabar jis rado laiko
senų vienuolynų skulptūrėlių rinkinio sudarymui. Įsigyvendamas į
juos Domšaitis dar daugiau praturtino savąją tapybą religinėje
tematikoje. Paprastumas technikoje ir religinės nuotaikos tikru
mas jo darbuose, dažnai primena viduramžių religinio meno nuo
taikas.

Pirmoji Domšaičio vieno asmens paroda įvyko Berlyne 1919 me
tais Ferdinando Mollerio meno galerijoje, kuri susilaukė įtikinančio
pasisekimo. Labai geros Karl Schaffler recenzijos. Šios parodos
rezultate Domšaitis rado didelio pasisekimo vėliau rengtose paro
dose Vokietijoje, ypač Folkwango muziejuje Essene (1921 m.), o taip
pat Rumunijoje ir Turkijoje.
1920 metais Domšaitis Berlyne gavo lietuvišką užsienio pasą.

Pranas Domšaitis
(Centrinę figura vienam iš triptikų « Bėgimas Egiptan »)
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Kelis kartus lankėsi Vilniuje ir Kaune. Klaipėdą Domšaitis paži
nojo labai gerai. 1929 metais Klaipėdoje jis vedė dainininkę (mez
zo sopraną) Adelheid Armholdę, kuri buvo kilusi iš Danijos. Žmo
nai duodant koncertus Europos centruose, dailininkas, dažnai ją
lydėdamas, turėjo progos stebėti to laiko meno gyvenimą.
1919-1932 metų laikotarpyje Domšaitis susilaukė visiško pri
pažinimo. Dabar jis laimėjo eilę meno premijų ir jo darbus įsigijo
Berlyno Valstybinis Meno Muziejus, Berlyno Meno Akademija,
Karaliaučiaus muziejus. Daugelis privačių meno galerijų turėjo po
kelis jo darbus, kaip Stettine, Hamburge ir kitur. Susidarė eilė
mecenatų, meno globėjų ir kolekcionierių, jų tarpe Walter von
Ratenau, Casiereris ir kiti. Domšaitis paprastai dalyvaudavo (gru
pinėse ar vieno asmens parodose) suvokietinta lietuviškąja pavarde
— Franz Domscheit ir tuo vardu jis pasidarė žinomas. Tik po
1944 metų jis pradėjo pasirašyti ant savo darbu: Pranas Dom
šaitis.
Domšaičio kūrybos įvertinimai buvo atžymėti visoje eilėje to
meto žurnalų Vokietijoje ir kitur. Recenzijos buvo labai palankios,
jos ryškino Domšaičio savitą išraišką jo kūryboje. Jis pats daug
reikšmės skyrė vokiečių meno reprezentaciniam leidiniui, kur tarp
14 geriausių to meto dailininkų, jo kūryba buvo gausiai atstovauta.
Hitlerio režimas Domšaičiui atnešė didelę nelaimę. Dailininkai,
kurie savo kūryboje reiškė laisvas nuotaikas dabar buvo persekio
jami, 1933 metais nacių režimas Domšaičio kūrybą įtraukė į « i š 
mestinojo meno » (Entartete Kunst) sąrašus. Jo darbai buvo paša
linti iš viešųjų muziejų bei galerijų. Uždrausta dabar jam rengti
parodas. 1935 metais Domšaičio darbai buvo išstatyti nacių su
ruoštoje «išmestinojo m e n o » parodoje kartu su kitais to meto
talentingais dailininkais, kaip Karl Schmidt-Rottluffu, Emil Nolde,
Ernst Ludwig Kirchneriu, Otto Mülleriu ir kitais. Dabar jis buvo
priverstas pragyvenimui tapyti realistinius peisažus ir gėlių natiur
mortus. Ne be to, kad slapčia jis tęsė ir savo tikrąją kūrybą.
Domšaitis prie nacių režimo neprisitaikė. Jo mintys visuomet
buvo toli nuo gyvenimo realybės. Nuolatinis Berlyno bombarda
vimas antrojo karo metu jį labai paveikė. Kada dvasiniai jis
buvo jau parblokštas, 1938 metais persikėlė į Vorarlbergą, Aus
trijoje. Čia Rothiso kaimelyje, netoli Bregenzo iki 1944 metų gy
veno vienas, piešdamas realistines « studijas » turistams ir vietos
gyventojams, daugumoje gėlių siužetus. Jo žmona, kaip žinoma
dainininkė, buvo likusi Berlyne koncertams ir pedagoginiam darbui
muzikos mokykloje. Domšaitis ir čia gyveno neviltyje ir nerime.
Jo kūrybinė jėga blėso.
18
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1945 metais Domšaitį ir jo žmoną sutiko lietuviai pabėgėliai,
tuo
metu
gyvenę
Vorarlberge.
Užsimezgė
nuoširdus
kontaktas.
To pasėkoje, 1946 metais Bregenze jis dalyvavo užsieniečių dailės
parodoje, atstovaudamas lietuvių grupę kartu su penkiais lietuviais
dailininkais (Augius, Meškėnas, Peldavičiūtė, Šepetys ir Valius).
Domšaitis dabar tikrai laimingas — pirmą kartą jo darbai atsto
vauja jo kraštą. Parodoje jis išstatė devynias aliejiniais dažais
pieštas drobes ir dvi pasteles, daugumoje lietuviškomis temomis.
1949 metais, žmonai gavus pasiūlymą dėstyti dainavimo kursą
Cape
Town
Universiteto
Konservatorijoje,
Domšaičiai
išvyko
į
Pietų Afriką, į kraštą, apie kurį Domšaitis dar jaunystėje svajojo.
Čia pradžioje Domšaičiui nebuvo lengva įsigyventi į naują atmos
ferą. Tam tikrą laiką jo kūryba buvo nedrąsi, ir jis žvalgėsi į
kitus to krašto dailininkus, mėgindamas perprasti jų kūrybą. 1950
metais jis keliavo po kraštą. Daug laiko praleido Karoo, o taip
pat Free State, Transvalio ir Transkei vietovėse. Pamažu priprato
ir pradėjo perprasti jo naujojo krašto savybes. Tada prasidėjo gai
vališkas ir našus kūrybinis darbas. Greit jo darbai pradėjo išreikšti
jo asmeniškąsias jėgas. Skaitoma, kad jo kūryba Pietų Afrikoje ir
labiausiai antrojoje šio periodo pusėje, yra pasiekusi viršūnę visos
jo kūrybos. Taip pat pastebėta, kad šio periodo kūryba yra išskir
tinai dvasinio subrendimo vaisius, sprendžiant gyvenimo, mirties
ir erdvės reikšmes, atsiplėšiant nuo žemiškųjų rūpesčių, suteikiant
plačiausios
reikšmės
amžinybės
humaniškumui.
Sutinkame
dar
eilę temų, kurios yra giliai išmąstytos jo darbuose, kaip žemdirbiai,
gyvuliai ir augalai, paprastų žmonių buitis ir pabėgėliai. Taip pat
ir Biblijos temomis, daugiausia Nukryžiavimo momentai, bėgimo
Egiptan ir Madonos pasveikinimo scenos, kur iškeliamos garbės
bei rūpesčių nuotaikos. Dažnai angelai bei šventieji teikia mistiško
jaukumo ir grąžina mus į viduramžių bažnytinių skulptūrų mis
tiką. Atkreiptinas dėmesys į kai kurių tos rūšies temų kartojimą
iki skaičiaus nežinančios eilės, vis bręstant kūrybinėje jėgoje,
randant svarbą spalvai ir mistišką didybę, kompozicijos papras
tume. Dabar Domšaitis prieina prie aiškaus paprastumo sieki
muose, prie meistriškos technikos ir prie pajungto jam turinio.
Prileidus, kad jis prie tų sėkmingų kūrybinių sprendimų priėjo
Pietų Afrikoje, ir kad brandžiausi jo darbai buvo sukurti čia,
būtų neteisinga neatkreipti dėmesio į laiką ir vietą, kur jis pradėjo
savo pirmuosius žingsnius kūrėjo kelyje, kur jis brendo ir subran
dino savo kūrybinį « aš ». Tai buvo Europoje, kaip Kuršių kopose,
taip Berlyne, Florencijoje ar Paryžiuje. 1964 metais Domšaitis
laimėjo Fame and Promise premiją, skirtą visos Pietų Afrikos
dailininkų konkursinei parodai. Šis laimėjimas Domšaičiui buvo
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jau paskutinis, atsiektas einant 84-sius amžiaus metus. Po metų,
t. y. 1965 m. lapkričio 14 dieną, mirė Roden-Bosche, Cape Towne.
Palaidotas lapkričio 17 dieną Plumsteado kapinėse.
Pirmoji pomirtinė paroda buvo Adler Fieldingo Galerijoje 1966
m. kovo mėnesį Johannesburge. Antroji — Pietų Afrikos Valsty
binėje galerijoje, Cape Towne 1966 m. lapkričio mėnesį, kurioje
galerijos vadovybė pajėgė sutelkti skaitlingą 205 tapybos, akva
relės, pastelės, piešinių ir grafikos darbų rinkinį. Trečioji pomir
tinė dailininko paroda įvyko šiemet gegužės-birželio mėnesiais
Kunsthalle Bielefeld, Richard Kaselowsky-Haus, Vokietijoje. Buvo
išstatyti 54 visų Domšaičio kūrybos periodų darbai.
Domšaičio darbų yra Valstybiniame Muziejuje Berlyne, meno
galerijoje Lübecke, meno galerijoje Karaliaučiuje, Rhode Valsty
binėje Galerijoje Salisburge, Pietų Afrikos Valstybinėje Galerijoje
Cape Towno, Pretoria Meno Muziejuje Pretorijoje, King George VI
Meno Galerijoje Port Elizabethe, Wiliam Humphreyso meno galerijoje
Kimberley, Muziejuje ir meno galerijoje Durbane, Pietų Afrikos
muziejuje Bloemfonteine. Taip pat meno galerijose Münchene, Stet 
tine, Hanoveryje, Hamburge ir New Yorke. Privačiose kolek
cijose : Pietų Afrikoje, Vokietijoje, Kanadoje (Domšaičio darbų
Kanadoje turi Lietuvos Generalinis Konsulas J. Žmuidzinas, mu
zikas Smilgevičius, dr. St. Daukša ir dail. Valius), Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Turkijoje ir Australijoje.
Domšaičio darbai buvo išstatyti grupinėse parodose Europoje :
Berlyne — 1924 m. (su Max Beckmannu, Louis Corinthu, Otto Dixu,
Karl Hoferiu, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Max Pechsteinu); 1926 m.
(su Marc Chagalliu, Karl Hoferiu, Despiau); 1927 m. (su Max Beck
mannu, George Grcszu, Karl Hoferiu, Ludwig Kirchneriu, Oskar Ko
koschka, Max Pechsteinu); 1928 m. — Kunstkammer Martin Wasservogelio — Rytprūsių Tapybos ir Akvarelės parodoje ; 1931 m. (su
Louis Corinthu, Jules Pascinu, Max Pechsteinu, Kari Schmidt-Rottluffu). Hamburge -— 1921 m. (su Louis Corinthu, Paul Klee, Max
Libermannu, Otto Mulleriu, Jules Pascinu, Max Pechsteinu; Taip pat
Karaliaučiuje 1931 ir 1935 m. Be to, Innsbrucke, Bregenze ir
Eeldkirche, kur Domšaitis su savo darbais atstovavo lietuvių dailę.

Domšaičio darbai buvo išstatyti New Yorke 1958 m. Pirmojo
Lietuvių Seimo Tremtyje proga, Riverside muziejuje ir Toronte
1963 m. Antrojo Lietuvių Seimo Tremtyje proga O’Keefe Centre.
Cape Towne, Pietų Afrikoje Domšaitis dalyvavo grupinėse pa
rodose : 1953, 1958, 1959, 1960, 1962 m.; trijose parodose 1963 m.
ir 1965 m. Johannesburge — 1957, 1962, 1963 ir dviejose parodose
1964 m., vienoje iš jų, Adler Fieldingo Galerijoje Artists of Fame
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and Promise parodoje, jis laimėjo aukščiausią premiją. Taip pat
Domšaitis yra dalyvavęs parodose Pretorijoje 1963 ir 1965 m.
Vieno asmens parodų Domšaitis yra turėjęs apie trisdešimt,
kurios buvo suorganizuotos daugelio kraštų meno centruose.
Kaipo vokiečių ekspresionisto, Domšaičio kūryboje jaučiamas
sąlytis su vaizduojamuoju pasauliu, tačiau literatūriniame charak
teryje išraiška yra grynai poetinė. Jo kompozicija yra grindžiama
visumos ekspresijoje, nesirūpinant balansu ar proporcijomis. Kū
ryboje daug jausmo, bet niekuomet nenueinama į sentimentalizmą ;
jis yra per monumentalus ir per stiprus tam. Domšaičio savosios
kūrybos bazavimas monumentalumu gali būti išdava pažinties su
Corinthu ir Munchu. Jo kūrinio struktūra dažnai remiama stipriais
kontrastais. Tačiau šviesos ir šešėlių naudojimas, ypač vėlyves
niuose darbuose suminkštėja, išgaudamas mistiškumą. Nuoširdžiai
paprastas tamsių kontūrinių linijų naudojimas daiktų išryškinimui
priklauso jo nuoširdžiam kontaktui su vidurinių amžių bažnytinio
meno idėjomis, bet nebūtinai reiškia dekoratyviškumą. Daugelis
jo darbų, nežiūrint idėjinės temos, yra sureliginti, turi mistiškumo
erdvėse ir tylaus atsipalaidavimo nuo kasdienybės. Masės, lyg
aušrinės šviesos, kartais gilios nakties tamsumos apsuptos, yra
persunktos ramybe ir statiškumu. Kūrinio judėjimas yra sugesti
jonuojamas atitinkamai naudojant spalvines gamas. Jis visuomet
pasirenka temas, kurios įgalina išreikšti išgyvenamas nuotaikas
tapyboje. Pasirinktąsias temas jis kartoja daugybę kartų, idant
rastų daugiau artumo savo idėjai, bet dažniausiai, kad išvystytų
nuotaikų pynę. Laimei, tačiau, kartojimas temų ir naudojimas
taip suprastintos spalvų gamos jo tapyboje nėra monotoniškumas.
Domšaičo kūryboje aptinkame įvairiai traktuotas gėlių temas.
Dekoratyvias gėles, naudojant stiprias spalvas, apvestas tamsiu
kontūru, kas yra lietuvių liaudies meno įtakos išdava. Vėliau,
kūrybinės depresijos laikotarpyje randame ir realistinių nuotaikų
gėlių natiurmortų. Senatvės amžiaus laikotarpyje Domšaitis vėl
yra ne kartą grižęs prie šios tematikos, kur savo gėlių darbuose
yra įvedęs simbolines nuotaikas.
Ankstyvesniosios portretų ir figūrinių kompozicijų studijos,
įskaitant ir Pietų Afrikos laikotarpį, rodo, kad dailininkas buvo
geras piešėjas ir pasiekęs aukštą tapybos techniką, tačiau nesijau
čia jose emocinio įsijautimo, išskyrus jo autoportretus ir rytų
kraštų žmonių charakteringus darbus. Brandžiausi šio žanro dar
bai yra dviejų, trijų ar keturių figūrų kompozicijos tapyboje, kurias
dailininkas yra sukūręs savo paskutiniaisiais gyvenimo metais Pietų
Afrikoje. Šie darbai kartais suprastinti iki abstraktiškumo yra
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daugumoje statiški kaip kolonos, turi stiprią kompoziciją, gilius
šešėlius ir kontrastingas spalvas.
Jaunystės
laikų
Domšaičio
peizažai
turi po-impresionistines
tendencijas, ir Corinthu nuotaikos jaučiamos ne vienoje Šveicarijos
ir Austrijos laikų tapyboje. Vėliau, kada Domšaitis jau stebėjo Karoo
gamtovaizdžius, jis jau buvo subrendęs dailininkas, jau pasiekęs
kūrybinės išraiškos viršūnę. Platūs Karoo horizontai, kuklios už
daros gyvenvietės, nuostabiai žalumu dvelkią lygumų plotai, pri
slopintos ar kartais sunkios ir ryškios peisažo spalvos, dramatišku
mu nuteikią debesys, ramios žmonių figūros, vienišas medis ar
tolyje nebesimatančio galo kelias buvo giliai įsijausta, pasisavinta
ir išgyventa. Paskutiniaisiais Domšaičio gyvenimo metais, Karoo
peizažai įtaigojo dailininką asmeniškesniam ir mistiškesniam gam
tovaizdžio interpretavimui. Ryškesnėmis, bet ne taip didelio įvai
rumo spalvomis, jis kūrė ramius, gilumą perteikiančius peizažus
su tamsiais debesimis, ir dažnai šviesiu horizontu, pabrėždamas
visame kame simbolistinę išraišką.
Kūryba Biblijos temomis, kuriose mes galime sekti visą Dom
šaičio kaip kūrėjo vystymąsi, yra pati svarbiausia ir brandžiausia.
Apreiškimai, Nukryžiavimai ir Bėgimas Egyptan yra svarbiausios
temos šioje grupėje.
Domšaitis buvo vidutinio ūgio, stambiai sudėtas vyras. Dėl
jo nuoširdaus ir draugiško būdo, žmonių labai mėgstamas. Išsila
vinęs ir jautrus muzikai. Nuoseklus mąstytojas ir atviras dvasi
niam išgyvenimui. Visą savo laiką skyrė kūrybiniam darbui, todėl
skaitė nedaug. Laiškuose (jis rašydavo vokiškai ir dažniausiai
pieštuku) atsispindėjo prisirišimo prie žmogaus nuoširdumas.
Dailininkas yra palikęs mums mitą, neįprastą, bet kartu ste
buklingą sapnų pasaulį. Jis yra turėjęs jėgą išreikšti savo vidujinę
mintį darbuose, taip pat iškelti religiškumą paprastame kasdieni
niame žmogaus gyvenime. Dailininkas buvo ne tik stiprus kūrėjas,
bet ir mąstytojas, todėl jo kūryba priimama ne tik meno specia
listo, bet ir kiekvieno galvojančio žmogaus.
Lietuvių visuomenei Domšaitis labai mažai pažįstamas. Būtų
galima kaltinti anuometinės Kauno Meno Mokyklos dėstytojus,
kurie būdami bendra-amžiai, nėra sekę to meto meno gyvenimo
už Lietuvos ribų, šiuo atveju — Vokietijoje. Jų pareiga buvo šį
nors ir su suvokietinta pavarde pasirašantį lietuvį ir jo kūrybą paste
bėti, nes Domšaitis dalyvaudavo parodose su žymiais to meto
dailininkais. Ne be to, kad Domšaičio keliais atvejais lankymasis
Vilniuje ir Kaune turėjo duoti progų susitikimui su mūsų meno
veteranais, nes tuo tikslu jo kelionės ir buvo daromos. Jeigu mes,
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tada Kauno Meno Mokyklos studentai būtume turėję progos per
meno istorijos paskaitas, tuo labiau einant ekspresionizmo tapybos
kursą, apie Domšaitį ką patirti, nebūtų tada buvusi tokia staig
mena, Domšaitį Vorarlberge sutikus.
Rašydamas šį trumpą pranešimą, naudojausi pirmiausia savo
pažintimi su dailininku. Taip pat Jono Žmuidzino, Antano Mont
vydo straipsniais ir mano paties rašytu žodžiu įvairiais atvejais
apie Domšaitį Aidų žurnalo numeriuose. Taip pat žurnalais, kata
logais ir laikraščių iškarpomis, jau anksčiau gautomis iš muziko
Smilgevičiaus ar paties Domšaičio. Ypač naudingi buvo Matthys
Bokhorsto ir Elsa du Plessis straipsniai, rašyti 1966 metais Prano
Domšaičio pomirtinės parodos kataloge. Daugiausia tačiau verti
nu ponios Domšaitienės pripuolamą apsilankymą mano namuose
šių metų liepos mėnesį, kas davė progos patikslinti ar patirti dau
gelį faktų apie Prano Domšaičio asmenį ir jo kūrybą.
Deja, dėl apriboto laiko negalėjau pranešimą paryškinti turi
ma Carl Buchnerio medžiaga, spausdinta 1963 m. birželio mėnesį
Pretorijoje išeinančiame Lantern žurnale, kurį pats Domšaitis man
yra atsiuntęs. Ilgame straipsnyje autorius su dideliu įsijautimu
prieina prie Domšaičio ir jo kūrybos sakydamas : «Norėdami su
prasti Prano Domšaičio meno išraišką, mes turime pažinti jį, ir
tai yra maloni privilegija. Man atrodo, mes turime reikalą su
vidujine jo išgyvenimo jėga, lyg mistiškąja jėga, kuri spinduliuoja
iš jo tapybos darbų, ir kuri yra neatskiriama nuo jo kaip individo
ir jo paprasto religinio fono. Kaip šv. Pranciškus jis tiki žmogaus
nuoširdumu ir jo tikrumu. Ne išdidumu — bet nužemintu prielan
kumu jis gali sakyti: tai nesu aš tas, kas yra sukūręs, bet vienas
iš svarbesnių — ir tai yra mano ranka ».
Telesforas Valius
Akmenė, 1970 m. rugpiūčio 28 d.

