
1
ISTORIKAS LIUDAS TRUSKA APIE TARPUKARIO LIETUVOS 

POLITIN  SISTEM  
 
Parlamentarizmo I Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.) bruožai 
 

vadas 
Moderniojo parlamentarizmo Lietuvoje istorija labai neilga. Jeigu neskai iuotume fiktyvaus 1936 m. 
Seimo ir Lietuvos TSR Aukš iausiosios Tarybos, tai parlament , kaip tautos atstovyb , tur jome 
tiktai 1920–1926 m. (šiuo atžvilgiu atsiliekame net nuo Latvijos ir Estijos, kuriose parlamentin  
santvarka išliko iki 1934 m.) ir nuo 1990 met . Ta iau literat ros apie nauj j  laik  Lietuvos Seim  
s rašas n ra trumpas. Apie 1905 m. Did j  Vilniaus Seim , kuriame reikia ieškoti lietuviškojo 
parlamentarizmo ištak , darb  paskelb  Egidijus Motieka1. Apie j , taip pat apie lietuvišk j  
gubernij  atstovus 1906–1917 m. veikusioje Valstybin je Rusijos D moje raš  Pranas ep nas2, 
Regina Laukaityt 3, Darius Stali nas4, Rimantas Miknys,5 Aldona Gaigalait 6. Vanda Daugirdait -
Sruogien  išeivijoje išleido monografij  apie 1920–1922 m. Steigiam j  Seim 7. Atmetus 
sovietme io frazeologij , vertingas darbas apie politini  partij  varžybas d l viet  1920–1926 m. 
Seimuose yra Sigut s Noreikien s straipsni  ciklas8. Vis  I Lietuvos Respublikos Seim  darb  
trumpai apžvelg  Mindaugas Maksimaitis9. Apie 1936 m. Seimo rinkimus yra raš s ši  eilu i  
autorius10. Lietuviškojo parlamentarizmo tematika taip pat turime kompiliacinio-populiarinamojo 
pob džio darb  ir darbeli 11. 

Pranešimo tikslas – atskleisti moderniojo parlamentarizmo Lietuvoje ištakas, apžvelgti 
lietuviškojo Seimo raid , išskirti jo etapus ir išryškinti svarbiausiuosius bruožus I Lietuvos 
Respublikos metais (1918–1940). Pranešimas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos statymais 
bei kitais juridiniais aktais, statistini  duomen  rinkiniais, periodine ano meto spauda, min t j  
autori  darbais, apskritai istorine literat ra, o iš dalies – ir Seim  stenogramomis. 

Tyrimo metodai: analitinis-aprašomasis.  

D stymas 

1. Parlamentarizmo Lietuvoje ištakos 
 

Krašto ateities vizija – bet kurios atgimstan ios tautos politinio brandumo požymis. XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje lietuvi  veik jai beveik vienu metu išk l  dvi fundamentalias id jas – 
Lietuvos valstyb s etnin se ribose su sostine Vilniuje (kiek v liau – ir su Klaip dos uostu) ir 
parlamentin s santvarkos joje. 

1887 m. buv s „Aušros“ redaktorius Jonas Šli pas JAV išleistoje broši roje „Litwini i polacy“ 
tvirtino, jog „Lietuva nori b ti politiškai nepriklausoma“12. „Taip, visa lietuvi  šviesuomen  sutaria, 
jog lietuvi  idealas turi b ti savystov  Lietuva“, – iš Bulgarijos jam pritar  Jonas Basanavi ius13. 
„Lietuva pati save valdys, išsilaisvinusi nuo svetimo jungo“, – 1896 m. buvo rašoma Vinco Kudirkos 
redaguotame „Varpe“14. 

Valstybingumo ir parlamentarizmo siekius aptinkame vis  nuo XIX a. pabaigos prad jusi  kurtis 
lietuvi  politini  partij  programose. 1896 m. steigta Lietuvos socialdemokrat  partija (LSDP) 
numat  Lietuvai federacin s respublikos subjekto ateit , taip pat „asmenin  visuotin  slapt  balsavim  
prie visoki  rinkim ; proporcin  rinkim  sistem “15. 1902 m. varpinink  kurtos Lietuvos demokrat  
partijos (LDP) galutinis tikslas – „laisva ir nepriklausanti kitoms valdžioms ir tautoms Lietuva“, o 
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artimesnis siekis – „Lietuvos savivaldyb  arba autonomija [Rusijos sud tyje] su vis  luom  seimu, 
kuris spr st  apie ekonominius ir kult rinius šalies reikalus“16. Autonomijos Lietuvai su 
demokratiškai išrinktu Seimu Vilniuje reikalavimas buvo rašytas ir  1905 m. parengt  krikš ioni  
demokrat  programos projekt 17. 1905 m. pabaigoje susik rusiai LDP ideologiškai artima Lietuvos 
valstie i  s junga taip sivaizdavo krašto ateit : „Mes, Lietuvos valstie iai, tvirtai tikime, jog tik tada 
gal sime žmoniškai gyventi, kada mes patys valdysim s, kada valdži  sau rinksime, kada vis  
m s  krašt  – Lietuv  valdys Seimas Vilniuje. Pasiuntinius Vilniaus Seiman gal s rinkti visi suaug  
Lietuvos gyventojai, kiekvienas gal s tiesiai ir slaptai paduoti savo bals  už t , kur  jis nor s rinkti, 
nes jeigu rinkimai Vilniaus Seiman b t  ne d l vis  lyg s, jeigu rinks ne tiesiog ir ne slaptai, tai tenai 
m s  užtarytoj  nebus ir m s  išrinktoji valdžia skriaus mus, kaip kad skriaudžia šiandien rus  
valdžia“18. Pastaroji fraz  siejasi su 1901 m. pasirodžiusiu didžiojo demokrato Povilo Višinskio 
programinio pob džio straipsniu „Credo“, kuriame sakoma, kad lietuviams reikia nusimesti ne tik 
svetim , bet ir sav j  despot  jung .19 

Realaus lietuviškojo parlamentarizmo ištak  reikia ieškoti 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje 
vykusiame lietuvi  suvažiavime, jusiame  istorij  Didžiojo Vilniaus Seimo vardu. 

1905 m. saus  Rusijoje kilusi demokratin  revoliucija greitai pasiek  ir Lietuv . Prasid jo mitingai, 
kuriuose, be kit , buvo keliami Seimo Peterburge ir Vilniuje reikalavimai20. Demokratinio Seimo 
Vilniuje id j  populiarino gaus s socialdemokrat  atsišaukimai. Rugpj io 19 d. caras Nikolajus II 
pažad jo sušaukti patariam j  D m , o spalio 30 d. manifestu pažad jo b simajai D mai statym  
leidimo gali . Tokiomis aplinkyb mis „Vilniaus žini “, pirmojo legalaus lietuviškojo laikraš io 
redakcijoje subrendo mintis šaukti lietuvi  tautos atstov  pasitarim  aptarti aktualius klausimus, taip 
pat Rusijos D mos bei b simojo Vilniaus Seimo reikalus. „Visuotinio suvažiavimo“ id jai pritar  
visos politin s lietuvi  j gos21. 1905 m. lapkri io 11 d. iš politini  partij  atstov  sudaryto 
organizacinio komiteto paskelbtas „Atsišaukimas  lietuvi  taut “ kviet  „Lietuvos sostapil n, Vilniun, 
lietuvius susirinkti iš kiekvieno vals iaus ar parapijos nors po vien  žmog , kaip ir visus tuos, kurie 
prie lietuvyst s prisipaž sta, neskiriant lyties, luom  ir politini  pažvalg “22. 

Atstov  rinkim  nuostat  nebuvo, tod l valstie iai, tuomet sudar  per 90 proc. vis  lietuvi , rinko 
kaip išman . Kai kur buvo renkami atskir  socialini  sluoksni  – bežemi , mažažemi , pasiturin i  

kinink , ta iau dažniausiai – bendri vals i  ar parapij  atstovai23. Iš vien  vals i   suvažiavim  
atvyko po kelis atstovus, iš kit  – n  vieno. Daugelyje vals i  atstovai nebuvo renkami, o  Vilni  
vyko savo iniciatyva tautiškai s moningesni ir aktyvesni asmenys24. Inteligentai, kuri  tuomet tebuvo 
saujel , gal jo dalyvauti visi, kas nor jo. Itin aktyviai suvažiavime reišk si Suvalkijos, šviesiausio 
Lietuvos krašto, tautinio atgimimo židinio, atstovai. Ginkluoti šios gubernijos valstie iai suvažiavimo 
dienomis jo tvarkdari  pareigas25. 

Tikrov  pranoko visus suvažiavimo reng j  l kes ius. Vilniaus Seimo dalyvis ir vienas jo 
sekretori  Juozas Gabrys-Paršaitis prisimena: „Gruodžio 3 d., suvažiavimo išvakar se, mini  minios 
iš vis  Lietuvos krašt  telk si Vilniun (…) Lietuvi  inteligentija vyko ne vien iš Lietuvos, bet ir iš visos 
Rusijos: Petrapilio, Maskvos, Rygos, Kijevo, Varšuvos, Revelio, Odesos (…). Atvyko kaimie iai – 
vals i  delegatai iš Suvalkijos, Kaunijos, Žemaitijos, Vilnijos, Gardino, Minsko gubernij . Atvyko 
Rytpr si  delegatas iš Tilž s J. Vanagaitis. Iš viso 2 000 su viršum Lietuvos s n  ir dukter 26. Apie 
Vilniaus Seimo dalyvi  gaus  galima spr sti palygin  j  su maždaug tuo pa iu metu Maskvoje 
vykusiu Rusijos valstie i  s jungos suvažiavimu,  kur  susirinko 145 atstovai27. 

Gruodžio 4–5 d. didžiojoje Vilniaus miesto sal je (dabar – Filharmonija) vykusio „lietuvi  Seimo“ 
medžiaga neišliko28, tod l apie jo darb  galima spr sti tik iš „Vilniaus žiniose“ paskelbto lakoniško 
aprašymo29 ir kai kuri  dalyvi  atsiminim . „Prasid jo kalbos, neužbaigiamos, neišsemiamos, – 
prisimena J. Gabrys. – Vieni kalb jo lietuvi , kiti gud , treti lenk  kalba. Lietuviai reikalavo 
autonomijos etnografinei Lietuvai su seimu Vilniuje. Gudai iš Gardino gubernijos ir pakraš i  Minsko 



3
gubernijos praš  j  neatskirti nuo Lietuvos, su kuria jie susigyveno nuo amži  ir nuo kurios nenor  
skirtis. Lietuvos lenkai patar  mums kurti autonomin  Lietuv  6 gubernij  ribose (maždaug 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštyst s teritorijoje – L. T.), kur, žinoma, jie nor jo b ti šeimininkais“30. 

Svarbiausiasis suvažiavimo nutarimas – „reikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, išrinktu 
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tik jimo. Toji autonomiškoji 
Lietuva turi b ti sud ta iš dabartin s etnografiškosios Lietuvos, kaipo branduolio, ir t  pakraš i , 
kurie d lei ekonomišk , kult rišk , tautišk  arba kit  priežas i  traukia prie to branduolio ir kuri  
gyventojai priklausyti prie jo panor s“31. Ta iau Vilniaus Seimo rezoliucijose neatsispind jo žem s 
klausimas, nors valstie iams, sudariusiems suvažiavimo dalyvi  daugum , jis labiausiai r p jo32. 
Socialdemokrat  ir suvažiavimo dienomis susik rusios Lietuvos valstie i  s jungos vadovai 
valstie iams aiškino, jog kai susirinks Vilniuje tikrasis Lietuvos Seimas, tai jis statym  keliu 
nusavinsi s dvarus bei miškus ir išdalysi s juos valstie iams33. 

Suvažiavimo delegatas „Balanos gadyn s“ autorius Mikalojus Katkus prisimena: „Važiavome 
namo pakelta dvasia, sutvirt jusia tautiška s mone. Dabar m s  kraštas ne tik Kauno, Vilniaus ir 
Suvalk  gubernijos (  suvažiavimo rezoliucijas rašytas reikalavimas, kad „Lenkijos karalystei“ 
priklausiusi Suvalk  gubernija b t  sujungta su „autonomiška Lietuva“ – aut. pastaba), bet ir 
Lietuva: mes t  pareišk me rusams savo sostin j Vilniuje“34. Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai 
galutinai perbrauk  su Lenkija surištos Didžiosios Lietuvos Kunigaikštyst s atk rimo id j  ir išk l  
etnin s Lietuvos valstyb s su Seimu Vilniuje suk rimo uždavin . 

Nepavykus revoliucijai ir Lietuvai likus be autonomijos bei Seimo, parlamentin s veiklos g dži  
lietuviai s m si Valstybin je Rusijos D moje – ribot  teisi  atstovaujan ioje statym  leidžiamojoje 
institucijoje (1906 04 – 1906 07 – pirmoji, 1907 01 – 1907 06 – antroji, 1907 11 – 1912 06 – tre ioji, 
1912 11 – 1917 11 – ketvirtoji). D mos vaidmuo valstybiniame gyvenime, ypa  nuo 1907 m. birželio 
3 d. statymo, kuriuo caras pakeit  rinkim  tvark  ir susiaurino jos teises, nebuvo didelis. D mos 
atstovai buvo renkami neproporcingai, netiesiogiai (antai valstie iai išrinkdavo vals iaus galiotinius, 
šie – apskri i  galiotinius, o tik pastarieji – atstovus  D m ) ir kurijose: dvarinink , miestie i , 
valstie i  (nesant stambi  pramon s moni , lietuviškosiose gubernijose nebuvo darbinink  kurijos). 
Renkant III ir IV D m , vienam rink j  galiotiniui išrinkti reik jo 230 dvarinink , 1 000 – miestie i , 
60 000 – valstie i  ir net 125 000 – darbinink  bals 35. D l tuometin s Lietuvos gyventoj  tautin s 
sud ties ypatum  lietuviai  Valstyb s D m  gal jo b ti išrinkti tik valstie i  kurijoje, kuri ir Kauno, ir 
Suvalk  gubernijose gal jo deleguoti  D m  tik po vien  atstov ; daugiau viet  buvo galima laim ti 
tik jungiantis su kit  kurij  rink jais. Per vis  D m  rinkimus Kauno gubernijoje lietuviai (valstie iai) 
buvo sudar  koalicij  su žydais (miestie iais): lietuviai balsuodavo už vien  gubernijos atstov  žyd , 
o žydai – už visus lietuvi  iškeltus kandidatus. Dvarininkai, nepavykus susitarti su žydais, tur jo 
tenkintis vienu, D mos rinkim  statymo jiems laiduotu, atstovu. Sudarius rinkimin  s jung  su 
žydais,  I ir II D m  Kauno ir Suvalk  gubernijose buvo išrinkta po 7, o  III ir IV (sumažinus 
atstovavim  valstie iams) – po 4 lietuvi  atstovus. Tarp Vilniaus gubernijos deleguot  atstov  
lietuvi  nebuvo. 

Iš viso  Valstyb s D m  buvo išrinkti 22 lietuviai36; antra tiek – Kauno, Suvalk  ir Vilniaus 
gubernij  žyd , lenk , rus  atstov . Net tris ketvirtadalius lietuvi  atstov  r m  kairiosios partijos – 
LSDP ir LDP37. Lietuviškosios dešin s, kuriai atstovavo besikurian ios krikš ioni  demokrat  ir 
tautinink  partijos, pranašumas išryšk jo tiktai IV D mos rinkimuose. Žymiausieji to meto lietuvi  
politikai – II ir III D mos narys suvalkietis advokatas Andrius Bulota, kur  laik  vadovav s Rusijos 
darbie i  (trudovik ) D mos frakcijai; II D mos narys, Rusijos kadet  veikloje reišk sis suvalkietis 
teisininkas Petras Leonas; IV D moje Kauno gubernijai atstovav s, kadet  frakcijai priklaus s 
Martynas Y as, karo metais labiausiai Rusijoje žinomas lietuvis, po demokratin s Vasario 
revoliucijos paskirtas Rusijos švietimo viceministru. D l ideologini  ir partini  nesutarim  lietuvi  
atstovai Rusijos D moje ne steng  sudaryti lietuvi  frakcijos ir šliejosi prie rusišk j  partij . LSDP 
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usim . 

remti atstovai nemat  galimyb s bendradarbiauti su „buržuaziniais“, „klerikaliniais“ tautie iais38. O 
krikš ioni  demokrat  paveikti galiotiniai 1912 m. Suvalkuose  D m  išrinko ne tautinink  remt  
Jon  Basanavi i , bet kunig  Juoz  Laukait , pasižym jus  nebent ištikimybe carui ir nedalomai 
Rusijai. 

Lietuvi  atstovai D ma naudojosi kaip politine trib na. Jie aktyviai dalyvavo žem s klausimo 
svarstyme, k l  renkam  žemietij  vedimo lietuviškosiose gubernijose, o v liau ir autonomijos 
suteikimo kraštui klausim , demaskavo valdžios pareig n  savival , rusifikacin  carizmo politik 39.  

2. Lietuvos Steigiamasis Seimas 

Nauj  lap  lietuvi  valstybingumo ir parlamentarizmo istorijoje atvert  1917 m. rugs jo 18–22 d. 
Vilniuje vykusi Lietuvi  konferencija. Jos atidarymo išvakar se k  tik prad j s eiti „Lietuvos aidas“ 
raš : „Po didžiojo Vilniaus seimo sušauktas dabar suvažiavimas – tai pirmas tokios nepaprastos 
Lietuvai reikšm s lietuvi  susirinkimas. Jam teks, kaip ir anam seimui, tarti savo žod  apie Lietuvos 
likim . Tik laikas, kuriuo dabar bus svarstomas Lietuvos klausimas, yra daug svarbesnis (…) Dabar 
Lietuvos klausim  (…) galima ir reikia svarstyti tik kaipo visai sau atskir , senais santykiais (su 
Rusija ar Lenkija – L. T.) nevaržom “40. Pirmasis pasaulinis karas atneš  ne tik sugriovimus, 
ašaras, – jis išk l  ir Lietuvos nepriklausomyb s kla

Karo ir vokie i  okupacijos s lygomis konferencijos delegatai negal jo b ti visuotinai renkami. 
Juos parinko labiau išprus  parapij  gyventojai, ypa  kunigai, arba tiesiog paskyr  Vilniuje susik r s 
Organizacinis komitetas (pirmininkas – A. Smetona)41. Konferencijoje nebuvo nedalyvavo tautini  
krašto mažum  atstovai, sudar  beveik pus  vis  gyventoj : jiems tuomet dar nebuvo priimtina 
Lietuvos valstyb s id ja. Taigi Lietuvi  konferencija Vilniuje nebuvo demokratin  institucija, ta iau 
savo rezoliucija ji neabejotinai išreišk  lietuvi  tautos vali : „Kad Lietuva gal t  laisvai pl totis, turi 
b ti sukurta nepriklausoma Lietuvos valstyb , demokratiniais principais sutvarkyta, prisilaikant 
etnografini  sien  su ekonomijos reikalaujamais korektyvais. Mažumoms garantuojamos kult ros 
teis s. Vilniuje sušaukta Konstituanta tur s nustatyti valstyb s pamatus ir santykius su kitomis 
valstyb mis“42. 

Ir Lietuvi  konferencijoje, ir jos išrinktoje nutarimams gyvendinti Lietuvos Taryboje (nuo 1918 m. 
liepos 11 d. – Lietuvos Valstyb s Taryba) vyravo dešiniosios politin s j gos – krikš ionys 
demokratai ir  Tautos pažangos partij  susib r  Antano Smetonos šalininkai. Kairiesiems – 
socialdemokratams ir socialistams (LDP 1914 m. transformavosi  Lietuvos socialist  liaudinink  
demokrat  partij ) iš 20 viet  Taryboje tepriklaus  4. Ta iau kritiškais momentais, pavyzdžiui, 
1918 m. pradžioje, visu aštrumu iškilus b simosios valstyb s santyki  su Vokietija klausimui, 
politin s lietuvi  j gos stengdavo rasti kompromis  ir susitarti. Bene didžiausia Tarybos klaida buvo 
jos 1918 m. liepos 11 d. sprendimas skelbti Viurtembergo hercog  Vilhelm  Urach  Lietuvos 
karaliumi Mindaugu II. Tuo metu monarchijos id ja buvo diskredituota, nes didžiausieji nereg to 
masto karo kaltininkai buvo monarchai – Vokietijos ir Austrijos imperatoriai, Rusijos caras, Turkijos 
sultonas. Kai Europoje vienas po kito griuvo karali  sostai, Lietuva suko monarchijos kryptimi. Beje, 
pagal Urachui pasi lytas sosto s lygas, – iš esm s pirmosios Lietuvos Konstitucijos projekt  – 
monarchija tur jo b ti anaiptol ne simboliška: karalius skiria ministrus ir kitus aukštuosius 
pareig nus, tvirtina tautos atstovyb s (Seimo) priimtus statymus, kontroliuoja Konstitucij , kartu su 
vyriausybe ir tautos atstovyb s nariais (ne mažiau kaip 15) turi statym  leidimo iniciatyv 43. 
Karš iausi monarchijos šalininkai buvo dešinieji, ypa  A. Smetona, kai kurie kunigai, o didžiausi 
priešininkai – kairieji. Pastar j  atstovai, protestuodami, kad Taryba viršijo Lietuvi  konferencijos jai 
suteiktus galiojimus, paliko Taryb . Ta iau sparti vyki  Europoje ir Lietuvoje raida nuslopino 
„lietuviškojo karaliaus“ id j . Lapkri io 2 d. Valstyb s Taryba nutar , jog liepos 11 d. nutarimas 
kviesti Urach   Lietuvos sost  – nevykdomas, o galutinis sprendimas paliekamas Steigiamajam 
Seimui44. 
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1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomyb s Aktas pareigojo kiek galima grei iau sušaukti 

Steigiam j  Seim  valstyb s santvarkai ir santykiams su kaimynais nustatyti. Apie „ steigiam j  
susirinkim “ buvo kalbama ir 1917 m. geguž s 27 – birželio 3 d. Rusijos lietuvi  suvažiavimo 
(Petrapilio Seimo) rezoliucijoje. Valstyb s „pamatams pakloti“ skirti parlamentai buvo šaukiami 
visose po Pirmojo pasaulinio karo susik rusiose valstyb se; po demokratin s Vasario revoliucijos 
Steigiamasis Susirinkimas buvo renkamas Rusijoje. Lietuviai, lyginant su kaimynais, v lavo: 
Lenkijoje Steigiamasis Seimas susirinko 1919 m. vasar , Estijoje – t  pa i  met  baland , Latvijoje – 
1920 m. geguž s 1- j , Lietuvoje – geguž s 15- j . Be objektyvi  priežas i  (vykstant 
Nepriklausomyb s kovoms buvo okupuota didel  Lietuvos teritorijos dalis), tam tur jo takos ir 
subjektyvus veiksnys: Smetonos-Voldemaro Tautos pažangos partija, tur jusi savo rankose 
Prezident r , taip pat stiprias pozicijas Ministr  kabinete ir Valstyb s Taryboje, tai yra 
aukš iausiojoje statym  leidžiamojoje ir vykdomojoje valdžioje, nebuvo suinteresuota skubinti 
rinkim 45. 

1919 m. birželio 16 d. Prezidentui pasirašius komisijos sudarymo akt 46 Steigiamojo Seimo 
rinkim  statymo projektui parengti, „vežimas pajud jo iš vietos“. žymaus teisininko Petro Leono 
vadovaujama, daugiausia iš aukšt  valstyb s pareig n , taip pat tautini  mažum  (dviej  žyd ) 
atstov  sudaryta komisija iki vasaros pabaigos pareng  statymo projekt , kur  spalio 30 d. tre iuoju 
skaitymu patvirtino Valstyb s Taryba47. 1919 m. gruodžio 10 d. Prezidento aktu buvo sudaryta 
politini  šalies j g  spektr  atspindinti Vyriausioji rinkim  komisija (pirmininkas – P. Leonas, nariai – 
teisininkas Vladas Ma ys, kun. Kazimieras Šaulys, žyd  veik jas L. Garfunkelis ir lenkams artimas 
advokatas A. Bžozovskis)48. 

Pagal Steigiamojo Seimo rinkim  statym  parlamentarai buvo renkami visuotiniu, tiesioginiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu pagal proporcin  sistem . Rinkim  teis  tur jo visi 21 met  sulauk  
Lietuvos pilie iai – vyrai ir moterys, neži rint j  tik jimo ir tautyb s, gal jo b ti išrinkti  Seim , tik 
karininkai ir kareiviai rinkim  teis s netur jo. Pastar j  nuostat  privert  keisti 1920 m. vasario 
m nes  Aukštosios Panemun s (Kaune) guloje vyk s maištas. 1920 m. kovo 25 d. Steigiamojo 
Seimo rinkim  statymo pakeitimas ne tik suteik  kariams rinkim  teis , bet ir sumažino amžiaus 
cenz  iki 17 met 49. Rinkimai  Seim  vyko pagal kandidat  s rašus ir apygardas, kuri  6 – 
Marijampol s, Kauno, Raseini , Telši , Panev žio ir Utenos – buvo Lietuvos valstyb s teritorijoje, o 
4 – Vilniaus, Lydos, Baltstog s ir Gardino – lenk  užimtoje šalies dalyje50. 87-asis Rinkim  statymo 
straipsnis skelb , jog „Pr s  Lietuva (tuo metu nuo Vokietijos jau atskirtas, ta iau Lietuvai dar 
neperduotas pranc z  komisaro valdytas Klaip dos kraštas – L. T.) renka atstovus  Steigiam j  
Seim , laikydamasi išd styt  šiame statyme bendr  d sni , tik rinkim  diena gali b ti jai skirta ir 
kita“. Pagal statym   Seim  išrinktas gal jo b ti kiekvienas 24 met  amžiaus sulauk s Lietuvos 
pilietis. Kandidatus k l  politin s partijos ir pilie i  grup s („kuopos“), ne v liau kaip 30 dien  iki 
rinkim  pradžios teikusios apygard  komisijoms si lom  kandidat  s rašus, pasirašytus ne mažiau 
kaip 50 apygardos rink j  (33 str.). Tas pats kandidatas gal jo b ti rašytas ne daugiau kaip 5 
rinkimin se apygardose (37 str.). Tuo b du Seimo rinkim  statymas visais atžvilgiais buvo labai 
liberalus. Pagal statymu nustatyt  atstovavimo norm  (15 t kstan i  gyventoj  – 1 atstovas), 
Steigiamajame Seime neokupuotai Lietuvos teritorijai teko 112 viet 51. 

1920 m. sausio 12 d. Prezidento aktu paskyrus rinkim  dat  – balandžio 14 ir 15 d., šalyje 
prasid jo rinkimin  kampanija. D l viet  Steigiamajame Seime varž si visos politin s lietuvi  
partijos (išskyrus pogrindyje veikusi  ir rinkimus boikotavusi  komunist  partij ), taip pat tautini  
mažum  organizacijos bei susivienijimai, kitos politinio, ideologinio, ar net atsitiktinio pob džio 
grup s – iš viso 31 kandidato s rašas52. 

Rinkimus  Steigiam j  Seim  laim jo Lietuvos krikš ioni  demokrat  partija (LKDP), kuri kartu su 
jai ideologiškai artimomis organizacijomis – Lietuvos kinink  s junga ir Lietuvos darbo federacija 
gavo beveik 53 proc. viet  (žr. lentel ).  antr  viet  iškop  Lietuvos socialist  liaudinink  demokrat  
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ir Lietuvos valstie i  s jungos (1922 m. pabaigoje abi partijos susijung   Lietuvos valstie i  
liaudinink  s jung ) blokas, gav s ketvirtadal  rink j  bals . Radikalios žem s reformos pažadas 
buvo patraukliausias abiej  rinkimini  blok  jaukas rink jams, kuri  didžiul  dauguma buvo 
valstie iai. Prie krikš ioni  demokrat  pergal s nemažai prisid jo ir šios partijos glaud s ryšiai su 
Katalik  bažny ia: kunigai iš sakykl  agitavo tikin iuosius nerinkti  Seim  „bedievi “, „cicilik “ 
(socialist ), o tik „aiškius“ katalikus53. Tre ios svarbiausios politin s j gos pozicijose Seime 
sitvirtino socialdemokratai. Bene didžiausia Steigiamojo Seimo rinkim  staigmena – prezidentin s 
Tautos pažangos partijos nes km . Ragin  rink jus rinkti  Seim  ne partij  atstovus, o asmenybes 
(kandidat  s raše buvo didžiulis j  žvaigždynas – Jonas Basanavi ius, Augustinas Voldemaras, 
Martynas Y as, rašytojai Vaižgantas ir Kr v , taip pat tautinio atgimimo „veteranai“, 
Nepriklausomyb s Akto signatarai), ta iau netur j  masini  organizacij , o svarbiausia, – neišk l  
populiari  socialini  š ki , priešingai – iš esm s pasisak  prieš žem s reform , tautininkai patys 
sau pasiraš  politin s mirties nuosprend : kartu su koalicijos partnere Ekonomine bei politine 
Lietuvos žemdirbi  s junga visose rinkimin se apygardose tesurinko 12 t kst. bals . M. Romeris 
man , jog konservatyviosios Pažangos atstov  nebuvimas buvo Seimo tr kumas. J  atstovavimas 
b t  leid s iš esm s centristiniam krikš ioni  demokrat  blokui tinkamiau balansuoti tarp kair s ir 
dešin s pozicij . Be Smetonos-Voldemaro-Y o tautinink  Steigiamasis Seimas buvo lyg 
„vienarankis“, be dešin s rankos, ir tod l pernelyg radikalus54. 

1920 m. geguž s 15- j , tai yra pirm j  darbo dien , Steigiamasis Seimas pri m  savo statut 55. 
Pagal j  Seimo darbui vadovavo 7 nari  prezidiumas (pirmininkas, 2 pavaduotojai ir 4 sekretoriai). 
Antroji Seimo darb  koordinavusi institucija buvo Seni n  sueiga, kuri  sudar  Seimo Pirmininkas ir 
frakcij  atstovai. Minimalus frakcijos nari  skai ius – 3 Seimo nariai (32 str.). statym  projektams 
ruošti ir vairiems reikalams svarstyti buvo sudaromos nuolatin s ir laikinosios komisijos (17 str.). 
Seimo nariai tur jo statym  sumanymo teis . Bent 8 atstov  sumanymas pateikiamas Seimo 
plenumui, kuris sumanym  priima ir perduoda j  svarstyti atitinkami komisijai, arba j  atmeta. 
Pavieniai Seimo nariai arba mažesn s negu 8 atstov  grup s statym  sumanymus gal jo teikti 
komisijoms, kurios spr sdavo, priimti j  svarstymui, ar atmesti (39 str.). Ne mažiau kaip 8 Seimo 
nari  grup  tur jo interpeliacijos Ministr  kabinetui teis , o kiekvienas atstovas – paklausimo teis  
(51 ir 52 str.). 

Seimo pos džiai buvo vieši, ta iau Seimo Pirmininkui arba 10 nari  pasi lius, jie gal jo b ti uždari 
(64 str.). „Kas publikoje per pos džius reiškia pritarimo ar papeikimo ženklus, arba šiaip nesilaiko 
tvarkos, gali b ti tuojau pašalintas. Jei publikoje kyla triukšmas, tai Pirmininkas gali sakyti tuojau 
vis  publik  pašalinti“, – numat  Seimo statutas (124 ir 125 str.). Seimo nutarimai buvo priimami 
atviru balsavimu, ta iau pareikalavus bent 10 atstov , tur jo b ti balsuojama slaptai (106 str.). 
Rinkimai Seime vyko slaptai, pareikalavus bent 1 atstovui (107 str.). Ne mažiau kaip ketvirtadalis 
Seimo atstov  gal jo reikalauti vardinio balsavimo (108 str.). Visi klausimai Seime buvo sprendžiami 
paprast ja bals  dauguma, išskyrus tuos, kuriems Konstitucija arba Seimo statutas numat  
kvalifikacin  daugum  (111 str.). 

Jau Steigiamojo Seimo statutas numat , kad tautos atstov  galima suimti arba iškratyti tik sutikus 
2/3 Seimo nari  (113 str.). Seimo atstov  imunitet  išpl tojo 1920 m. rugpj io 16 d. statymas 
„Steigiamojo Seimo nari  teis s“56. Pagal j  Seimo sutikimas reikalingas ne tik jo nario su mimui, 
kratai, jo korespondencijai tikrinti, bet ir bylai jam teisme iškelti (3 str.). Seimo nari  neliet  karo 
pad ties šalyje metu pilie i  laisves varžantys statymai bei sakymai (1 str.). Svarbus buvo statymo 
straipsnis, kad „Seimo narys gali lankyti visas valstyb s ir savivaldyb s staigas, kad susipažint  su 
j j  darb  tvarka ir reikalauti iš t  staig  žini “ (2 str.). 

Seimo galios buvo tvirtintos 1922 m. geguž s 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje Lietuvos 
Valstyb s Konstitucijoje57, pirmajame nuolatiniame pagrindiniame Valstyb s statyme: Seimas 
renkamas trejiems metams; jis leidžia statymus, priži ri Vyriausyb s darbus, tvirtina Valstyb s 
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biudžet  bei jo vykdym  (25–29 str.); tvirtina Vyriausyb s daromas Valstyb s sutartis, tarp j  – 
taikos, valstyb s teritorijos gijimo, išsižad jimo ar perleidimo, prekybos su kitomis valstyb mis, 
užsienio paskolas ir kt. (30 str.); Seimo kompetencijoje yra prad ti ar baigti kar  (31 str.); Seimas 
renka Respublikos Prezident  ir gali 2/3 bals  j  atstatyti (41 ir 44 str.); Ministr  kabinetas ir 
kiekvienas ministras atskirai atsakingi Seimui (59 str.); Seimo atstovai vadovaujasi tik savo s žine ir 
negali b ti joki  mandat  varžomi (36 str.); atstovo asmuo nelie iamas. J  galima suimti tiktai Seimui 
sutikus, išskyrus atvejus, kai atstovas užtinkamas nusikaltimo vietoje. Apie atstovo su mim  ne 
v liau kaip per 48 valandas pranešama Seimo Pirmininkui, kuris apie tai artimiausiame pos dyje 
informuoja Seim . Pastarasis gali suimtajam atstovui gr žinti laisv  (38 str.). 

Gaut  bals  skai ius leido Steigiamojo Seimo rinkimus laim jusiems krikš ionims demokratams 
valdyti šal  vieniems, ta iau atsižvelgusi  gana stiprias kairiojo radikalizmo nuotaikas šalyje, ši 
dešiniojo centro partija sudar  koalicij  su socialistais liaudininkais demokratais. Vienas LKDP 
vadov  Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas Seimo Pirmininku ir kartu jo šalies Prezidento 
pareigas, o socialist  lyderis Kazys Grinius sudar  koalicin  Ministr  kabinet 58. 

Pirm j  savo darbo dien  Seimas pakartotinai deklaravo šalies nepriklausomyb : „Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmoni  vali , proklamuoja esant atstatyt  nepriklausom  
Lietuvos valstyb , kaip demokratin  respublik , etnografin m sienom ir laisv  nuo vis  valstybini  
ryši , kurie yra buv  su kitom valstyb m“59. Dubliuoti 1918 m. Vasario 16-osios Akt  labiausiai 
spyr si kairiosios partijos, abejojusios Lietuvos Tarybos išrinkimo demokratiškumu, o tuo pa iu ir jos 
veiklos teis tumu. 

Daugiau kaip per dvejus savo veiklos metus Steigiamasis Seimas pri m  per 300 statym , j  
papildym  ir koregavim . Svarbiausiasis Seimo darbas – 1922 m. rugpj io 1 d. priimta Lietuvos 
Valstyb s Konstitucija, tvirtinusi šalyje demokratin  santvark  ir parlamentin  valdymo form 60. 
Savo socialiniais bei ekonominiais padariniais nepaprastai svarbus buvo 1922 m. vasario 15 d. 
Seimo priimtas Žem s reformos statymas61. Maksimalios 80 ha žem valdos normos nustatymas, 
dvarinink  mišk  nacionalizavimas, simbolin  kompensacija savininkams už nusavint  žem  
(vidutiniškai 27 Lt už hektar ), nusavintos žem s perleidimas bežemiams ir mažažemiams 
valstie iams, pirmoje eil je kariams savanoriams – visa tai byloja apie žem s reformos Lietuvoje 
radikalum 62. Agrarin  reforma nemažai prisid jo prie politin s pad ties šalyje stabilizavimo ir 
žem s kio, svarbiausios I Lietuvos Respublikos ekonomikos šakos, modernizavimo, pašalino iš 
ekonominio bei politinio šalies gyvenimo Lietuvos valstybei priešiškai nusiteikusi  kitataut , 
daugiausia lenkišk j , dvarininkij  ir sutvirtino lietuvišk j  kininkij , kuriai atiteko svarbiausiasis 
vaidmuo šalies ekonomikoje, o jos vaikams – kunigams, mokytojams ir d stytojams, valdininkams ir 
karininkams – politikoje. Kiti svarbiausieji Steigiamojo Seimo darbai – nacionalin s valiutos (lito) 
1922 m. rugpj io 9 d. vedimas63, Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto statutas, 

iurlionio vardo meno galerijos, muzikos, meno, karo mokykl , Centrinio valstyb s archyvo 
steigimas, Valstybin s spaustuv s, Lietuvos banko k rimas ir kt.64 

3. I, II ir III Seimai (1922–1927 m.) 

1922 m. liepos 19 d. Steigiamasis Seimas pri m  Seimo rinkim  statym 65, kuriuo vadovaujantis 
buvo renkami visi demokratinio laikotarpio šalies parlamentai. Tai buvo pakoreguotas 1919 m. 
Steigiamojo Seimo rinkim  statymas. Bene didžiausia naujov  – Seimo nari  sumažinimas iki 78 
(pagal 9- j  statymo straipsn , 25 000 gyventoj  teko 1 atstovas). Išliko ta pati perd m liberali 
kandidat   Seim  k limo tvarka. Vienintelis reikalavimas, kad partija arba pilie i  grup  ne v liau 
kaip 5 savait s iki rinkim  dienos teikt  apygardos komisijai keliam  kandidat  s raš , pasirašyt  
bent 50 apygardos rink j  (37 str.). 
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1922 m. rugpj io 7 d. paskelbus rinkim   paprast j  (I) Seim  dat  – spalio 10–11 d., šalyje 

prasid jo rinkimin  kampanija. Nepaisant aktyvios Katalik  bažny ios paramos, š  kart  valdan iajai 
krikš ioni  demokrat  partijai nepavyko užsitikrinti Seime absoliu ios daugumos. Surinkusi per 
41 proc. bals , LKDP gavo 38 vietas Seime, tai yra truput  mažiau kaip pus  (48,7 proc.). Kairiosios 
partijos – Lietuvos valstie i  liaudinink  s junga (  j  1922 m. pabaigoje susijung  Lietuvos 
socialist  liaudinink  demokrat  partija ir Lietuvos valstie i  s junga) ir LSDP išsaugojo tur tas 
pozicijas. Didžiausi  nes km  patyr  tautin s mažumos, kuri  partijos ne steng  susijungti ir 
dalyvavo rinkimuose pagal atskirus s rašus. I Seimo staigmena – komunist  partijos, dalyvavusios 
rinkimuose Darbinink  kuopos vardu, 5 atstov  (tarp j  2 CK nariai) frakcija (žr. lentel ). 

Dar Steigiamajame Seime išryšk jo principiniai nesutarimai, ypa  vertinant Katalik  bažny ios 
vaidmen  visuomen je ir valstyb je, tarp koalicijos partneri  – krikš ioni  demokrat  ir valstie i  
liaudinink . D l to 1922 m. saus  atsistatydino K. Griniaus Vyriausyb , kuri  pakeit  vienpartinis 
Ernesto Galvanausko vadovaujamas Ministr  kabinetas. Krikš ioni  demokrat  pastangos 1922 m. 
pabaigoje atnaujinti koalicij  su K. Griniaus-M. Sleževi iaus liaudininkais nedav  rezultat  ir tai 
nežad jo I Seimui ilgo amžiaus. Opozicija gin ijo vien  krikš ioni  demokrat  balsais išrinkto 
Respublikos Prezidento A. Stulginskio legitimum . Keli  bals  persvara opozicijai pareiškus 
nepasitik jim  E. Galvanausko Vyriausybe, 1923 m. kovo 12 d. Prezidentas paleido tiktai 4 
m nesius dirbus  Seim  ir paskyr  geguž s 12–13 d. rinkimus  nauj , II Seim 66. 

Mobilizavusi visas savo j gas ir remiama Katalik  bažny ios67, valdan ioji krikš ioni  demokrat  
partija laim jo kelias papildomas vietas ir tuo pa iu užsitikrino, kad ir menk , absoliu i  daugum  
Seime (žr. lentel ). Tai leido II Seimui, vieninteliam iš vis , dirbti vis  trej  met  kadencij . 
Kairiosios partijos – LVLS ir LSDP – išsaugojo tur t  tak  rink jams, ta iau d l bals  skai iavimo 
metodikos68 naujajame Seime 6 vietomis tur jo mažiau. Keleriopai sustiprino savo pozicijas tautin s 
mažumos, dalyvavusios rinkimuose jungtiniu kandidat  s rašu. II Seime, kaip ir ankstesniuose, 
nebuvo Smetonos ir Voldemaro Tautos pažangos partijos atstov . 

Sudar  E. Galvanausko vadovaujam  Vyriausyb  (1923 02 – 1924 06), kuri  r m  ir valstie iai 
liaudininkai, o v liau – vienpartinius Ministr  kabinetus, krikš ionys demokratai išbuvo valdžioje iki 
1926 m. pavasario. 

Esminis pos kis Lietuvos parlamentarizmo istorijoje vyko 1926 m. Valstyb s iždo pinig  
eikvojimas katalikiškoms organizacijoms bei staigoms remti, opozicijos prad ta  dienos švies  kelti 
kai kuri  aukšt  pareig n  korupcija kompromitavo nuo 1920 m. pavasario šal  valdžiusius 
krikš ionis demokratus. Tikintiesiems nepatiko kunig  politikavimas, j  aktyvus dalyvavimas LKDP 
veikloje, rinkimin se rietenose. Valdan iosios partijos autoritetui pakenk  ir nuo 1924 m. prad j  
reikštis ekonomin s kriz s požymiai69. 1926 m. geguž s 8–10 d. vykusius III Seimo rinkimus 
krikdemai pralaim jo. Pastebimai sumaž jo už juos balsavusi j , o dar labiau – viet  Seime. 
Nepaisant to, j  frakcija Seime (30 atstov ) liko didžiausia. Pirm  kart  rinkimus Lietuvoje laim jo 
kairieji. Valstie iai liaudininkai ir socialdemokratai kartu gavo 37 vietas, tai yra per 43 proc. Dar 
viena III Seimo naujov  – 1924 m. Tautos pažangos partijos ir Žemdirbi  s jungos pagrindu 
susik rusios Lietuvi  tautinink  s jungos (LTS) 3 nari  frakcija (A. Smetona, A. Voldemaras ir kun. 
Vladas Mironas). Tautininkai pateko  Seim  ne tiek d l rink j  paramos (4,3 proc. balsavusi j ), 
kiek d l rinkimin s koalicijos („iki Seimo vart “) su LVLS70. 1926 m. pavasar  rinkimuose pirm  kart  
dalyvavo 1923 m. prie Lietuvos prijungto Klaip dos krašto gyventojai, kuriems buvo sudaryta atskira 
rinkimin  apygarda, ir kurie delegavo  Seim  5 vokietininkus. Ta iau rinkimuose patyrus nes km  
žydams (vietoj 7 atstov  II Seime, naujajame buvo tik 3), bendras tautini  mažum  atstovavimas 
Seime iš esm s nepakito (žr. lentel ). 

Netur dama Seime absoliu ios daugumos, LVLS ir LSDP koalicija užsitikrino tautini  mažum  
atstov  param  ir tai leido jai sudaryti Vyriausyb : Kazys Grinius buvo išrinktas Respublikos 
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Prezidentu, o kitas LVLS lyderis Mykolas Sleževi ius iš abiej  koalicijos partneri  atstov  sudar  
Ministr  kabinet .  

Vienu pirm j  savo akt  (1926 06 17) naujasis Seimas panaikino karo pad t , šalyje galiojusi  dar 
nuo 1919 m. pradžios, kuri gerokai varž  Konstitucijos suteiktas demokratines pilie i  laisves. 
Nebeliko karo komendant  valdžios civiliams gyventojams, karo teism  ir karo cenz ros spaudai; 
buvo liberalizuoti spaudos ir susirinkim  statymai, panaikinta mirties bausm . Nepaisant nirtingo  
opozicij  per jusi  krikš ioni  demokrat  (nuo 1926 m. rudens prie j  prisijung  LTS) priešinimosi, 
Seimas amnestavo politinius kalinius, kuri  dauguma buvo nuteisti už komunistin  veikl . 
Svarbiausias III Seimo aktas užsienio politikos srityje – Lietuvos–SSRS nepuolimo sutarties, 
sutvirtinusios tarptautines Lietuvos pozicijas Vilniaus atžvilgiu, ratifikavimas 1926 m. ruden 71. Per 
trump  laik  Vyriausyb  pareng  civilin s metrikacijos statymo projekt  ir reng si nuo 1927 m. 
nemok ti alg  dvasininkams. Taupant valstyb s l šas, buvo sumažintos algos valdininkams (pvz., 
Prezidentui – nuo 6 iki 4 t kst. Lt per m nes ), svarstoma galimyb  keliais šimtais sumažinti 
pernelyg išp st  karinink  korpus 72. Apskritai kairi j  valdymo pusmetis buvo vienintelis visiškos 
demokratijos laikotarpis per vis  I Lietuvos Respublikos gyvenimo dvidešimtmet . Žinomas lenk  
istorikas Piotras Losovskis valstie i  liaudinink  ir socialdemokrat  valdyt  1926 m. Lietuv  
apib dina kaip demokratiškiausi  šio Europos regiono šal 73. 

Ta iau gilesni  tradicij  netur jusi, jauna Lietuvos demokratija buvo labai trapi. Jau nuo 1923 m. 
virš jos Slaptosios karinink  s jungos, troškusios „tvirtos rankos“, itališkojo tipo valdžios, pavidalu 
kybojo „damoklo kardas“. Konservatyvaus m stymo valstie i  tautai atrod , jog kairi j  valdžia veda 
šal   anarchij , tuo labiau kad LKDP ir su ja persipynusi dvasininkija, pasinaudojusios ekonominiais 
sunkumais (1926 m. 10 proc. sumaž jo valstyb s iždo plaukos) bei Vyriausyb s klaidomis 
(Lietuvos bažnytin s provincijos nepripažinimas, tautinius ir religinius žmoni  jausmus 
užgaunan ios kai kurios švietimo ministro socialdemokrato Vinco epinskio kalbos), vykd  nirting  
antivyriausybin  propagand  ir beveik atvirai ragino žmones neklausyti „bedievi “ valdžios. 
Tokiomis aplinkyb mis 1926 m. ruden  Lietuvoje subrendo valstybinis perversmas, kur  gruodžio 17-
osios nakt  vykd  grup  Kauno gulos karinink , už kuri  nugar  stov jo krikš ioni  demokrat  ir 
tautinink  partijos74. 

Jau pirm j  perversmo dien  generolas Povilas Plechavi ius, s mokslinink  paskirtas 
diktatoriumi, kariuomen s vardu pasi l  A. Smetonai „pasiaukoti T vyn s labui“ ir tapti Tautos 
Vadu. Pastarasis „sutiko priimti uždedam  man ši  svarbi  našt  ir pasi m s Valstyb s Vado 
pareigas, eiti jas tol, kol pati tauta, teis tu keliu pašaukta, išves krašt  iš susidariusios pad ties“75. 
Ta iau teisininkas ir žvalgus politikas A. Smetona siek  legitimizuoti nauj j  valdži . Tuo tarpu 
kairi j  virš n  buvo visiškai pasimetusi. Spaudžiama ir šantažuojama perversminink , siekdama 
išvengti lietuvi  kraujo praliejimo ir galimo lenk  armijos žygio  Kaun 76, ji pad jo sudaryti 
perversmui teis tumo regimyb . Prezidentas K. Grinius pri m  M. Sleževi iaus Kabineto 
atsistatydinim , nauj j  Vyriausyb  paved  sudaryti A. Smetonos bendražygiui A. Voldemarui, o po 
to ir pats atsistatydino. Gruodžio 19 d. Seimas, daugiausia krikš ioni  demokrat  balsais 
(liaudininkai ir socialdemokratai pos dyje nedalyvavo), išrinko A. Smeton  Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Naujasis valstyb s vadovas prisiek  saugoti Konstitucij  ir statymus, ta iau Seimo, 
svarbiausios demokratin s santvarkos institucijos, likimas jau buvo nuspr stas; kitaip nebuvo 
prasm s daryti perversm . Vienas tautinink  ideolog  Valentinas Gustainis gruodžio 30 d. viešai 
pareišk , kad reikia paleisti Seim , nes jo opozicija trukdysianti iš tautinink  ir krikš ioni  demokrat  
sudarytai Vyriausybei tvarkyti krašto reikalus77. Pretekstas paleisti Seim  buvo 1927 m. balandžio 
12 d. valstie i  liaudinink , socialdemokrat  bei tautini  mažum  atstov  balsais pareikštas 
nepasitik jimas A. Voldemaro Kabinetui, kad be Seimo sutikimo buvo suimtas antivyriausybin  
perversm  reng s liaudinink  frakcijos narys Juozas Pajaujis. T  pa i  dien  Prezidentas, 
remdamasis Konstitucijos 52 str., paleido Seim , ta iau jis ne vykd  tos pa ios Konstitucijos 
reikalavimo, kad per 60 dien  b t  išrinktas naujas Seimas. Neskelbdamas rinkim   Seim , 
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A. Smetona ir formaliai sulauž  Konstitucij . M. Romeris 1927 m. balandžio 12- j  laiko antruoju 
perversmu, pirmojo, 1926 m. gruodžio 17 d., perversmo t sa78. Šiaip ar taip, svarbiausioji data, 
griaunant Lietuvoje parlamentin  santvark , buvo gruodžio 17-oji. Be jos neb t  ir balandžio 12-
osios. 

 

4. 1936 m. Seimas 

1926 m. gruodžio 17-oji – svarbiausioji riba I Lietuvos Respublikos vidaus gyvenime, užbaigusi 
demokratin s raidos ir prad jusi autoritarinio režimo laikotarp . Trylika su puse met  truk s 
A. Smetonos valdymas – nuosaiki („aksomin “) diktat ra, kurios atramos buvo karininkija, politin  
policija, tautinink  partija su jos takoje buvusiomis visuomenin mis organizacijomis (šauliai, 
jaunalietuviai, skautai, J. Basanavi iaus mokytoj  s junga bei kt.), biurokratinis valdžios aparatas79. 
Svarbiausieji režimo forminimo etapai – karo pad ties, o tuo pa iu ir karo komendant  valdžios, jau 
pirm j  perversmo dien  gr žinimas, Seimo paleidimas, 1928 m. Konstitucijos paskelbimas, 
savivaldybi  pertvarkymas, opozicini  partij  (nuo 1927 m. pavasario prie j  prisijung  ir tautinink  
apgauta, iš valdžios išstumta LKDP) suvaržymas, o po to ir uždraudimas, cenz ros sugriežtinimas 
ir, galiausiai, kaip režimo apvainikavimas – 1938 m. Konstitucija. 

Demokratin  1922 m. Konstitucija buvo pasmerkta jau pirmosiomis savait mis po perversmo. J  
„politiškai prietaringi žmon s nori laikyti nelie iamu stabu“, ta iau gruodžio 17-osios „karžygiams 
(…) dabartin s konstitucijos tabu n ra privalomas“, – 1927 m. pradžioje pareišk  min tasis 
V. Gustainis80. Pagal 1922 m. Konstitucij  keisti Pagrindin  valstyb s statym  buvo galima tik 
Seime, gavus 3/5 jo nari  pritarim  (103 str.). A. Smetona ir A. Voldemaras iš pradži  galvojo tai 
daryti gyventoj  referendumu, ta iau, susipyk  su krikš ionimis demokratais, šios minties atsisak  ir 
naujoji Konstitucija 1928 m. geguž s 15 d. buvo paskelbta Respublikos Prezidento dekretu81. 

1928 m. Konstitucija labai išpl t  Prezidento galias, ta iau paliko, kaip statym  leidimo institucij , 
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu proporcine sistema renkam  Seim  (25 ir 29 str.). 
Ta iau dauguma su Seimo rinkimais bei jo veikla susijusi  klausim  (tautos atstov  skai iaus, 
rinkim  b do ir tvarkos, išleist  statym  skelbimo tvarkos nustatymas) buvo palikta atskiram 
statymui, tai yra Prezidento kompetencijai (24, 25, 29 str.). 

Autoritarinio režimo „piramid “ buvo prad ta statyti nuo vietos valdžios staig  pertvarkymo, kone 
suvalstybinimo. Naujaisiais 1929 ir 1931 m. savivaldybi  statymais82 vedus turto cenz  (rinkim  
teis  buvo palikta tik nekilnojamojo turto savininkams ir valstyb s bei savivaldybi  tarnautojams), 
vals i , apskri i  ir miest  tarybas gal jo rinkti tik maždaug 30 proc. suaugusi  (nuo 24 met ) šalies 
gyventoj . Vidaus reikal  ministerijos (VRM) skiriami apskri i  viršininkai tvirtino kaim  seni nus ir 
vals i  viršai ius, gal jo „už netinkam  pareig  jim “ juos atleisti, užprotestuoti (o VRM – 
panaikinti) bet kur  vals i , apskri i , miest  taryb  nutarim . Vidaus reikal  ministras gal jo bet 
kada paleisti vals i , o Ministr  kabinetas – apskri i  tarybas. Manipuliuojant rinkimais, apie 
80 proc. vietini  taryb  nari  buvo „tautinink  ir nepartini  (klusniai vykdan i  valdžios nurodymus) 
bloko“ nariai83. Visiškai patikimoms vals i , apskri i  ir miest  taryboms buvo patik tos itin svarbios 
valstybinio gyvenimo funkcijos: rinkti ypatinguosius tautos atstovus (Prezidento rinkikus) ir kelti 
kandidatus  Seim . 

Iki perversmo b damas opozicijoje, A. Smetona ne kart  kalb jo ir raš  apie „visos tautos“, o ne 
Seimo renkam  Valstyb s vadov . Apie viso krašto renkam  Prezident  A. Smetona kalb jo ir 
1927 m. paleisdamas Seim 84, ta iau, užuot surengus demokratiškus rinkimus, buvo suvaidinta 
komedija. Pagal 1928 m. Konstitucij  „Respublikos Prezidentas renkamas ypating  tautos atstov  
7-iems metams. Rinkim  b d  ir tvark  nustato statymas“ (43 str.). 1931 m. lapkri io 25 d. 
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A. Smetona paskelb  šalies Prezidento rinkim  statym 85: vals i , apskri i  ir miest  tarybos 
renka ypatinguosius tautos atstovus (vien  nuo 20 t kst. gyventoj ), o šie – Prezident ; kandidat  
gali iškelti ne mažesn  kaip 20 atstov  grup  (paskutinis saugiklis). Rinkimai buvo vykdomi 
žaibiškai, kad mažiau gal t  triukšmauti opozicija. Gruodžio 11 d. susirink  Kaune 116 ypating j  
tautos atstov  (107 bloko nariai, 2 krikš ionys demokratai, 5 Klaip dos krašto vokie iai, 1 žydas ir 1 
rusas) vienbalsiai išrinko Respublikos Prezidentu vienintel  kandidat  A. Smeton . Prezidento 
„rinkimai“ buvo pakartoti po 7-eri  met  (1938 m. lapkri io 14 d.)86. 

1928 m. Konstitucijos 28 str. skelb , kad „iš jus laikui, kuriam Seimas buvo rinktas arba j  
paleidus, naujojo Seimo rinkimai turi vykti ne v liau kaip per šešis m nesius“, ta iau „šis pus s 
met  laikotarpis netaikomas pirmajam Seimui rinkti“. Ir tai leido A. Smetonai atid ti parlamento 
rinkimus neapibr žtai atei iai, ta iau apskritai Lietuvos Prezidentas neatmet  Seimo sušaukimo 
galimyb s. 1931 m. vasar  jis žad jo: „Seimas atgis, Seimas bus Lietuvoje, kada jam bus paruošta 
dirva“87. Seimo rinkimus pagreitino 1935 m. kinink  streikas, kurio vienas reikalavim  buvo 
sušaukti tautos atstovyb 88. 1935 m. gruod  LTS suvažiavime Prezidentas užsimin , jog „sušaukti 
tautos atstovyb  nori ir vyriausyb , nes ji mažiau b t  atsakinga už krašto likim “89. 1936 m. „dirva“ 
tautos atstovybei, matyt, jau buvo paruošta: savivaldyb s subiurokratintos, opozicin s partijos 
paleistos (1936 m. vasar , tai yra Seimo rinkim  išvakar se), spauda „pažabota“90. Geguž s 9 d. 
Prezidentas paskelb  Seimo rinkim  statym 91, pagal kur  išimtin  kandidat   tautos atstovyb  
k limo teis  tur jo apskri i  ir miest  tarybos (30 str.). Tuo buvo paneigta 1928 m. Konstitucija, 
skelbusi visuotinius, lygius ir tiesioginius rinkimus. Tautos atstovai buvo renkami 8 apygardose 
(Kauno, Alytaus, Marijampol s, Ukmerg s, Panev žio, Šiauli , Telši  ir Klaip dos), po vien  nuo 
50 t kst. gyventoj  (4 str.). Kiekvienos apskrities taryba si l  tiek kandidat , kiek gal jo b ti išrinkta 
apygardoje Seimo nari  (29–31 str.). Kadangi rinkimin  apygard  sudar  3 apskritys, tai iš viso 
buvo iškelti 144 kandidatai92, kuri  tik 49 tapo Seimo nariais. Tod l balsuotojai tur jo pasirinkimo 
regimyb , bet ne galimyb , nes visi kandidatai buvo tautininkai. 

1936 m. Seimo rinkim  statymas prailgino amžiaus cenz : rink j  – nuo 24, o tautos atstov  – 
nuo 30 met  (1 ir 2 str.). Apygard  rinkim  komisijos prival jo ne v liau kaip 5 dienos prieš 
balsavim  paskelbti iškelt  kandidat  s rašus (54 str.). Jie buvo paskelbti birželio 3 d. „Vyriausyb s 
žiniose“, o rinkimai vyko birželio 9–10 d. Tokiais „glaustais“ terminais valdžia siek , kad mažiau 
triukšmaut  opozicija. Rinkimams vadovavo vienintel  likusi legali prezidentin  tautinink  partija.  
rinkimin  propagand  LTS trauk  tarnautojus, ypa  kaim  seni nus, mokytojus. „Balsuoti yra 
kiekvieno rinkiko pareiga“, – skelb  59 statymo straipsnis. Gyventojams buvo diegiama mintis, jog 
rinkimuose nedalyvausi  tiktai tautos priešai93. 

Opozicija reikalavo sušaukti tautos atstovyb  dar nuo 1927 m., ta iau 1936 m. rinkimus, kaip 
nedemokratiškus, boikotavo. Buvusi j  Prezident  A. Stulginskio ir K. Griniaus memorandume 
A. Smetonai buvo sakoma, jog birželio 9–10 d. išrinktas Seimas neišreiški s gyventoj  valios ir 
netur si s autoriteto. Tod l reikia panaikinti karo pad t , paleisti politinius kalinius, atkurti spaudos 
laisv  ir skelbti naujus rinkimus, kuriuose gal t  pasireikšti platieji gyventoj  sluoksniai94. 
Protestuodami prieš nedemokratiškus Seimo rinkimus, juos boikotuodami ir nenor dami savo 
spaudoje skelbti privalom j  valdžios parengt  straipsni , raginan i  gyventojus dalyvauti 
rinkimuose, krikš ionys demokratai bei valstie iai liaudininkai nuo birželio pradžios sustabd  savo 
laikraš i  („Ryto“, „M s  laikraš io“, „Lietuvos žini “, „Jaunimo“) leidim . 

Oficialiais (Eltos) duomenimis, rinkimuose dalyvavo 68,3 proc. rink j 95. Matyt, valdžiai birželio 9–
10 d. sukviesti rink jus prie balsad ži  pad jo ir pas  antspaudavimas96. Dalis rink j   vokus, vietoj 
biuleteni , d jo laikraš i  iškarpas. Kaune buvo paleistas gandas, jog pirm j  viet  gav s 
populiarus „Lietuvos aido“ „herojus“ pensininkas Melchioras Putel . Iš 49 Seimo deputat  43 buvo 
LTS nariai, kiti – „neregistruoti tautininkai“97. Tarp išrinkt j  buvo ir vidaus reikal  ministras Julius 
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i  ratas. 

aplikas, tik prieš kelis m nesius Šaki  kininkams sak s, kad kol jis ministras – Seimo rinkim  
neb si . 

Seimo galios ir svarbiausios jo darbo nuostatos buvo tvirtintos 1938 m. Konstitucijoje98. Seimo 
darbo laik  ji apribojo 5½ m nesio (pavasario sesija nuo vasario 15 iki balandžio 15 d., rudens – 
nuo rugs jo 15 iki gruodžio 31 d.). Prezidentas gal jo sušaukti nepaprast j  sesij , nustatydamas 
jos darb  tvark , o Seimas toki  iniciatyv  tur jo tik reikalaujant 3/5 jo nari . Ir paprast j , ir 
nepaprast j  sesij  Prezidentas gal jo bet kuriuo metu nutraukti (88 str.), kaip ir paleisti Seim , net 
nenurodydamas jo paleidimo priežas i  (81 str.). Seimo galimyb s kontroliuoti Prezidentui 
atsaking  Ministr  Taryb  buvo menkos (120–122 str.). 

1938 m. Konstitucija mažai k  paliko iš Seimo nario nelie iamyb s. 94-asis straipsnis varž  
tautos atstov  su mim  tik sesijos metu, o tarp sesij  jie jokio imuniteto netur jo. 

1938 m. Konstitucijoje statym  leidyba išimta iš Seimo skyriaus ir sud ta  atskir  skyri , 
pavadint  „ statymai“. Ir tai visiškai d sninga, nes Konstitucija iš esm s nesuteik  Seimui statym  
leidybos teis s. Jos 107 straipsnyje sakoma, kad Seimas svarsto ir priima statym  projektus, 
kuriuos si lo Ministr  Taryba arba ne mažiau kaip ketvirtadalis Seimo nari . Seimo priimtas statymo 
projektas virsdavo statymu tik j  patvirtinus Prezidentui (108 str.). Tuo tarpu tarp Seimo sesij  
Prezidento leidžiamiems statymams nebuvo reikalingas Seimo patvirtinimas (110 str.). 

1931 m. A. Smetona kalb jo, jog b simasis Seimas „tur s b ti taip šaukiamas, kad jis nesibart , 
kad darb  dirbt , kad jis drauge su vyriausybe statymus leist “99. 91 proc. IV Seimo priimt  
statym  buvo parengusios vyriausybin s staigos (daugiausia – 1928 m. steigta Valstyb s Taryba, 
kurios narius skyr  Prezidentas), o tik 9 proc. – Seimo nariai, ta iau ir tie patys buvo iš anksto 
„suderinti“ su Vyriausybe100. Nebuvo tautininkiškajame Seime ir „barni “, nes jame pos džiavo 
vienmin iai, antra vertus, nebuvo ir laiko. 1936–1937 m. vyko 63 Seimo pos džiai, truk  111 val., 
tai yra mažiau kaip po 2 valandas kiekvienas101. Prezidentin s komisijos parengt  1938 m. 
Konstitucij  Seimas patvirtino be debat  ir vienu balsu. Egzistencinius 4-ojo dešimtme io pabaigos 
Lietuvos valstybei klausimus – 1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatum , 1939 m. kovo 20 d. 
Vokietijos reikalavim  perduoti jai Klaip dos krašt , t  pa i  met  rudens Savitarpio pagalbos su 
SSRS sutart , numa iusi  Raudonosios armijos gul  kurdinim  Lietuvoje, pagaliau 1940 m. birželio 
15-osios Soviet  ultimatum  – svarst  ne Seimas, o siauras A. Smetonos aplinkos žmon

Lietuvos valstyb s atk rimas XX a. pradžioje vyko kartu su parlamentin s santvarkos joje 
sigal jimu. Panaikinus demokratij , nebelikus autentiško Seimo, buvo pristabdyta, ar net visai 
nutraukta pilietin  visuomen s branda, sustipr jo pavojus tautos valstybingumui. Vienas 1926 m. 
perversmo vad  skelbt  tiksl  – konsoliduoti taut , kurios vienyb  es  ardžiusios politin s partijos. 
Ta iau 4-ajame dešimtmetyje visuomen  buvo susipriešinusi kaip niekada, ir kai at jo 1940-ieji 
metai, ne vienas, pasak istoriko Vinco Trumpos, galvojo: kažin, kas baisiau – svetima okupacija, ar 
sava, iki kaul  smegen  kyr jusi, diktat ra. 1919 m. pradžioje M. Sleževi iaus Vyriausyb , tur jusi 
savo dispozicijoje kelis šimtus kareivi , pareišk  protest  Soviet  Rusijai d l jos Raudonosios 
armijos siveržimo. 1923 m. saus , kai dešiniosios ir kairiosios politin s j gos niekaip negal jo rasti 
Seime ir už jo sien  bendros kalbos („bar si“ ir net riejosi, anot A. Smetonos), Lietuva atsi m  
Klaip dos krašt . O štai 1940 m. biržel  Lietuvos vadovai ne tik kad bes lygiškai kapituliavo, bet ir 
talkino Maskvai sudarant sovietinei okupacijai teis tumo regimyb 102. Matyt, teisus poetas ir 
m stytojas Jonas Aistis, jog demokratija tuomet b t  pasirinkusi suomi  keli . 

Išvados 
1. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje lietuvi  veik jai ir prad jusios kurtis politin s partijos beveik 
vienu metu su Lietuvos valstyb s atk rimo siekiu išk l  ir parlamentin s santvarkos joje id j . 
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2. Lietuviškojo parlamentarizmo ištakos siekia 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje vykus  Lietuvi  

suvažiavim , jus   istorij  Didžiojo Vilniaus Seimo vardu. 

3. 1920 m. balandžio 14–15 d. visuotinu, tiesioginiu, lygiu ir slaptu balsavimu pagal proporcin  
sistem  išrinktas Steigiamasis Seimas – pirmoji demokratin  atstovaujan ioji institucija nauj j  laik  
Lietuvos istorijoje. Pakartotinai deklaruodamas šalies nepriklausomyb , pri m s valstyb s 
Konstitucij , žem s reformos, nacionalin s valiutos vedimo, universiteto steigimo bei kitus 
statymus, Steigiamasis Seimas paklojo politinius, ekonominius ir kult rinius Lietuvos Respublikos 
pamatus. 

4. Parlamentin  šalies valdym  prat s  I, II ir III Seimai (1922 m. spalis – 1927 m. balandis). 
Ta iau 1926 m. gruodžio 17-osios valstybinis perversmas, kurio t sa buvo Seimo paleidimas 
1927 m. balandžio 12 d., užbaig  demokratinio ir prad jo diktatoriaus galios tur jusio Prezidento 
A. Smetonos autoritarinio valdymo laikotarp  (1927–1940 m.). 

5. 1936 m. nedemokratiškai išrinktas ir menkas galias tur j s Seimas tebuvo tautos atstovyb s 
fikcija. 

PARTIN  SEIMO SUD TIS 1920–1927 m. 

Partija Steig. Seimas I Seimas II Seimas III Seimas 
  Skai iu

s 
% Skai ius % skai ius % skai ius % 

LKDP[I] 

Surink
o bals , 
t kst. 

  

317,3 

  

46,5 

  

337,9 

  

41,6 

  

394,5 

  

43,8 

  

321,2 

  

31,5 

Gavo 
viet  

59 52,7 38 48,7 40 51,3 30 35,3 

LVLS[II] 

Surink
o bals , 
t kst. 

  

155,6 

  

22,8 

  

145,2 

  

17,9 

  

161,2 

  

17,9 

  

225,8 

  

22,3 

Gavo 
viet  

29 25,9 19 24,4 16 20,5 22 25,9 

  

87,1 

  

12,8 

  

84,6 

  

10,4 

  

101,8 

  

11,3 

  

173,3 

  

17,0 

LSDP 

Surink
o bals , 
t kst. 

gavo 
viet  

14 12,5 11 14,1 8 10,3 15 17,7 

LTS[III] 

Surink

  

11,9 

  

1,7 

  

23,6 

  

2,9 

  

18,6 

  

2,0 

  

43,8 

  

4,3 
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o bals , 
t kst. 

gavo 
viet  

- - - - - - 3 3,5 

  

- 

  

- 

  

52,0 

  

6,4 

  

34,4 

  

3,8 

  

22,5 

  

2,2 

LKP[IV] 

Surink
o bals , 
t kst. 

gavo 
viet  

- - 5 6,4 - - - - 

  

110,4 

  

16,2 

  

168,4 

  

20,7 

  

190,8 

  

21,2 

  

230,7 

  

22,7 

Kitos[V] 

Surink
o bals , 
t kst. 

gavo 
viet  

10 8,9 5 6,4 14 17,9 15 17,6 

  

682,3 

  

100,
0 

  

811,7 

  

100,0

  

901,3 

  

100,0 

  

1017,3 

  

100,0

Iš viso 

Bals  
t kst. 

Viet  
112 100,

0 
78 100,0 78 100,0 85 100,0

  
 

[I] Kartu su Lietuvos kinink  s junga ir Lietuvos darbo federacija. 

[II] Iki 1922 m. rudens Lietuvos socialist  liaudinink  demokrat  partija kartu su Lietuvos valstie i  s junga. 

[III] Iki 1924 m. Tautos pažangos partija kartu su Ekonomine bei politine Lietuvos žemdirbi  s junga. 

[IV] Darbinink  kuopos, Darbinink  ir varging j  valstie i , Darbinink  ir kaimo biednuomen s vardais iškelti komunist  
partijos kandidat  s rašai. 

[V] Daugiausia tautini  mažum  – žyd , lenk , vokie i , rus  partijos bei organizacijos. 

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