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ISTORIKAS LIUDAS TRUSKA APIE STEIGIAMOJO SEIMO VEIKL  

SEIMO VEIKLA 
DARBO PRADŽIA 
 
Steigiamajam Seimui pradedant darb , Lietuva, pasak A. Smetonos, „jau buvo panaši  valstyb : 

tur jo, nors ne vis , savo žem s plot  [apie 55 000 km2 su beveik 2 mln. gyventoj ], tur jo 
kariuomen  ir sukurt  valstyb s aparat , aptvarkytus finansus ir pramušt  keli  prekybai su 
užsieniais“1. 1920 m. birželio 23 d. K. Griniaus Vyriausyb s deklaracijoje sakoma, kad „niekuomet dar 
Lietuvoj netur ta tiek pradini  ir vidurini  mokykl ; steigta aukštoji mokykla [Aukštieji kursai Kaune] 
su keliomis dešimtimis lektori  ir šimtais student . <...> Pakankamas pereit  [1919 metai buvo labai 
derlingi] ir ši  met  dirv  užs jimas ir derlius rodo, kad šalis spar iai artinasi  normal  gyvenim “. 
Ta iau Lietuvai dar nepriklaus  Klaip da, o visa rytin  šalies dalis su sostine Vilniumi buvo okupuota 
lenk ; n  su vienu kaimynu nebuvo sureguliuota valstyb s siena. Lietuva dar nebuvo pripažinta 
Antant s valstybi , nebuvo sudaryta taikos sutartis su Rusija, nebuvo tvirt  ryši  ir su Baltijos 
šalimis.2 Šalies viduje jaut si stipri komunist  veikla. 

Geguž s 15 d. lijo iš pat ryto. Ta iau kaunie i , ir ne tik j , nuotaika buvo pakili. Ministr  kabineto 
potvarkiu geguž s 15 d. buvo paskelbta ne darbo diena ir iškilmingai šven iama visoje šalyje.3 [...] 

1920 m. ruduo — gr smingiausias laikotarpis besikurian ios valstyb s istorijoje po 1918 m. 
pabaigos—1919 m. pradžios. Buvo sprendžiamas klausimas: b ti ar neb ti Lietuvai, Lietuvos 
valstybei? Rugs jo 25 d. sušauktame nepaprastajame Seimo pos dyje, išklausius Ministro Pirmininko 
pranešim  apie sunki  pad t  fronte, taip pat atstov  kalbas, buvo priimtas kreipimasis  gyventojus 
„Pilie iai!“, kuriame buvo skelbiama, kad jie gint si nuo lenk  „kas kuo gal damas: stodami  šauli  
b rius, duodami kariuomenei išlaikyti, ginklams pirkti savo turt . <...> Kiekvienas padorus jaunuolis, 
sveikas vyras turi s st ant savo žirgo ir karan joti arba miškuose, kr muose susitelkus sekti kiekvien  
lenko užpuoliko žingsn  ir kautis su jais, kovoti, kol n  vieno ginkluoto lenko m s  žem je neliks.“ 
Ugning  kalb  nepaprastajame pos dyje pasak  Mykolas Sleževi ius. Pasak jo, savo rink jams, visai 
Lietuvos liaudžiai reikia pasakyti, kad „jau at jo metas mesti ram  darb ; at jo metas, kada 
kiekvienas <...>, kas gali ginkl  pakelti — kad eit  ir imt si ginklo. Jei tr ks mums šautuv , mes 
turim paimti kirvius, mes turim paimti dalgius, šakes“4. 

Karas su grobikais lenkais iškart tapo visos liaudies karu, aiškiai nukreiptu prieš dvarininkus. 
Min toje kalboje M. Sleževi ius sak : „Visos dvarinink  žem s turi b ti tuojau paimtos ir darbo 
žmon ms atiduotos“, nes „kur dvaras, ten ir šnip  lizdas. Kur dvaras, iš ten eina paštas  Lenkij . <...> 
Serg kim juos [dvarininkus], kad kiekvienas j  žingsnis b t  m s  žinioj. <...> Mes kvie iam visus — 
kiekvien  valdžios staig , kiekvien  m s  piliet  — sekti kiekvien  dvarininko žingsn “. Kartu 
oratorius pažym jo, kad lietuviai ne prieš visus lenkus: reikia prabilti  lenkus darbininkus ir 
valstie ius, ypa  gyvenan ius Vilnijoje, kad „mes ne prieš juos, o tik prieš dvarininkus, kuri  dvarai 
visoj Lietuvoj, taip pat ir Vilniaus gubernijoje, bus atimti ir atiduoti darbo žmon ms“. M. Sleževi iui 
pritar  LKDP lyderis M. Krupavi ius. Jis teig , kad kovoti lenk  legionams labai daug padeda tam 
tikra to meto visuomen s dalis — dvarininkai, gal ne visi, bet dauguma. „Mums reikia stot  kov  su 
                                                          
1 A. Smetona, „Nepriklausomyb s paskelbimas ir gyvendinimas“, in A. Smetona, Pasakyta parašyta: kalbos ir pareiškimai, sudar  
L. Sabali nas, t. 2, Boston, 1974, p. 120. 
2 1920 m. sausio 12 d. laiške Jurgiui Šauliui A. Smetona toki  Lietuvos pad t  pavadino „puiki ja izoliacija“ (A. R. Senn, Lietuvos 
valstyb s atk rimas 1918-1920, Vilnius, 1992, p. 147). 
3 „ sakymas“, Laisv , 1920 05 13, nr. 103. 
4 SSD, 1920 09 25 pos dis, p. 401-402. 
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jais“, — teig  M. Karpavi ius, ta iau jis si l  kovoti ne revoliuciniu b du, o statymais.5 M. 
Kurpavi iui pasi lius, spalio 13 d. Seimas papild  Krašto apsaugos ypatinguosius status: esant karo 
pad iai, visuomenei ir kariuomenei pavojingus asmenis galima izoliuoti koncentracijos stovyklose.6 
Spalio 14 d. Seimas pri m  puskarininki  ir papildomo naujok  šaukimo  kariuomen  statymus, 
spalio 20 d. — Moksleivi  mobilizacijos statym . Spalio 22 d. Seimas galiojo Finans  ministerij  
skirti nepaprast j  iki 100 mln. auksin  dydžio paskol  valstyb s gynimo reikalams.7 

Paskutin mis rugs jo dienomis Kaune susik r  Lietuvos gynimo komitetas (LGK) (pirmininkas — 
M. Sleževi ius (LSLDP), vicepirmininkas — M. Krupavi ius (KD blokas), iždininkas — O. Biuchleris 
(vokie i  atstovas), sekretorius — P. Ruseckas (LSDP), nariai — kunigas J. Vailokaitis, V. Putvinskis 
(LSS atstovas), O. Finkelšteinas (žyd  frakcija)8, o visoje šalyje, apskrityse, vals iuose ir miesteliuose, 
k r si skyriai. Rugs jo 30 d. LGK atsišaukime „Ginkim s nuo Lenk “ buvo akcentuojama kova su 
lenkais dvarininkais, kurie nori išsaugoti Lietuvoje savo dvarus. Jei nugal s lenkai, nebus žem s 
reformos. Kova su lenkais — kova už laisv  ir žem . Tod l „teneb nie dabar n  vieno lietuvio, 
lietuvait s, kuris lenk  darb  nesekt , o susek s kam reikiant nepranešt  <...> Sekime ponus ir j  
bi iulius ir iškovosime sau laisv , ir apginsime turt , padarysime lenk  dvarinink  galybei gal “9. 
Komitetai telk  vyrus stoti savanoriais  kariuomen ,  šauli  ir partizan  b rius, rinko aukas, gaud  
pab gusius belaisvius, dezertyrus, vykd  antilenkišk  propagand . Visoje šalyje, miestuose ir 
miesteliuose, vyko patriotiniai gyventoj  mitingai ir manifestacijos. Jauni vyrai, ypa  aukštesni j  
klasi  gimnazistai, stojo  kariuomen  savanoriais.10 

Rengdami koncertus ir vakarus, kuri  pajamos buvo skiriamos šalies gynybai, gynimo komitet  ir 
kitoje patriotin je veikloje aktyviai dalyvavo rašytojai, menininkai, negausi tuometin  inteligentija, 
ypa  Kipras Petrauskas, Juozas Vai kus, Antanas Sodeika, Adel  Galaunien , Juozas Tallat-Kelpša ir 
kiti.  „Geležinio vilko“ šimtin  stojo Kazys Binkis.“ Spalio 10 d. profesoriai Zigmas Žemaitis ir Jonas 
Vabalas-Gudaitis Aukšt j  kurs  d stytoj  vardu kreip si  LGK pareikšdami, kad dabar ne laikas 
mokytis ir kad visa d stytoj  bendrija nuo šiol yra Komiteto žinioje.11 Panaš  pareiškim  padar  
gydytojai, Sporto s jungos centro valdyba12, kitos visuomenin s organizacijos. 

Pavojuj motina T vyn ! 
Ateina audra iš piet ! 
Tai lenkas, išgama taut , 
Mums neša pan ius ir žudynes, 
Dvar  ieškodams prarast . 

Tokiomis eil mis ginti T vyn  ragino Maironis. 
Lietuvi  tautos kov  su Lenkija tvirtai r m  beveik vis  tautini  mažum  gyventojai, ypa  žydai ir 

vokie iai. Spalio pradžioje prie Žyd  tautos tarybos buvo sudaryta Valstyb s gynimo sekcija, kuri 

                                                          
5 SSD, 1920 10 08 pos dis. 
6 „Ypating  Valstyb s apsaugos stat  pakeitimas ir papildymas“, Vyriausyb s žinios, 1920 10 22, nr. 49, eil. nr. 487. 
7 Ten pat, eil. nr. 483, 485, 486; nr. 50, eil. nr, 490. 
8 „Iš Lietuvos gynimo komiteto", Lietuva, 1920 10 01, nr. 212. 
9 „Ginkim s nuo lenk “, ten pat. 
10 Spalio 11 d. Elta praneš , kad Šiauliuose buvo paleisti V-VIII klasi  moksleiviai, kurie reng si vykti  Kaun , o iš ten - kaip šauliai 
 front  („Šiauliai gina t vyn “ Lietuva, 1920 10 14, nr. 223). Spalio 19 d. Elta praneš , kad Panev žio vyr  gimnazijos aukštesni j  
klasi  mokiniai iš jo  šaulius, žyd  jaunimas taip pat rašosi  šaulius („Panev žys prieš lenkus", Lietuva, 1920 10 21, nr. 229). 
Lapkri io 21 d. kovose su lenkais žuvo Ramygalos progimnazijos moksleiviai šauliai Jonas Ambrazevi ius ir Stasys Klimavi ius 
{Lietuva, 1920 11 30, nr. 262). 
11 „Kauno kronika“, Lietuva, 1920 10 15, nr. 224; „Geležinio Vilko“ kronika“, Lietuva, 1920 10 19, nr. 227. 
12 „Iš Vyriausiojo Lietuvos gynimo komiteto", Lietuva, 1920 10 12, nr. 221. Jos pareiškime sakoma: „Kvie iam sportininkus veikliai 
d tis T vyn s gynimo darban, vadovaujantis š kiu „Visk  T vynei, nieko sau!“, Lietuva, 1920 10 26, nr. 233. Kovose su lenkais 
žuvo Kauno moksleivis sportininkas V. Dovydaitis. 
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ragino savo tautie ius ginti Lietuv , stoti savanoriais  kariuomen , rinkti aukas.13 Prie vietini  žyd  
bendruomeni  k r si gynybos komitetai, kurie veik  išvien su tokiais pat lietuvi  komitetais. Spalio 
13 d. iš jo Vaižganto redaguotas dienraš i  „Lietuva“, „Laisv “, „Jidishe Stime“ ir „Litauische 
Rundschau“ jungtinis numeris. Keblioje pad tyje atsid r  Seimo lenk  frakcija. Pripažinusi Lietuvos 
nepriklausomyb , ji sustojo pusiaukel je: rugs jo 25 d. Seimo pos dyje nepasmerk  Lenkijos 
agresijos ir demonstratyviai iš jo iš Seimo sal s.14 

Kitoks poži ris  valstyb s gynim  buvo Tautos pažangos partijos vad . Jie nepritar  liaudies karui 
(krašt  ginti turinti kariuomen , valdžia - tam jos ir skirtos), socialiniam jo pob džiui: niekam nevalia 
„mesti vien  luom  prieš kit “ — juk yra ir lojali  dvarinink ; „negalima žmon ms, patiems 
su jusiems kur sodžiuje  komitet , pavesti sekti dvarininko žingsnius, sekti valdininkus ir juos šalinti. 
Dievaži, išeis iš to didžiausia netvarka ir daug b dos“15. 1920 m. spalio 14 d. Tautos pažangos 
partijos rezoliucija ragino traukti taut   valstyb s kuriam j  ir ginam j  darb  „per Valstyb s 
organus, o ne pasklisti po vairius komitetus, s jungas, organizacijas, dirban ias savarankiškai 
Valstyb s organams privalom  darb “. Tod l reikia tuojau išrinkti valstyb s Prezident , turint  pla ius 
galiojimus tvarkyti vidaus ir užsienio politik .16 Jokios saviveiklos, liaudies iniciatyvos, visk  daryti 
griežtai centralizuotai ir tik per valdžios staigas. „Isterišk “ Seimo „šaki  ir dalgi “ politik  pašiepia . 
Laurinavi ius.17 Ta iau kur tautinink  vad  politika nuved  Lietuv  1918 m. pabaigoje-1919 pradžioje 
ir 1940 m. vasar ? Mažai valstybei, neturin iai stiprios kariuomen s, tautos ir visuomen s 
susitelkimas ir aktyvumas yra bene stipriausias ginklas kovoje su priešu. 

1920 m. ruden  mirtino pavojaus akivaizdoje demokratin  Lietuva, jos valdžia ir visuomen , 
nesugniužo. Už m s Vilni , L. Želigowskis ultimatyviai pareikalavo, kad Lietuvos Vyriausyb  prad t  
su juo derybas, kitaip jis užimsi s ir Kaun . K. Griniaus Vyriausyb  sutiko der tis su Lenkija, bet ne su 
ž liu „maištininku“.18 Sukaup  visas j gas, pirmosiomis lapkri io dienomis lietuviai sustabd  
želigovskinink  veržim si gilyn  Lietuv , o to paties m nesio 17-21 d. sumuš  juos prie Giedrai i  ir 
Širvint . Tauta apgyn  savo valstyb , nors laikinai ji buvo likusi be sostin s Vilniaus. 

Kai buvo sprendžiamas klausimas - b ti ar neb ti Lietuvai,  valstyb s gynyb  tiesiogiai sitrauk  ir 
Steigiamojo Seimo nariai. Rugs jo 27 d. Seimas išleido  front  atstov  V. Šmulkšt , o spalio 15 d. nuo 
pos dži  lankymo atleido  šalies gynybos reikalus sitraukusius major  K. Škirp  (organizavo 
savanori  pulk ), K. Kup i n  ir A. Tamošait .19 Spalio pradžioje keturi Seimo nariai (J. Staugaitis - KD 
blokas, M. Sleževi ius - LSLDP, V. epinskis - LSDP, M. Solovei ikas - žyd  frakcija) išsireng   
pusantro m nesio trukusi  kelion  po London , Paryži  ir Rom , siekdami neutralizuoti antilietuvišk  
Lenkijos propagand  ir pagreitinti Lietuvos pripažinim .20 Spalio 22 d. pos dyje Steigiamasis Seimas 
nutar  laikinai nešaukti plenarini  pos dži  ir pasi sti savo narius  front ,  centrin s ir vietin s 
valdžios staigas, kad pad t  organizuoti šalies gynyb . 

Sustabdydamas plenarinius pos džius, Seimas išsirinko vadinam j  Maž j  Seim , kur  sudar  
Seimo Pirmininkas A. Stulginskis ir šeši nariai: M. Krupavi ius ir A. Tum nas iš LKDP, M. Sleževi ius ir 
V. Lašas iš LSLDP ir Valstie i  s jungos, K. Venclauskis iš LSDP, N. Fridmanas iš žyd  frakcijos. Pagal 
Mažojo Seimo sudarymo statym  šiai institucijai buvo pavestos pagrindin s Steigiamojo Seimo 
                                                          
13 „Žyd  komitetas nepriklausomybei ginti“, Lietuva, 1920 10 15, nr. 224. 
14 „Ko jie nori?“, Lietuva, 1920 10 03, nr. 214. 
15 A. Smetona, „Katruo keliu“, Tauta, 1920 10 16, nr. 52. 
16 „Tautos pažangos partijos rezoliucija“, A. Smetona, „Katruo keliu“, Tauta, 1920 10 16, nr. 52 
17 . Laurinavi ius, „Geopolitikos ir demokratijos dilema“, p. 37. 
18 B. K. Balutis: jo gyvenimas ir darbai, pareng  V. Sirvydas, Sodus, Michigan, 1951, p. 66-67; K. Žukas, Žvilgsnis  praeit : žmogaus 
ir kario atsiminimai, Vilnius, 1992, p. 205-216. 
19 SSD, 45 pos dis; „Steigiamasis Seimas“, Lietuva, 1920 10 17, nr. 226. 
20 „St. Seimo delegacija užsienyje“, Lietuva, 1920 11 20, nr. 254. 
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funkcijos: leisti b tiniausius statymus, tvirtinti kreditus vykdomajai valdžiai, priži r ti statym  
vykdym .“21 Per beveik trij  m nesi  laikotarp  Mažasis Seimas sušauk  45 pos džius, apsvarst  51 
statym  sumanym , pri m  25 vairioms gyvenimo sritims skirtus statymus.22 Vis  t  laik  dirbo 
Steigiamojo Seimo komisijos. 

Sumaž jus pavojui iš Lenkijos, 1921 m. sausio 17 d. Steigiamasis Seimas atnaujino plenarinius 
pos džius. Tylos minute Seimo nariai pagerb  kovose su lenkais žuvus  Seimo nar  karinink  Antan  
Matulait . [...] 

(Iš: Danut  Blažyt  – Baužien  ir kt. Lietuvos Seimo istorija. XX – XXI a. pradžia. Vilnius, 2009, p. 56, 72 – 77) 

21 „Mažojo Seimo sudarymo statymas“, Vyriausyb s žinios, 1920, nr. 50, eil. nr. 491 
22 1921 m. sausio 17 d. A. Stulginskio pranešim  Seimui žr.: SSD, 1921 01 17 pos dis.


