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IŠEIVIJOS ISTORIKAS JONAS ŠVOBA APIE SEIM  VALDŽI     

ANTRASIS SEIMAS 
Antrasis seimas už Pirm j  buvo tuo laimingesnis, kad krikš ioni  demokrat  blokas jame tur jo 

absoliutin  daugum , iš 78 seimo nari  — 40. Jie jau 1923 m. birželio 19 d. išrinko savo žmog  
respublikos prezidentu Al. Stulginsk . Su valstie iais liaudininkais jie sudar  koalicin  bepartyvio 
Ernesto Galvanausko ministeri  kabinet , kuris išsilaik  ligi 1924 m. birželio m nesio. Suirus 
koalicijai krikš ionys demokratai vieni sudar  vyriausyb , bet ir j  vien  vyriausyb s nebuvo 
pastovios. Dr. J. Purickis taip aiškina: „Rod s, kad dabar vyriausyb s gal s ramiai ir s kmingai 
dirbti. Bet dauguma ministeri  buvo jauni žmon s, dar netur  tinkamo patyrimo. O svarbiausia tai, 
kad politikos centras vis labiau prad jo reikštis seime, arba geriau pasakius, partij  centruose. 
Partijos vis daugiau prad jo kontroliuoti savo atstovus vyriausyb je, reikalauti j  apyskait  ir duoti 
jiems instrukcij .“ [...] 

Vidaus gyvenimas jo  normalias v žes. Valiuta laik si tvirtai. Finansai buvo tvarkoje. 
Vyriausyb  dar  išlaidas, prisitaikindama prie pajam . Tais  kelius, geležinkelius, stat  mokyklas, 
vykd  žem s reform . 

Nors krikš ioni  demokrat  bloko valdymo metu priskaitoma daug atlikt  ger  darb  Lietuvos 
valstybei, bet pilna demokratin  santvarka su visomis asmens, žodžio, spaudos ir kitomis laisv mis 
bei pilie i  teis mis, kaip numat  j  išleista 1922 m. Lietuvai konstitucija, nebuvo vesta. 1920 m. 
liepos 23 d. vestas karo stovis su ypating j  valstyb s apsaugos statym  suvaržymais pasiliko vis  
krikš ioni  demokrat  valdymo laik , nes valstyb s saugumas buvo to reikalingas. To laiko 
Lietuvoje demokratiškumas pasireišk  tik seim  rinkimais. Pats valdymas nebuvo demokratiškas.  
Karo   stovio   priemon s   buvo  panaudojamos ne tik prieš svetim  valstybi  agentus ir 
priešvalstybin  element , bet ir geros valios opozicijai ir jos spaudos kritikai nutildyti. Ypatingieji 
valstyb s apsaugos statymai spaudos prieži r  paved  karo komendantams, kurie patys skelb  
savo sakymus ir patys be jokio teismo baud , ia tuo atveju prisimintinas vienas charakteringas 
pavyzdys. 1923 m. lapkri io m nesio pradžioje Kauno miesto ir apskrities karo komendantas mjr. V. 
Braziulevi ius, ne teismas, nubaud  buvus  Lietuvos Valstyb s Tarybos, kuri prived  Lietuv  prie 
nepriklausomyb s statuso, pirminink  ir pirm j  Lietuvos valstyb s prezident  Antan  Smeton , 
kurio buvo paskelbti Steigiamojo seimo rinkimai, kaip žurnalo „Vairo“ redaktori  2,000 lit  bauda už 
d t  prof. A. Voldemaro straipsn . Prof. A. Voldemar  už tai komendantas Braziulevi ius ištr m  iš 
Kauno. A. Smetona negal jo sumok ti pabaudos, tai jis buvo pasodintas  sunki j  darb  kal jim . 
Kauno miesto taryba su burmistru Jonu Vileišiu ir humanitarini  moksl  fakulteto atstovai su dekanu 
prof. M. Biržiška kreip si d l A. Smetonos paleidimo iš sunki j  darb  kal jimo  to laiko krikš ioni  
demokrat  ir valstie i  liaudinink  koalicin  vyriausyb , bet vyriausyb s jie nebuvo priimti. 

T  pa i  met  lapkri io 11 d. Valstyb s teatre vaidino Sofijos Kymantait s- iurlionien s „Aušros 
s nus“. Po antrojo veiksmo, kada nusileido uždanga, atsistojo vis  gerbiamas rašytojas ir 
visuomenininkas kan. Juozas Tumas, atsigr ž s  respublikos prezidento Al. Stulginskio ir 
vyriausyb s nari  ložes, prabilo: „Gerbiamieji, š  vakar  mums esant teatre ir ži rint „Aušros s n “, 
kal jime s di pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Mes prašome ia esant  pon  
respublikos prezident  pasir pinti paleisti m s  buvus j  prezident .“ Tuojau šiurkš iai sušuko 
Kauno miesto ir apskrities karo komendantas mjr. V. Braziulevi ius: „Draudžiu kalb ti“. Respublikos 
prezidentas A. Stulginskis ir vyriausyb s nariai iš jo iš savo loži . Tumas, dar pasak s kelis 
žodžius, atsis do. Publika jam triukšmingai pritar . Kauno ir apskrities viršininkas Morkus pasiunt  
policinink  K. Podži n  areštuoti kan. J. Tum , bet publika, daugiausia karininkai, pastojo keli  
policininkui. Kad kan. Tumas neb t  gatv j areštuotas, karinink  b rys j  palyd jo ligi pat jo nam . 
Tik visuomenei surinkus reikaling  sum  pinig  baudai apmok ti, A. Smetona buvo „demokratin s“ 
valdžios paleistas iš kal jimo. 

Nors krikš ioni  demokrat  partijos tur jo Antrajame seime atstov  bals  daugum  ir išlaik  
seim  ligi jo kadencijos galo, bet darbas seime nebuvo lengvas, nes opozicija buvo gausi ir kovinga. 
Dr. J. Purickis apie Antrojo seimo darb  rašo: „Seimo kadencija jo prie galo. Seimas   negal jo   
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normališkai   dirbti, nes partij  kova jo smarkyn. Koliojimasis, pl dimai, obstrukcijos buvo seime 
prastas dalykas. Por  kart  net reik jo kviesti policij  neklusniems seimo nariams iš pos džio sal s 
pašalinti. Tokiomis aplinkyb mis dirbti buvo sunku. Jau pusantr  met  prieš seimo kadencijos gal  
prasid jo ruošiamasis rinkimams ir agitacija su mitingais. Mitingai, tiesa, niekad nesustodavo. 
Ypa iai patogu buvo mitinguoti ir varyti agitacij  opozicijai, nes ji netur jo k  veikti. Juo ar iau buvo 
rinkimai, juo aršesn  dar si agitacija. Mitinguose dažnai b davo prieinama prie muštyni . Seimo 
pos džiai prad jo visai tušt ti. Sunku buvo surinkti kvorum . Pagaliau kovo m nes  seimas buvo 
paleistas. Rinkimai  Tre i j  seim  buvo paskirti 1926 m. geguž s 8-10 dienomis.  

 
            (Iš: Jonas Švoba, Seimin  ir prezidentin  Lietuva, Vilnius, 1990, p. 107 – 110) 
 
 
 
 
 
 
 


