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ISTORIK  DANUT  BLAŽYT  – BAUŽIEN  APIE TARPUKARIO 
PARLAMENTARIZM  

 
II Seimo darbo pradžia. Prezidento išrinkimas 

 
Prezidentas A. Stulginskis 1923 05 29 pasiraš  Seimo sušaukimo akt , kur  kontrsignavo Ministro 

Pirmininko pavaduotojas ir teisingumo ministras V. Karoblis1. II Seimas buvo pareigotas susirinkti 
1923 06 05. 

Rinkimus laim jusios krikš ioniškosios frakcijos Seimo atidarymo dien  prad jo iškilmingomis 
mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje, dalyvaujant Prezidentui A. Stulginskiui, Vyriausyb s 
atstovams, diplomat  korpusui ir kariuomen s dali  atstovams. 

Pirmojo pos džio pradži  gal jo sutrikdyti liaudininkai ir socialdemokratai, siekdami 
demonstratyviai parodyti, kad jie krikš ioni  demokrat  balsais I Seimo išrinkto A. Stulginskio nelaiko 
prezidentu, tod l atidarant Seim  buvo nutar  nedalyvauti, o savo vietas jame užimti v liau, ta iau 
frakcijoje tre i j  kart  persvars ius š  sumanym , sutar  „ eiti sal n tik prezidentui jus“2. 

Iškilmingas Seimo atidarymo pos dis prasid jo 12 val., Seimo atidarymo akt  Prezidento pa-
vedimu perskai ius Ministrui Pirmininkui E. Galvanauskui. Po to  pirm j  pos d  susirinkusius Seimo 
atstovus, Vyriausyb s narius, diplomatus, sve ius kreip si Prezidentas A. Stulginskis, sveikinimo 
kalboje pabr ždamas svarbiausius kinius ir socialinius uždavinius, tarp j  „iš pagrind  perži r ti 
m s  valstyb s pajam  šaltinius, skiriant sunkesn  mokesni  našt  tiems, kuriems tie mokesniai 
pakeliami“. Užsienio politikoje primintos sud tingos Vilniaus ir Klaip dos krašto problemos, 
pareikalausian ios dideli  Lietuvos pastang 3. 

Sugiedojus Tautos himn , remiantis Valstyb s Konstitucijos § 32, Seimo nariai prisiek  arba dav  
iškilming  pasižad jim  Lietuvos Respublikai. Katalikyb  išpaž stan i  atstov  priesaikos apeigas 
atliko prelatas Jonas Ma iulis-Maironis. Žyd  frakcijos atstovo Joselio Sloim s Kagane-mano 
priesaik  pri m  bendruomen s rabinas. Valstie iai liaudininkai, kiti žyd  frakcijos nariai, 
socialdemokratai bei vokie i  atstovai nustatyta tvarka perskait  iškilming  pasižad jim . Visi at-
stovai pasiraš  atitinkamai priesaikos ar pasižad jimo tekst . 

Pagal susiklos iusi  tradicij  pirmojo pos džio pirmininku tapo vyriausias atstovas L S frakcijos 
narys L. Laik nas, sekretoriumi - jauniausias atstovas - taip pat L S frakcijos narys J. Skyrius. Jis 
perskait  gausius sveikinimus Seimo sušaukimo proga, gautus iš oficiali  staig , diplomatijos 
atstov , savivaldybi , vairi  draugij  ir organizacij , Amerikos lietuvi . [...] 

Pagal 1922 m. Konstitucij  Seimo kadencijos pradžioje 1923 06 19 vyko Respublikos Prezidento 
rinkimai. Iškilmingoje aplinkoje, dalyvaujant Vyriausyb s nariams, diplomatiniam korpusui ir 
sve iams, Seimo Pirmininkas A. Tum nas pagal atitinkam  proced r  paskelb  kandidat  - 
Aleksandro Stulginskio ir Jono Vileišio -pavardes ir paved  Bals  skai iavimo komisijai - N. Radžiui 
(valstie i  liaudinink  frakcija), K. Gurauskui (krikš ioni  demokrat  frakcija) ir K. Jokantui (Lietuvos 

kinink  s jungos frakcija) - paskelbti balsavimo rezultatus. Buvo paduota 76 balsai. Už Aleksandr  
Stulginsk  balsavo 49, už Jon  Vileiš  - 264 ir viena kortel  rasta tuš ia. Remiantis Konstitucijos § 41 
Aleksandras Stulginskis išrinktas Respublikos Prezidentu5. 1923 06 20 vyskupas Juozapas 
Skvireckas pri m  iškilming  Prezidento priesaik . Trumpoje kalboje Prezidentas apib dino 
sud tingas Mažosios Lietuvos - Klaip dos krašto - ir Ryt  Lietuvos sien  problemas, kurias tik tasi 
tautos atstovams padedant bendromis j gomis spr sti6. Kitaip nei I Seimas, Valstyb s vadovo 
rinkim  legitimumo n  viena Seimo frakcija nekvestionavo, o valstie iai liaudininkai prad jo derybas 
                                                          
1 Seimo sušaukimo aktas, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 301,1. 1; VŽ, Nr. 133, eil s Nr. 988. 
2 Šis klausimas svarstytas LVLS frakcijos pos džiuose 1923 05 29, 06 04, 06 05. Žr. Pos dži  protokolas Nr. 1, LMAB RS, f. 
199-144,1. 3, 4. Seimo stenogramose šis faktas nepažym tas. Liaudinink  spauda d l tos pa ios priežasties nemin jo 
Prezidento titulo, tik pavard . Žr. Lietuvos žinios, 1923 06 07. Liaudininkai nedalyvavo ir t  pat  vakar  surengtoje arbat l je 
Seimo nariams pagerbti. 
3 1923 06 05, 3 pos dis, II Seimo stenogramos, Kaunas, 1923, p. 1-2. 
4 J. Vileišio kandidat r  par m  liaudininkai, socialdemokratai ir dalis tautini  mažum  atstov . 
5 1923 06 19, 6 pos dis, II Seimo stenogramos, Kaunas, 1923, p. 13. 
6 1923 06 20, 7 pos dis, II Seimo stenogramos, Kaunas, 1923, p. l. 
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d l koalicin s Vyriausyb s sudarymo. 

 
 (Iš: Lietuvos Respublikos Seim   nari  biografinis žodynas. Sudar  A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2007, 

p. 71 - 74) 
 
 
 
 
 
 


