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ISTORIKAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS APIE III SEIMO VEIKLOS
POBǋDƲ
Tikroji demokratija?
Anksþiau aptarti Ƴstatymai, priimti per pirmąją Seimo sesiją, pirmą kartą visuomenei suteikơ
plaþias demokratines laisves ir teises. Visoje šalyje buvo rengiami vieši susirinkimai, pagyvơjo
profesiniǐ sąjungǐ veikla (to reikalavo socialdemokratai), išaugo iš cenzǌros išsivadavusios
spaudos Ƴtaka. Valdžia siekơ tarnauti žmonơms, o spauda turơjo bǌti pagrindinơ tarpininkơ tarp
valdžios ir spaudos („Be viešumos negali bǌti demokratijos, be demokratijos negali bǌti viešumos“,
— rašơ liaudininkǐ spauda 1 ).
Kilnǌs valdžios darbai netrukus atsisuko prieš ją paþią. Susidariusia padơtimi suskubo
pasinaudoti pogrindyje veikĊ komunistai, net kriminalinơs struktǌros. Tai sukơlơ opozicijos
pasipiktinimą. Nuo 1926 m. rudens opozicija Seime ir savo spaudoje vis garsiau pradơjo kalbơti
apie komunizmo pavojaus grơsmĊ Lietuvos nepriklausomybei. Taip buvo reaguota Ƴ komunistǐ
organizuojamus susirinkimus. Spalio 1 d. krikšþioniǐ demokratǐ blokas vidaus reikalǐ ministrui
Ƴteikơ interpeliaciją, kurioje piktinosi valstybơje kilusia streikǐ banga, suaktyvơjusiu komunistǐ
judơjimu, kuris „vystosi drauge su profesiniu darbininkǐ judơjimu ir sudaro valstybei rimtą pavojǐ“ 2 .
Vidaus reikalǐ ministrui V. Požơlai mesti kaltinimai turơjo pagrindo. Panaikinusi Ƴvairius
demokratijos teises varžiusius apribojimus, valdžia nenumatơ atitinkamǐ priemoniǐ tvarkai užtikrinti.
Anot valstieþio liaudininko K. Škirpos, karo padơties varžtai atleisti vien tik Seimo sprendimu, t. y. be
reikalingǐ administraciniǐ potvarkiǐ, nes pati M. Sleževiþiaus Vyriausybơ tuomet dar neegzistavo.
Šis skubotas Seimo žingsnis buvo klaidingas, nes, kaip parodơ tolesni gyvenimo Ƴvykiai, kai kurios
partijos laisvơmis naudojosi neišmintingai, o kitos, pasinaudodamos šiomis laisvơmis, kompromitavo
paþią demokratinĊ santvarką. 3 Pavyzdžiui, panaikinus karo padơtƳ, paskelbus Amnestijos Ƴstatymą,
tuoj pat skubơta sumažinti politinĊ policiją, joje dirbĊ pareigǌnai masiškai buvo atleidžiami iš darbo.
Rugsơjo mơn. V. Požơla viešai pripažino, kad policijos sudơtis labai pasikeitơ. Atleisti šeši apskriþiǐ
viršininkai, šeši policijos vadai, dvylika nuovados viršininkǐ, aštuoni nuovados viršininkǐ padơjơjai ir
dvidešimt keturi policininkai. Ministro teigimu, policininkai, nuovadǐ viršininkǐ padơjơjai atleisti
daugiausia už pilieþiǐ mušimą, pinigǐ eikvojimą, tarnybines nuobaudas. Apie dvidešimt bylǐ
perduota valstybơs gynơjui. Kalbơdamas apie kriminalinĊ ir politinĊ policiją, V. Požơla nurodơ, kad
vietoj šiais metais dirbanþiǐ 185 tarnautojǐ, kitais metais bus 103. 4 Tai reiškơ, kad kriminalinơ ir
politinơ policija turơjo bǌti gerokai sumažinta. Sutaupytus pinigus numatyta išleisti bedarbiams ir
žemơs ǌkio reikalams. Politinơ policija turơjo sumažơti ir susilyginti su kriminaline policija. Tokios
reformos iniciatoriai buvo socialdemokratai, kurie siekơ visiškai panaikinti politinĊ policiją. 5
Susidarơ paradoksali situacija - kilusius streikus, neretai prieš valstybĊ vykdomus ekscesus
slopinti ar jǐ eigą prižiǌrơti turơjĊ asmenys buvo atleidžiami iš darbo. Tokia valdžios politika
paralyžiavo normalǐ policijos darbą, sukơlơ daug sąmyšio visuomenơje. 6 Padơtis darơsi nevaldoma,
o susidariusia situacija, anot R. Skipiþio, naudojosi visi prieš kairiǐjǐ koalicinĊ VyriausybĊ
nepalankiai nusiteikĊ pilieþiai: „Jie visokiomis progomis aiškino gyventojams, kad Vyriausybơs
politika veda Ƴ bolševikǐ perversmą.“ 7 Tokios pat nuomonơs laikơsi ir R. Skipitis. Su tokiu opozicijos
kaltinimu nenorơjo sutikti socialdemokratai, kurie išaugusƳ darbininkǐ judơjimo aktyvumą siejo su
darbininkǐ klasơs stiprơjimu. 8 Tai leidžia teigti, kad valdžia, vedama idealizmo, neadekvaþiai vertino
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šalies Ƴvykius. Beje, kairieji tokiomis nuostatomis vadovavosi ir priimdami svarbius Ƴstatymus nuo
pat III Seimo darbo pradžios. Pamatuoto pragmatizmo stoka brangiai kainavo. M. Sleževiþiaus
Vyriausybơ, visur siekdama nepaprasto taupumo, Vidaus reikalǐ ministerijai nebeskyrơ kreditǐ
politinio sekimo reikalams, laikydama tai nedemokratišku dalyku. K. Škirpos teigimu, „šiǐ kreditǐ
nubraukimu Vyriausybơ, galima sakyti, lyg ir apsiaklino. Kai ši klaida paaiškơjo, buvo griebtasi
atitinkamǐ priemoniǐ, taþiau pavơluotai“ 9 .
Nesantaiką tarp valdžios ir opozicijos paaštrino lapkriþio 21 d. Kaune Ƴvykusi dešiniǐjǐ studentǐ
(ateitininkǐ, korporacijos „NeoLithuania“) demonstracija (dalyvavo apie 600 žmoniǐ 10 ), per kurią
Ƴvyko atviras susidǌrimas su policija. 13 asmenǐ buvo suimta. Demonstraciją organizavo
krikšþionims demokratams ir tautininkams simpatizuojantys studentai, kurie kritikavo kairiǐjǐ valdžią
dơl krašte vykdomǐ reformǐ. Minia buvo apsiginklavusi lazdomis ir skandavo: „Duokit mums
ýepinskƳ ir Požơlą!“ 11 Demonstrantus rơmơ opozicija, kuri lapkriþio 23 d. Ƴteikơ jau dešimtą iš eilơs
interpeliaciją Ministrǐ kabinetui. 12 Studentus palaikơ universiteto senatas. 13 Dơl šiǐ Ƴvykiǐ M.
Sleževiþiui teko aiškintis Seime. Ministras Pirmininkas, nurodĊs demonstrantǐ kaltĊ ir opozicijos
tiesioginĊ Ƴtaką šiems Ƴvykiams, užtikrino, kad panašioms demonstracijoms kelias bus užkirstas. 14
Tokias pat garantijas davơ vidaus reikalǐ ministras 15 , kurio veiksmais jau tam tikrą laiką buvo
nepatenkinta jƳ delegavusi LSDP frakcija. 16
Lapkriþio 21 d. Ƴvykiai opozicijos buvo nuolat eskaluojami. Valdžios ir opozicijos santykiai pasiekơ
kritinĊ ribą, Seime opozicija atvirai ragino VyriausybĊ pasitraukti. Gruodžio 3 d. A. Voldemaras,
daug dơmesio skirdamas lapkriþio 21 d. demonstracijai, Seimo nariams siǌlơ nuversti VyriausybĊ:
„Bet tikiuos, kad iš to Seimo posơdžio Kabinetas nebegali išeiti kaipo Kabinetas. Jis turi bǌti
nuverstas. To reikalauja Lietuvos garbơ.“ 17 Nors Vyriausybơ gavo daugumos pasitikơjimą, Ƴtampa
neslǌgo. Valdžia išgyveno krizĊ, kurią LVLS vadovybơ vertino neadekvaþiai ir ryžtingǐ priemoniǐ
padơþiai normalizuoti nesiơmơ. 18
Opozicija Seime teikti interpeliacijǐ nesiliovơ (iš viso per antrąją sesiją, per rekordiškai trumpą
laiką nuo darbo pradžios rugsơjo 24 d. iki perversmo, tiksliau - iki gruodžio 14 d., Ƴteikta 13
interpeliacijǐ!). Interpeliacijǐ tonas vis aštrơjo. Lapkriþio 30 d. posơdyje LǋS atstovas Dionizas
Trimakas, baigdamas savo ilgą kalbą, Seime išskyrơ net devynis kairiǐjǐ valdžios trǌkumus, išimtinƳ
dơmesƳ skyrơ komunizmo pavojui, o savo kalbą baigơ grasinamais žodžiais: „Pilieþiai, kuriǐ teisơs
yra valdžios Ƴžeistos, turi sukilimo teisĊ prieš valdžią. Šita teisơ kybo kaip Damoklo kardas ant
valdanþiǐjǐ galvǐ.“ 19 Seimo Pirmininkas dr. J. Staugaitis šiuos paskutiniuosius D. Trimako žodžius
pavedơ Ƴvertinti valstybơs gynơjui. 20 Padơtis tapo išties rimta.
Likus kelioms dienos iki perversmo, gruodžio 14 d. vakare Ƴvykusiame Seimo posơdyje grupơ
atstovǐ pateikơ interpeliaciją (jau tryliktą! 21 ) dơl Vinco Grigaliuno-Glovackio ir Povilo Plechaviþiaus
areštavimo. Po rašto tekstu pasirašơ 8 krikšþioniǐ demokratǐ bloko nariai, vadovaujami M.
Krupaviþiaus. Interpeliacijos autoriai išreiškơ pasipiktinimą dơl V. Grigaliuno-Glovackio arešto, o jo
redaguojamą laikraštƳ „Tautos valia“ Ƴvardijo kaip kovotoją su komunizmo grơsme. Balsuojant
interpeliacija nebuvo pripažinta skubia. 22 Spalio 23 d. pradơta leisti „Tautos valia“ atspindơjo
radikaliausios dešiniosios lietuviǐ visuomenơs siekius ir tikslus. Aktyviausi šio laikrašþio
bendradarbiai buvo poetas Liudas Gira, generolai Vladas Nagius-Nageviþius ir Kazys Ladiga,
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majoras Povilas Plechaviþius, III Seimo nariai Edvardas Turauskas, Leonas Bistras, Antanas
Endziulaitis, Petras Joþys, Stefanija Ladigienơ, Jonas Masiliǌnas. „Tautos valią“ finansiškai rơmơ
žymǌs dešiniǐjǐ stovyklos lyderiai: Aleksandras Stulginskis, Petras Karvelis, Martynas Yþas,
Antanas Endziulaitis ir kiti. 23 Jǐ remiamas laikraštis Lietuvai skelbơ gresiantƳ komunizmo pavojǐ,
kritikavo kairiǐjǐ valdžią, o LVLS ir LSDP vadino bolševikǐ pastumdơliais. 24 „Tautos valia“ turơjo
didelơs Ƴtakos dešiniǐjǐ jơgǐ vienijimui, ruošơ dirvą rengiamam valstybơs perversmui. Matyt,
neatsitiktinai dviem „Tautos valios“ lyderiams — V. Grigaliǌnui-Glovackiui ir P. Plechaviþiui —
gruodžio 17 d. per valstybơs perversmą buvo patikơtas pagrindinis vaidmuo.
Švietimo polonizacija?
Lapkriþio 16 d. opozicija švietimo ministrui Ƴteikơ interpeliaciją, kurioje buvo reiškiamas
nepasitenkinimas valdžios vykdoma švietimo politika. Švietimo ministrui buvo priekaištaujama, kad
šis, varydamas iš mokyklǐ tikybinĊ ir tautinĊ dvasią, masiškai atleidžia mokytojus, proteguoja
lenkiškǐ mokyklǐ steigimą ir nesilaiko nei mokyklǐ steigimo plano, nei pradžios mokyklǐ Ƴstatymo
reikalavimo. Interpeliacijoje nurodyta, kad švietimo ministras Lietuvoje leido steigti 60 (patikslintais
duomenimis — 70 25 ) lenkiškǐ mokyklǐ (daugiausia palei demarkacijos liniją): „Tatai daroma tuo pat
metu, kai lenkǐ okupuotoj Lietuvoje [Vilniaus krašte] lietuviǐ mokyklos persekiojamos ir uždaromos.“
Opozicija kaltino V. ýepinskƳ lơšǐ netaupymu: „Visa eilơ naujai Ƴsteigtǐ mokyklǐ reikia manyti guls
savo išlaidomis sunkia našta ant mǌsǐ valstybơs resursǐ, nes joms išlaikyti bus verþiamos duoti
lơšǐ vietos savivaldybơs, o taip pat bus skiriama lơšǐ iš valstybơs iždo. Visa lietuviškoji visuomenơ
smerkia šƳ vyriausybơs darbą, nes negi gali jinai pakĊsti, kad vyriausybơs lơšomis bǌtǐ steigiamos ir
laikomos mokyklos, kurios prisidơs ne prie visuomenơs švietimo kơlimo, bet prie jos sulenkinimo ir
demoralizavimo.“ 26 Reikia atkreipti dơmesƳ, kad po interpeliacijos tekstu pasirašơ net 18 opozicijos
atstovǐ. Tarp jǐ visi trys tautininkǐ frakcijos nariai: A. Smetona, A. Voldemaras ir V. Mironas.
Balsuojant interpeliacija pripažinta neskubota.
Kaip reikia vertinti šƳ V. ýepinskio poelgƳ? Ar interpeliacijoje jam mesti kaltinimai pagrƳsti?
Istoriografijoje V. ýepinskio švietimo politika sulaukơ gana griežtos kritikos 27 , su kuria ne visiškai
norisi sutikti. Kai V. ýepinskis pradơjo vadovauti Švietimo ministerijai, valstybơs finansuojamos
veikơ 24 lenkǐ mokyklos (49 komplektai) ir 2 lenkǐ mokyklos (3 komplektai) buvo išlaikomos
privaþiǐ organizacijǐ. Per keletą mơnesiǐ, kaip spaudoje pripažino pats švietimo ministras, buvo
Ƴsteigtos 57 lenkǐ mokyklos (79 komplektai). Visos tos mokyklos leistos su sąlyga, kad jos bus
išimtinai išlaikomos privaþiǐ lenkiškǐ organizacijǐ lơšomis. Todơl ministras užtikrino, kad leidžiant
steigti lenkiškas mokyklas niekur „neprasilenkta su Ƴstatymais“. Pradžios mokyklǐ Ƴstatymo 5-as ir 6as paragrafas reglamentavo mokiniǐ ir gyventojǐ normas vienai mokyklai ir suteikơ ministrui teisĊ
leisti steigti mokyklas ir mažesnơmis normomis, o pradžios mokyklǐ Ƴstatymo pakeitimo 45-ame
paragrafe apibrơžta, ko turơjo laikytis mokyklǐ steigơjai ir laikytojai. Švietimo ministro teigimu, „tuose
paragrafuose pažymơtǐjǐ dơsniǐ Švietimo ministerija griežtai laikosi“ 28 . Leisdama steigti lenkiškas
mokyklas, valdžia vadovavosi 1922 m. priimta demokratine Lietuvos Konstitucija, kuri visiems
gyventojams garantavo lygias teises. [...]
„Lenkiškǐ mokyklǐ istorijoje" reikơtǐ išryškinti keletą detaliǐ: a) lenkiškos mokyklos buvo
steigiamos ne už Lietuvos valstybơs lơšas — jas steigơ ir išlaikyti turơjo patys lenkai; b) toks
švietimo ministro nutarimas buvo socialdemokratǐ ir valstieþiǐ liaudininkǐ Ƴsipareigojimǐ savo
koalicijos partneriams lenkams vykdymas 29 ; c) Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo Ƴtempti, taigi jau
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pats faktas — lenkiškǐ mokyklǐ steigimas — Lietuvoje buvo vertinamas prieštaringai ir sukơlơ
lietuviǐ tautos pasipiktinimą. Visuomenơ „užkibo“ ir blaivǐ protą nugalơjo jausmai. Tariamas V.
ýepinskio mokyklǐ lenkinimas mažiau išprususiems visuomenơs sluoksniams asocijavosi su lenkǐ
užgrobtuoju Vilniaus kraštu. Valdžios politika užgavo tautinius lietuviǐ jausmus. Antra vertus,
negalima neƳvertinti naujosios valdžios darbo. 1927 m. biudžeto projekte buvo numatyta, kad
Švietimo ministerija gaus 2 milijonais litǐ daugiau nei buvo numatyta ankstesniame valstybơs
biudžete. Tuo metu jau buvo rengiami privalomojo pradžios mokslo ir kultǌros fondo Ƴstatymǐ
projektai, kurie greitu laiku turơjo bǌti atiduoti Seimui svarstyti. 30 Nors siekiai ir buvo kilnǌs, šie
sumanymai Ƴgyvendinti tik iš dalies — valdžios planus sugriovơ gruodžio 17-osios perversmas. [...]
(Iš: Danutơ Blažytơ – Baužienơ ir kt. Lietuvos Seimo istorija. XX – XXI a. pradžia, Vilnius, 2009, p. 169 - 176)
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