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Vitalija kazilionytë

Diplomatas Stasys Antanas Baèkis
Neilgai teko bendrauti su iðkiliu Pasvalio kraðto þmogumi, Lietuvos diplomatijos didþiûnu, ambasa
doriumi, teisës daktaru Stasiu Antanu Baèkiu: nuo 1996-øjø vasario iki lemtingosios 1999 m. lapkrièio
10-osios, kai Pasvalá pasiekë skaudi þinia apie jo netektá. Bet ir per tuos ketverius metus spëjome su
kaupti vertingà ambasadoriaus archyvà, o nuolatinis bendravimas laiðkais, telefono pokalbiai, apsilan
kymai jo namuose Vilniuje teikë didþiulæ atgaivà dvasiai.

S. A. Baèkis Lietuvos pasiuntinybëje
Vaðingtone. 1979.
Nuotrauka ið Pasvalio M. Katiliðkio
vieðosios bibliotekos fondø

Pasvalio M. Katiliðkio vieðosios bibliotekos Rankraðtyne saugomas dr. S. A. Baèkio archyvas yra
vienas turtingiausiø. Já sudaro apie 200 dokumentø: atsiminimai, laiðkai, informaciniai duomenys apie
diplomatinio darbo pradþià Uþsienio reikalø ministerijoje 1930–1938 metais, apþvalga „Diplomatinë tar
nyba 1940 06 15 – 1990 03 11”, diplomatinæ veiklà liudijantys dokumentai, mokslo darbai ir studijos,
publikacijos prieðkario Lietuvos, iðeivijos, uþsienio spaudoje, duomenys apie J. Lukðà, J. Bûtënà, apie
A. Auðros ir J. Brazaièio veiklà, fotografijos. Archyve sukaupti dokumentai pasakoja apie ambasadoriaus
gyvenimo kelià nuo vaikystës, prabëgusios gimtøjø Pantakoniø kaime, iki 1999 m. Visà ðá neákainojamos
vertës turtà prasminga bûtø pavadinti dr. S. A. Baèkio gyvenimo byla.
Ðiandien, vël vartant ðià bylà, atidþiai perþvelgiant kai kuriuos dokumentus, norëtøsi sustoti prie ranka
raðytø atsiminimø, atkurianèiø tëviðkës, vaikystës, mokslo dienø vaizdus. Gyvai paraðyti dr. S. A. Baèkio
atsiminimai „Pantakoniø kaimas ir mano vaikystës metai” gràþina á XX a. pirmosios pusës senojo sodþiaus
prieglobstá: „Kaimas ásikûræs graþioje vietoje, Mûðos kairiajame krante, prie pat upës pakrantës”. Plaèiai
atsiveria gimtosios sodybos vartai, „kur sode buvo du dideli graþûs berþai, kuriø sulà gerdavome, o pa
vasará ir vasarà gandrai turëjo savo lizdà”. Atsiminimuose ryðkus ðeimos – motinos, broliø, sesers – pa
veikslas. Gimtieji namai buvo ir mokslø pradþia: „bûdamas maþas, pramokau skaityti broliø padedamas”.
Toliau vaikystës kelias veda á didesnius mokslus: „1914 m. rudená lankiau pradþios mokyklà Joniðkëlyje,
kur iðmokau rusiðkai skaityti, bet kalbos rusø neiðmokau… 1918 m. rudeniop, atsidarius Linkuvoje progim
nazijai, buvau nuveþtas Linkuvon, kur, iðlaikæs egzaminus á antràjà klasæ, iðbuvau iki 1919 metø galo”.
Á vaikystës dienø áspûdþius ásiterpia prisiminimai ir apie Pirmojo pasaulinio karo metus, kai teko neðti
maistà Gustoniø dvare laikytiems rusø belaisviams: „að bûdavau ápareigotas jiems – belaisviams neðti

maisto”, ir apie nepriklausomybës kovas Joniðkëlio kraðte: „prisimenu, kad vyriausias brolis Povilas ir
brolis Juozas kovojo Joniðkëlio apylinkëse su bolðevikais”.
Nepamirðta ir gimtoji tarmë: „Pantakoniø kaimas, mano atsiminimais, buvo vadinamas Pontakoniai.
Matyt, Petras Bûtënas, kalbininkas, já pavadino „Pantakoniai”, vietoj „o” pakeisdamas „a”, nes mes vi
suomet sakydavom „þosis”, „onte”…”
Nuo gimtøjø namø mintimis niekur nenutolta – tëviðkë ásirëþusi atmintin taip giliai ir stipriai, tarsi ir
dabar stovëtum prie jos vartø, pro kuriuos iðvingiavo gyvenimas á Panevëþá, Kaunà, Paryþiø, Vaðingto
nà, Vilniø.
Jaunystës dienø vaizdas atsiskleidþia prisiminimuose apie Panevëþio gimnazijos mokytojus, prisime
namus su didele meile: „kiek prisimenu prof. J. Yèà, G. Petkevièaitæ-Bitæ, M. Grigoná, J. Lindæ-Dobilà,
tai mano áspûdþiai apie juos buvo visuomet malonûs”.
Daug ðiltø prisiminimo þodþiø skirta klasës draugui istorikui Pauliui Ðleþui, pusbroliui kalbininkui
Petrui Bûtënui, su skauduliu prisimenamas brolis Juozas, Lietuvos kariuomenës karininkas, 1941 m.
birþelio 14 d. iðveþtas á Sibirà ir po metø miræs Sajanuose, Krasnojarsko kraðte.
Tolesnis ambasadoriaus gyvenimo kelias, bûtent diplomatinio darbo pradþia Uþsienio reikalø minis
terijoje 1930–1938 metais, ryðkëja ið jo atsiøstø ranka raðytø informaciniø þinuèiø. Pirmosios pareigos
ministerijoje – Politinio departamento sekretorius: „Mano darbas nuo 1930. XI. 1 iki 1934. IX. 15 d. buvo
kanceliarinio pobûdþio <….>, daugiausia turëjau versti á prancûzø kalbà ávairiais klausimais informacinius
raðtus, kuriuos pateikdavo ministerijos informacijos skyriaus vedëja – referentë M. Avietënaitë”. Su kitais
bendradarbiais S. A. Baèkiui teko versti ið prancûzø kalbos svarbius dokumentus, taisyti spausdinamø
sutarèiø rinkiniø korektûras.
„1934. IX. 15 buvau paskirtas Uþsienio reikalø ministerio asmens sekretoriumi, pareigas ëjau iki
1936. VII. 31, kai buvau paskirtas Lietuvos pasiuntinybës Paryþiuje pirmuoju sekretoriumi <…> Ðalia
tiesioginio darbo buvau átrauktas á Lietuvos delegacijø sudëtá <…> Nuo ðiol prasideda tikrasis dr. S. A.
Baèkio darbas diplomatinëje tarnyboje, tapæs pasirengimu sunkiems ateities iðbandymams.
Visà savo gyvenimà dr. S. A. Baèkis paskyrë diplomatinei misijai, kurios svarbiausias tikslas buvo
iðlaikyti gyvà Lietuvos prievartinio ájungimo á Sovietø Sàjungà nepripaþinimà. Todël labai branginame jo
dovanotà darbà „Lietuvos Diplomatinë Tarnyba 1940. 06. 15 d. – 1990. 03. 11 d.” su áraðu: „< > skiriu
Mariaus Katiliðkio vieðosios bibliotekos dispozicijai ir nuosavybei”. Tai vienintelis ðaltinis, kuriame iðsamiai
nuðvieèiamas tragiðkiausias, maþai þinomas Lietuvos valstybës istorijos laikotarpis – jos diplomatiniø
tarnybø veikla sovietø okupacijos metais. Ðiame darbe yra ir autentiðkø duomenø apie paties dr. S. A.
Baèkio diplomatinæ veiklà: 1939–1953 m. jis ëjo Lietuvos pasiuntinybës Paryþiuje patarëjo ir Lietuvos
atstovo pareigas, 1953 m. suteikiamas ágaliotojo ministro rangas, 1960–1987 m. jis – Lietuvos pasiunti
nybës Vaðingtone patarëjas, Charge d’Affaires (reikalø patikëtinis), 1983–1991 m. – Lietuvos diplomatijos
ðefas. Darbo pabaigoje pateikiama net 16 priedø labai vertingos dokumentinës medþiagos.
„Kada kalbama apie Lietuvos valstybës de jure egzistencijà, valstybës tæstinumà – reikia visuomet
þiûrëti Lietuvos interesø, kurie visiems neleidþia tarp savæs turëti nesusipratimø, konfliktø”, – ðie giliai
prasmingi dr. S. A. Baèkio þodþiai nusako diplomatinës tarnybos okupacijos metais esmæ.
Tëviðkës þmonëms ambasadorius dovanojo 1952 m. Paryþiuje iðleistà savo knygà „Peuplies Opprimes.
La tragedie des Etats Baltes” („Pavergtos tautos. Baltijos ðaliø tragedija”), raðytà suvarþytos diplomatinës
veiklos laikotarpiu, kai nebuvo galima oficialiai skelbti pavardës. Todël knyga paþymëta þenklu xxx. Ðis
jau bibliografine retenybe tapæs leidinys tuomet liudijo laisviesiems Vakarams Baltijos ðaliø okupacijà.
Dr. S. A. Baèká pagrástai galima vadinti mokslo þmogumi. Vienà ið jo archyvo daliø sudaro pa
skaitos, skaitytos Lietuviø mokslo akademijos (LKMA) suvaþiavimuose. Mokslinës veiklos pradþià þymi
1936 m. LKMA II suvaþiavime skaityta paskaita „Pijaus XI socialinës idëjos”, iðspausdinta Suvaþiavimo
darbuose. Kitos trys paskaitos, iðleistos atskirais atspaudais, jau priklauso iðeivijos laikotarpiui. LKMA
IV suvaþiavime (pirmajame iðeivijoje), vykusiame 1957 m. Romoje, daug dëmesio sulaukë paskaita
„Katalikø baþnyèios doktrina apie tautø apsisprendimo teisæ”. Kaip priesakas lietuviui katalikui skamba
baigiamoji paskaitos mintis: „…katalikai turi pareigà ir prievolæ susirûpinti, kad Baþnyèios doktrina apie
tautø apsisprendimo teisæ bûtø tinkamai paþinta ir siekiama ágyvendinti. Ðiuo klausimu lietuviai katali
kai turi domëtis ir jà sekti tarptautiniame gyvenime, nes lietuviø tauta laukia ið laisvëje esanèiø lietuviø
paramos, pagalbos ir kovos uþ Lietuvos laisvæ ir Nepriklausomybæ”.
Antroji paskaita iðeivijoje „Sovietø Sàjungos laikysena nacijø, tautybiø bei Lietuvos atþvilgiu” buvo
skaityta LKMA VIII suvaþiavime (1970 m., Torontas). Dr. S. A. Baèkis buvo ir mokslininkas, tyrinëjæs Aka
demijos istorijà. Tai liudija 1982 m. Floridoje ávykusiame LKMA XIX suvaþiavimo baigiamajame posëdyje
skaityta paskaita „Akademijos 60 metø sukaktis”. „LKM Akademijos sukaktis mus ápareigoja ryþtis dirbti
ateityje. Reikia visuomet pastangø ir dràsos, tik tada teávyksta stebuklai, dideli pasiekimai”, – tokiuose
padràsinanèiuose þodþiuose jau slypëjo Akademijos tàsa ðiandieninëje Lietuvoje.

Mums dovanotame archyve yra ir reikðmingos dr. S. A.Baèkio studijos „Socialinis krikðèionybës
pajëgumas” (paskaitos, skaitytos 1959 m. Europos lietuviø fronto bièiuliø ir Vokietijos ateitininkø sen
draugiø studijø savaitëje Kionigsteine (Vokietija) medþiaga) atspaudas. Ir ðiandien daugelá priverèia
suklusti apibendrinamoji studijos mintis: „Jei katalikai nori tikrai vykdyti socialinæ baþnyèios doktrinà –
pirmiausia jie patys tarpusavyje turi bûti vieningi ir vieni kitiems parodyti ne þodþiais, bet darbais tikrà
krikðèioniðkà meilæ”.
„Lietuvos valstybës pripaþinimas ir jo padariniai tebegalioja kaip ir anksèiau, nes nëra jokio juridinio
tarptautinio akto, kuris bûtø Lietuvos valstybës pripaþinimà de jure pakeitæs”, – ði vilties teikianti nuostata
iðreikðta diplomato atsiøstoje paskaitoje „Lietuvos valstybës tarptautinë teisë ir politinë padëtis”, iðspaus
dintoje leidinyje „Lietuva okupacijoje, praneðimai P. L. B. Seimui apie okupuotos Lietuvos gyvenimo kai
kurias gyvenimo sritis”. Apie paskaitos svarbà viename ið savo laiðkø kukliai uþsimena pats autorius:
„Praðyèiau susipaþinti ypaè gerai su mano paskaita, laikyta 1958 m. Nev Yorke. Joje yra minèiø, kurios
Jums parodys, kaip 1958 m. vertinau mûsø padëtá ir kaip ávertinau Sovietø laikysenà”.
Ypaè brangi dovana – dr. S. A. Baèkio disertacija „Le Concordat entre de Lithuan
 ie et Saint Siege”
(„Lietuvos ir Ðventojo Sosto konkordatas), apginta 1943 m. geguþës 22 d. Paryþiaus universiteto Teisiø
fakultete, uþ jà suteiktas teisës daktaro laipsnis. 1944 m. birþelio 20 d. Teisiø fakulteto dekano raðtu
paþymima, kad dr. S. A. Baèkiui suteikiama „Mention” (aukðèiausiasis ávertinimas) uþ vienà ið geriausiø
Vieðosios teisës teziø 1943–1944 mokslo metais. Disertacijos pradþioje esantys raðtai nurodo, kaip ir
kada ji buvo priimta ir apginta. Gaila, kad lig ðiol ðis mokslo darbas neiðspausdintas.
Tëviðkën gráþæ dr. S. A. Baèkio mokslo darbai yra didþiulis turtas, kuris ilgai mums buvo nepasie
kiamas.
Plati ir ilga ambasadoriaus þurnalistinio kelio vaga. Tai nuo 1929 m. daugelyje þurnalø ir laikraðèiø
skelbiamos brandþios studijos ávairiomis savo srities temomis. Mums rûpëjo, kokiuose leidiniuose ir ko
kiu metu ambasadoriaus bendradarbiauta. Ir iðdrásome ðito papraðyti. Gavome neátikëtinai daug – net
80 jo publikacijø su rankraðtiniais uþraðais. Þurnalistinis dr. S. A. Baèkio kelias prasidëjo 1929 m. J.
Keliuoèio redaguotame „Laimës kalendoriuje” iðspausdintu iðsamiu straipsniu „Ðiø dienø Europa”. Ðiek
tiek vëliau S. A. Baèkis pradëjo bendradarbiauti „Ateityje”, „Ryte”, „Pavasaryje”, „Ûkininke”, „XX amþiu
je”, „Naujojoje Romuvoje”, „Karde”, „Mûsø Vilniuje”. Temos labai ávairios – politika, teisë, visuomeniniai,
socialiniai klausimai. Du ið atsiøstøjø straipsniø buvo spausdinti gana retuose leidiniuose: VDU studentø
neperiodiniame leidinyje „Studentø þodis” ir VDU studentø ateitininkø sàjungos knygoje „Savu keliu”.
Ypaè svarbûs dr. S. A. Baèkio straipsniai, kurie buvo paskelbti Prancûzijos spaudoje: „Revue Parla
mentaire”, „Voix Francais”. Tai 1943 m. paraðyti devyni straipsniai vienu pavadinimu „La Lithuanie sous le
joug de Soviets” („Lietuva Sovietø priespaudoje”), informuojantys apie padëtá okupuotoje Lietuvoje. Pirmàjá
Lietuvos atstovà Prancûzijoje Oskarà Milaðiø primena dr. S. A. Baèkio straipsnis „Quelques propos sur
les activites diplomatiques et les idees politiques de Milosz” („Keletas minèiø apie Milaðiaus diplomatinæ
veiklà ir politines idëjas”), iðspausdintas knygoje „O. V. de L. Milosz 1871–1939” (Paryþius, 1959).
Nemaþai diplomato raðyta ir iðeivijos leidiniuose: „Drauge”, „Þiburiuose”, „Aiduose”, „Karyje”, „Dir
voje”. Didþiausios studijos: „Lietuvos – JAV santykiai dviejø ðimtmeèiø (1776–1976) laikotarpiu”, „JAV
– Sovietø Sàjungos konsularinë sutartis”, „JAV de jure Lietuvos pripaþinimo 50 metø sutartis”.
Visos ðios publikacijos – tai gyvenimo kelio, sujungusio diplomatijà, politikà, mokslinæ visuomeninæ
veiklà, atspindys. Vartydami jas tarsi praeiname istorija tapusius ilgus deðimtmeèius, geriau suvokiame,
kà jautë ir iðgyveno þmogus, iðtikimai gynæs Lietuvos laisvæ.
Ypatingas, dar maþai tyrinëtas dr. S. A. Baèkio gyvenimo tarpsnis – pokario metai, kai jis negailëjo
dëmesio ir rûpesèio partizanø kovoms Lietuvoje. Þinodami, kad 1948 m. á Vakarus pro geleþinæ uþdangà
prasiverþæs partizanas Juozas Lukða-Daumantas prieglobstá rado Baèkiø ðeimoje, o jo atveþtus svarbius
dokumentus diplomatas padëjo perduoti vakarieèiams, papraðëme dr. S. A. Baèkio atsiøsti tikslesniø
duomenø apie J. Lukðos gyvenimà Paryþiuje, knygos „Partizanai” paraðymo aplinkybes. Ambasadorius
atsiuntë dokumentø ne tik apie J. Lukðà, bet ir apie jo bièiulá, savo pusbrolá Julijonà Bûtënà. „<…>
be medþiagos, kurià esu pasiuntæs Jums, ðiandienà siunèiu tekstà mano paskaitos apie já (Juozà Luk
ðà – red.), kurià skaièiau 1977.VI.12. Chicagoje. Joje visa esu pasakæs, kà, mano nuomone, reikëjo
pasakyti. Tiek galiu pridurti, kad savo knygà „Partizanai” jis raðë Paryþiuje ir að tik tiek esu prisidëjæs,
kad daviau jam raðomà maðinëlæ. Jis negyveno pas mus Paryþiuje, tik kelias naktis yra nakvojæs, kol
susirado kambará”, – kukliai prisimena Juozo Lukðos globëjas.
1950 m. Lietuvos laisvës kovos ágaliotiniui J. Lukðai gráþus á Lietuvà, sàjûdþio vadovybës pavedimu
tos pareigos atiteko dr. S. A. Baèkiui-Auðrai ir prof. J. Brazaièiui. Atstovavimo kraðto rezistencijai Va
karuose metai uþfiksuoti diplomato atsiøstose informacijose: „Bûdamas Lietuvoje, J. Lukða savo slaptu
laiðku, raðytu 1950.XII.10. praneðë, kad A. Auðra ir J. Brazaitis yra patvirtinti LLK Sàjûdþio vadovybës
bûti ryðininkais laikinoms pareigoms Vakaruose, jais jis buvo paskyræs 1950.XI.12. prieð apleisdamas

Vakarus. <…>Mudviejø pareigos buvo vakarieèius informuoti apie mûsø rezistencijà kraðte. <…> Nuo
1950 pradþios dariau þygiø á VLIK’o ir Lietuvos diplomatinës tarnybos vyrus, áspëdamas pagal man
siøstas J. Lukðos þinias, kad J. Deksnys yra sovietø tarnyboje. Man nepavyko átikinti J. Deksnio drau
gus Vakaruose, kurie visà laikà skelbë, iki 1956 m., kad jis yra laisvas. <…> Po J. Lukðos mirties 1951.
IX.4. nutrûko mûsø tiesioginiai ryðiai su kraðto rezistencija. Mudu veikëme remdamiesi þiniomis, kurias
ávairiais bûdais patirdavome ið okupuotos Lietuvos, daugiausia ið slaptai leidþiamos spaudos ir rezis
tenciniø organizacijø veiklos”.
Apie sugráþimo laikà (taip pavadinome diplomato gyvenimo metus, praleistus nepriklausomybæ atga
vusioje Lietuvoje) pasakoja publikacijos Lietuvos ir iðeivijos spaudoje, apdovanojimo, sveikinimo raðtai,
sûnaus – Vilniaus arkivyskupo metropolito (dabar jau kardinolo) Audrio Baèkio þodis Tëvelio 90-ies metø
jubiliejaus iðkilmëse universitete ir Arkikatedroje.
Labai vertingos ir fotografijos, be kuriø dr. S. A. Baèkio gyvenimas nebûtø toks ryðkus. Jose uþfik
suoti beveik visi gyvenimo tarpsniai: jaunystës metai, atstovavimo Lietuvai Paryþiuje, Vaðingtone laiko
tarpis, 90-ies metø jubiliejaus iðkilmiø momentai.
Dr. S. A. Baèkio gyvenimas ir darbai tampa istoriniø tyrinëjimø sritimi. Pirmasis tokiø tyrinëjimø ëmë
si istorikas L. Januðauskas, kurio bakalauro darbà „Stasio Antano Baèkio diplomatinë ir politinë veikla”
ambasadorius dovanojo bibliotekai.
Dþiugi þinia, kuria dalijomës su dr. S. A. Baèkiu, buvo 1998 m. gruodþio 19 d. Seimo priimtas Lie
tuvos Respublikos diplomatinëstarnybos ágyvendinimo ástatymas, suteikiantis 1940–1990 metais Lietuvos
Respublikai atstovavusiems diplomatams Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir ágaliotojo ambasadoriaus
rangà. Pagaliau mûsø valstybë teisiðkai pripaþino dr. S. A. Baèkio ir visø iðeivijoje dirbusiø diplomatø
diplomatinæ veiklà.
Nuolatinis ryðys su tëviðke – ambasadoriaus laiðkai, tapæ, ypaè dabar, po jo netekties, kertine
archyvo dalimi, liudijanèia visà bendravimo su juo laikotarpá. Laiðkuose atsiveria be galo kukli, tauri
asmenybë, atsiveria ir kai kurie neþinomi gyvenimo momentai. „Þiûrëkite á mane tik kaip á þmogø, ku
ris priesaikà davë priimtas á Uþsienio reikalø ministerijà – stengësi dirbti Lietuvos labui, gindamas ir
Lietuvos pilieèiø reikalus bei bëdas, kai tai reikëjo”. Laiðkuose ambasadorius iðsakë ir didelá rûpestá dël
ðiandieninës Lietuvos, dël tëviðkës, jos þmoniø atminimo. Visuose renginiuose, nesvarbu, kur jie vyko,
ambasadorius mintimis visuomet buvo su mumis. „Gëriuosi Julijono Bûtëno atminimo pagerbimu. Bûsiu
mintimis ir dvasia su visais jo gerbëjais. Gailiuos, kad mano „jaunystës” padëtis neduoda man gali
mybës dalyvauti graþiose iðkilmëse”. Dr. S. A. Baèkio laiðkai mums yra tarsi gerieji mokytojai, ið kuriø
semiamës kuklumo, pagarbos, iðminties, stiprybës, meilës.
Nors neiðsipildë ambasadoriaus troðkimas aplankyti tëviðkæ, bet visi mûsø bendravimo metai buvo
tarsi nuolatiniai jo gráþimai tëviðkën, kiekvienàkart mums padovanojantys po gabalëlá ambasadoriaus
gyvenimo istorinës bylos. Ir tëviðkës þmonës jau skaito tà bylà, atskleidþianèià dar maþai þinomà mû
sø valstybës istorijà, kurià pasiaukojamai raðë Lietuvos iðeivijos diplomatai, ið kuriø þymiausias buvo
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