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ISTORIKŏ VANDA DAUGIRDAITŏ – SRUOGIENŏ APIE STEIGIAMOJO
SEIMO PRADŽIą
STEIGIAMOJO SEIMO ATIDARYMAS
„... jau stovime angoje savojo, Dieve brangus, lietuviškojo (!!!) Steigiamojo Su-

sirinkimo. Ar patikŐtina? Ar tai ne sapnas? Kokiomis virpanÿiomis širdimis mes jo
laukŐme — netikŐdami, kad galime tokios laimŐs susilaukti. LaukŐme
„pašnibždomis“, net nedrŢsdami viešai to laukimo perbalsiai reikšti . . .
Juo virpŐjo širdys baime, belaukiant, juo dabar virpa džiaugsmu širdys,
susilaukus.
. . . Steigiamasis Seimas iškyla aukšÿiau visſ kitſ tautos veiksmſ, kokiſ tik
randame mŻsſ istorijoje“.
J. T u m a s - V a i ž g a n t a s 1
Dienos iškilmŐs

1920.V.3 ValstybŐs Prezidentas A. Smetona ir Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas paskelbŐ
Seimo sušaukimo dienĆ:
„Vaduodamasis Lietuvos ValstybŐs Laikinosios Konstitucijos pamatiniſ dŐsniſ §84, šiuomi skelbiu
šiſ metſ gegužŐs mŐnesio 15 dienĆ Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo diena.
Lietuvos Steigiamasis Seimas renkasi Kaune jam paskirtuose rŻmuose“. 2
Kas buvo Kaune tĆ istorinċ gegužŐs 15 dienĆ, niekad jos nepamirš. Visſ lietuviſ patriotſ jausmus
gražiausiai išreiškŐ aukšÿiau cituoti kun. Juozo Tumo žodžiai.
Buvo pavasaris, Kaunas skendo žalumynuose, žydŐjo alyvos ir ievos. Tik dangus apsiniaukċs, lijo
smulkus lietus. [...]

Lietuvos Steigiamojo Seimo atidarymo posŐdis
Lietuvos St. Seimas susirinko 1920.V.15 Kaune, miesto teatro salŐje. Dalyvavo 104 Seimo nariai,
vyriausybŐ, Anglijos, PrancŻzijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos atstovai, sveÿiai. ValstybŐs Prezidentas
Antanas Smetona atidarŐ St. SeimĆ 6 val. 15 min. vakare. Prezidentui einant Ţ Prezidiumo vietĆ
scenoje, dauguma atstovſ atsistoja.
Prezidentas Antanas Smetona pasakŐ šiĆ kalbĆ:

Lietuvos ValstybŐs Prezidento Antano Smetonos kalba
„Gerbiamieji Steigiamojo Seimo nariai! Man yra lemta pirmam iš Lietuvos pilieÿiſ sutikt ir
pasveikint išrinktuosius atstovus, man pirmam tenka garbŐs Laikinosios, ligšiolinŐs Valdžios vardu
pasakyti Jum: Sveiki susirinkċ!
Ši diena yra Lietuvai visſ prakilniausia: susilaukŐm šios valandos, kada tautos valia, buvusi ilgus
amžius prislŐgta, suvaržyta, vŐl iškilo aikštŐn ir susidŐjo Ţ stiprſ, aiškſ vienetĆ. BŻdama nelaisvŐj,
tauta buvo beveik nustojusi savo gyvybŐs sĆmonŐs, buvo apmirusi, kitiems rodŐsi, kad jau ir
palaidota. Radosi taÿiau kilniſ jos vaikſ, kurie nenusiminŐ, kurie turŐjo tiek drĆsos ir ryžosi gaivinti
apmirusiĆ sĆmonċ, kelt ir plŐtot, gydyt, budint, judint visuomenŐs valiĆ, pažadint iš miego visĆ tautĆ
ir visĆ šalŢ. Vieni gyvu žodžiu, kiti raštu, kiti gyvu darbu ir veiksmu skynŐ takus, taisŐ kelius tai
Lietuvos ateiÿiai, kuriĆ mes šiandien matome. Visi tie žmonŐs, tie vargo pelŐs, anot Daukanto, sielos
vedami ir pareigos liepiami, maža kam tada težinomi ir dar savo akimis nematydami darbo vaisiſ,
giliai tikŐjo jſ žygius veltui nežŻsiant, nors dar nenumatŐ, kuris likimas laukia jſ mylimo krašto,
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kuriam jie atsidŐjċ tarnavo. Ir, iš tikro, jſ darbas veltui nežuvo: Vilniaus Seimas 1905 metais
garsingai viešai pareiškŐ, jog niekam kitam nedera Lietuvos ir lietuviſ tautos vardu kalbŐt ir bet kas
daryt, kaip tik paÿiai tautai, paÿiai krašto visuomenei. Tat jau buvo išbudinta tautos sĆmonŐ, tat jau
buvo atgautas apmirusios sielos žadas, tat jau reiškimasis Lietuvos noro gyvent savarankiu savitos
valstybŐs gyvenimu. Ir toks šalies susipratimas buvo pasiektas aukomis tſ prakilniſ lietuviſ, kurie
vyko Ţ laisvċ ir kitus Ţ jĆ vedŐ nesuklupdami, kuriſ vieni buvo rusſ valdžios ištremti iš TŐvynŐs ir
turŐjo mirt svetimoj šaly, kiti kalŐjimuos kamuojami, kiti vŐl varguos gyvendami, turŐjo baigt savo
dienas, kad ir gimtajam krašte, bet išsižadŐjċ asmens laimŐs. Ši valanda iškilminga: ji yra daugelio
metſ ruošos ir pasiaukojimo žygiſ vaisius.
Ši diena yra garbinga mŻsſ tŐvynei. Kelis amžius klausiusi svetimſjſ valdžios, nusilenkusi jſ valiai,
Lietuva nŻdien ŢstengŐ apsisprendimo teisċ pastatyt priešaky savo tautos, savo visuomenŐs valia.
Buvusi nužeminta, ji per skausmus, kaip sako mŻsſ poetas, eina Ţ garbċ, ima garbingos vietos kitſ
nepriklausomſ valstybiſ eilŐj, iš dabarties žvelgia Ţ garbingĆjĆ praeitŢ, kada, tykojant kaimynams
paglemžti mŻsſ nepriklausomybċ ir savybċ, lietuviſ tautos vadai drĆsiai gynŐ nepriklausomos
Lietuvos garbċ, gynŐ garbingĆ pilieÿiſ vardĆ ir linko atsižadŐt savo asmens reikalſ, negu nusileist
svetimos šalies valiai. Jſ pavyzdys stiprina ir mŻsſ kartĆ šiuo metu, kovojant dŐl krašto
nepriklausomybŐs.
Lietuvos NepriklausomybŐs obalsis, pakilċs iš gilios visuomenŐs sielos, plŐtojasi lig pat didžiojo
pasaulio sukreto, kada pagaliau, griuvus valstybŐm - vergŐjom, ant griuvŐsiſ ŐmŐ darytis naujas
laisvſ tautſ gyvenimas. Tada ir Lietuva paskelbŐ savo esimĆ visam pasauliui. PasiŐmus ValstybŐs Tarybai ir jos sukurtajai valdžiai tvarkyti šalŢ ir gint tŐvynċ nuo Ţsiveržusiſ Ţ jĆ priešininkſ, norŐjusiſ
sunaikint pradŐtĆjŢ nepriklausomybŐs darbĆ, visuomenŐ jautriai atsiliepŐ Ţ vyriausybŐs balsĆ,
savanoriſ bŻriai skubŐjo daryt ginkluotĆ pajŐgĆ, visi ŐmŐ spiestis apie LaikinĆjĆ valdžiĆ, atremt
reikŐjo, žŻt bŻt, pavojus mŻsſ kraštui. MŻsſ narsioji kariuomenŐ didžiausiu pasiryžimu, su ginklu
rankoj gynŐ visom pajŐgom tŐvynċ. Begindami jĆ, daugelis ir galvas padŐjo. Tad ypaÿ jſ dŐka
priŐjom SteigiamĆjŢ SeimĆ.
Visi tie Lietuvos vaikai iš praeities ir dabarties, teesie mum ir mŻsſ bŻsimom kartom geriausias
pilieÿio pavyzdys. Jſ atminimĆ prašau SteigiamĆjŢ SeimĆ atsistojus pagerbt. (Atstovai stoja vietose).
Ši diena yra svarbi ne vien mŻsſ kraštui, bet ir svetimom valstybŐm. Spirdamies prieš Lietuvos
Nepriklausomybċ, mŻsſ priešininkai lig šiol stengŐsi aiškint pasaulio galybŐm, kad lietuviſ tauta
nenorinti tapt nepriklausoma valstybŐ, kad nepriklausomybŐs siekimai esĆ vien bŻrelio žmoniſ
pastanga, einanÿiſ prieš tautos valiĆ. Steigiamojo Seimo rinkimſ stingrumas, uolus visuomenŐs
dalyvavimas juose, vaizdžiſ vaizdžiausiai parodo, kad nepriklausomybŐ visam kraštui taip didžiai
rŻpŐjo, kaip retoj šaly terŻpi. Dabar svetimos šalys mato, kad Lietuva, nuveikusi didžiausias kliŻtis,
ŢstengŐ sudaryt tautos valios reiškŐjĆ, ŢstengŐ sušaukt demokratingiausiu bŻdu SteigiamĆjŢ SeimĆ.
Dabar atsistojus Lietuvos priešaky autoritetingai tautos Ţgaliotai valdžiai, niekas nebegalŐs jai prikišti
nei šalies viduj, nei užsieniuose to, kas buvo prikišama Laikinajai valdžiai.
Laikinosios Valdžios uždavinys jau yra baigtas. ValstybŐs Taryba, ValstybŐs Prezidentas, Ministeriſ
Kabinetas, ValstybŐs KontrolŐ, Vyriausias KariuomenŐs Vadas atvedŐ LietuvĆ lig Steigiamojo Seimo,
šiandie visi pasitraukia ir atiduoda tam aukštajam susirinkimui visĆ krašto valdymĆ. Laikinoji Valdžia
palieka sudarytĆ aparatĆ su visais išsišakojusiais organais, ŢsteigtĆ ginkluotĆ pajŐgĆ — kariuomenċ,
patvarkytus šalies finansus, sudarytus politikos ir Żkio santykius su svetimom valstybŐm, žodžiu —
sudarytĆ nepriklausomos valstybŐs faktĆ. Tai ji palieka išrašytĆ Ţžangos lakštĆ naujajai Lietuvos
istorijai. Steigiamajam Seimui tenka skleisti toliau jos lapai ir toliau rašyt, tenka sutvirtint padŐtieji
ValstybŐs pagrindai ir jie išvesti. Deja, reikia gailŐtis, kad Lietuvos nepriklausomybŐs faktas dar nŐra
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išvestas iki galo. Gaila, kad mŻsſ Steigiamasis Seimas negali susirinkti Vilniuj, savo sostinŐj, kur šiuo
metu buvo padaryta ValstybŐs atstatymo darbo pradžia, kur mŻsſ valstybŐ turŐs galſ gale toliau
plŐtotis ir tvirtŐti. Laikinoji valdžia visa darŐ, kĆ galŐjo, Vilniui ir Lietuvos rytams atvaduot, bet nuo
nepareinamſ nuo jos kliŻÿiſ neŢstengŐ to pasiekti. Taip pat gaila, kad KlaipŐdos sritis dar nŐra viso
krašto valdžios žinioj. Laikinajai Valdžiai buvo sunkoka statyt ant griuvŐsiſ valstybŐs darbas ir tuo
paÿiu laiku ginklais saugot, kad jo nesugriautſ priešininkai.
Smeigdama savo darbſ sienai gairċ, Laikinoji Valdžia nebelaiko savo pareiga ir savo kompeticija
nurodinŐti, kas ir kaip toliau turi bŻti padaryta. þia jau Steigiamojo Seimo uždavinys. Jam statant
Lietuvai konstitucijĆ, tenka eiti ir paprasto Seimo pareigas, sudaryt valdžiĆ ir jĆ prižiŻrŐt, leist
paprastieji Ţstatymai, taisyt, gerint ir stiprint santykiai su kitom valstybŐm.
Atiduodama valdymĆ Steigiamajam Seimui, Laikinoji valdžia linki kuo didžiausios kloties jo
darbam, geidžia, kad Steigiamojo Seimo nariai, išrinkti Lietuvos visuomenŐs valia, tesŐtſ Ţvykdyt jos
troškimus, geidžia, kad jam darbuojantis stiprŐtſ ir ŢsigalŐtſ Lietuvoj visos pilieÿiſ dorybŐs, kurios yra
reikalingos, kuriant nepriklausomĆ valstybċ ir jĆ saugojant nuo priešininkſ.
Remdamasis Steigiamojo Seimo rinkimſ Ţstatymu, skelbiu SteigiamĆjŢ SeimĆ esant atidarytĆ ir
prašau vyriausiĆjŢ jo narŢ imti pirmininkaujanÿio Seimui vietĆ.
Valio nepriklausoma Lietuvos ValstybŐ!“.
(Gyvas pritarimas rankſ plojimu).

GabrielŐs PetkeviÿaitŐs kalba
Po to GabrielŐ PetkeviÿaitŐ, garbinga varpininkŐ veikŐja, vyriausia amžiumi lietuviſ atstovſ tarpe,
prezidiume užima pirmininkŐs vietĆ ir kvieÿia jauniausiĆ atstovċ OnĆ Muraškaitċ (KD blokas) užimti
sekretorŐs vietĆ.
„Laiminga esu, kad likimas suteikŐ man tos didelŐs garbŐs atidaryti šiandien mŻsſ
nepriklausomos tŐvynŐs Steigiamojo Seimo darbus ir šalies šeimininko vardu pasveikint visus ÿia
susirinkusius.
Laiminga esu, galŐdama tai padaryt kaip sena savo tautos nepriklausomybŐs kovotoja, kaip
moteris, Ţgijusi taip karštai pageidaujamo teisiſ sulyginimo, kaip savo visuomenŐs narys, neliovċs
kovoti prieš kiekvienĆ pavergimĆ, vis tiek koks jis yra: tautſ, luomſ ar kapitalo.
Ilga juk ir be galo sunki buvo mŻsſ tautos kelionŐ, kol priŐjome laisvŐs slenkstŢ. Nelengviau
klojosi mum, kol atsidŻrŐme tame brangiſ brangiausiam tautos valios sudarytam nepriklausomybŐs
rŻme. Juk ilgiau kaip šimtĆ metſ kentŐm Ţvairios rŻšies prispaudimſ. Mažai tautai, kokia mes buvom
ir tebesam, reikŐjo be galo daug moraliniſ jŐgſ, kad bŻtſ galima pradŐt ir, pradŐjus kovĆ — kovoti
su priešais, pasiryžusiais mus pasmaugti. Su priešais, laikiusiais visĆ žandarſ ir kitſ visokiſ savo
tarnſ armijĆ vienam tikslui — panaikinti, išrauti iš šaknſ ir pamatſ visa, kas lietuviška: ir kalbĆ, ir
raštĆ, ir tautos vardĆ, ir net tautos atminimĆ. NorŐta lietuviſ vardĆ išbrŐžti iš istorijos lapſ.
Prieš tokiĆ samdytĆ ir brangiai mokamĆ valdininkſ armijĆ, kalaviju, galia ir žiaurumu
apsiginklavusiĆ, kaip visi žinom, maždaug prieš pusċ amžiaus— stojo mŻsiškiſ mažas bŻrelis.
Vienintelis jſ kovos Ţrankis — plunksna, vienintelŐ amunicija — savo tautos mylŐjimas, savo tautos
vargſ supratimas ir didžiausis pasiryžimas ginti jĆ iki paskutinos.
Ir tos grumtynŐs taip nelygiſ priešſ, kaip žinom, tċsŐsi ilgai. MŻsſ karžygiſ karšÿiu užsidegdavo
vis didesnŐs tautieÿiſ minios taip, kad net paskutiniſ laikſ Ţvairios okupacijos, nors ÿiulpte ÿiulpŐ
kraujĆ iš mŻsſ tautos organizmo ir visaip jŢ darkŐ, taÿiau tautos sielos nenusmaugŐ. Išliko ji gyva, ir
su ja drauge tautos nepriklausomybŐs obalsis, dŐl kurio šiandien jau niekas nebeatsisako savo galvos
guldyt, savo kraujo liet. Nors dar dalis mŻsſ tautos kŻno tebevargsta po svetimu jungu, nors ir
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netenka mum patiem, šalies šeimininkui, Steigiamajam Seimui, dar šiandien susirinkt mŻsſ tŐvſ
sostinŐj, Vilniuj, nenusidŐsiu, tur bŻt, tautos valiai, ÿia mane pastaÿiusiai, jei pirmu savo uždaviniu
laikysiu tart geros valios žodŢ broliam, atskirtiem nuo mŻsſ fronto juosta, ir kviest juos širdimi
dalyvauti drauge su mumis šios dienos iškilmŐj. Atsiminkim ir amerikieÿius ir visus kitus, kurie
priversti buvo tŐvynċ palikti tik dŐl to, kad jie kŐlŐ balsĆ prieš daromĆ mŻsſ tautai nuoskaudĆ.
Nors mintimis ir troškimais bŻkim visi šiandien drauge. Tenestinga tame mŻsſ sielſ susijungime
nei vieno tautos darbuotojo ir krašto laisvŐs kovotojo. PaminŐkim ir tuos kovotojus, kurie atgulŐ Ţ
karstĆ, nesulaukċ tos didelŐs tautos šventŐs. Tesuskamba ÿia mŻsſ tarpe nemirtingi mŻsſ Daukanto,
Valanÿiaus, Baranausko, Kudirkos, Višinskio, BiliŻno vardai. MŻsſ širdimi nuskriskim tĆ valandĆ ir prie
jaunesniſjſ, prie tſ kareiviſ ir karininkſ kapſ, kurie šiame kare savo jaunas galvas padŐjo, begindami
tŐvynŐs sienas. Nepamirškim ir pasaulinio karo išblaškytſ visur aukſ, kurios audros išrautos iš savo
sodybſ rado kapus toli, toli nuo savſjſ.
Tejungie mus visus ta prakilnioji valanda. O mes, dar gyvi išlikċ darbuotojai, didelio karo patyrimſ
užgrŻdyti, mŻsſ karžygiſ atminimu šarvuoti, krašto valios pašaukti, ruoškimŐs rimtai ir uoliai prie
pavesto mum darbo, kad mŻsſ žmoniſ, mumis tikŐjusiſ, neužviltum.
Pavesta juk mums versti naujas istorijos lapas. Per daug jau ilgai mus lankŐ visokios nuoskaudos.
StenkimŐs visom išgalŐm tĆ naujĆ lapĆ išlaikyt grynĆ, patikrindami visiem mŻsſ valstybŐs
gyventojam lygias pilieÿio teises, leisdami jiems savo bŻvŢ gerint ir visiem drauge žengt Ţ aukštesnŢ
kultŻros laispnŢ. BŻkim rŻpestingi, neužmirškim nei trumpai valandai, jog priešſ mum dar nestinga,
tſ priešſ, kurie kiekviena proga naudojasi mus žemint prieš Europos vakarus, kurie taip pat uoliai
seka mŻsſ darbuotċ.
BŻkim kultŻringi visur ir visuomet, o jei tektſ mŻsſ tautai dar imtis ginklo, tai vien priešui
besikŐsinant mus pulti. Šiaip suprantam gerai, jog mŻsſ likimas mŻsſ rankose, kad tik savo jŐgomis
turim pasitikŐt, savo jŐgomis turim gydyt senĆsias savo žaizdas ir savo nenuilstamu ir organizuotu
darbu išbrist iš milijardiniſ didžiojo karo padarytſ mum nuostoliſ. O mes, atstovai, dirbdami ÿia
savo didŢjŢ darbĆ, dirbkim jŢ nei akies mirksniui neužmiršdami, jog mes esam ÿia tik savo krašto
žmoniſ valios vykdytojai. Dirbkim tĆ darbĆ taip, kaip reikalauja tie, kurie ÿia mus siuntŐ“.
Po to pirmininkŐ perskaitŐ sveikinimus: Anglijos atstovſ Pabaltijo kraštams plk. lt. R. B. Ward ir S.
G. Tallents (dalyviai atsistoja ir kelia ovacijas), Latvijos, Estijos atstovſ ir Vilniaus bei Vilniaus
apskrities lietuviſ atstovſ (plojimai).
PirmininkŐ pasiŻlŐ Steigiamajam Seimui išsirinkti Seimo PirmininkĆ.
Po 10 min. pertraukos St. Seimo Pirmininku išrenkamas Aleksandras Stulginskis (KDb). Balsavo 103
atstovai, Stulginskis gavo 62 balsus.
Naujai išrinktasis Steigiamojo Seimo Pirmininkas pasakŐ šiĆ kalbĆ:

Steigiamojo Seimo Pirmininko A. Stulginskio kalba
„Gerbiamieji Steigiamojo Seimo nariai! Pirmiausia laikau savo pareiga padŐkot už man suteiktĆ
didelċ garbċ pirmininkaut Lietuvos Steigiamam Seimui. Stodamas JŻsſ priešaky randu reikalingu,
bent stambiais bruožais pažymŐt tas aplinkybes, kuriose tenka mum pradŐt darbĆ ir pažvelgt Ţ tuos
plotus, kuriuos reikŐs mum nudirbt. Karo baisenybŐm besiauÿiant nuo senai pavergtai ir
skriaudžiamai mŻsſ tautai žybtelŐjo atsivadavimo viltis. Ta viltis tegalŐjo realizuotis tik paÿios tautos
pastangom. TodŐl 1917 metais susirinkċ Vilniuj Lietuviſ visuomenŐs darbuotojai pastatŐ priešaky
Lietuviſ tautos rinktinius vyrus ir pavedŐ jiems valstybŐs kŻrimo darbĆ. Šiam darbui, kaip nupiešŐ
Gerbiamasis ValstybŐs Prezidentas, pritarŐ šalis, laisvu noru siſsdama TŐvynŐs gint tĆ savo žiedĆ —
jaunimĆ ir dŐdama gausiſ aukſ ant TŐvynŐs aukuro. Šiſ visſ šalies pastangſ dŐka šiandien jau turim
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išsivysÿiusŢ ValstybŐs aparatĆ ir ginkluotĆ pajŐgĆ. Narsi mŻsſ kariuomenŐ jau suskubo pašalinti iš
mŻsſ krašto kai kuriuos priešus ir tikimŐs, jog ji nepadŐs ginklo tol, kol visa Lietuva nebus atvaduota.
(Ilgas pritarimas delnſ plojimu). GarbŐ Narsiajai mŻsſ kariuomenei! (VŐl didis pritarimas ir delnſ
plojimas). TŻli atstovai šaukia: Valio KariuomenŐ). Lyginai garbŐ tiem mŻsſ vyram, kurie ar tai
vadovaudami vyriausybei, ar eidami kitas valdžios pareigas, didžiausiom pastangom ir sielvartam
dŐjo akmenŢ po akmeniu mŻsſ ValstybŐs rŻmui, kol jŢ Ţtvirtino tiek, kad mes šiandien sulaukŐm tos
linksmos ir brangios mum valandos, kada galim susirinkt Ţ SeimĆ. Nors jie ir neturŐjo formalinio
krašto Ţgaliojimo, taÿiau jie dirbo daugiau ŢspŐdami tautos valiĆ. Štai šiandien šalis demokratingiausiu
bŻdu rinkdama atstovus Ţ SteigiamĆjŢ SeimĆ, neabejojamai pareiškia savo valiĆ ir teikia Seimui
suvereninċ Lietuvos ValdžiĆ.
Negaliu praeit nepažymŐjċs ir paÿiſ rinkimſ pobŻdžio. MŻsſ priešininkſ buvo skelbiama pasauliui,
jog lietuviuose nesĆ jokios politinŐs sĆmonŐs. Tatai, kas ligi šiolei daroma, tai anaiptol ne šalies
gyventojſ noras, tai tik karštuoliſ užsispyrŐliſ darbas, kad Lietuva, kažin koks tautſ mišinys, kuriame
nežinia kuriai turŐtſ priderŐt vadovaujamos rolŐs. Rinkimai Ţ SeimĆ kaip tik parodŐ visai kĆ kita.
Rinkimuos dalyvavo daugiau kaip 90 nuošimÿiſ pilieÿiſ, tai yra toks didelis nuošimtis, koks retai kur
atsitinka pasauly, paaiškŐjo partijſ ir sroviſ diferencijacija. Vadinasi, žmonŐse esama išsivysÿiusios
politinŐs sĆmonŐs. Rinkimſ rezultatai rodo, kad lietuviai gavo 91.9 balsſ %, žydai — 5.3%, lenkai
2.6%, vokieÿiai 0.9%. Aiškiausiai tai rodo, kad Lietuva ne tautſ mišinys, bet susikonsolidavusi vienos
lietuviſ tautos šalis. Yra ÿia ir mažumſ, bet tiek, kiek kiekvienoj bet kurios tautos gyvenamoj šaly.
Taÿiau ir Lietuvos mažumoms turi bŻti patikrintos tautinŐs teisŐs.
Deja, kai kurios Lietuvos dalys ir net mŻsſ sostinŐ Vilnius negalŐjo dalyvauti rinkimuose. Jos iš po
žiaurios priešo okupuotŐs priespaudos tiesia Ţ mus savo rankĆ. Jos šiĆ iškilmingĆ valandĆ siſsdamos
savo delegatus, pro ašaras džiaugiasi drauge su mumis. Mes neabejojamai tikim netrukus ateisiant tĆ
valandĆ, kai iš visos Lietuvos atstovai galŐs atsisŐsti drauge su mumis. MŻsſ privalo bŻt didžiausias
rŻpestis, kad ta jſ viltis Ţsigyventſ kuo veikiausiai.
Deja, nŐra ÿia Mažosios Lietuvos atstovſ; ne mŻsſ, ne jſ tame kaltŐ, bet tikimŐs, kad, Dievui
padedant, pasišalins trukdanÿios kliŻtys ir vienos tautos kŻno dalys galutinai susijungs ir susitelks Ţ
vienĆ valstybŐs organizmĆ.
Visuomet turŐdami prieš akis tuos savo brolius, kurie dar tebekenÿia sunkſ svetimſjſ jungĆ,
pradŐsim darbĆ tuos Lietuvos kraštuos, kuriuos esam visiški šeimininkai. Darbas bus didelis,
nelengvas, jisai turŐs apimt visas valstybinio gyvenimo šakas.
Pilietiniſ teisiſ ir pareigſ pamatus padŐs mŻsſ ValstybŐs konstitucija. Ji turŐs bŻt perdŐm
demokratinga, kaip ir visas mŻsſ kraštas, jame šeimininkaus pati tauta per renkamuosius atstovus.
Lietuva turŐs bŻti savo ValstybŐs forma demokratinŐ respublika.
ValstybŐs gyvavimo pagrindas ir svarbiausioji pajŐga — šalies Żkis. AtsiŐmŐm iš svetimſ
šeimininkſ tautos ŻkŢ, sutvarkytĆ naudojimo pradais.
Didžiausioji daugiausia tarnaujanÿiſ Valstybei pilieÿiſ dalis mažiausia turŐjo valstybinŐs paramos.
Istorijos bŐgy padarytos nuoskaudos turŐs bŻt atitaisytos.
ŽemŐs reforma Lietuvoj — neatidŐliotinas klausimas. Greta dideliſ dvarſ, skursta bežemiſ ir
mažažemiſ minios. Lietuvos demokratinŐj respublikoj neturŐs bŻt sŻnſ ir posŻniſ. Lietuva niekam
nebus pamotŐ. Norintieji dirbt žemŐs, bežemiai ir mažažemiai, pirmoj eilŐj kariškiai, galŐs likt
savarankiais Żkininkais (Pritarimas).
Lietuvos Żkininkai, kurie po savo šiaudſ stogu išlaikŐ tautos kultŻrĆ ir mŻsſ nepriklausomybŐs
idŐjĆ, nepriklausomoj Lietuvoj susilauks tokiſ sĆlygſ, kuriose žemelŐ maitintoja duos jiem tiek, kiek ji
gali duot.
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Nors Lietuva žemdirbiſ kraštas, taÿiau visai negali apsieiti be pramonŐs išdirbiniſ. PadŐt plŐtotis
tom pramonŐs šakom, kurios mums gyvai reikalingos ir kuriom yra tinkamos Lietuvoj dirvos, bus
dedama nemaža Seimo pastangſ.
Stambioji pramonŐ, keldama turtingſjſ sluoksniſ gerovċ, neša darbininkam, tom darbo
skruzdŐlŐm, darbo ir kŻno skurdĆ. Steigiamasis Seimas neatidŐliodamas imsis darbo miestſ ir dvarſ
darbininkſ bŻviui gerinti. Lietuvoj, darbo krašte, darbininkas turŐs pilnai naudotis savo darbo
vaisiais: jis turŐs bŻt ne pramonŐs vergas, bet jos dalininkas (Gyvas pritarimas).
Nei žemŐs, nei pramonŐs Żkis negali apsieit be tinkamſ švietimo Ţstaigſ. Mokslas turi bŻt
prieinamas ne tik didžiŻnſ rŻmams, bet ir kaimſ bakŻžŐm (Pritarimas).
Pagaliau Steigiamasis Seimas stropiai dabos, kad valdžios organai, eidami savo pareigas,
nesivaduotſ savo valia, bet griežtai laikytſsi nustatytſ teisŐs normſ.
TokŢ tai darbĆ sudŐjo ant silpnſ mŻsſ peÿiſ TŐvynŐ. Mes gerai jauÿiam tĆ atsakomybċ, tos naštos
sunkumĆ. Taÿiau imsimŐs darbo šviesia viltimi, ir, Dievo padedami, ankštam sĆryšy su savo rinkŐjais,
jſ remiami, esam pasiryžċ tĆ darbĆ atlikt.
MŻsſ ValstybŐ, turinti tokiĆ garbingĆ praeitŢ, daugiau kaip 100 metſ buvo svetimos pajŐgos
parblokšta, dabar ji vŐl atsistojo ir nori Ţeit Ţ nepriklausomſ valstybiſ šeimĆ. Ji tikisi tapti tos šeimynos
lygiſ teisiſ nariu. Palaikydama Tautſ SĆjungos idŐjos ŢvykdymĆ, visuotinĆ nusiginklavimĆ, Vyriausiojo
Teismo tautſ kivirÿam rišt steigimĆ, Lietuva nori su visom tautom, o ypaÿ su kaimynŐm, gyvent
geriausiuos santykiuos“ (Pritarimas).
Einant prie konkreÿiſ Steigiamojo Seimo darbſ, pirmuoju Steigiamojo Seimo darbu turŐtſ bŻt
Lietuvos nepriklausomybŐs skelbimas. Steigiamasis Seimas visu autoritetingumu turi pasauliui
pareikšti, kad Lietuva yra nutraukus visus valstybinius ryšius, kuriais ji buvo kadaise sujungta su kitom
valstybŐm; Steigiamasis Seimas taria LietuvĆ esant atstatytĆ kaip nepriklausomĆ valstybċ (gyvas
pritarimas).
Tos rŻšies rezoliucijĆ siŻlau Steigiamajam Seimui išklausyti atsistojus. (Atstovai atsistoja).

Lietuvos valstybŐs nepriklausomybŐs proklamavimas:
„LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS, REIKŠDAMAS LIETUVOS ŽMONIž VALIą, PROKLAMUOJA
ESANT ATSTATYTą NEPRIKLAUSOMą LIETUVOS VALSTYBĊ, KAIP DEMOKRATINĊ RESPUBLIKą,
ETNOGRAFINŏM SIENOM IR LAISVą NUO VISž VALSTYBIž RYŠIž, KURIE YRA BUVĊ SU KITOM
VALSTYBŏM“. (Gyvas pritarimas). 3
A. Stulginskiui perskaiÿius Lietuvos ValstybŐs nepriklausomybŐs deklaracijĆ, atstovai smarkiai ploja.
Deklaracija priimta vienu balsu. Visiems atsistojus, giedamas Tautos himnas. Pirmininkas prašo visĆ
LaikinĆjĆ Vyriausybċ ir toliau eiti pareigas, „kol Steigiamasis Seimas nurodys, kam privaloma pavesti
tolimesnis pareigſ Őjimas“.
Po 5 minuÿiſ pertraukos, Steigiamojo Seimo Sekretoriumi išrenkamas Ladas Natkeviÿius (VL).
PosŐdis pasibaigŐ 9 val. vakare.
Šiame iškilmingame posŐdyje neoficialiai dalyvavo Vilniaus ir KlaipŐdos krašto atstovai.
Šis Steigiamojo Seimo Lietuvos nepriklausomybŐs paskelbimas yra visos tautos rinktſ atstovſ
valios pareiškimas. Tas didelŐs istorinŐs reikšmŐs Ţvykis galutinai patvirtino 1918 11 16
nepriklausomybŐs paskelbimo aktĆ, atskleidŐ naujĆ Lietuvos istorijos lapĆ.
Teatro patalpos, kuriose buvo susirinkċs St. Seimas, po karo tinkamai neatremontuotos, atrodŐ
kukliai, kaip ir susirinkċ atstovai ir sveÿiai, kad ir šventiškai apsirengċ. GarbŐs sargyba stovŐjo prie
Steigiamojo Seimo Darbai, posŐdis 1-as, 1920.V. 15; Lš, Nr. 2, p. 8 (Rezoliucija — nepriklausomybŐs paskelbimo ratifikavimo
tekstas).
3
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teatro rŻmſ ir miesto sodo vartſ.
St. Seimo atidarymĆ ypaÿiai stengŐsi pamatyti senieji tautos veteranai, kurie carſ laikais kovojo dŐl
lietuviſ spaudos atgavimo ir dŐl Lietuvos laisvŐs. Be daugelio kitſ, salŐje buvo lietuviſ rašomosios
kalbos tŐvas Jonas Jablonskis ir kun. Juozas Tumas-Vaižgantas. Jablonskis, paralyžuotas, visai paeiti
negalŐjċs, buvo atvežtas sŐdintis vežimŐly. Didžiausiam Tumo nustebimui, kai buvo keliamos
ovacijos, Jablonskis atsistojo ir karštai plojo. 4
Kunigas Vaitkus prisimena tĆ svarbiĆ istorinċ dienĆ: „... JautŐm nuostabſ dvasios pakilimĆ. Ko tatai
sulaukŐme! MažutŐ Lietuva meta drĆsſ iššŻkŢ didžiajai Rusijai ir jos biÿiulŐms didžiosioms
valstybŐms. Visam pasauliui skelbia savo tvirtĆ valiĆ bŻti nepriklausoma. Džiaugsmas tvino širdy,
pasididžiavimas sieloj, kad lietuvis esi, kad esi laisvas ir lygus su kitſ senſjſ valstybiſ nariais. Bet
vienkart grŻmojo ir gŻdus nujautimas, jog ateity teks daug pakovoti už švenÿiausias savo teises ir
dar daugiau pasidarbuoti bei prakaito išlieti, bestiprinant savo mylimo krašto padŐtŢ plaÿiame,
dažnai nepalankiame pasaulyje“. 5
Vakare, audrai praŐjus, buvo leidžiamos raketos. Po šio iškilmingojo posŐdžio senoji vyriausybŐ St.
Seimo nariams suruošŐ rautĆ, kuriame dalyvavo ir daug sveÿiſ. Ne vien Kaunas, bet ir visa Lietuva
iškilmingai atšventŐ St. Seimo atidarymĆ. Visſ tikybſ maldos namuose buvo laikomos pamaldos,
miestuose ir miesteliuose plevŐsavo vŐliavos, skambŐjo varpai.6
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