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ISTORIKAS LIUDAS TRUSKA APIE STEIGIAMOJO SEIMO VEIKLą
SEIMO VEIKLA
DARBO PRADŽIA

Steigiamajam Seimui pradedant darbĆ, Lietuva, pasak A. Smetonos, „jau buvo panaši Ţ valstybċ:
turŐjo, nors ne visĆ, savo žemŐs plotĆ [apie 55 000 km2 su beveik 2 mln. gyventojſ], turŐjo
kariuomenċ ir sukurtĆ valstybŐs aparatĆ, aptvarkytus finansus ir pramuštĆ keliĆ prekybai su
užsieniais“ 1 . 1920 m. birželio 23 d. K. Griniaus VyriausybŐs deklaracijoje sakoma, kad „niekuomet dar
Lietuvoj neturŐta tiek pradiniſ ir viduriniſ mokyklſ; Ţsteigta aukštoji mokykla [Aukštieji kursai Kaune]
su keliomis dešimtimis lektoriſ ir šimtais studentſ. <...> Pakankamas pereitſ [1919 metai buvo labai
derlingi] ir šiſ metſ dirvſ užsŐjimas ir derlius rodo, kad šalis sparÿiai artinasi Ţ normalſ gyvenimĆ“.
Taÿiau Lietuvai dar nepriklausŐ KlaipŐda, o visa rytinŐ šalies dalis su sostine Vilniumi buvo okupuota
lenkſ; nŐ su vienu kaimynu nebuvo sureguliuota valstybŐs siena. Lietuva dar nebuvo pripažinta
AntantŐs valstybiſ, nebuvo sudaryta taikos sutartis su Rusija, nebuvo tvirtſ ryšiſ ir su Baltijos
šalimis. 2 Šalies viduje jautŐsi stipri komunistſ veikla.
GegužŐs 15 d. lijo iš pat ryto. Taÿiau kaunieÿiſ, ir ne tik jſ, nuotaika buvo pakili. Ministrſ kabineto
potvarkiu gegužŐs 15 d. buvo paskelbta ne darbo diena ir iškilmingai švenÿiama visoje šalyje. 3 [...]
1920 m. ruduo — grŐsmingiausias laikotarpis besikurianÿios valstybŐs istorijoje po 1918 m.
pabaigos—1919 m. pradžios. Buvo sprendžiamas klausimas: bŻti ar nebŻti Lietuvai, Lietuvos
valstybei? RugsŐjo 25 d. sušauktame nepaprastajame Seimo posŐdyje, išklausius Ministro Pirmininko
pranešimĆ apie sunkiĆ padŐtŢ fronte, taip pat atstovſ kalbas, buvo priimtas kreipimasis Ţ gyventojus
„Pilieÿiai!“, kuriame buvo skelbiama, kad jie gintſsi nuo lenkſ „kas kuo galŐdamas: stodami Ţ šauliſ
bŻrius, duodami kariuomenei išlaikyti, ginklams pirkti savo turtĆ. <...> Kiekvienas padorus jaunuolis,
sveikas vyras turi sŐst ant savo žirgo ir karan joti arba miškuose, krŻmuose susitelkus sekti kiekvienĆ
lenko užpuoliko žingsnŢ ir kautis su jais, kovoti, kol nŐ vieno ginkluoto lenko mŻsſ žemŐje neliks.“
UgningĆ kalbĆ nepaprastajame posŐdyje pasakŐ Mykolas Sleževiÿius. Pasak jo, savo rinkŐjams, visai
Lietuvos liaudžiai reikia pasakyti, kad „jau atŐjo metas mesti ramſ darbĆ; atŐjo metas, kada
kiekvienas <...>, kas gali ginklĆ pakelti — kad eitſ ir imtſsi ginklo. Jei trŻks mums šautuvſ, mes
turim paimti kirvius, mes turim paimti dalgius, šakes“4 .
Karas su grobikais lenkais iškart tapo visos liaudies karu, aiškiai nukreiptu prieš dvarininkus.
MinŐtoje kalboje M. Sleževiÿius sakŐ: „Visos dvarininkſ žemŐs turi bŻti tuojau paimtos ir darbo
žmonŐms atiduotos“, nes „kur dvaras, ten ir šnipſ lizdas. Kur dvaras, iš ten eina paštas Ţ LenkijĆ. <...>
SergŐkim juos [dvarininkus], kad kiekvienas jſ žingsnis bŻtſ mŻsſ žinioj. <...> Mes kvieÿiam visus —
kiekvienĆ valdžios ŢstaigĆ, kiekvienĆ mŻsſ pilietŢ — sekti kiekvienĆ dvarininko žingsnŢ“. Kartu
oratorius pažymŐjo, kad lietuviai ne prieš visus lenkus: reikia prabilti Ţ lenkus darbininkus ir
valstieÿius, ypaÿ gyvenanÿius Vilnijoje, kad „mes ne prieš juos, o tik prieš dvarininkus, kuriſ dvarai
visoj Lietuvoj, taip pat ir Vilniaus gubernijoje, bus atimti ir atiduoti darbo žmonŐms“. M. Sleževiÿiui
pritarŐ LKDP lyderis M. Krupaviÿius. Jis teigŐ, kad kovoti lenkſ legionams labai daug padeda tam
tikra to meto visuomenŐs dalis — dvarininkai, gal ne visi, bet dauguma. „Mums reikia stot Ţ kovĆ su
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jais“, — teigŐ M. Karpaviÿius, taÿiau jis siŻlŐ kovoti ne revoliuciniu bŻdu, o Ţstatymais. M.
Kurpaviÿiui pasiŻlius, spalio 13 d. Seimas papildŐ Krašto apsaugos ypatinguosius Ţstatus: esant karo
padŐÿiai, visuomenei ir kariuomenei pavojingus asmenis galima izoliuoti koncentracijos stovyklose. 6
Spalio 14 d. Seimas priŐmŐ puskarininkiſ ir papildomo naujokſ šaukimo Ţ kariuomenċ Ţstatymus,
spalio 20 d. — Moksleiviſ mobilizacijos ŢstatymĆ. Spalio 22 d. Seimas Ţgaliojo Finansſ ministerijĆ
skirti nepaprastĆjĆ iki 100 mln. auksinſ dydžio paskolĆ valstybŐs gynimo reikalams. 7
PaskutinŐmis rugsŐjo dienomis Kaune susikŻrŐ Lietuvos gynimo komitetas (LGK) (pirmininkas —
M. Sleževiÿius (LSLDP), vicepirmininkas — M. Krupaviÿius (KD blokas), iždininkas — O. Biuchleris
(vokieÿiſ atstovas), sekretorius — P. Ruseckas (LSDP), nariai — kunigas J. Vailokaitis, V. Putvinskis
(LSS atstovas), O. Finkelšteinas (žydſ frakcija) 8 , o visoje šalyje, apskrityse, valsÿiuose ir miesteliuose,
kŻrŐsi skyriai. RugsŐjo 30 d. LGK atsišaukime „GinkimŐs nuo Lenkſ“ buvo akcentuojama kova su
lenkais dvarininkais, kurie nori išsaugoti Lietuvoje savo dvarus. Jei nugalŐs lenkai, nebus žemŐs
reformos. Kova su lenkais — kova už laisvċ ir žemċ. TodŐl „tenebŻnie dabar nŐ vieno lietuvio,
lietuvaitŐs, kuris lenkſ darbſ nesektſ, o susekċs kam reikiant nepraneštſ <...> Sekime ponus ir jſ
biÿiulius ir iškovosime sau laisvċ, ir apginsime turtĆ, padarysime lenkſ dvarininkſ galybei galĆ“ 9 .
Komitetai telkŐ vyrus stoti savanoriais Ţ kariuomenċ, Ţ šauliſ ir partizanſ bŻrius, rinko aukas, gaudŐ
pabŐgusius belaisvius, dezertyrus, vykdŐ antilenkiškĆ propagandĆ. Visoje šalyje, miestuose ir
miesteliuose, vyko patriotiniai gyventojſ mitingai ir manifestacijos. Jauni vyrai, ypaÿ aukštesniſjſ
klasiſ gimnazistai, stojo Ţ kariuomenċ savanoriais. 10
Rengdami koncertus ir vakarus, kuriſ pajamos buvo skiriamos šalies gynybai, gynimo komitetſ ir
kitoje patriotinŐje veikloje aktyviai dalyvavo rašytojai, menininkai, negausi tuometinŐ inteligentija,
ypaÿ Kipras Petrauskas, Juozas Vaiÿkus, Antanas Sodeika, AdelŐ GalaunienŐ, Juozas Tallat-Kelpša ir
kiti. š „Geležinio vilko“ šimtinċ Ţstojo Kazys Binkis.“ Spalio 10 d. profesoriai Zigmas Žemaitis ir Jonas
Vabalas-Gudaitis Aukštſjſ kursſ dŐstytojſ vardu kreipŐsi Ţ LGK pareikšdami, kad dabar ne laikas
mokytis ir kad visa dŐstytojſ bendrija nuo šiol yra Komiteto žinioje. 11 Panašſ pareiškimĆ padarŐ
gydytojai, Sporto sĆjungos centro valdyba12 , kitos visuomeninŐs organizacijos.
Pavojuj motina TŐvynŐ!
Ateina audra iš pietſ!
Tai lenkas, išgama tautſ,
Mums neša panÿius ir žudynes,
Dvarſ ieškodams prarastſ.
Tokiomis eilŐmis ginti TŐvynċ ragino Maironis.
Lietuviſ tautos kovĆ su Lenkija tvirtai rŐmŐ beveik visſ tautiniſ mažumſ gyventojai, ypaÿ žydai ir
vokieÿiai. Spalio pradžioje prie Žydſ tautos tarybos buvo sudaryta ValstybŐs gynimo sekcija, kuri
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ragino savo tautieÿius ginti LietuvĆ, stoti savanoriais Ţ kariuomenċ, rinkti aukas. Prie vietiniſ žydſ
bendruomeniſ kŻrŐsi gynybos komitetai, kurie veikŐ išvien su tokiais pat lietuviſ komitetais. Spalio
13 d. išŐjo Vaižganto redaguotas dienrašÿiſ „Lietuva“, „LaisvŐ“, „Jidishe Stime“ ir „Litauische
Rundschau“ jungtinis numeris. Keblioje padŐtyje atsidŻrŐ Seimo lenkſ frakcija. Pripažinusi Lietuvos
nepriklausomybċ, ji sustojo pusiaukelŐje: rugsŐjo 25 d. Seimo posŐdyje nepasmerkŐ Lenkijos
agresijos ir demonstratyviai išŐjo iš Seimo salŐs. 14
Kitoks požiŻris Ţ valstybŐs gynimĆ buvo Tautos pažangos partijos vadſ. Jie nepritarŐ liaudies karui
(kraštĆ ginti turinti kariuomenŐ, valdžia - tam jos ir skirtos), socialiniam jo pobŻdžiui: niekam nevalia
„mesti vienĆ luomĆ prieš kitĆ“ — juk yra ir lojaliſ dvarininkſ; „negalima žmonŐms, patiems
suŐjusiems kur sodžiuje Ţ komitetĆ, pavesti sekti dvarininko žingsnius, sekti valdininkus ir juos šalinti.
Dievaži, išeis iš to didžiausia netvarka ir daug bŐdos“ 15 . 1920 m. spalio 14 d. Tautos pažangos
partijos rezoliucija ragino Ţtraukti tautĆ Ţ valstybŐs kuriamĆjŢ ir ginamĆjŢ darbĆ „per ValstybŐs
organus, o ne pasklisti po Ţvairius komitetus, sĆjungas, organizacijas, dirbanÿias savarankiškai
ValstybŐs organams privalomĆ darbĆ“. TodŐl reikia tuojau išrinkti valstybŐs PrezidentĆ, turintŢ plaÿius
Ţgaliojimus tvarkyti vidaus ir užsienio politikĆ. 16 Jokios saviveiklos, liaudies iniciatyvos, viskĆ daryti
griežtai centralizuotai ir tik per valdžios Ţstaigas. „IsteriškĆ“ Seimo „šakiſ ir dalgiſ“ politikĆ pašiepia þ.
Laurinaviÿius. 17 Taÿiau kur tautininkſ vadſ politika nuvedŐ LietuvĆ 1918 m. pabaigoje-1919 pradžioje
ir 1940 m. vasarĆ? Mažai valstybei, neturinÿiai stiprios kariuomenŐs, tautos ir visuomenŐs
susitelkimas ir aktyvumas yra bene stipriausias ginklas kovoje su priešu.
1920 m. rudenŢ mirtino pavojaus akivaizdoje demokratinŐ Lietuva, jos valdžia ir visuomenŐ,
nesugniužo. UžŐmċs VilniĆ, L. Želigowskis ultimatyviai pareikalavo, kad Lietuvos VyriausybŐ pradŐtſ
su juo derybas, kitaip jis užimsiĆs ir KaunĆ. K. Griniaus VyriausybŐ sutiko derŐtis su Lenkija, bet ne su
ŢžŻliu „maištininku“. 18 Sukaupċ visas jŐgas, pirmosiomis lapkriÿio dienomis lietuviai sustabdŐ
želigovskininkſ veržimĆsi gilyn Ţ LietuvĆ, o to paties mŐnesio 17-21 d. sumušŐ juos prie Giedraiÿiſ ir
Širvintſ. Tauta apgynŐ savo valstybċ, nors laikinai ji buvo likusi be sostinŐs Vilniaus.
Kai buvo sprendžiamas klausimas - bŻti ar nebŻti Lietuvai, Ţ valstybŐs gynybĆ tiesiogiai ŢsitraukŐ ir
Steigiamojo Seimo nariai. RugsŐjo 27 d. Seimas išleido Ţ frontĆ atstovĆ V. ŠmulkštŢ, o spalio 15 d. nuo
posŐdžiſ lankymo atleido Ţ šalies gynybos reikalus Ţsitraukusius majorĆ K. ŠkirpĆ (organizavo
savanoriſ pulkĆ), K. KupÿiŻnĆ ir A. TamošaitŢ. 19 Spalio pradžioje keturi Seimo nariai (J. Staugaitis - KD
blokas, M. Sleževiÿius - LSLDP, V. þepinskis - LSDP, M. Soloveiÿikas - žydſ frakcija) išsirengŐ Ţ
pusantro mŐnesio trukusiĆ kelionċ po LondonĆ, Paryžiſ ir RomĆ, siekdami neutralizuoti antilietuviškĆ
Lenkijos propagandĆ ir pagreitinti Lietuvos pripažinimĆ. 20 Spalio 22 d. posŐdyje Steigiamasis Seimas
nutarŐ laikinai nešaukti plenariniſ posŐdžiſ ir pasiſsti savo narius Ţ frontĆ, Ţ centrinŐs ir vietinŐs
valdžios Ţstaigas, kad padŐtſ organizuoti šalies gynybĆ.
Sustabdydamas plenarinius posŐdžius, Seimas išsirinko vadinamĆjŢ MažĆjŢ SeimĆ, kurŢ sudarŐ
Seimo Pirmininkas A. Stulginskis ir šeši nariai: M. Krupaviÿius ir A. TumŐnas iš LKDP, M. Sleževiÿius ir
V. Lašas iš LSLDP ir Valstieÿiſ sĆjungos, K. Venclauskis iš LSDP, N. Fridmanas iš žydſ frakcijos. Pagal
Mažojo Seimo sudarymo ŢstatymĆ šiai institucijai buvo pavestos pagrindinŐs Steigiamojo Seimo
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funkcijos: leisti bŻtiniausius Ţstatymus, tvirtinti kreditus vykdomajai valdžiai, prižiŻrŐti Ţstatymſ
vykdymĆ.“ 21 Per beveik trijſ mŐnesiſ laikotarpŢ Mažasis Seimas sušaukŐ 45 posŐdžius, apsvarstŐ 51
Ţstatymſ sumanymĆ, priŐmŐ 25 Ţvairioms gyvenimo sritims skirtus Ţstatymus. 22 VisĆ tĆ laikĆ dirbo
Steigiamojo Seimo komisijos.
SumažŐjus pavojui iš Lenkijos, 1921 m. sausio 17 d. Steigiamasis Seimas atnaujino plenarinius
posŐdžius. Tylos minute Seimo nariai pagerbŐ kovose su lenkais žuvusŢ Seimo narŢ karininkĆ AntanĆ
MatulaitŢ. [...]
(Iš: DanutŐ BlažytŐ – BaužienŐ ir kt. Lietuvos Seimo istorija. XX – XXI a. pradžia. Vilnius, 2009, p. 56, 72 – 77)
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