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ISTORIK  VANDA DAUGIRDAIT  – SRUOGIEN  APIE STEIGIAMOJO 
SEIMO PRADŽI  

STEIGIAMOJO SEIMO ATIDARYMAS 
„... jau stovime angoje savojo, Dieve brangus, lietuviškojo (!!!) Steigiamojo Su-

sirinkimo. Ar patik tina? Ar tai ne sapnas? Kokiomis virpan iomis širdimis mes jo 
lauk me — netik dami, kad galime tokios laim s susilaukti. Lauk me 
„pašnibždomis“, net nedr sdami viešai to laukimo perbalsiai reikšti . . . 

Juo virp jo širdys baime, belaukiant, juo dabar virpa džiaugsmu širdys, 
susilaukus. 

. . . Steigiamasis Seimas iškyla aukš iau vis  kit  tautos veiksm , koki  tik 
randame m s  istorijoje“. 

J. T u m a s - V a i ž g a n t a s 1 
Dienos iškilm s 

1920.V.3 Valstyb s Prezidentas A. Smetona ir Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas paskelb  
Seimo sušaukimo dien : 

„Vaduodamasis Lietuvos Valstyb s Laikinosios Konstitucijos pamatini  d sni  §84, šiuomi skelbiu 
ši  met  geguž s m nesio 15 dien  Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo diena. 

Lietuvos Steigiamasis Seimas renkasi Kaune jam paskirtuose r muose“.2 
Kas buvo Kaune t  istorin  geguž s 15 dien , niekad jos nepamirš. Vis  lietuvi  patriot  jausmus 

gražiausiai išreišk  aukš iau cituoti kun. Juozo Tumo žodžiai. 
Buvo pavasaris, Kaunas skendo žalumynuose, žyd jo alyvos ir ievos. Tik dangus apsiniauk s, lijo 

smulkus lietus. [...] 
Lietuvos Steigiamojo Seimo atidarymo pos dis  
Lietuvos St. Seimas susirinko 1920.V.15 Kaune, miesto teatro sal je. Dalyvavo 104 Seimo nariai, 

vyriausyb , Anglijos, Pranc zijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos atstovai, sve iai. Valstyb s Prezidentas 
Antanas Smetona atidar  St. Seim  6 val. 15 min. vakare. Prezidentui einant  Prezidiumo viet  
scenoje, dauguma atstov  atsistoja. 

Prezidentas Antanas Smetona pasak  ši  kalb : 
Lietuvos Valstyb s Prezidento Antano Smetonos kalba  
„Gerbiamieji Steigiamojo Seimo nariai! Man yra lemta pirmam iš Lietuvos pilie i  sutikt ir 

pasveikint išrinktuosius atstovus, man pirmam tenka garb s Laikinosios, ligšiolin s Valdžios vardu 
pasakyti Jum: Sveiki susirink ! 

Ši diena yra Lietuvai vis  prakilniausia: susilauk m šios valandos, kada tautos valia, buvusi ilgus 
amžius prisl gta, suvaržyta, v l iškilo aikšt n ir susid jo  stipr , aišk  vienet . B dama nelaisv j, 
tauta buvo beveik nustojusi savo gyvyb s s mon s, buvo apmirusi, kitiems rod si, kad jau ir 
palaidota. Radosi ta iau kilni  jos vaik , kurie nenusimin , kurie tur jo tiek dr sos ir ryžosi gaivinti 
apmirusi  s mon , kelt ir pl tot, gydyt, budint, judint visuomen s vali , pažadint iš miego vis  taut  
ir vis  šal . Vieni gyvu žodžiu, kiti raštu, kiti gyvu darbu ir veiksmu skyn  takus, tais  kelius tai 
Lietuvos atei iai, kuri  mes šiandien matome. Visi tie žmon s, tie vargo pel s, anot Daukanto, sielos 
vedami ir pareigos liepiami, maža kam tada težinomi ir dar savo akimis nematydami darbo vaisi , 
giliai tik jo j  žygius veltui než siant, nors dar nenumat , kuris likimas laukia j  mylimo krašto, 

                                                     
1 V a i ž g a n t a s  Raštai, t. III, Kaunas, 1922, p. 65.
2 Laikinosios Vyriausyb s Žinios, 1920.V.11, Nr. 30; Lietuvos statymai, Nr. 5, p. 28.
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kuriam jie atsid j  tarnavo. Ir, iš tikro, j  darbas veltui nežuvo: Vilniaus Seimas 1905 metais 
garsingai viešai pareišk , jog niekam kitam nedera Lietuvos ir lietuvi  tautos vardu kalb t ir bet kas 
daryt, kaip tik pa iai tautai, pa iai krašto visuomenei. Tat jau buvo išbudinta tautos s mon , tat jau 
buvo atgautas apmirusios sielos žadas, tat jau reiškimasis Lietuvos noro gyvent savarankiu savitos 
valstyb s gyvenimu. Ir toks šalies susipratimas buvo pasiektas aukomis t  prakilni  lietuvi , kurie 
vyko  laisv  ir kitus  j  ved  nesuklupdami, kuri  vieni buvo rus  valdžios ištremti iš T vyn s ir 
tur jo mirt svetimoj šaly, kiti kal jimuos kamuojami, kiti v l varguos gyvendami, tur jo baigt savo 
dienas, kad ir gimtajam krašte, bet išsižad j  asmens laim s. Ši valanda iškilminga: ji yra daugelio 
met  ruošos ir pasiaukojimo žygi  vaisius. 

Ši diena yra garbinga m s  t vynei. Kelis amžius klausiusi svetim j  valdžios, nusilenkusi j  valiai, 
Lietuva n dien steng  apsisprendimo teis  pastatyt priešaky savo tautos, savo visuomen s valia. 
Buvusi nužeminta, ji per skausmus, kaip sako m s  poetas, eina  garb , ima garbingos vietos kit  
nepriklausom  valstybi  eil j, iš dabarties žvelgia  garbing j  praeit , kada, tykojant kaimynams 
paglemžti m s  nepriklausomyb  ir savyb , lietuvi  tautos vadai dr siai gyn  nepriklausomos 
Lietuvos garb , gyn  garbing  pilie i  vard  ir linko atsižad t savo asmens reikal , negu nusileist 
svetimos šalies valiai. J  pavyzdys stiprina ir m s  kart  šiuo metu, kovojant d l krašto 
nepriklausomyb s. 

Lietuvos Nepriklausomyb s obalsis, pakil s iš gilios visuomen s sielos, pl tojasi lig pat didžiojo 
pasaulio sukreto, kada pagaliau, griuvus valstyb m - verg jom, ant griuv si  m  darytis naujas 
laisv  taut  gyvenimas. Tada ir Lietuva paskelb  savo esim  visam pasauliui. Pasi mus Valstyb s Ta-
rybai ir jos sukurtajai valdžiai tvarkyti šal  ir gint t vyn  nuo siveržusi   j  priešinink , nor jusi  
sunaikint prad t j  nepriklausomyb s darb , visuomen  jautriai atsiliep   vyriausyb s bals , 
savanori  b riai skub jo daryt ginkluot  paj g , visi m  spiestis apie Laikin j  valdži , atremt 
reik jo, ž t b t, pavojus m s  kraštui. M s  narsioji kariuomen  didžiausiu pasiryžimu, su ginklu 
rankoj gyn  visom paj gom t vyn . Begindami j , daugelis ir galvas pad jo. Tad ypa  j  d ka 
pri jom Steigiam j  Seim . 

Visi tie Lietuvos vaikai iš praeities ir dabarties, teesie mum ir m s  b simom kartom geriausias 
pilie io pavyzdys. J  atminim  prašau Steigiam j  Seim  atsistojus pagerbt. (Atstovai stoja vietose). 

Ši diena yra svarbi ne vien m s  kraštui, bet ir svetimom valstyb m. Spirdamies prieš Lietuvos 
Nepriklausomyb , m s  priešininkai lig šiol steng si aiškint pasaulio galyb m, kad lietuvi  tauta 
nenorinti tapt nepriklausoma valstyb , kad nepriklausomyb s siekimai es  vien b relio žmoni  
pastanga, einan i  prieš tautos vali . Steigiamojo Seimo rinkim  stingrumas, uolus visuomen s 
dalyvavimas juose, vaizdži  vaizdžiausiai parodo, kad nepriklausomyb  visam kraštui taip didžiai 
r p jo, kaip retoj šaly ter pi. Dabar svetimos šalys mato, kad Lietuva, nuveikusi didžiausias kli tis, 
steng  sudaryt tautos valios reišk j , steng  sušaukt demokratingiausiu b du Steigiam j  Seim . 
Dabar atsistojus Lietuvos priešaky autoritetingai tautos galiotai valdžiai, niekas nebegal s jai prikišti 
nei šalies viduj, nei užsieniuose to, kas buvo prikišama Laikinajai valdžiai. 

Laikinosios Valdžios uždavinys jau yra baigtas. Valstyb s Taryba, Valstyb s Prezidentas, Ministeri  
Kabinetas, Valstyb s Kontrol , Vyriausias Kariuomen s Vadas atved  Lietuv  lig Steigiamojo Seimo, 
šiandie visi pasitraukia ir atiduoda tam aukštajam susirinkimui vis  krašto valdym . Laikinoji Valdžia 
palieka sudaryt  aparat  su visais išsišakojusiais organais, steigt  ginkluot  paj g  — kariuomen , 
patvarkytus šalies finansus, sudarytus politikos ir kio santykius su svetimom valstyb m, žodžiu — 
sudaryt  nepriklausomos valstyb s fakt . Tai ji palieka išrašyt  žangos lakšt  naujajai Lietuvos 
istorijai. Steigiamajam Seimui tenka skleisti toliau jos lapai ir toliau rašyt, tenka sutvirtint pad tieji 
Valstyb s pagrindai ir jie išvesti. Deja, reikia gail tis, kad Lietuvos nepriklausomyb s faktas dar n ra 
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išvestas iki galo. Gaila, kad m s  Steigiamasis Seimas negali susirinkti Vilniuj, savo sostin j, kur šiuo 
metu buvo padaryta Valstyb s atstatymo darbo pradžia, kur m s  valstyb  tur s gal  gale toliau 
pl totis ir tvirt ti. Laikinoji valdžia visa dar , k  gal jo, Vilniui ir Lietuvos rytams atvaduot, bet nuo 
nepareinam  nuo jos kli i  ne steng  to pasiekti. Taip pat gaila, kad Klaip dos sritis dar n ra viso 
krašto valdžios žinioj. Laikinajai Valdžiai buvo sunkoka statyt ant griuv si  valstyb s darbas ir tuo 
pa iu laiku ginklais saugot, kad jo nesugriaut  priešininkai. 

Smeigdama savo darb  sienai gair , Laikinoji Valdžia nebelaiko savo pareiga ir savo kompeticija 
nurodin ti, kas ir kaip toliau turi b ti padaryta. ia jau Steigiamojo Seimo uždavinys. Jam statant 
Lietuvai konstitucij , tenka eiti ir paprasto Seimo pareigas, sudaryt valdži  ir j  priži r t, leist 
paprastieji statymai, taisyt, gerint ir stiprint santykiai su kitom valstyb m. 

Atiduodama valdym  Steigiamajam Seimui, Laikinoji valdžia linki kuo didžiausios kloties jo 
darbam, geidžia, kad Steigiamojo Seimo nariai, išrinkti Lietuvos visuomen s valia, tes t  vykdyt jos 
troškimus, geidžia, kad jam darbuojantis stipr t  ir sigal t  Lietuvoj visos pilie i  doryb s, kurios yra 
reikalingos, kuriant nepriklausom  valstyb  ir j  saugojant nuo priešinink . 

Remdamasis Steigiamojo Seimo rinkim  statymu, skelbiu Steigiam j  Seim  esant atidaryt  ir 
prašau vyriausi j  jo nar  imti pirmininkaujan io Seimui viet . 

Valio nepriklausoma Lietuvos Valstyb !“. 
(Gyvas pritarimas rank  plojimu). 
 

Gabriel s Petkevi ait s kalba  
Po to Gabriel  Petkevi ait , garbinga varpinink  veik ja, vyriausia amžiumi lietuvi  atstov  tarpe, 

prezidiume užima pirminink s viet  ir kvie ia jauniausi  atstov  On  Muraškait  (KD blokas) užimti 
sekretor s viet . 

„Laiminga esu, kad likimas suteik  man tos didel s garb s atidaryti šiandien m s  
nepriklausomos t vyn s Steigiamojo Seimo darbus ir šalies šeimininko vardu pasveikint visus ia 
susirinkusius. 

Laiminga esu, gal dama tai padaryt kaip sena savo tautos nepriklausomyb s kovotoja, kaip 
moteris, gijusi taip karštai pageidaujamo teisi  sulyginimo, kaip savo visuomen s narys, neliov s 
kovoti prieš kiekvien  pavergim , vis tiek koks jis yra: taut , luom  ar kapitalo. 

Ilga juk ir be galo sunki buvo m s  tautos kelion , kol pri jome laisv s slenkst . Nelengviau 
klojosi mum, kol atsid r me tame brangi  brangiausiam tautos valios sudarytam nepriklausomyb s 
r me. Juk ilgiau kaip šimt  met  kent m vairios r šies prispaudim . Mažai tautai, kokia mes buvom 
ir tebesam, reik jo be galo daug moralini  j g , kad b t  galima prad t ir, prad jus kov  — kovoti 
su priešais, pasiryžusiais mus pasmaugti. Su priešais, laikiusiais vis  žandar  ir kit  visoki  savo 
tarn  armij  vienam tikslui — panaikinti, išrauti iš šakn  ir pamat  visa, kas lietuviška: ir kalb , ir 
rašt , ir tautos vard , ir net tautos atminim . Nor ta lietuvi  vard  išbr žti iš istorijos lap . 

Prieš toki  samdyt  ir brangiai mokam  valdinink  armij , kalaviju, galia ir žiaurumu 
apsiginklavusi , kaip visi žinom, maždaug prieš pus  amžiaus— stojo m siški  mažas b relis. 
Vienintelis j  kovos rankis — plunksna, vienintel  amunicija — savo tautos myl jimas, savo tautos 
varg  supratimas ir didžiausis pasiryžimas ginti j  iki paskutinos. 

Ir tos grumtyn s taip nelygi  prieš , kaip žinom, t s si ilgai. M s  karžygi  karš iu užsidegdavo 
vis didesn s tautie i  minios taip, kad net paskutini  laik  vairios okupacijos, nors iulpte iulp  
krauj  iš m s  tautos organizmo ir visaip j  dark , ta iau tautos sielos nenusmaug . Išliko ji gyva, ir 
su ja drauge tautos nepriklausomyb s obalsis, d l kurio šiandien jau niekas nebeatsisako savo galvos 
guldyt, savo kraujo liet. Nors dar dalis m s  tautos k no tebevargsta po svetimu jungu, nors ir 
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netenka mum patiem, šalies šeimininkui, Steigiamajam Seimui, dar šiandien susirinkt m s  t v  
sostin j, Vilniuj, nenusid siu, tur b t, tautos valiai, ia mane pasta iusiai, jei pirmu savo uždaviniu 
laikysiu tart geros valios žod  broliam, atskirtiem nuo m s  fronto juosta, ir kviest juos širdimi 
dalyvauti drauge su mumis šios dienos iškilm j. Atsiminkim ir amerikie ius ir visus kitus, kurie 
priversti buvo t vyn  palikti tik d l to, kad jie k l  bals  prieš darom  m s  tautai nuoskaud . 

Nors mintimis ir troškimais b kim visi šiandien drauge. Tenestinga tame m s  siel  susijungime 
nei vieno tautos darbuotojo ir krašto laisv s kovotojo. Pamin kim ir tuos kovotojus, kurie atgul   
karst , nesulauk  tos didel s tautos švent s. Tesuskamba ia m s  tarpe nemirtingi m s  Daukanto, 
Valan iaus, Baranausko, Kudirkos, Višinskio, Bili no vardai. M s  širdimi nuskriskim t  valand  ir prie 
jaunesni j , prie t  kareivi  ir karinink  kap , kurie šiame kare savo jaunas galvas pad jo, begindami 
t vyn s sienas. Nepamirškim ir pasaulinio karo išblaškyt  visur auk , kurios audros išrautos iš savo 
sodyb  rado kapus toli, toli nuo sav j . 

Tejungie mus visus ta prakilnioji valanda. O mes, dar gyvi išlik  darbuotojai, didelio karo patyrim  
užgr dyti, m s  karžygi  atminimu šarvuoti, krašto valios pašaukti, ruoškim s rimtai ir uoliai prie 
pavesto mum darbo, kad m s  žmoni , mumis tik jusi , neužviltum. 

Pavesta juk mums versti naujas istorijos lapas. Per daug jau ilgai mus lank  visokios nuoskaudos. 
Stenkim s visom išgal m t  nauj  lap  išlaikyt gryn , patikrindami visiem m s  valstyb s 
gyventojam lygias pilie io teises, leisdami jiems savo b v  gerint ir visiem drauge žengt  aukštesn  
kult ros laispn . B kim r pestingi, neužmirškim nei trumpai valandai, jog prieš  mum dar nestinga, 
t  prieš , kurie kiekviena proga naudojasi mus žemint prieš Europos vakarus, kurie taip pat uoliai 
seka m s  darbuot . 

B kim kult ringi visur ir visuomet, o jei tekt  m s  tautai dar imtis ginklo, tai vien priešui 
besik sinant mus pulti. Šiaip suprantam gerai, jog m s  likimas m s  rankose, kad tik savo j gomis 
turim pasitik t, savo j gomis turim gydyt sen sias savo žaizdas ir savo nenuilstamu ir organizuotu 
darbu išbrist iš milijardini  didžiojo karo padaryt  mum nuostoli . O mes, atstovai, dirbdami ia 
savo did j  darb , dirbkim j  nei akies mirksniui neužmiršdami, jog mes esam ia tik savo krašto 
žmoni  valios vykdytojai. Dirbkim t  darb  taip, kaip reikalauja tie, kurie ia mus siunt “. 

Po to pirminink  perskait  sveikinimus: Anglijos atstov  Pabaltijo kraštams plk. lt. R. B. Ward ir S. 
G. Tallents (dalyviai atsistoja ir kelia ovacijas), Latvijos, Estijos atstov  ir Vilniaus bei Vilniaus 
apskrities lietuvi  atstov  (plojimai). 

Pirminink  pasi l  Steigiamajam Seimui išsirinkti Seimo Pirminink . 
Po 10 min. pertraukos St. Seimo Pirmininku išrenkamas Aleksandras Stulginskis (KDb). Balsavo 103 

atstovai, Stulginskis gavo 62 balsus. 
Naujai išrinktasis Steigiamojo Seimo Pirmininkas pasak  ši  kalb : 
 
Steigiamojo Seimo Pirmininko A. Stulginskio kalba  
„Gerbiamieji Steigiamojo Seimo nariai! Pirmiausia laikau savo pareiga pad kot už man suteikt  

didel  garb  pirmininkaut Lietuvos Steigiamam Seimui. Stodamas J s  priešaky randu reikalingu, 
bent stambiais bruožais pažym t tas aplinkybes, kuriose tenka mum prad t darb  ir pažvelgt  tuos 
plotus, kuriuos reik s mum nudirbt. Karo baisenyb m besiau iant nuo senai pavergtai ir 
skriaudžiamai m s  tautai žybtel jo atsivadavimo viltis. Ta viltis tegal jo realizuotis tik pa ios tautos 
pastangom. Tod l 1917 metais susirink  Vilniuj Lietuvi  visuomen s darbuotojai pastat  priešaky 
Lietuvi  tautos rinktinius vyrus ir paved  jiems valstyb s k rimo darb . Šiam darbui, kaip nupieš  
Gerbiamasis Valstyb s Prezidentas, pritar  šalis, laisvu noru si sdama T vyn s gint t  savo žied  — 
jaunim  ir d dama gausi  auk  ant T vyn s aukuro. Ši  vis  šalies pastang  d ka šiandien jau turim 
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išsivys ius  Valstyb s aparat  ir ginkluot  paj g . Narsi m s  kariuomen  jau suskubo pašalinti iš 
m s  krašto kai kuriuos priešus ir tikim s, jog ji nepad s ginklo tol, kol visa Lietuva nebus atvaduota. 
(Ilgas pritarimas deln  plojimu). Garb  Narsiajai m s  kariuomenei! (V l didis pritarimas ir deln  
plojimas). T li atstovai šaukia: Valio Kariuomen ). Lyginai garb  tiem m s  vyram, kurie ar tai 
vadovaudami vyriausybei, ar eidami kitas valdžios pareigas, didžiausiom pastangom ir sielvartam 
d jo akmen  po akmeniu m s  Valstyb s r mui, kol j  tvirtino tiek, kad mes šiandien sulauk m tos 
linksmos ir brangios mum valandos, kada galim susirinkt  Seim . Nors jie ir netur jo formalinio 
krašto galiojimo, ta iau jie dirbo daugiau sp dami tautos vali . Štai šiandien šalis demokratingiausiu 
b du rinkdama atstovus  Steigiam j  Seim , neabejojamai pareiškia savo vali  ir teikia Seimui 
suverenin  Lietuvos Valdži . 

Negaliu praeit nepažym j s ir pa i  rinkim  pob džio. M s  priešinink  buvo skelbiama pasauliui, 
jog lietuviuose nes  jokios politin s s mon s. Tatai, kas ligi šiolei daroma, tai anaiptol ne šalies 
gyventoj  noras, tai tik karštuoli  užsispyr li  darbas, kad Lietuva, kažin koks taut  mišinys, kuriame 
nežinia kuriai tur t  prider t vadovaujamos rol s. Rinkimai  Seim  kaip tik parod  visai k  kita. 
Rinkimuos dalyvavo daugiau kaip 90 nuošim i  pilie i , tai yra toks didelis nuošimtis, koks retai kur 
atsitinka pasauly, paaišk jo partij  ir srovi  diferencijacija. Vadinasi, žmon se esama išsivys iusios 
politin s s mon s. Rinkim  rezultatai rodo, kad lietuviai gavo 91.9 bals  %, žydai — 5.3%, lenkai 
2.6%, vokie iai 0.9%. Aiškiausiai tai rodo, kad Lietuva ne taut  mišinys, bet susikonsolidavusi vienos 
lietuvi  tautos šalis. Yra ia ir mažum , bet tiek, kiek kiekvienoj bet kurios tautos gyvenamoj šaly. 
Ta iau ir Lietuvos mažumoms turi b ti patikrintos tautin s teis s. 

Deja, kai kurios Lietuvos dalys ir net m s  sostin  Vilnius negal jo dalyvauti rinkimuose. Jos iš po 
žiaurios priešo okupuot s priespaudos tiesia  mus savo rank . Jos ši  iškilming  valand  si sdamos 
savo delegatus, pro ašaras džiaugiasi drauge su mumis. Mes neabejojamai tikim netrukus ateisiant t  
valand , kai iš visos Lietuvos atstovai gal s atsis sti drauge su mumis. M s  privalo b t didžiausias 
r pestis, kad ta j  viltis sigyvent  kuo veikiausiai. 

Deja, n ra ia Mažosios Lietuvos atstov ; ne m s , ne j  tame kalt , bet tikim s, kad, Dievui 
padedant, pasišalins trukdan ios kli tys ir vienos tautos k no dalys galutinai susijungs ir susitelks  
vien  valstyb s organizm . 

Visuomet tur dami prieš akis tuos savo brolius, kurie dar tebeken ia sunk  svetim j  jung , 
prad sim darb  tuos Lietuvos kraštuos, kuriuos esam visiški šeimininkai. Darbas bus didelis, 
nelengvas, jisai tur s apimt visas valstybinio gyvenimo šakas. 

Pilietini  teisi  ir pareig  pamatus pad s m s  Valstyb s konstitucija. Ji tur s b t perd m 
demokratinga, kaip ir visas m s  kraštas, jame šeimininkaus pati tauta per renkamuosius atstovus. 
Lietuva tur s b ti savo Valstyb s forma demokratin  respublika. 

Valstyb s gyvavimo pagrindas ir svarbiausioji paj ga — šalies kis. Atsi m m iš svetim  
šeiminink  tautos k , sutvarkyt  naudojimo pradais. 

Didžiausioji daugiausia tarnaujan i  Valstybei pilie i  dalis mažiausia tur jo valstybin s paramos. 
Istorijos b gy padarytos nuoskaudos tur s b t atitaisytos. 

Žem s reforma Lietuvoj — neatid liotinas klausimas. Greta dideli  dvar , skursta bežemi  ir 
mažažemi  minios. Lietuvos demokratin j respublikoj netur s b t s n  ir pos ni . Lietuva niekam 
nebus pamot . Norintieji dirbt žem s, bežemiai ir mažažemiai, pirmoj eil j kariškiai, gal s likt 
savarankiais kininkais (Pritarimas). 

Lietuvos kininkai, kurie po savo šiaud  stogu išlaik  tautos kult r  ir m s  nepriklausomyb s 
id j , nepriklausomoj Lietuvoj susilauks toki  s lyg , kuriose žemel  maitintoja duos jiem tiek, kiek ji 
gali duot. 
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Nors Lietuva žemdirbi  kraštas, ta iau visai negali apsieiti be pramon s išdirbini . Pad t pl totis 

tom pramon s šakom, kurios mums gyvai reikalingos ir kuriom yra tinkamos Lietuvoj dirvos, bus 
dedama nemaža Seimo pastang . 

Stambioji pramon , keldama turting j  sluoksni  gerov , neša darbininkam, tom darbo 
skruzd l m, darbo ir k no skurd . Steigiamasis Seimas neatid liodamas imsis darbo miest  ir dvar  
darbinink  b viui gerinti. Lietuvoj, darbo krašte, darbininkas tur s pilnai naudotis savo darbo 
vaisiais: jis tur s b t ne pramon s vergas, bet jos dalininkas (Gyvas pritarimas). 

Nei žem s, nei pramon s kis negali apsieit be tinkam  švietimo staig . Mokslas turi b t 
prieinamas ne tik didži n  r mams, bet ir kaim  bak ž m (Pritarimas). 

Pagaliau Steigiamasis Seimas stropiai dabos, kad valdžios organai, eidami savo pareigas, 
nesivaduot  savo valia, bet griežtai laikyt si nustatyt  teis s norm . 

Tok  tai darb  sud jo ant silpn  m s  pe i  T vyn . Mes gerai jau iam t  atsakomyb , tos naštos 
sunkum . Ta iau imsim s darbo šviesia viltimi, ir, Dievo padedami, ankštam s ryšy su savo rink jais, 
j  remiami, esam pasiryž  t  darb  atlikt. 

M s  Valstyb , turinti toki  garbing  praeit , daugiau kaip 100 met  buvo svetimos paj gos 
parblokšta, dabar ji v l atsistojo ir nori eit  nepriklausom  valstybi  šeim . Ji tikisi tapti tos šeimynos 
lygi  teisi  nariu. Palaikydama Taut  S jungos id jos vykdym , visuotin  nusiginklavim , Vyriausiojo 
Teismo taut  kivir am rišt steigim , Lietuva nori su visom tautom, o ypa  su kaimyn m, gyvent 
geriausiuos santykiuos“ (Pritarimas). 

Einant prie konkre i  Steigiamojo Seimo darb , pirmuoju Steigiamojo Seimo darbu tur t  b t 
Lietuvos nepriklausomyb s skelbimas. Steigiamasis Seimas visu autoritetingumu turi pasauliui 
pareikšti, kad Lietuva yra nutraukus visus valstybinius ryšius, kuriais ji buvo kadaise sujungta su kitom 
valstyb m; Steigiamasis Seimas taria Lietuv  esant atstatyt  kaip nepriklausom  valstyb  (gyvas 
pritarimas). 

Tos r šies rezoliucij  si lau Steigiamajam Seimui išklausyti atsistojus. (Atstovai atsistoja). 
Lietuvos valstyb s nepriklausomyb s proklamavimas: 

„LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS, REIKŠDAMAS LIETUVOS ŽMONI  VALI , PROKLAMUOJA 
ESANT ATSTATYT  NEPRIKLAUSOM  LIETUVOS VALSTYB , KAIP DEMOKRATIN  RESPUBLIK , 
ETNOGRAFIN M SIENOM IR LAISV  NUO VIS  VALSTYBI  RYŠI , KURIE YRA BUV  SU KITOM 
VALSTYB M“. (Gyvas pritarimas).3 

 
A. Stulginskiui perskai ius Lietuvos Valstyb s nepriklausomyb s deklaracij , atstovai smarkiai ploja. 

Deklaracija priimta vienu balsu. Visiems atsistojus, giedamas Tautos himnas. Pirmininkas prašo vis  
Laikin j  Vyriausyb  ir toliau eiti pareigas, „kol Steigiamasis Seimas nurodys, kam privaloma pavesti 
tolimesnis pareig  jimas“. 

Po 5 minu i  pertraukos, Steigiamojo Seimo Sekretoriumi išrenkamas Ladas Natkevi ius (VL). 
Pos dis pasibaig  9 val. vakare. 

Šiame iškilmingame pos dyje neoficialiai dalyvavo Vilniaus ir Klaip dos krašto atstovai. 
Šis Steigiamojo Seimo Lietuvos nepriklausomyb s paskelbimas yra visos tautos rinkt  atstov  

valios pareiškimas. Tas didel s istorin s reikšm s vykis galutinai patvirtino 1918 11 16 
nepriklausomyb s paskelbimo akt , atskleid  nauj  Lietuvos istorijos lap . 

Teatro patalpos, kuriose buvo susirink s St. Seimas, po karo tinkamai neatremontuotos, atrod  
kukliai, kaip ir susirink  atstovai ir sve iai, kad ir šventiškai apsireng . Garb s sargyba stov jo prie 
                                                     
3 Steigiamojo Seimo Darbai, pos dis 1-as, 1920.V. 15; L , Nr. 2, p. 8 (Rezoliucija — nepriklausomyb s paskelbimo ratifikavimo 
tekstas).
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teatro r m  ir miesto sodo vart . 

St. Seimo atidarym  ypa iai steng si pamatyti senieji tautos veteranai, kurie car  laikais kovojo d l 
lietuvi  spaudos atgavimo ir d l Lietuvos laisv s. Be daugelio kit , sal je buvo lietuvi  rašomosios 
kalbos t vas Jonas Jablonskis ir kun. Juozas Tumas-Vaižgantas. Jablonskis, paralyžuotas, visai paeiti 
negal j s, buvo atvežtas s dintis vežim ly. Didžiausiam Tumo nustebimui, kai buvo keliamos 
ovacijos, Jablonskis atsistojo ir karštai plojo.4 

Kunigas Vaitkus prisimena t  svarbi  istorin  dien : „... Jaut m nuostab  dvasios pakilim . Ko tatai 
sulauk me! Mažut  Lietuva meta dr s  išš k  didžiajai Rusijai ir jos bi iul ms didžiosioms 
valstyb ms. Visam pasauliui skelbia savo tvirt  vali  b ti nepriklausoma. Džiaugsmas tvino širdy, 
pasididžiavimas sieloj, kad lietuvis esi, kad esi laisvas ir lygus su kit  sen j  valstybi  nariais. Bet 
vienkart gr mojo ir g dus nujautimas, jog ateity teks daug pakovoti už šven iausias savo teises ir 
dar daugiau pasidarbuoti bei prakaito išlieti, bestiprinant savo mylimo krašto pad t  pla iame, 
dažnai nepalankiame pasaulyje“.5 

Vakare, audrai pra jus, buvo leidžiamos raketos. Po šio iškilmingojo pos džio senoji vyriausyb  St. 
Seimo nariams suruoš  raut , kuriame dalyvavo ir daug sve i . Ne vien Kaunas, bet ir visa Lietuva 
iškilmingai atšvent  St. Seimo atidarym . Vis  tikyb  maldos namuose buvo laikomos pamaldos, 
miestuose ir miesteliuose plev savo v liavos, skamb jo varpai.6 

                                                     
4 A. K e l m u t i s ,  Žiupsnelis prisiminim  apie Lietuvos St. Seim , „Naujienos“, 1970.II.9.
5 M. V a i t k u s ,  Nepriklausomyb s saul j, 1918-40, t. VI, 2 d., 1968, p. 61.
6 K. Ž u k a s ,  Žvilgsnis  praeit , p. 255


