
PROF. KAZYS ŠALKAUSKIS 
(1884-1960)

A. a. Kazys Šalkauskis gimė 1885 m. Ariogaloje dr. Julijono 
Šalkauskio ir Barboros Šalkauskienės (mergautinė —Goštautaitės) 
šeimoje. Ten pat gimė 1886 m. ir jo jaunesnis brolis Stasys Šalkaus
kis, Lietuvos visuomenei plačiau žinomas kaip filosofas ir buvęs 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

Kazys gimnaziją lankė ir ją pabaigė Šiauliuose apie 1905 m. 
Vėliau studijavo Maskvos universiteto juridiniame fakultete, kurį 
pabaigė 1910 ar 1911 metais.

Baigęs mokslą, jo sveikatai esant pašlijusiai, išvyko pasigydyti 
į šiltąjį Turkestaną. Sveikatai sustiprėjus, Kazys grįžo į Šiaulius ir 
dirbo kaip padėjėjas pas žymesnį mieste anuo laiku juristą Krečiną 
iki 1915 metų. Tais metais, vokiečiams artėjant, Kazio tėvas dr. 
Julijonas Šalkauskis, anuomet Šiaulių miesto burmistras, gavo 
įsakymą iš rusų valdžios pasitraukti į Rusijos gilumą. Tad visa šeima 
drauge ir Kazys atsidūrė Maskvoje. Tenai jis dirbo kunigaikštytės 
Tatjanos Pabėgėlių Komitete nuo 1915 iki 1918 metų. 1918 m. 
balandžio mėnesį visa šeima, drauge ir Kazys, grįžo į vokiečių  
okupuotus Šiaulius. Čia jis vertėsi advokatūra ir dėstė teisės mokslą 
gimnazijoje.

Apie 1920 m. jis vedė panelę Vandą Sirtautaitę. Įsikūrus Vy
tauto Didžiojo universitetui, Kazys važinėdavo iš Šiaulių į Kauną 
paskaitų skaityti, egzaminuoti ir t. t. Pradžioje dirbo kaip lektorius, 
po to kaip adjunktas, o vėliau buvo pakeltas į ordinarinius profe
sorius. Berods apie 1936 m. Kazys persikėlė gyventi į Kauną ir iš
buvo ten iki 1940 metų. Tą laikotarpį jis bemaž išimtinai skyrė 
profesoriavimui ir moksliniam darbui.

1940 m. atgavus Vilnių, jis persikėlė tenai ir dėstė Vilniaus uni
versiteto Teisių fakultete. Vėliau dirbo Mokslo Akademijoje berods 
iki 1957 ar 1958 metų. Sveikatai susilpnėjus, nedirbo keletą metų  
ir mirė 1960 m. vasario 25 d. Buvo palaidotas Antakalnio kapuose.

Vilniuje tebegyvena našlė Vanda Šalkauskienė.
Dėl Kazio būdo bruožų galima pažymėti, kad jis buvo nepa

prastai darbštus ir sistemingas žmogus ir tuo atsiekdavo savo darbe 
gerų rezultatų. Labai mėgo knygas ir nuolat buvo įsigilinęs į jų  
studijas. Nemažai ir rašydavo. Gerai teko pažinti ir dažnai nau
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dotis jo paruošta Lietuvos įstatymų ir privalomų įsakymų santrauka, 
pavadinta Lietuvos Žinynu. Teko irgi girdėti, kad Kazys buvo pa
ruošęs kokį tai kursą Teisių fakultetui.

Kaip žmogus Kazys buvo praktikuojantis katalikas, jautrios 
ir geros širdies. Kur buvo koks vargas, jis pirmas skubėdavo su 
pagalba. Tad šeimoje jis gavo « Auksinės širdies Kazio vardą ».

Kaziui ir Vandai Šalkauskiams nebuvo lemta turėti vaikų, tad 
įpėdinių neliko.

Algirdas Šalkauskis
Toronto, 1962. V III. 28 d.


