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ISTORIKAS LIUDAS TRUSKA APIE TARPUKARIO LIETUVOS
POLITINĉ SISTEMĄ
Parlamentarizmo I Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.) bruožai

Ʋvadas
Moderniojo parlamentarizmo Lietuvoje istorija labai neilga. Jeigu neskaiþiuotume fiktyvaus 1936 m.
Seimo ir Lietuvos TSR Aukšþiausiosios Tarybos, tai parlamentą, kaip tautos atstovybĊ, turơjome
tiktai 1920–1926 m. (šiuo atžvilgiu atsiliekame net nuo Latvijos ir Estijos, kuriose parlamentinơ
santvarka išliko iki 1934 m.) ir nuo 1990 metǐ. Taþiau literatǌros apie naujǐjǐ laikǐ Lietuvos Seimą
sąrašas nơra trumpas. Apie 1905 m. DidƳjƳ Vilniaus Seimą, kuriame reikia ieškoti lietuviškojo
parlamentarizmo ištakǐ, darbą paskelbơ Egidijus Motieka 1 . Apie jƳ, taip pat apie lietuviškǐjǐ
gubernijǐ atstovus 1906–1917 m. veikusioje Valstybinơje Rusijos Dǌmoje rašơ Pranas ýepơnas 2 ,
Regina Laukaitytơ 3 , Darius Staliǌnas 4 , Rimantas Miknys, 5 Aldona Gaigalaitơ 6 . Vanda DaugirdaitơSruogienơ išeivijoje išleido monografiją apie 1920–1922 m. SteigiamąjƳ Seimą 7 . Atmetus
sovietmeþio frazeologiją, vertingas darbas apie politiniǐ partijǐ varžybas dơl vietǐ 1920–1926 m.
Seimuose yra Sigutơs Noreikienơs straipsniǐ ciklas 8 . Visǐ I Lietuvos Respublikos Seimǐ darbą
trumpai apžvelgơ Mindaugas Maksimaitis 9 . Apie 1936 m. Seimo rinkimus yra rašĊs šiǐ eiluþiǐ
autorius 10 . Lietuviškojo parlamentarizmo tematika taip pat turime kompiliacinio-populiarinamojo
pobǌdžio darbǐ ir darbeliǐ 11 .
Pranešimo tikslas – atskleisti moderniojo parlamentarizmo Lietuvoje ištakas, apžvelgti
lietuviškojo Seimo raidą, išskirti jo etapus ir išryškinti svarbiausiuosius bruožus I Lietuvos
Respublikos metais (1918–1940). Pranešimas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos Ƴstatymais
bei kitais juridiniais aktais, statistiniǐ duomenǐ rinkiniais, periodine ano meto spauda, minơtǐjǐ
autoriǐ darbais, apskritai istorine literatǌra, o iš dalies – ir Seimǐ stenogramomis.
Tyrimo metodai: analitinis-aprašomasis.
Dơstymas
1. Parlamentarizmo Lietuvoje ištakos

Krašto ateities vizija – bet kurios atgimstanþios tautos politinio brandumo požymis. XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje lietuviǐ veikơjai beveik vienu metu iškơlơ dvi fundamentalias idơjas –
Lietuvos valstybơs etninơse ribose su sostine Vilniuje (kiek vơliau – ir su Klaipơdos uostu) ir
parlamentinơs santvarkos joje.
1887 m. buvĊs „Aušros“ redaktorius Jonas Šliǌpas JAV išleistoje brošiǌroje „Litwini i polacy“
tvirtino, jog „Lietuva nori bǌti politiškai nepriklausoma“ 12 . „Taip, visa lietuviǐ šviesuomenơ sutaria,
jog lietuviǐ idealas turi bǌti savystovơ Lietuva“, – iš Bulgarijos jam pritarơ Jonas Basanaviþius 13 .
„Lietuva pati save valdys, išsilaisvinusi nuo svetimo jungo“, – 1896 m. buvo rašoma Vinco Kudirkos
redaguotame „Varpe“ 14 .
Valstybingumo ir parlamentarizmo siekius aptinkame visǐ nuo XIX a. pabaigos pradơjusiǐ kurtis
lietuviǐ politiniǐ partijǐ programose. 1896 m. Ƴsteigta Lietuvos socialdemokratǐ partija (LSDP)
numatơ Lietuvai federacinơs respublikos subjekto ateitƳ, taip pat „asmeninƳ visuotinƳ slaptą balsavimą
prie visokiǐ rinkimǐ; proporcinĊ rinkimǐ sistemą“ 15 . 1902 m. varpininkǐ Ƴkurtos Lietuvos demokratǐ
partijos (LDP) galutinis tikslas – „laisva ir nepriklausanti kitoms valdžioms ir tautoms Lietuva“, o
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artimesnis siekis – „Lietuvos savivaldybơ arba autonomija [Rusijos sudơtyje] su visǐ luomǐ seimu,
kuris sprĊstǐ apie ekonominius ir kultǌrinius šalies reikalus“ 16 . Autonomijos Lietuvai su
demokratiškai išrinktu Seimu Vilniuje reikalavimas buvo Ƴrašytas ir Ƴ 1905 m. parengtą krikšþioniǐ
demokratǐ programos projektą 17 . 1905 m. pabaigoje susikǌrusiai LDP ideologiškai artima Lietuvos
valstieþiǐ sąjunga taip Ƴsivaizdavo krašto ateitƳ: „Mes, Lietuvos valstieþiai, tvirtai tikime, jog tik tada
galơsime žmoniškai gyventi, kada mes patys valdysimơs, kada valdžią sau rinksime, kada visą
mǌsǐ kraštą – Lietuvą valdys Seimas Vilniuje. Pasiuntinius Vilniaus Seiman galơs rinkti visi suaugĊ
Lietuvos gyventojai, kiekvienas galơs tiesiai ir slaptai paduoti savo balsą už tą, kurƳ jis norơs rinkti,
nes jeigu rinkimai Vilniaus Seiman bǌtǐ ne dơl visǐ lygǌs, jeigu rinks ne tiesiog ir ne slaptai, tai tenai
mǌsǐ užtarytojǐ nebus ir mǌsǐ išrinktoji valdžia skriaus mus, kaip kad skriaudžia šiandien rusǐ
valdžia“ 18 . Pastaroji frazơ siejasi su 1901 m. pasirodžiusiu didžiojo demokrato Povilo Višinskio
programinio pobǌdžio straipsniu „Credo“, kuriame sakoma, kad lietuviams reikia nusimesti ne tik
svetimǐ, bet ir savǐjǐ despotǐ jungą. 19
Realaus lietuviškojo parlamentarizmo ištakǐ reikia ieškoti 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje
Ƴvykusiame lietuviǐ suvažiavime, Ƴơjusiame Ƴ istoriją Didžiojo Vilniaus Seimo vardu.
1905 m. sausƳ Rusijoje kilusi demokratinơ revoliucija greitai pasiekơ ir Lietuvą. Prasidơjo mitingai,
kuriuose, be kitǐ, buvo keliami Seimo Peterburge ir Vilniuje reikalavimai 20 . Demokratinio Seimo
Vilniuje idơją populiarino gausǌs socialdemokratǐ atsišaukimai. Rugpjǌþio 19 d. caras Nikolajus II
pažadơjo sušaukti patariamąją Dǌmą, o spalio 30 d. manifestu pažadơjo bǌsimajai Dǌmai Ƴstatymǐ
leidimo galią. Tokiomis aplinkybơmis „Vilniaus žiniǐ“, pirmojo legalaus lietuviškojo laikrašþio
redakcijoje subrendo mintis šaukti lietuviǐ tautos atstovǐ pasitarimą aptarti aktualius klausimus, taip
pat Rusijos Dǌmos bei bǌsimojo Vilniaus Seimo reikalus. „Visuotinio suvažiavimo“ idơjai pritarơ
visos politinơs lietuviǐ jơgos 21 . 1905 m. lapkriþio 11 d. iš politiniǐ partijǐ atstovǐ sudaryto
organizacinio komiteto paskelbtas „Atsišaukimas Ƴ lietuviǐ tautą“ kvietơ „Lietuvos sostapilơn, Vilniun,
lietuvius susirinkti iš kiekvieno valsþiaus ar parapijos nors po vieną žmogǐ, kaip ir visus tuos, kurie
prie lietuvystơs prisipažƳsta, neskiriant lyties, luomǐ ir politiniǐ pažvalgǐ“ 22 .
Atstovǐ rinkimǐ nuostatǐ nebuvo, todơl valstieþiai, tuomet sudarĊ per 90 proc. visǐ lietuviǐ, rinko
kaip išmanơ. Kai kur buvo renkami atskirǐ socialiniǐ sluoksniǐ – bežemiǐ, mažažemiǐ, pasiturinþiǐ
ǌkininkǐ, taþiau dažniausiai – bendri valsþiǐ ar parapijǐ atstovai 23 . Iš vienǐ valsþiǐ Ƴ suvažiavimą
atvyko po kelis atstovus, iš kitǐ – nơ vieno. Daugelyje valsþiǐ atstovai nebuvo renkami, o Ƴ Vilniǐ
vyko savo iniciatyva tautiškai sąmoningesni ir aktyvesni asmenys 24 . Inteligentai, kuriǐ tuomet tebuvo
saujelơ, galơjo dalyvauti visi, kas norơjo. Itin aktyviai suvažiavime reiškơsi Suvalkijos, šviesiausio
Lietuvos krašto, tautinio atgimimo židinio, atstovai. Ginkluoti šios gubernijos valstieþiai suvažiavimo
dienomis ơjo tvarkdariǐ pareigas 25 .
Tikrovơ pranoko visus suvažiavimo rengơjǐ lǌkesþius. Vilniaus Seimo dalyvis ir vienas jo
sekretoriǐ Juozas Gabrys-Paršaitis prisimena: „Gruodžio 3 d., suvažiavimo išvakarơse, miniǐ minios
iš visǐ Lietuvos kraštǐ telkơsi Vilniun (…) Lietuviǐ inteligentija vyko ne vien iš Lietuvos, bet ir iš visos
Rusijos: Petrapilio, Maskvos, Rygos, Kijevo, Varšuvos, Revelio, Odesos (…). Atvyko kaimieþiai –
valsþiǐ delegatai iš Suvalkijos, Kaunijos, Žemaitijos, Vilnijos, Gardino, Minsko gubernijǐ. Atvyko
Rytprǌsiǐ delegatas iš Tilžơs J. Vanagaitis. Iš viso 2 000 su viršum Lietuvos sǌnǐ ir dukterǐ 26 . Apie
Vilniaus Seimo dalyviǐ gausą galima sprĊsti palyginĊ jƳ su maždaug tuo paþiu metu Maskvoje
vykusiu Rusijos valstieþiǐ sąjungos suvažiavimu, Ƴ kurƳ susirinko 145 atstovai 27 .
Gruodžio 4–5 d. didžiojoje Vilniaus miesto salơje (dabar – Filharmonija) vykusio „lietuviǐ Seimo“
medžiaga neišliko 28 , todơl apie jo darbą galima sprĊsti tik iš „Vilniaus žiniose“ paskelbto lakoniško
aprašymo 29 ir kai kuriǐ dalyviǐ atsiminimǐ. „Prasidơjo kalbos, neužbaigiamos, neišsemiamos, –
prisimena J. Gabrys. – Vieni kalbơjo lietuviǐ, kiti gudǐ, treti lenkǐ kalba. Lietuviai reikalavo
autonomijos etnografinei Lietuvai su seimu Vilniuje. Gudai iš Gardino gubernijos ir pakrašþiǐ Minsko
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gubernijos prašơ jǐ neatskirti nuo Lietuvos, su kuria jie susigyveno nuo amžiǐ ir nuo kurios nenorƳ
skirtis. Lietuvos lenkai patarơ mums kurti autonominĊ Lietuvą 6 gubernijǐ ribose (maždaug
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystơs teritorijoje – L. T.), kur, žinoma, jie norơjo bǌti šeimininkais“ 30 .
Svarbiausiasis suvažiavimo nutarimas – „reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, išrinktu
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tikơjimo. Toji autonomiškoji
Lietuva turi bǌti sudơta iš dabartinơs etnografiškosios Lietuvos, kaipo branduolio, ir tǐ pakrašþiǐ,
kurie dơlei ekonomiškǐ, kultǌriškǐ, tautiškǐ arba kitǐ priežasþiǐ traukia prie to branduolio ir kuriǐ
gyventojai priklausyti prie jo panorơs“ 31 . Taþiau Vilniaus Seimo rezoliucijose neatsispindơjo žemơs
klausimas, nors valstieþiams, sudariusiems suvažiavimo dalyviǐ daugumą, jis labiausiai rǌpơjo 32 .
Socialdemokratǐ ir suvažiavimo dienomis susikǌrusios Lietuvos valstieþiǐ sąjungos vadovai
valstieþiams aiškino, jog kai susirinks Vilniuje tikrasis Lietuvos Seimas, tai jis Ƴstatymǐ keliu
nusavinsiąs dvarus bei miškus ir išdalysiąs juos valstieþiams 33 .
Suvažiavimo delegatas „Balanos gadynơs“ autorius Mikalojus Katkus prisimena: „Važiavome
namo pakelta dvasia, sutvirtơjusia tautiška sąmone. Dabar mǌsǐ kraštas ne tik Kauno, Vilniaus ir
Suvalkǐ gubernijos (Ƴ suvažiavimo rezoliucijas Ƴrašytas reikalavimas, kad „Lenkijos karalystei“
priklausiusi Suvalkǐ gubernija bǌtǐ sujungta su „autonomiška Lietuva“ – aut. pastaba), bet ir
Lietuva: mes tą pareiškơme rusams savo sostinơj Vilniuje“ 34 . Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai
galutinai perbraukơ su Lenkija surištos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystơs atkǌrimo idơją ir iškơlơ
etninơs Lietuvos valstybơs su Seimu Vilniuje sukǌrimo uždavinƳ.
Nepavykus revoliucijai ir Lietuvai likus be autonomijos bei Seimo, parlamentinơs veiklos Ƴgǌdžiǐ
lietuviai sơmơsi Valstybinơje Rusijos Dǌmoje – ribotǐ teisiǐ atstovaujanþioje Ƴstatymǐ leidžiamojoje
institucijoje (1906 04 – 1906 07 – pirmoji, 1907 01 – 1907 06 – antroji, 1907 11 – 1912 06 – treþioji,
1912 11 – 1917 11 – ketvirtoji). Dǌmos vaidmuo valstybiniame gyvenime, ypaþ nuo 1907 m. birželio
3 d. Ƴstatymo, kuriuo caras pakeitơ rinkimǐ tvarką ir susiaurino jos teises, nebuvo didelis. Dǌmos
atstovai buvo renkami neproporcingai, netiesiogiai (antai valstieþiai išrinkdavo valsþiaus Ƴgaliotinius,
šie – apskriþiǐ Ƴgaliotinius, o tik pastarieji – atstovus Ƴ Dǌmą) ir kurijose: dvarininkǐ, miestieþiǐ,
valstieþiǐ (nesant stambiǐ pramonơs Ƴmoniǐ, lietuviškosiose gubernijose nebuvo darbininkǐ kurijos).
Renkant III ir IV Dǌmą, vienam rinkơjǐ Ƴgaliotiniui išrinkti reikơjo 230 dvarininkǐ, 1 000 – miestieþiǐ,
60 000 – valstieþiǐ ir net 125 000 – darbininkǐ balsǐ 35 . Dơl tuometinơs Lietuvos gyventojǐ tautinơs
sudơties ypatumǐ lietuviai Ƴ Valstybơs Dǌmą galơjo bǌti išrinkti tik valstieþiǐ kurijoje, kuri ir Kauno, ir
Suvalkǐ gubernijose galơjo deleguoti Ƴ Dǌmą tik po vieną atstovą; daugiau vietǐ buvo galima laimơti
tik jungiantis su kitǐ kurijǐ rinkơjais. Per visǐ Dǌmǐ rinkimus Kauno gubernijoje lietuviai (valstieþiai)
buvo sudarĊ koaliciją su žydais (miestieþiais): lietuviai balsuodavo už vieną gubernijos atstovą žydą,
o žydai – už visus lietuviǐ iškeltus kandidatus. Dvarininkai, nepavykus susitarti su žydais, turơjo
tenkintis vienu, Dǌmos rinkimǐ Ƴstatymo jiems laiduotu, atstovu. Sudarius rinkiminĊ sąjungą su
žydais, Ƴ I ir II Dǌmą Kauno ir Suvalkǐ gubernijose buvo išrinkta po 7, o Ƴ III ir IV (sumažinus
atstovavimą valstieþiams) – po 4 lietuviǐ atstovus. Tarp Vilniaus gubernijos deleguotǐ atstovǐ
lietuviǐ nebuvo.
Iš viso Ƴ Valstybơs Dǌmą buvo išrinkti 22 lietuviai 36 ; antra tiek – Kauno, Suvalkǐ ir Vilniaus
gubernijǐ žydǐ, lenkǐ, rusǐ atstovǐ. Net tris ketvirtadalius lietuviǐ atstovǐ rơmơ kairiosios partijos –
LSDP ir LDP 37 . Lietuviškosios dešinơs, kuriai atstovavo besikurianþios krikšþioniǐ demokratǐ ir
tautininkǐ partijos, pranašumas išryškơjo tiktai IV Dǌmos rinkimuose. Žymiausieji to meto lietuviǐ
politikai – II ir III Dǌmos narys suvalkietis advokatas Andrius Bulota, kurƳ laiką vadovavĊs Rusijos
darbieþiǐ (trudovikǐ) Dǌmos frakcijai; II Dǌmos narys, Rusijos kadetǐ veikloje reiškĊsis suvalkietis
teisininkas Petras Leonas; IV Dǌmoje Kauno gubernijai atstovavĊs, kadetǐ frakcijai priklausĊs
Martynas Yþas, karo metais labiausiai Rusijoje žinomas lietuvis, po demokratinơs Vasario
revoliucijos paskirtas Rusijos švietimo viceministru. Dơl ideologiniǐ ir partiniǐ nesutarimǐ lietuviǐ
atstovai Rusijos Dǌmoje neƳstengơ sudaryti lietuviǐ frakcijos ir šliejosi prie rusiškǐjǐ partijǐ. LSDP
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remti atstovai nematơ galimybơs bendradarbiauti su „buržuaziniais“, „klerikaliniais“ tautieþiais . O
krikšþioniǐ demokratǐ paveikti Ƴgaliotiniai 1912 m. Suvalkuose Ƴ Dǌmą išrinko ne tautininkǐ remtą
Joną Basanaviþiǐ, bet kunigą Juozą LaukaitƳ, pasižymơjusƳ nebent ištikimybe carui ir nedalomai
Rusijai.
Lietuviǐ atstovai Dǌma naudojosi kaip politine tribǌna. Jie aktyviai dalyvavo žemơs klausimo
svarstyme, kơlơ renkamǐ žemietijǐ Ƴvedimo lietuviškosiose gubernijose, o vơliau ir autonomijos
suteikimo kraštui klausimą, demaskavo valdžios pareigǌnǐ savivalĊ, rusifikacinĊ carizmo politiką 39 .
2. Lietuvos Steigiamasis Seimas
Naują lapą lietuviǐ valstybingumo ir parlamentarizmo istorijoje atvertơ 1917 m. rugsơjo 18–22 d.
Vilniuje Ƴvykusi Lietuviǐ konferencija. Jos atidarymo išvakarơse ką tik pradơjĊs eiti „Lietuvos aidas“
rašơ: „Po didžiojo Vilniaus seimo sušauktas dabar suvažiavimas – tai pirmas tokios nepaprastos
Lietuvai reikšmơs lietuviǐ susirinkimas. Jam teks, kaip ir anam seimui, tarti savo žodƳ apie Lietuvos
likimą. Tik laikas, kuriuo dabar bus svarstomas Lietuvos klausimas, yra daug svarbesnis (…) Dabar
Lietuvos klausimą (…) galima ir reikia svarstyti tik kaipo visai sau atskirą, senais santykiais (su
Rusija ar Lenkija – L. T.) nevaržomą“ 40 . Pirmasis pasaulinis karas atnešơ ne tik sugriovimus,
ašaras, – jis iškơlơ ir Lietuvos nepriklausomybơs klausimą.
Karo ir vokieþiǐ okupacijos sąlygomis konferencijos delegatai negalơjo bǌti visuotinai renkami.
Juos parinko labiau išprusĊ parapijǐ gyventojai, ypaþ kunigai, arba tiesiog paskyrơ Vilniuje susikǌrĊs
Organizacinis komitetas (pirmininkas – A. Smetona) 41 . Konferencijoje nebuvo nedalyvavo tautiniǐ
krašto mažumǐ atstovai, sudarĊ beveik pusĊ visǐ gyventojǐ: jiems tuomet dar nebuvo priimtina
Lietuvos valstybơs idơja. Taigi Lietuviǐ konferencija Vilniuje nebuvo demokratinơ institucija, taþiau
savo rezoliucija ji neabejotinai išreiškơ lietuviǐ tautos valią: „Kad Lietuva galơtǐ laisvai plơtotis, turi
bǌti sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybơ, demokratiniais principais sutvarkyta, prisilaikant
etnografiniǐ sienǐ su ekonomijos reikalaujamais korektyvais. Mažumoms garantuojamos kultǌros
teisơs. Vilniuje sušaukta Konstituanta turơs nustatyti valstybơs pamatus ir santykius su kitomis
valstybơmis“ 42 .
Ir Lietuviǐ konferencijoje, ir jos išrinktoje nutarimams Ƴgyvendinti Lietuvos Taryboje (nuo 1918 m.
liepos 11 d. – Lietuvos Valstybơs Taryba) vyravo dešiniosios politinơs jơgos – krikšþionys
demokratai ir Ƴ Tautos pažangos partiją susibǌrĊ Antano Smetonos šalininkai. Kairiesiems –
socialdemokratams ir socialistams (LDP 1914 m. transformavosi Ƴ Lietuvos socialistǐ liaudininkǐ
demokratǐ partiją) iš 20 vietǐ Taryboje tepriklausơ 4. Taþiau kritiškais momentais, pavyzdžiui,
1918 m. pradžioje, visu aštrumu iškilus bǌsimosios valstybơs santykiǐ su Vokietija klausimui,
politinơs lietuviǐ jơgos Ƴstengdavo rasti kompromisą ir susitarti. Bene didžiausia Tarybos klaida buvo
jos 1918 m. liepos 11 d. sprendimas skelbti Viurtembergo hercogą Vilhelmą Urachą Lietuvos
karaliumi Mindaugu II. Tuo metu monarchijos idơja buvo diskredituota, nes didžiausieji neregơto
masto karo kaltininkai buvo monarchai – Vokietijos ir Austrijos imperatoriai, Rusijos caras, Turkijos
sultonas. Kai Europoje vienas po kito griuvo karaliǐ sostai, Lietuva suko monarchijos kryptimi. Beje,
pagal Urachui pasiǌlytas sosto sąlygas, – iš esmơs pirmosios Lietuvos Konstitucijos projektą –
monarchija turơjo bǌti anaiptol ne simboliška: karalius skiria ministrus ir kitus aukštuosius
pareigǌnus, tvirtina tautos atstovybơs (Seimo) priimtus Ƴstatymus, kontroliuoja Konstituciją, kartu su
vyriausybe ir tautos atstovybơs nariais (ne mažiau kaip 15) turi Ƴstatymǐ leidimo iniciatyvą 43 .
Karšþiausi monarchijos šalininkai buvo dešinieji, ypaþ A. Smetona, kai kurie kunigai, o didžiausi
priešininkai – kairieji. Pastarǐjǐ atstovai, protestuodami, kad Taryba viršijo Lietuviǐ konferencijos jai
suteiktus Ƴgaliojimus, paliko Tarybą. Taþiau sparti Ƴvykiǐ Europoje ir Lietuvoje raida nuslopino
„lietuviškojo karaliaus“ idơją. Lapkriþio 2 d. Valstybơs Taryba nutarơ, jog liepos 11 d. nutarimas
kviesti Urachą Ƴ Lietuvos sostą – nevykdomas, o galutinis sprendimas paliekamas Steigiamajam
Seimui 44 .

5
1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybơs Aktas Ƴpareigojo kiek galima greiþiau sušaukti
SteigiamąjƳ Seimą valstybơs santvarkai ir santykiams su kaimynais nustatyti. Apie „ƳsteigiamąjƳ
susirinkimą“ buvo kalbama ir 1917 m. gegužơs 27 – birželio 3 d. Rusijos lietuviǐ suvažiavimo
(Petrapilio Seimo) rezoliucijoje. Valstybơs „pamatams pakloti“ skirti parlamentai buvo šaukiami
visose po Pirmojo pasaulinio karo susikǌrusiose valstybơse; po demokratinơs Vasario revoliucijos
Steigiamasis Susirinkimas buvo renkamas Rusijoje. Lietuviai, lyginant su kaimynais, vơlavo:
Lenkijoje Steigiamasis Seimas susirinko 1919 m. vasarƳ, Estijoje – tǐ paþiǐ metǐ balandƳ, Latvijoje –
1920 m. gegužơs 1-ąją, Lietuvoje – gegužơs 15-ąją. Be objektyviǐ priežasþiǐ (vykstant
Nepriklausomybơs kovoms buvo okupuota didelơ Lietuvos teritorijos dalis), tam turơjo Ƴtakos ir
subjektyvus veiksnys: Smetonos-Voldemaro Tautos pažangos partija, turơjusi savo rankose
Prezidentǌrą, taip pat stiprias pozicijas Ministrǐ kabinete ir Valstybơs Taryboje, tai yra
aukšþiausiojoje Ƴstatymǐ leidžiamojoje ir vykdomojoje valdžioje, nebuvo suinteresuota skubinti
rinkimǐ 45 .
1919 m. birželio 16 d. Prezidentui pasirašius komisijos sudarymo aktą 46 Steigiamojo Seimo
rinkimǐ Ƴstatymo projektui parengti, „vežimas pajudơjo iš vietos“. Ʋžymaus teisininko Petro Leono
vadovaujama, daugiausia iš aukštǐ valstybơs pareigǌnǐ, taip pat tautiniǐ mažumǐ (dviejǐ žydǐ)
atstovǐ sudaryta komisija iki vasaros pabaigos parengơ Ƴstatymo projektą, kurƳ spalio 30 d. treþiuoju
skaitymu patvirtino Valstybơs Taryba 47 . 1919 m. gruodžio 10 d. Prezidento aktu buvo sudaryta
politiniǐ šalies jơgǐ spektrą atspindinti Vyriausioji rinkimǐ komisija (pirmininkas – P. Leonas, nariai –
teisininkas Vladas Maþys, kun. Kazimieras Šaulys, žydǐ veikơjas L. Garfunkelis ir lenkams artimas
advokatas A. Bžozovskis) 48 .
Pagal Steigiamojo Seimo rinkimǐ Ƴstatymą parlamentarai buvo renkami visuotiniu, tiesioginiu,
lygiu ir slaptu balsavimu pagal proporcinĊ sistemą. Rinkimǐ teisĊ turơjo visi 21 metǐ sulaukĊ
Lietuvos pilieþiai – vyrai ir moterys, nežiǌrint jǐ tikơjimo ir tautybơs, galơjo bǌti išrinkti Ƴ Seimą, tik
karininkai ir kareiviai rinkimǐ teisơs neturơjo. Pastarąją nuostatą privertơ keisti 1920 m. vasario
mơnesƳ Aukštosios Panemunơs (Kaune) Ƴguloje ƳvykĊs maištas. 1920 m. kovo 25 d. Steigiamojo
Seimo rinkimǐ Ƴstatymo pakeitimas ne tik suteikơ kariams rinkimǐ teisĊ, bet ir sumažino amžiaus
cenzą iki 17 metǐ 49 . Rinkimai Ƴ Seimą vyko pagal kandidatǐ sąrašus ir apygardas, kuriǐ 6 –
Marijampolơs, Kauno, Raseiniǐ, Telšiǐ, Panevơžio ir Utenos – buvo Lietuvos valstybơs teritorijoje, o
4 – Vilniaus, Lydos, Baltstogơs ir Gardino – lenkǐ užimtoje šalies dalyje 50 . 87-asis Rinkimǐ Ƴstatymo
straipsnis skelbơ, jog „Prǌsǐ Lietuva (tuo metu nuo Vokietijos jau atskirtas, taþiau Lietuvai dar
neperduotas prancǌzǐ komisaro valdytas Klaipơdos kraštas – L. T.) renka atstovus Ƴ SteigiamąjƳ
Seimą, laikydamasi išdơstytǐ šiame Ƴstatyme bendrǐ dơsniǐ, tik rinkimǐ diena gali bǌti jai skirta ir
kita“. Pagal Ƴstatymą Ƴ Seimą išrinktas galơjo bǌti kiekvienas 24 metǐ amžiaus sulaukĊs Lietuvos
pilietis. Kandidatus kơlơ politinơs partijos ir pilieþiǐ grupơs („kuopos“), ne vơliau kaip 30 dienǐ iki
rinkimǐ pradžios Ƴteikusios apygardǐ komisijoms siǌlomǐ kandidatǐ sąrašus, pasirašytus ne mažiau
kaip 50 apygardos rinkơjǐ (33 str.). Tas pats kandidatas galơjo bǌti Ƴrašytas ne daugiau kaip 5
rinkiminơse apygardose (37 str.). Tuo bǌdu Seimo rinkimǐ Ƴstatymas visais atžvilgiais buvo labai
liberalus. Pagal Ƴstatymu nustatytą atstovavimo normą (15 tǌkstanþiǐ gyventojǐ – 1 atstovas),
Steigiamajame Seime neokupuotai Lietuvos teritorijai teko 112 vietǐ 51 .
1920 m. sausio 12 d. Prezidento aktu paskyrus rinkimǐ datą – balandžio 14 ir 15 d., šalyje
prasidơjo rinkiminơ kampanija. Dơl vietǐ Steigiamajame Seime varžơsi visos politinơs lietuviǐ
partijos (išskyrus pogrindyje veikusią ir rinkimus boikotavusią komunistǐ partiją), taip pat tautiniǐ
mažumǐ organizacijos bei susivienijimai, kitos politinio, ideologinio, ar net atsitiktinio pobǌdžio
grupơs – iš viso 31 kandidato sąrašas 52 .
Rinkimus Ƴ SteigiamąjƳ Seimą laimơjo Lietuvos krikšþioniǐ demokratǐ partija (LKDP), kuri kartu su
jai ideologiškai artimomis organizacijomis – Lietuvos ǌkininkǐ sąjunga ir Lietuvos darbo federacija
gavo beveik 53 proc. vietǐ (žr. lentelĊ). Ʋ antrą vietą iškopơ Lietuvos socialistǐ liaudininkǐ demokratǐ
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ir Lietuvos valstieþiǐ sąjungos (1922 m. pabaigoje abi partijos susijungơ Ƴ Lietuvos valstieþiǐ
liaudininkǐ sąjungą) blokas, gavĊs ketvirtadalƳ rinkơjǐ balsǐ. Radikalios žemơs reformos pažadas
buvo patraukliausias abiejǐ rinkiminiǐ blokǐ jaukas rinkơjams, kuriǐ didžiulơ dauguma buvo
valstieþiai. Prie krikšþioniǐ demokratǐ pergalơs nemažai prisidơjo ir šios partijos glaudǌs ryšiai su
Katalikǐ bažnyþia: kunigai iš sakyklǐ agitavo tikinþiuosius nerinkti Ƴ Seimą „bedieviǐ“, „cicilikǐ“
(socialistǐ), o tik „aiškius“ katalikus 53 . Treþios svarbiausios politinơs jơgos pozicijose Seime
Ƴsitvirtino socialdemokratai. Bene didžiausia Steigiamojo Seimo rinkimǐ staigmena – prezidentinơs
Tautos pažangos partijos nesơkmơ. RaginĊ rinkơjus rinkti Ƴ Seimą ne partijǐ atstovus, o asmenybes
(kandidatǐ sąraše buvo didžiulis jǐ žvaigždynas – Jonas Basanaviþius, Augustinas Voldemaras,
Martynas Yþas, rašytojai Vaižgantas ir Krơvơ, taip pat tautinio atgimimo „veteranai“,
Nepriklausomybơs Akto signatarai), taþiau neturơjĊ masiniǐ organizacijǐ, o svarbiausia, – neiškơlĊ
populiariǐ socialiniǐ šǌkiǐ, priešingai – iš esmơs pasisakĊ prieš žemơs reformą, tautininkai patys
sau pasirašơ politinơs mirties nuosprendƳ: kartu su koalicijos partnere Ekonomine bei politine
Lietuvos žemdirbiǐ sąjunga visose rinkiminơse apygardose tesurinko 12 tǌkst. balsǐ. M. Romeris
manơ, jog konservatyviosios Pažangos atstovǐ nebuvimas buvo Seimo trǌkumas. Jǐ atstovavimas
bǌtǐ leidĊs iš esmơs centristiniam krikšþioniǐ demokratǐ blokui tinkamiau balansuoti tarp kairơs ir
dešinơs pozicijǐ. Be Smetonos-Voldemaro-Yþo tautininkǐ Steigiamasis Seimas buvo lyg
„vienarankis“, be dešinơs rankos, ir todơl pernelyg radikalus 54 .
1920 m. gegužơs 15-ąją, tai yra pirmąją darbo dieną, Steigiamasis Seimas priơmơ savo statutą 55 .
Pagal jƳ Seimo darbui vadovavo 7 nariǐ prezidiumas (pirmininkas, 2 pavaduotojai ir 4 sekretoriai).
Antroji Seimo darbą koordinavusi institucija buvo Seniǌnǐ sueiga, kurią sudarơ Seimo Pirmininkas ir
frakcijǐ atstovai. Minimalus frakcijos nariǐ skaiþius – 3 Seimo nariai (32 str.). Ʋstatymǐ projektams
ruošti ir Ƴvairiems reikalams svarstyti buvo sudaromos nuolatinơs ir laikinosios komisijos (17 str.).
Seimo nariai turơjo Ƴstatymǐ sumanymo teisĊ. Bent 8 atstovǐ sumanymas pateikiamas Seimo
plenumui, kuris sumanymą priima ir perduoda jƳ svarstyti atitinkami komisijai, arba jƳ atmeta.
Pavieniai Seimo nariai arba mažesnơs negu 8 atstovǐ grupơs Ƴstatymǐ sumanymus galơjo teikti
komisijoms, kurios sprĊsdavo, priimti jƳ svarstymui, ar atmesti (39 str.). Ne mažiau kaip 8 Seimo
nariǐ grupơ turơjo interpeliacijos Ministrǐ kabinetui teisĊ, o kiekvienas atstovas – paklausimo teisĊ
(51 ir 52 str.).
Seimo posơdžiai buvo vieši, taþiau Seimo Pirmininkui arba 10 nariǐ pasiǌlius, jie galơjo bǌti uždari
(64 str.). „Kas publikoje per posơdžius reiškia pritarimo ar papeikimo ženklus, arba šiaip nesilaiko
tvarkos, gali bǌti tuojau pašalintas. Jei publikoje kyla triukšmas, tai Pirmininkas gali Ƴsakyti tuojau
visą publiką pašalinti“, – numatơ Seimo statutas (124 ir 125 str.). Seimo nutarimai buvo priimami
atviru balsavimu, taþiau pareikalavus bent 10 atstovǐ, turơjo bǌti balsuojama slaptai (106 str.).
Rinkimai Seime vyko slaptai, pareikalavus bent 1 atstovui (107 str.). Ne mažiau kaip ketvirtadalis
Seimo atstovǐ galơjo reikalauti vardinio balsavimo (108 str.). Visi klausimai Seime buvo sprendžiami
paprastąja balsǐ dauguma, išskyrus tuos, kuriems Konstitucija arba Seimo statutas numatơ
kvalifikacinĊ daugumą (111 str.).
Jau Steigiamojo Seimo statutas numatơ, kad tautos atstovą galima suimti arba iškratyti tik sutikus
2/3 Seimo nariǐ (113 str.). Seimo atstovǐ imunitetą išplơtojo 1920 m. rugpjǌþio 16 d. Ƴstatymas
„Steigiamojo Seimo nariǐ teisơs“ 56 . Pagal jƳ Seimo sutikimas reikalingas ne tik jo nario suơmimui,
kratai, jo korespondencijai tikrinti, bet ir bylai jam teisme iškelti (3 str.). Seimo nariǐ nelietơ karo
padơties šalyje metu pilieþiǐ laisves varžantys Ƴstatymai bei Ƴsakymai (1 str.). Svarbus buvo Ƴstatymo
straipsnis, kad „Seimo narys gali lankyti visas valstybơs ir savivaldybơs Ƴstaigas, kad susipažintǐ su
jǐjǐ darbǐ tvarka ir reikalauti iš tǐ Ƴstaigǐ žiniǐ“ (2 str.).
Seimo galios buvo Ƴtvirtintos 1922 m. gegužơs 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje Lietuvos
Valstybơs Konstitucijoje 57 , pirmajame nuolatiniame pagrindiniame Valstybơs Ƴstatyme: Seimas
renkamas trejiems metams; jis leidžia Ƴstatymus, prižiǌri Vyriausybơs darbus, tvirtina Valstybơs
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biudžetą bei jo Ƴvykdymą (25–29 str.); tvirtina Vyriausybơs daromas Valstybơs sutartis, tarp jǐ –
taikos, valstybơs teritorijos Ƴgijimo, išsižadơjimo ar perleidimo, prekybos su kitomis valstybơmis,
užsienio paskolas ir kt. (30 str.); Seimo kompetencijoje yra pradơti ar baigti karą (31 str.); Seimas
renka Respublikos Prezidentą ir gali 2/3 balsǐ jƳ atstatyti (41 ir 44 str.); Ministrǐ kabinetas ir
kiekvienas ministras atskirai atsakingi Seimui (59 str.); Seimo atstovai vadovaujasi tik savo sąžine ir
negali bǌti jokiǐ mandatǐ varžomi (36 str.); atstovo asmuo nelieþiamas. JƳ galima suimti tiktai Seimui
sutikus, išskyrus atvejus, kai atstovas užtinkamas nusikaltimo vietoje. Apie atstovo suơmimą ne
vơliau kaip per 48 valandas pranešama Seimo Pirmininkui, kuris apie tai artimiausiame posơdyje
informuoja Seimą. Pastarasis gali suimtajam atstovui grąžinti laisvĊ (38 str.).
Gautǐ balsǐ skaiþius leido Steigiamojo Seimo rinkimus laimơjusiems krikšþionims demokratams
valdyti šalƳ vieniems, taþiau atsižvelgusi Ƴ gana stiprias kairiojo radikalizmo nuotaikas šalyje, ši
dešiniojo centro partija sudarơ koaliciją su socialistais liaudininkais demokratais. Vienas LKDP
vadovǐ Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir kartu ơjo šalies Prezidento
pareigas, o socialistǐ lyderis Kazys Grinius sudarơ koalicinƳ Ministrǐ kabinetą 58 .
Pirmąją savo darbo dieną Seimas pakartotinai deklaravo šalies nepriklausomybĊ: „Lietuvos
Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmoniǐ valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą
Lietuvos valstybĊ, kaip demokratinĊ respubliką, etnografinơm sienom ir laisvą nuo visǐ valstybiniǐ
ryšiǐ, kurie yra buvĊ su kitom valstybơm“ 59 . Dubliuoti 1918 m. Vasario 16-osios Aktą labiausiai
spyrơsi kairiosios partijos, abejojusios Lietuvos Tarybos išrinkimo demokratiškumu, o tuo paþiu ir jos
veiklos teisơtumu.
Daugiau kaip per dvejus savo veiklos metus Steigiamasis Seimas priơmơ per 300 Ƴstatymǐ, jǐ
papildymǐ ir koregavimǐ. Svarbiausiasis Seimo darbas – 1922 m. rugpjǌþio 1 d. priimta Lietuvos
Valstybơs Konstitucija, Ƴtvirtinusi šalyje demokratinĊ santvarką ir parlamentinĊ valdymo formą 60 .
Savo socialiniais bei ekonominiais padariniais nepaprastai svarbus buvo 1922 m. vasario 15 d.
Seimo priimtas Žemơs reformos Ƴstatymas 61 . Maksimalios 80 ha žemơvaldos normos nustatymas,
dvarininkǐ miškǐ nacionalizavimas, simbolinơ kompensacija savininkams už nusavintą žemĊ
(vidutiniškai 27 Lt už hektarą), nusavintos žemơs perleidimas bežemiams ir mažažemiams
valstieþiams, pirmoje eilơje kariams savanoriams – visa tai byloja apie žemơs reformos Lietuvoje
radikalumą 62 . Agrarinơ reforma nemažai prisidơjo prie politinơs padơties šalyje stabilizavimo ir
žemơs ǌkio, svarbiausios I Lietuvos Respublikos ekonomikos šakos, modernizavimo, pašalino iš
ekonominio bei politinio šalies gyvenimo Lietuvos valstybei priešiškai nusiteikusią kitatautĊ,
daugiausia lenkiškąją, dvarininkiją ir sutvirtino lietuviškąją ǌkininkiją, kuriai atiteko svarbiausiasis
vaidmuo šalies ekonomikoje, o jos vaikams – kunigams, mokytojams ir dơstytojams, valdininkams ir
karininkams – politikoje. Kiti svarbiausieji Steigiamojo Seimo darbai – nacionalinơs valiutos (lito)
1922 m. rugpjǌþio 9 d. Ƴvedimas 63 , Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto statutas,
ýiurlionio vardo meno galerijos, muzikos, meno, karo mokyklǐ, Centrinio valstybơs archyvo
Ƴsteigimas, Valstybinơs spaustuvơs, Lietuvos banko Ƴkǌrimas ir kt. 64
3. I, II ir III Seimai (1922–1927 m.)
1922 m. liepos 19 d. Steigiamasis Seimas priơmơ Seimo rinkimǐ Ƴstatymą 65 , kuriuo vadovaujantis
buvo renkami visi demokratinio laikotarpio šalies parlamentai. Tai buvo pakoreguotas 1919 m.
Steigiamojo Seimo rinkimǐ Ƴstatymas. Bene didžiausia naujovơ – Seimo nariǐ sumažinimas iki 78
(pagal 9-ąjƳ Ʋstatymo straipsnƳ, 25 000 gyventojǐ teko 1 atstovas). Išliko ta pati perdơm liberali
kandidatǐ Ƴ Seimą kơlimo tvarka. Vienintelis reikalavimas, kad partija arba pilieþiǐ grupơ ne vơliau
kaip 5 savaitơs iki rinkimǐ dienos Ƴteiktǐ apygardos komisijai keliamǐ kandidatǐ sąrašą, pasirašytą
bent 50 apygardos rinkơjǐ (37 str.).
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1922 m. rugpjǌþio 7 d. paskelbus rinkimǐ Ƴ paprastąjƳ (I) Seimą datą – spalio 10–11 d., šalyje
prasidơjo rinkiminơ kampanija. Nepaisant aktyvios Katalikǐ bažnyþios paramos, šƳ kartą valdanþiajai
krikšþioniǐ demokratǐ partijai nepavyko užsitikrinti Seime absoliuþios daugumos. Surinkusi per
41 proc. balsǐ, LKDP gavo 38 vietas Seime, tai yra truputƳ mažiau kaip pusĊ (48,7 proc.). Kairiosios
partijos – Lietuvos valstieþiǐ liaudininkǐ sąjunga (Ƴ ją 1922 m. pabaigoje susijungơ Lietuvos
socialistǐ liaudininkǐ demokratǐ partija ir Lietuvos valstieþiǐ sąjunga) ir LSDP išsaugojo turơtas
pozicijas. Didžiausią nesơkmĊ patyrơ tautinơs mažumos, kuriǐ partijos neƳstengơ susijungti ir
dalyvavo rinkimuose pagal atskirus sąrašus. I Seimo staigmena – komunistǐ partijos, dalyvavusios
rinkimuose Darbininkǐ kuopos vardu, 5 atstovǐ (tarp jǐ 2 CK nariai) frakcija (žr. lentelĊ).
Dar Steigiamajame Seime išryškơjo principiniai nesutarimai, ypaþ vertinant Katalikǐ bažnyþios
vaidmenƳ visuomenơje ir valstybơje, tarp koalicijos partneriǐ – krikšþioniǐ demokratǐ ir valstieþiǐ
liaudininkǐ. Dơl to 1922 m. sausƳ atsistatydino K. Griniaus Vyriausybơ, kurią pakeitơ vienpartinis
Ernesto Galvanausko vadovaujamas Ministrǐ kabinetas. Krikšþioniǐ demokratǐ pastangos 1922 m.
pabaigoje atnaujinti koaliciją su K. Griniaus-M. Sleževiþiaus liaudininkais nedavơ rezultatǐ ir tai
nežadơjo I Seimui ilgo amžiaus. Opozicija ginþijo vienǐ krikšþioniǐ demokratǐ balsais išrinkto
Respublikos Prezidento A. Stulginskio legitimumą. Keliǐ balsǐ persvara opozicijai pareiškus
nepasitikơjimą E. Galvanausko Vyriausybe, 1923 m. kovo 12 d. Prezidentas paleido tiktai 4
mơnesius dirbusƳ Seimą ir paskyrơ gegužơs 12–13 d. rinkimus Ƴ naują, II Seimą 66 .
Mobilizavusi visas savo jơgas ir remiama Katalikǐ bažnyþios 67 , valdanþioji krikšþioniǐ demokratǐ
partija laimơjo kelias papildomas vietas ir tuo paþiu užsitikrino, kad ir menką, absoliuþią daugumą
Seime (žr. lentelĊ). Tai leido II Seimui, vieninteliam iš visǐ, dirbti visą trejǐ metǐ kadenciją.
Kairiosios partijos – LVLS ir LSDP – išsaugojo turơtą Ƴtaką rinkơjams, taþiau dơl balsǐ skaiþiavimo
metodikos 68 naujajame Seime 6 vietomis turơjo mažiau. Keleriopai sustiprino savo pozicijas tautinơs
mažumos, dalyvavusios rinkimuose jungtiniu kandidatǐ sąrašu. II Seime, kaip ir ankstesniuose,
nebuvo Smetonos ir Voldemaro Tautos pažangos partijos atstovǐ.
SudarĊ E. Galvanausko vadovaujamą VyriausybĊ (1923 02 – 1924 06), kurią rơmơ ir valstieþiai
liaudininkai, o vơliau – vienpartinius Ministrǐ kabinetus, krikšþionys demokratai išbuvo valdžioje iki
1926 m. pavasario.
Esminis posǌkis Lietuvos parlamentarizmo istorijoje Ƴvyko 1926 m. Valstybơs iždo pinigǐ
eikvojimas katalikiškoms organizacijoms bei Ƴstaigoms remti, opozicijos pradơta Ƴ dienos šviesą kelti
kai kuriǐ aukštǐ pareigǌnǐ korupcija kompromitavo nuo 1920 m. pavasario šalƳ valdžiusius
krikšþionis demokratus. Tikintiesiems nepatiko kunigǐ politikavimas, jǐ aktyvus dalyvavimas LKDP
veikloje, rinkiminơse rietenose. Valdanþiosios partijos autoritetui pakenkơ ir nuo 1924 m. pradơjĊ
reikštis ekonominơs krizơs požymiai 69 . 1926 m. gegužơs 8–10 d. vykusius III Seimo rinkimus
krikdemai pralaimơjo. Pastebimai sumažơjo už juos balsavusiǐjǐ, o dar labiau – vietǐ Seime.
Nepaisant to, jǐ frakcija Seime (30 atstovǐ) liko didžiausia. Pirmą kartą rinkimus Lietuvoje laimơjo
kairieji. Valstieþiai liaudininkai ir socialdemokratai kartu gavo 37 vietas, tai yra per 43 proc. Dar
viena III Seimo naujovơ – 1924 m. Tautos pažangos partijos ir Žemdirbiǐ sąjungos pagrindu
susikǌrusios Lietuviǐ tautininkǐ sąjungos (LTS) 3 nariǐ frakcija (A. Smetona, A. Voldemaras ir kun.
Vladas Mironas). Tautininkai pateko Ƴ Seimą ne tiek dơl rinkơjǐ paramos (4,3 proc. balsavusiǐjǐ),
kiek dơl rinkiminơs koalicijos („iki Seimo vartǐ“) su LVLS 70 . 1926 m. pavasarƳ rinkimuose pirmą kartą
dalyvavo 1923 m. prie Lietuvos prijungto Klaipơdos krašto gyventojai, kuriems buvo sudaryta atskira
rinkiminơ apygarda, ir kurie delegavo Ƴ Seimą 5 vokietininkus. Taþiau rinkimuose patyrus nesơkmĊ
žydams (vietoj 7 atstovǐ II Seime, naujajame buvo tik 3), bendras tautiniǐ mažumǐ atstovavimas
Seime iš esmơs nepakito (žr. lentelĊ).
Neturơdama Seime absoliuþios daugumos, LVLS ir LSDP koalicija užsitikrino tautiniǐ mažumǐ
atstovǐ paramą ir tai leido jai sudaryti VyriausybĊ: Kazys Grinius buvo išrinktas Respublikos
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Prezidentu, o kitas LVLS lyderis Mykolas Sleževiþius iš abiejǐ koalicijos partneriǐ atstovǐ sudarơ
Ministrǐ kabinetą.
Vienu pirmǐjǐ savo aktǐ (1926 06 17) naujasis Seimas panaikino karo padơtƳ, šalyje galiojusią dar
nuo 1919 m. pradžios, kuri gerokai varžơ Konstitucijos suteiktas demokratines pilieþiǐ laisves.
Nebeliko karo komendantǐ valdžios civiliams gyventojams, karo teismǐ ir karo cenzǌros spaudai;
buvo liberalizuoti spaudos ir susirinkimǐ Ƴstatymai, panaikinta mirties bausmơ. Nepaisant Ƴnirtingo Ƴ
opoziciją perơjusiǐ krikšþioniǐ demokratǐ (nuo 1926 m. rudens prie jǐ prisijungơ LTS) priešinimosi,
Seimas amnestavo politinius kalinius, kuriǐ dauguma buvo nuteisti už komunistinĊ veiklą.
Svarbiausias III Seimo aktas užsienio politikos srityje – Lietuvos–SSRS nepuolimo sutarties,
sutvirtinusios tarptautines Lietuvos pozicijas Vilniaus atžvilgiu, ratifikavimas 1926 m. rudenƳ 71 . Per
trumpą laiką Vyriausybơ parengơ civilinơs metrikacijos Ƴstatymo projektą ir rengơsi nuo 1927 m.
nemokơti algǐ dvasininkams. Taupant valstybơs lơšas, buvo sumažintos algos valdininkams (pvz.,
Prezidentui – nuo 6 iki 4 tǌkst. Lt per mơnesƳ), svarstoma galimybơ keliais šimtais sumažinti
pernelyg išpǌstą karininkǐ korpusą 72 . Apskritai kairiǐjǐ valdymo pusmetis buvo vienintelis visiškos
demokratijos laikotarpis per visą I Lietuvos Respublikos gyvenimo dvidešimtmetƳ. Žinomas lenkǐ
istorikas Piotras Losovskis valstieþiǐ liaudininkǐ ir socialdemokratǐ valdytą 1926 m. Lietuvą
apibǌdina kaip demokratiškiausią šio Europos regiono šalƳ 73 .
Taþiau gilesniǐ tradicijǐ neturơjusi, jauna Lietuvos demokratija buvo labai trapi. Jau nuo 1923 m.
virš jos Slaptosios karininkǐ sąjungos, troškusios „tvirtos rankos“, itališkojo tipo valdžios, pavidalu
kybojo „damoklo kardas“. Konservatyvaus mąstymo valstieþiǐ tautai atrodơ, jog kairiǐjǐ valdžia veda
šalƳ Ƴ anarchiją, tuo labiau kad LKDP ir su ja persipynusi dvasininkija, pasinaudojusios ekonominiais
sunkumais (1926 m. 10 proc. sumažơjo valstybơs iždo Ƴplaukos) bei Vyriausybơs klaidomis
(Lietuvos bažnytinơs provincijos nepripažinimas, tautinius ir religinius žmoniǐ jausmus
užgaunanþios kai kurios švietimo ministro socialdemokrato Vinco ýepinskio kalbos), vykdơ Ƴnirtingą
antivyriausybinĊ propagandą ir beveik atvirai ragino žmones neklausyti „bedieviǐ“ valdžios.
Tokiomis aplinkybơmis 1926 m. rudenƳ Lietuvoje subrendo valstybinis perversmas, kurƳ gruodžio 17osios naktƳ Ƴvykdơ grupơ Kauno Ƴgulos karininkǐ, už kuriǐ nugarǐ stovơjo krikšþioniǐ demokratǐ ir
tautininkǐ partijos 74 .
Jau pirmąją perversmo dieną generolas Povilas Plechaviþius, sąmokslininkǐ paskirtas
diktatoriumi, kariuomenơs vardu pasiǌlơ A. Smetonai „pasiaukoti Tơvynơs labui“ ir tapti Tautos
Vadu. Pastarasis „sutiko priimti uždedamą man šią svarbią naštą ir pasiơmĊs Valstybơs Vado
pareigas, eiti jas tol, kol pati tauta, teisơtu keliu pašaukta, išves kraštą iš susidariusios padơties“ 75 .
Taþiau teisininkas ir Ƴžvalgus politikas A. Smetona siekơ legitimizuoti naująją valdžią. Tuo tarpu
kairiǐjǐ viršǌnơ buvo visiškai pasimetusi. Spaudžiama ir šantažuojama perversmininkǐ, siekdama
išvengti lietuviǐ kraujo praliejimo ir galimo lenkǐ armijos žygio Ƴ Kauną 76 , ji padơjo sudaryti
perversmui teisơtumo regimybĊ. Prezidentas K. Grinius priơmơ M. Sleževiþiaus Kabineto
atsistatydinimą, naująją VyriausybĊ pavedơ sudaryti A. Smetonos bendražygiui A. Voldemarui, o po
to ir pats atsistatydino. Gruodžio 19 d. Seimas, daugiausia krikšþioniǐ demokratǐ balsais
(liaudininkai ir socialdemokratai posơdyje nedalyvavo), išrinko A. Smetoną Lietuvos Respublikos
Prezidentu. Naujasis valstybơs vadovas prisiekơ saugoti Konstituciją ir Ƴstatymus, taþiau Seimo,
svarbiausios demokratinơs santvarkos institucijos, likimas jau buvo nusprĊstas; kitaip nebuvo
prasmơs daryti perversmą. Vienas tautininkǐ ideologǐ Valentinas Gustainis gruodžio 30 d. viešai
pareiškơ, kad reikia paleisti Seimą, nes jo opozicija trukdysianti iš tautininkǐ ir krikšþioniǐ demokratǐ
sudarytai Vyriausybei tvarkyti krašto reikalus 77 . Pretekstas paleisti Seimą buvo 1927 m. balandžio
12 d. valstieþiǐ liaudininkǐ, socialdemokratǐ bei tautiniǐ mažumǐ atstovǐ balsais pareikštas
nepasitikơjimas A. Voldemaro Kabinetui, kad be Seimo sutikimo buvo suimtas antivyriausybinƳ
perversmą rengĊs liaudininkǐ frakcijos narys Juozas Pajaujis. Tą paþią dieną Prezidentas,
remdamasis Konstitucijos 52 str., paleido Seimą, taþiau jis neƳvykdơ tos paþios Konstitucijos
reikalavimo, kad per 60 dienǐ bǌtǐ išrinktas naujas Seimas. Neskelbdamas rinkimǐ Ƴ Seimą,
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A. Smetona ir formaliai sulaužơ Konstituciją. M. Romeris 1927 m. balandžio 12-ąją laiko antruoju
perversmu, pirmojo, 1926 m. gruodžio 17 d., perversmo tąsa 78 . Šiaip ar taip, svarbiausioji data,
griaunant Lietuvoje parlamentinĊ santvarką, buvo gruodžio 17-oji. Be jos nebǌtǐ ir balandžio 12osios.

4. 1936 m. Seimas
1926 m. gruodžio 17-oji – svarbiausioji riba I Lietuvos Respublikos vidaus gyvenime, užbaigusi
demokratinơs raidos ir pradơjusi autoritarinio režimo laikotarpƳ. Trylika su puse metǐ trukĊs
A. Smetonos valdymas – nuosaiki („aksominơ“) diktatǌra, kurios atramos buvo karininkija, politinơ
policija, tautininkǐ partija su jos Ƴtakoje buvusiomis visuomeninơmis organizacijomis (šauliai,
jaunalietuviai, skautai, J. Basanaviþiaus mokytojǐ sąjunga bei kt.), biurokratinis valdžios aparatas 79 .
Svarbiausieji režimo Ƴforminimo etapai – karo padơties, o tuo paþiu ir karo komendantǐ valdžios, jau
pirmąją perversmo dieną grąžinimas, Seimo paleidimas, 1928 m. Konstitucijos paskelbimas,
savivaldybiǐ pertvarkymas, opoziciniǐ partijǐ (nuo 1927 m. pavasario prie jǐ prisijungơ ir tautininkǐ
apgauta, iš valdžios išstumta LKDP) suvaržymas, o po to ir uždraudimas, cenzǌros sugriežtinimas
ir, galiausiai, kaip režimo apvainikavimas – 1938 m. Konstitucija.
Demokratinơ 1922 m. Konstitucija buvo pasmerkta jau pirmosiomis savaitơmis po perversmo. Ją
„politiškai prietaringi žmonơs nori laikyti nelieþiamu stabu“, taþiau gruodžio 17-osios „karžygiams
(…) dabartinơs konstitucijos tabu nơra privalomas“, – 1927 m. pradžioje pareiškơ minơtasis
V. Gustainis 80 . Pagal 1922 m. Konstituciją keisti PagrindinƳ valstybơs Ƴstatymą buvo galima tik
Seime, gavus 3/5 jo nariǐ pritarimą (103 str.). A. Smetona ir A. Voldemaras iš pradžiǐ galvojo tai
daryti gyventojǐ referendumu, taþiau, susipykĊ su krikšþionimis demokratais, šios minties atsisakơ ir
naujoji Konstitucija 1928 m. gegužơs 15 d. buvo paskelbta Respublikos Prezidento dekretu 81 .
1928 m. Konstitucija labai išplơtơ Prezidento galias, taþiau paliko, kaip Ƴstatymǐ leidimo instituciją,
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu proporcine sistema renkamą Seimą (25 ir 29 str.).
Taþiau dauguma su Seimo rinkimais bei jo veikla susijusiǐ klausimǐ (tautos atstovǐ skaiþiaus,
rinkimǐ bǌdo ir tvarkos, išleistǐ Ƴstatymǐ skelbimo tvarkos nustatymas) buvo palikta atskiram
Ƴstatymui, tai yra Prezidento kompetencijai (24, 25, 29 str.).
Autoritarinio režimo „piramidĊ“ buvo pradơta statyti nuo vietos valdžios Ƴstaigǐ pertvarkymo, kone
suvalstybinimo. Naujaisiais 1929 ir 1931 m. savivaldybiǐ Ƴstatymais 82 Ƴvedus turto cenzą (rinkimǐ
teisơ buvo palikta tik nekilnojamojo turto savininkams ir valstybơs bei savivaldybiǐ tarnautojams),
valsþiǐ, apskriþiǐ ir miestǐ tarybas galơjo rinkti tik maždaug 30 proc. suaugusiǐ (nuo 24 metǐ) šalies
gyventojǐ. Vidaus reikalǐ ministerijos (VRM) skiriami apskriþiǐ viršininkai tvirtino kaimǐ seniǌnus ir
valsþiǐ viršaiþius, galơjo „už netinkamą pareigǐ ơjimą“ juos atleisti, užprotestuoti (o VRM –
panaikinti) bet kurƳ valsþiǐ, apskriþiǐ, miestǐ tarybǐ nutarimą. Vidaus reikalǐ ministras galơjo bet
kada paleisti valsþiǐ, o Ministrǐ kabinetas – apskriþiǐ tarybas. Manipuliuojant rinkimais, apie
80 proc. vietiniǐ tarybǐ nariǐ buvo „tautininkǐ ir nepartiniǐ (klusniai vykdanþiǐ valdžios nurodymus)
bloko“ nariai 83 . Visiškai patikimoms valsþiǐ, apskriþiǐ ir miestǐ taryboms buvo patikơtos itin svarbios
valstybinio gyvenimo funkcijos: rinkti ypatinguosius tautos atstovus (Prezidento rinkikus) ir kelti
kandidatus Ƴ Seimą.
Iki perversmo bǌdamas opozicijoje, A. Smetona ne kartą kalbơjo ir rašơ apie „visos tautos“, o ne
Seimo renkamą Valstybơs vadovą. Apie viso krašto renkamą Prezidentą A. Smetona kalbơjo ir
1927 m. paleisdamas Seimą 84 , taþiau, užuot surengus demokratiškus rinkimus, buvo suvaidinta
komedija. Pagal 1928 m. Konstituciją „Respublikos Prezidentas renkamas ypatingǐ tautos atstovǐ
7-iems metams. Rinkimǐ bǌdą ir tvarką nustato Ƴstatymas“ (43 str.). 1931 m. lapkriþio 25 d.
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A. Smetona paskelbơ šalies Prezidento rinkimǐ Ƴstatymą : valsþiǐ, apskriþiǐ ir miestǐ tarybos
renka ypatinguosius tautos atstovus (vieną nuo 20 tǌkst. gyventojǐ), o šie – Prezidentą; kandidatą
gali iškelti ne mažesnơ kaip 20 atstovǐ grupơ (paskutinis saugiklis). Rinkimai buvo vykdomi
žaibiškai, kad mažiau galơtǐ triukšmauti opozicija. Gruodžio 11 d. susirinkĊ Kaune 116 ypatingǐjǐ
tautos atstovǐ (107 bloko nariai, 2 krikšþionys demokratai, 5 Klaipơdos krašto vokieþiai, 1 žydas ir 1
rusas) vienbalsiai išrinko Respublikos Prezidentu vienintelƳ kandidatą A. Smetoną. Prezidento
„rinkimai“ buvo pakartoti po 7-eriǐ metǐ (1938 m. lapkriþio 14 d.) 86 .
1928 m. Konstitucijos 28 str. skelbơ, kad „išơjus laikui, kuriam Seimas buvo rinktas arba jƳ
paleidus, naujojo Seimo rinkimai turi Ƴvykti ne vơliau kaip per šešis mơnesius“, taþiau „šis pusơs
metǐ laikotarpis netaikomas pirmajam Seimui rinkti“. Ir tai leido A. Smetonai atidơti parlamento
rinkimus neapibrơžtai ateiþiai, taþiau apskritai Lietuvos Prezidentas neatmetơ Seimo sušaukimo
galimybơs. 1931 m. vasarą jis žadơjo: „Seimas atgis, Seimas bus Lietuvoje, kada jam bus paruošta
dirva“ 87 . Seimo rinkimus pagreitino 1935 m. ǌkininkǐ streikas, kurio vienas reikalavimǐ buvo
sušaukti tautos atstovybĊ 88 . 1935 m. gruodƳ LTS suvažiavime Prezidentas užsiminơ, jog „sušaukti
tautos atstovybĊ nori ir vyriausybơ, nes ji mažiau bǌtǐ atsakinga už krašto likimą“ 89 . 1936 m. „dirva“
tautos atstovybei, matyt, jau buvo paruošta: savivaldybơs subiurokratintos, opozicinơs partijos
paleistos (1936 m. vasarƳ, tai yra Seimo rinkimǐ išvakarơse), spauda „pažabota“ 90 . Gegužơs 9 d.
Prezidentas paskelbơ Seimo rinkimǐ Ƴstatymą 91 , pagal kurƳ išimtinĊ kandidatǐ Ƴ tautos atstovybĊ
kơlimo teisĊ turơjo apskriþiǐ ir miestǐ tarybos (30 str.). Tuo buvo paneigta 1928 m. Konstitucija,
skelbusi visuotinius, lygius ir tiesioginius rinkimus. Tautos atstovai buvo renkami 8 apygardose
(Kauno, Alytaus, Marijampolơs, Ukmergơs, Panevơžio, Šiauliǐ, Telšiǐ ir Klaipơdos), po vieną nuo
50 tǌkst. gyventojǐ (4 str.). Kiekvienos apskrities taryba siǌlơ tiek kandidatǐ, kiek galơjo bǌti išrinkta
apygardoje Seimo nariǐ (29–31 str.). Kadangi rinkiminĊ apygardą sudarơ 3 apskritys, tai iš viso
buvo iškelti 144 kandidatai 92 , kuriǐ tik 49 tapo Seimo nariais. Todơl balsuotojai turơjo pasirinkimo
regimybĊ, bet ne galimybĊ, nes visi kandidatai buvo tautininkai.
1936 m. Seimo rinkimǐ Ƴstatymas prailgino amžiaus cenzą: rinkơjǐ – nuo 24, o tautos atstovǐ –
nuo 30 metǐ (1 ir 2 str.). Apygardǐ rinkimǐ komisijos privalơjo ne vơliau kaip 5 dienos prieš
balsavimą paskelbti iškeltǐ kandidatǐ sąrašus (54 str.). Jie buvo paskelbti birželio 3 d. „Vyriausybơs
žiniose“, o rinkimai vyko birželio 9–10 d. Tokiais „glaustais“ terminais valdžia siekơ, kad mažiau
triukšmautǐ opozicija. Rinkimams vadovavo vienintelơ likusi legali prezidentinơ tautininkǐ partija. Ʋ
rinkiminĊ propagandą LTS Ƴtraukơ tarnautojus, ypaþ kaimǐ seniǌnus, mokytojus. „Balsuoti yra
kiekvieno rinkiko pareiga“, – skelbơ 59 Ʋstatymo straipsnis. Gyventojams buvo diegiama mintis, jog
rinkimuose nedalyvausią tiktai tautos priešai 93 .
Opozicija reikalavo sušaukti tautos atstovybĊ dar nuo 1927 m., taþiau 1936 m. rinkimus, kaip
nedemokratiškus, boikotavo. Buvusiǐjǐ Prezidentǐ A. Stulginskio ir K. Griniaus memorandume
A. Smetonai buvo sakoma, jog birželio 9–10 d. išrinktas Seimas neišreiškiąs gyventojǐ valios ir
neturơsiąs autoriteto. Todơl reikia panaikinti karo padơtƳ, paleisti politinius kalinius, atkurti spaudos
laisvĊ ir skelbti naujus rinkimus, kuriuose galơtǐ pasireikšti platieji gyventojǐ sluoksniai 94 .
Protestuodami prieš nedemokratiškus Seimo rinkimus, juos boikotuodami ir nenorơdami savo
spaudoje skelbti privalomǐjǐ valdžios parengtǐ straipsniǐ, raginanþiǐ gyventojus dalyvauti
rinkimuose, krikšþionys demokratai bei valstieþiai liaudininkai nuo birželio pradžios sustabdơ savo
laikrašþiǐ („Ryto“, „Mǌsǐ laikrašþio“, „Lietuvos žiniǐ“, „Jaunimo“) leidimą.
Oficialiais (Eltos) duomenimis, rinkimuose dalyvavo 68,3 proc. rinkơjǐ 95 . Matyt, valdžiai birželio 9–
10 d. sukviesti rinkơjus prie balsadơžiǐ padơjo ir pasǐ antspaudavimas 96 . Dalis rinkơjǐ Ƴ vokus, vietoj
biuleteniǐ, dơjo laikrašþiǐ iškarpas. Kaune buvo paleistas gandas, jog pirmąją vietą gavĊs
populiarus „Lietuvos aido“ „herojus“ pensininkas Melchioras Putelơ. Iš 49 Seimo deputatǐ 43 buvo
LTS nariai, kiti – „neregistruoti tautininkai“ 97 . Tarp išrinktǐjǐ buvo ir vidaus reikalǐ ministras Julius
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ýaplikas, tik prieš kelis mơnesius Šakiǐ ǌkininkams sakĊs, kad kol jis ministras – Seimo rinkimǐ
nebǌsią.
Seimo galios ir svarbiausios jo darbo nuostatos buvo Ƴtvirtintos 1938 m. Konstitucijoje 98 . Seimo
darbo laiką ji apribojo 5½ mơnesio (pavasario sesija nuo vasario 15 iki balandžio 15 d., rudens –
nuo rugsơjo 15 iki gruodžio 31 d.). Prezidentas galơjo sušaukti nepaprastąją sesiją, nustatydamas
jos darbǐ tvarką, o Seimas tokią iniciatyvą turơjo tik reikalaujant 3/5 jo nariǐ. Ir paprastąją, ir
nepaprastąją sesiją Prezidentas galơjo bet kuriuo metu nutraukti (88 str.), kaip ir paleisti Seimą, net
nenurodydamas jo paleidimo priežasþiǐ (81 str.). Seimo galimybơs kontroliuoti Prezidentui
atsakingą Ministrǐ Tarybą buvo menkos (120–122 str.).
1938 m. Konstitucija mažai ką paliko iš Seimo nario nelieþiamybơs. 94-asis straipsnis varžơ
tautos atstovǐ suơmimą tik sesijos metu, o tarp sesijǐ jie jokio imuniteto neturơjo.
1938 m. Konstitucijoje Ƴstatymǐ leidyba išimta iš Seimo skyriaus ir sudơta Ƴ atskirą skyriǐ,
pavadintą „Ʋstatymai“. Ir tai visiškai dơsninga, nes Konstitucija iš esmơs nesuteikơ Seimui Ƴstatymǐ
leidybos teisơs. Jos 107 straipsnyje sakoma, kad Seimas svarsto ir priima Ƴstatymǐ projektus,
kuriuos siǌlo Ministrǐ Taryba arba ne mažiau kaip ketvirtadalis Seimo nariǐ. Seimo priimtas Ƴstatymo
projektas virsdavo Ƴstatymu tik jƳ patvirtinus Prezidentui (108 str.). Tuo tarpu tarp Seimo sesijǐ
Prezidento leidžiamiems Ƴstatymams nebuvo reikalingas Seimo patvirtinimas (110 str.).
1931 m. A. Smetona kalbơjo, jog bǌsimasis Seimas „turơs bǌti taip šaukiamas, kad jis nesibartǐ,
kad darbą dirbtǐ, kad jis drauge su vyriausybe Ƴstatymus leistǐ“ 99 . 91 proc. IV Seimo priimtǐ
Ƴstatymǐ buvo parengusios vyriausybinơs Ƴstaigos (daugiausia – 1928 m. Ƴsteigta Valstybơs Taryba,
kurios narius skyrơ Prezidentas), o tik 9 proc. – Seimo nariai, taþiau ir tie patys buvo iš anksto
„suderinti“ su Vyriausybe 100 . Nebuvo tautininkiškajame Seime ir „barniǐ“, nes jame posơdžiavo
vienminþiai, antra vertus, nebuvo ir laiko. 1936–1937 m. Ƴvyko 63 Seimo posơdžiai, trukĊ 111 val.,
tai yra mažiau kaip po 2 valandas kiekvienas 101 . Prezidentinơs komisijos parengtą 1938 m.
Konstituciją Seimas patvirtino be debatǐ ir vienu balsu. Egzistencinius 4-ojo dešimtmeþio pabaigos
Lietuvos valstybei klausimus – 1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatumą, 1939 m. kovo 20 d.
Vokietijos reikalavimą perduoti jai Klaipơdos kraštą, tǐ paþiǐ metǐ rudens Savitarpio pagalbos su
SSRS sutartƳ, numaþiusią Raudonosios armijos Ƴgulǐ Ƴkurdinimą Lietuvoje, pagaliau 1940 m. birželio
15-osios Sovietǐ ultimatumą – svarstơ ne Seimas, o siauras A. Smetonos aplinkos žmoniǐ ratas.
Lietuvos valstybơs atkǌrimas XX a. pradžioje vyko kartu su parlamentinơs santvarkos joje
Ƴsigalơjimu. Panaikinus demokratiją, nebelikus autentiško Seimo, buvo pristabdyta, ar net visai
nutraukta pilietinơ visuomenơs branda, sustiprơjo pavojus tautos valstybingumui. Vienas 1926 m.
perversmo vadǐ skelbtǐ tikslǐ – konsoliduoti tautą, kurios vienybĊ esą ardžiusios politinơs partijos.
Taþiau 4-ajame dešimtmetyje visuomenơ buvo susipriešinusi kaip niekada, ir kai atơjo 1940-ieji
metai, ne vienas, pasak istoriko Vinco Trumpos, galvojo: kažin, kas baisiau – svetima okupacija, ar
sava, iki kaulǐ smegenǐ Ƴkyrơjusi, diktatǌra. 1919 m. pradžioje M. Sleževiþiaus Vyriausybơ, turơjusi
savo dispozicijoje kelis šimtus kareiviǐ, pareiškơ protestą Sovietǐ Rusijai dơl jos Raudonosios
armijos Ƴsiveržimo. 1923 m. sausƳ, kai dešiniosios ir kairiosios politinơs jơgos niekaip negalơjo rasti
Seime ir už jo sienǐ bendros kalbos („barơsi“ ir net riejosi, anot A. Smetonos), Lietuva atsiơmơ
Klaipơdos kraštą. O štai 1940 m. birželƳ Lietuvos vadovai ne tik kad besąlygiškai kapituliavo, bet ir
talkino Maskvai sudarant sovietinei okupacijai teisơtumo regimybĊ 102 . Matyt, teisus poetas ir
mąstytojas Jonas Aistis, jog demokratija tuomet bǌtǐ pasirinkusi suomiǐ kelią.
Išvados
1. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje lietuviǐ veikơjai ir pradơjusios kurtis politinơs partijos beveik
vienu metu su Lietuvos valstybơs atkǌrimo siekiu iškơlơ ir parlamentinơs santvarkos joje idơją.

13
2. Lietuviškojo parlamentarizmo ištakos siekia 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje ƳvykusƳ Lietuviǐ
suvažiavimą, ƳơjusƳ Ƴ istoriją Didžiojo Vilniaus Seimo vardu.
3. 1920 m. balandžio 14–15 d. visuotinu, tiesioginiu, lygiu ir slaptu balsavimu pagal proporcinĊ
sistemą išrinktas Steigiamasis Seimas – pirmoji demokratinơ atstovaujanþioji institucija naujǐjǐ laikǐ
Lietuvos istorijoje. Pakartotinai deklaruodamas šalies nepriklausomybĊ, priơmĊs valstybơs
Konstituciją, žemơs reformos, nacionalinơs valiutos Ƴvedimo, universiteto steigimo bei kitus
Ƴstatymus, Steigiamasis Seimas paklojo politinius, ekonominius ir kultǌrinius Lietuvos Respublikos
pamatus.
4. ParlamentinƳ šalies valdymą pratĊsơ I, II ir III Seimai (1922 m. spalis – 1927 m. balandis).
Taþiau 1926 m. gruodžio 17-osios valstybinis perversmas, kurio tąsa buvo Seimo paleidimas
1927 m. balandžio 12 d., užbaigơ demokratinio ir pradơjo diktatoriaus galios turơjusio Prezidento
A. Smetonos autoritarinio valdymo laikotarpƳ (1927–1940 m.).
5. 1936 m. nedemokratiškai išrinktas ir menkas galias turơjĊs Seimas tebuvo tautos atstovybơs
fikcija.
PARTINƠ SEIMO SUDƠTIS 1920–1927 m.
Partija

Steig. Seimas
Skaiþiu
%

I Seimas
Skaiþius

%

II Seimas
skaiþius

%

III Seimas
skaiþius

%

317,3

46,5

337,9

41,6

394,5

43,8

321,2

31,5

59

52,7

38

48,7

40

51,3

30

35,3

155,6

22,8

145,2

17,9

161,2

17,9

225,8

22,3

29

25,9

19

24,4

16

20,5

22

25,9

87,1
14

12,8
12,5

84,6
11

10,4
14,1

101,8
8

11,3
10,3

173,3
15

17,0
17,7

11,9

1,7

23,6

2,9

18,6

2,0

43,8

4,3

s
LKDP[I]
Surink
o balsǐ,
tǌkst.
Gavo
vietǐ
LVLS[II]
Surink
o balsǐ,
tǌkst.
Gavo
vietǐ
LSDP
Surink
o balsǐ,
tǌkst.
gavo
vietǐ
LTS[III]
Surink

14
o balsǐ,
tǌkst.

-

-

-

-

-

-

3

3,5

-

-

52,0

6,4

34,4

3,8

22,5

2,2

-

-

5

6,4

-

-

-

-

110,4

16,2

168,4

20,7

190,8

21,2

230,7

22,7

10

8,9

5

6,4

14

17,9

15

17,6

682,3

100,

811,7

100,0

901,3

100,0

1017,3

100,0

100,

78

100,0

78

100,0

85

100,0

gavo
vietǐ
LKP[IV]
Surink
o balsǐ,
tǌkst.
gavo
vietǐ
Kitos[V]
Surink
o balsǐ,
tǌkst.
gavo
vietǐ
Iš viso
Balsǐ
tǌkst.

0
112

Vietǐ

0

[I]

Kartu su Lietuvos ǌkininkǐ sąjunga ir Lietuvos darbo federacija.

[II]

Iki 1922 m. rudens Lietuvos socialistǐ liaudininkǐ demokratǐ partija kartu su Lietuvos valstieþiǐ sąjunga.

[III]

Iki 1924 m. Tautos pažangos partija kartu su Ekonomine bei politine Lietuvos žemdirbiǐ sąjunga.

[IV]

Darbininkǐ kuopos, Darbininkǐ ir vargingǐjǐ valstieþiǐ, Darbininkǐ ir kaimo biednuomenơs vardais iškelti komunistǐ
partijos kandidatǐ sąrašai.
[V]

Daugiausia tautiniǐ mažumǐ – žydǐ, lenkǐ, vokieþiǐ, rusǐ partijos bei organizacijos.

Lentelơ sudaryta remiantis: Lietuvos statistikos metraštis. 1924–1926, t. 1, p. 5, 72–73.
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