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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

NepripažintasispranašasKazysPakštas
„Drau go“ dien raš-

tis reikšmingas ryš kiomis 
as me ny bėmis. Vie na to kių 
bu vo ener gin ga sis idė jų ge-
ne ra to rius Ka zys Pakštas. 
Gi mė jis 1893 m. Ali nau-
kos vien kie my je (Ute nos 
ap skri tis, Su dei kių vals-
čius). 1912-1913 m. mo kė-
si Kau no ku ni gų se mi na ri-
jo je, 1914 m. iš vy ko į JAV. 
1918 m. bai gė Ford ha mo 
(New York) So cio lo gi jos 
fa kul te tą, 1919-1923 m. 
Fri bour go (Švei ca ri ja) uni-
ver si te te stu di ja vo gam tos 
moks lus, ap gy nė dak ta ro 
di ser ta ci ją „Lie tu vos kli-
ma tas“. 1923 m. vėl grį-
žo į JAV, bu vo „Dar bi nin-
ko“ (Bos to ne) re dak to rius, 
1924-1925 m. – „Drau go“ 
vy riau sia sis re dak to rius. 

1925-1939 m. dės tė įvai rias ge og ra fi jos moks lų dis cip li nas Vy tau to Didžio jo 
uni ver si te te. Nuo 1925 m. – do cen tas, nuo 1929 m. – pro fe so rius, nuo 1931 m. 
– Ge og ra fi jos ka ted ros ve dė jas. 1939 m. iš vy ko į JAV, dės tė Ca li for ni jos uni ver-
si te te, vė liau – Chi ca go je, Pit tsburg he, Was hing to ne. Mi rė Chi ca go je 1960 m. 
Ap do va no tas Šve di jos Ge og ra fi jos ir ant ro po lo gi jos drau gi jos An dree me da liu 
(1934 m.), Lat vi jos Tri jų žvaigž džių or di no ko man do ras (1938 m.), Jo Di de ny-
bės Šve di jos Ka ra liaus Va zos or di no ka va lie rius (1939 m.) (iš „Vi ki pe dia“).

Dr. Ka zys Pakštas iš pri gim ties bu vo veik lus, vi suo me niš kas žmo gus, 
nau jų idė jų ir ori gi na lių su ma ny mų au to rius. Gy ven da mas to li nuo tė vy nės jis 
iš ryš ki no Lie tu vos ge o po li ti nės pa dė ties pa vo jin gu mą ir siū lė grės mės lie tu vių 
tau tai iš veng ti ku riant „at sar gi nę Lie tu vą“. 1930 m. jis ty ri nė jo ko lo ni za ci jos 
ga li my bes An go lo je, o 1958 m. – Bri tų Hon dū re, kur jau net bu vo pra dė jęs 
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kur ti lie tu višką židi nį. Ka dai se va din tos ro man ti nė mis XX-XXI a. įvy kių fo ne 
jo idė jos at ro do la biau re a lis ti nės. Jo siū ly ta Bal tos kan di jos idė ja bu vo įkū ny ta 
ben dra dar biau jant Bal ti jos ir Šiau rės ša lims. 

Apie Ka zį Pa kštą, kaip apie iš pri gim ties to li nu ma tan tį mąs ty to ją „Ai dų“ 
žur na le 1969 m. va sa rio mėn. nu me ry je, straips ny je „Ka zys Pakštas – ne pri-
pažin tas pra našas“, ra šė dr. Juo zas Ere tas:

 „Jį tik rai ga li ma pri skir ti prie re gė to jų, nes jis ge rai ži no jo lie tu vių iš ei tą-
jį is to ri jos ke lią, taip pat aiš kiai su pra to at nau jin tos vals ty bės ge o po li ti nę pa dė tį, 
o iš tų dvie jų įžval gų dar in tui ty viai su vo kė ar ti mes nę tau tos at ei tį. Be to, jis su-
ge bė jo tuos sa vo nu ma ty mus pa gau nan čiai skelb ti, ką be at van gos ir da rė. Ir ki ti 
tuo met pa si žy mė jo tai vie nu, tai ki tu šių pen kių bruo žų; bet jis vie nas, be rods, 
su ge bė jo juos vi sus sa vy je ap im ti.

O apie Pa kšto fan ta zi ją dar ga li ma sa ky ti, kad ji ne bu vo be ri bė, ku ri, ati-
trū ku si nuo gy ve ni mo, bū tų žai du si mig lo tais įsi vaiz da vi mais. Pa kštui sve ti mi 
her ba čiaus kiš ki svai čio ji mai; jis at si rė mė į tik ro vę. Jo je jis daž niau siai ri bo jo si 
ge o po li ti ka, kuo jo vaiz duo tė bu vo pa na ši į pro žek to rių, aki nan čiai ap švie čian tį 
tik siau rą gy ve ni mo ruo žą. Šia me gi ruo že jo fan ta zi ja ne bu vo „fan tas tiška“; ji 
ne klie dė jo.

... „Pa sau lio įvy kiai žai bo grei tu mu ėmė ru tu liuo tis, ar tin da mi ka tast ro fą. 
Pa kštas vi sa tai su pra to ir be rods 1938 m. pa bai go je nu ė jo pas pre zi den tą, ku rį 
su si rū pi nęs įspė jo“. Šis Va lan čiaus pri si mi ni mas („Drau gas“, 1960-10-15) yra 
tik ras.

Bu vo kuo su si rū pin ti, nes 1938 m. ko vo mė ne sio len kų ul ti ma tu mas dėl 
san ty kių už mez gi mo ir 1939 m. ko vo mė ne sio Hit le rio žy gis į Klai pė dą, taip pat 
už ke lių mė ne sių Mask vo je su da ry tas Mo lo to vo-Rib ben tro po pak tas, nu ma tąs 
nau ją Lie tu vos pa da li ji mą, – vi si tie siau bin gi žen klai ro dė, kad mū sų ne pri klau-
so my bei grė sė mir ti nas pa vo jus. 

Ka dan gi iš val džios pu sės trū ko ryž tin gu mo, kraš tą ap ni ko apa ti ja. Net 
dau ge lis tau ti nin kų pik ti no si sa vo re ži mo fa ta lis tiš ka lai ky se na, bet ir jie ap čiuo-
pia mų pla nų ne tu rė jo.

Bet to kių tu rė jo Pa kštas, iš ku rių Va lan čius mi ni šią in ter ven ci ją pas 
pre zi den tą: „At ei na bai sios aud ros, įsa kyk pa si ruoš ti eva ku a ci jai vi so to, kas 
įma no ma lai ki nai už sie nin per kel ti. Lai vai tu ri bū ti pa si ruo šę pil nu kro vi niu iš-
plauk ti į Va ka rų uos tus. Rei kia iš vež ti li tu a nis ti nes bib lio te kas, ar chy vus, auk so 
bei sve ti mų va liu tų at sar gas, ap skri tai vi są ver tin gą tau tos in ven to rių. Taip pat 
siū lė pa rink ti bū rį li tu a nis ti kos sti pen di nin kų ly dė ti kro vi nį, su telk ti ną ku ria me 
nors Va ka rų uni ver si te te, idant ne nu trūk tų li tu a nis ti kos dar bai“. Bet „Sme to nos 
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re ak ci ja bu vo la bai pa sy vi: „Gal kaip nors išveng si me vi so šito“. Kiek vė liau jis 
tū lam skun dė si: „Ech, tas Pa kštas su sa vo pla nais tik pa ni ką ke lia“.

Pa kštas vi sai ne ma nė pa ni kos kel ti, tik siū lė dis kre tiš kai im tis prie mo nių, 
ku rios, ka tast ro fai iš ti kus, bū tų nau din gos. Tuo rei ka lu jis sa vo au to biog ra fi jo je 
šitaip pa si sa ko: „Tu rė da mas gal vo je pa vo jin gą Lie tu vos ge og ra fi nę pa dė tį ir ži-
no da mas di džių jų kai my nų ape ti tą, nie kuo met ne ma niau, kad mū sų ne pri klau so-
my bė bus il gai to le ruo ja ma. To dėl ir kal bė da vau stu den ti jai, o pro tar piais ir vy-
riau sy bės na riams, kad rei kia dar bų pro gra mą tvar ky ti, at si žvel giant į nau jo ka ro 
ar tė jan čią tik re ny bę. Man aiš ku bu vo, kad vie na iš dvie jų vals ty bių oku puos Lie-
tu vą. O ka dan gi tie abu kai my nai tu ri to ta li ta ri nius re ži mus, tai Lie tu vos žmo nių 
ir tur tų nai ki ni mas bus vyk do mas ne gir dė tu žiau ru mu. Ne tik (kai mie čiai) bus 
ap vog ti, dar di des niu įnir ti mu bus nai ki na mi dva si niai tur tai ir bus sten gia ma si 
už muš ti kiek vie ną lie tu vių dva sios ir kū ry bos spin du lė lį“.

...Ko kią ak ci ją tuo met dar ve dė re ži mo ne pri pa žin tas vi zio nie rius, dar aiš-
kiau su ži no me iš to laiš ko, ku rį jis vė liau (1940-10-17) iš Los An ge les siun tė 
sa vo bi čiu liui Ed. Tu raus kui į Ber ną: „Ne do va no ti nas mū sų pa kvai šu sių val do-
vų nai vu mas. 1939 m. vi są pa va sa rį be veik kas dien lan džio jau tai Fi nan sų, tai 
Už sie nių mi nis te ri jos na, siū ly da mas pa si ruoš ti liūd nes nei die nai; bet ne pa vy ko 
įti kin ti, nes vi si tin gė jo ką nors da ry ti. Įnir tu siai agi ta vau. Ypač Lip čiui au sis 
il gai zir ziau. Bet jie ten tu rė jo daug lai ko, o ma ne gal lai kė blo gu ir fan tas tiš ku 
„pra našu“, – apie Kazį Pakštą „Ai duo se“ pasakoja Juo zas Ere tas.

Dr. Ka zys Pakštas dar gy vas bū da mas yra iš lei dęs dau ge lį sa vo vei ka lų 
įvai rio mis kal bo mis, iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro ben dra dar bia vo Lie tu vos spau-
do je, o po ka ro – lie tu vių iš ei vių spau do je. Lie tu vo je Vil niaus uni ver si te to lei-
dyk la 2003 m. išlei do Vy gan to Bro niaus Pšibils kio mo nog ra fi ją „Ka zys Pa kštas. 
Tarp vi zi jų ir re a ly bės“. „Ver sus au reus“ lei dyk la 2005 m. per lei do prof. K. 
Pa kšto vei ka lą „The Bal tos can dian Con fe de ra tion“, ku ris pir mą kar tą bu vo iš-
leis tas 1942 m. Lie tu vių kul tū ros ins ti tu to Chi ca go je.
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