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ISTORIKAS MINDAUGAS TAMOŠAITIS APIE III SEIMO VEIKLOS 
POB D    

                                                               
Tikroji demokratija? 

Anks iau aptarti statymai, priimti per pirm j  Seimo sesij , pirm  kart  visuomenei suteik  
pla ias demokratines laisves ir teises. Visoje šalyje buvo rengiami vieši susirinkimai, pagyv jo 
profesini  s jung  veikla (to reikalavo socialdemokratai), išaugo iš cenz ros išsivadavusios 
spaudos taka. Valdžia siek  tarnauti žmon ms, o spauda tur jo b ti pagrindin  tarpinink  tarp 
valdžios ir spaudos („Be viešumos negali b ti demokratijos, be demokratijos negali b ti viešumos“, 
— raš  liaudinink  spauda1). 

Kiln s valdžios darbai netrukus atsisuko prieš j  pa i . Susidariusia pad timi suskubo 
pasinaudoti pogrindyje veik  komunistai, net kriminalin s strukt ros. Tai suk l  opozicijos 
pasipiktinim . Nuo 1926 m. rudens opozicija Seime ir savo spaudoje vis garsiau prad jo kalb ti 
apie komunizmo pavojaus gr sm  Lietuvos nepriklausomybei. Taip buvo reaguota  komunist  
organizuojamus susirinkimus. Spalio 1 d. krikš ioni  demokrat  blokas vidaus reikal  ministrui 
teik  interpeliacij , kurioje piktinosi valstyb je kilusia streik  banga, suaktyv jusiu komunist  
jud jimu, kuris „vystosi drauge su profesiniu darbinink  jud jimu ir sudaro valstybei rimt  pavoj “2. 

Vidaus reikal  ministrui V. Pož lai mesti kaltinimai tur jo pagrindo. Panaikinusi vairius 
demokratijos teises varžiusius apribojimus, valdžia nenumat  atitinkam  priemoni  tvarkai užtikrinti. 
Anot valstie io liaudininko K. Škirpos, karo pad ties varžtai atleisti vien tik Seimo sprendimu, t. y. be 
reikaling  administracini  potvarki , nes pati M. Sleževi iaus Vyriausyb  tuomet dar neegzistavo. 
Šis skubotas Seimo žingsnis buvo klaidingas, nes, kaip parod  tolesni gyvenimo vykiai, kai kurios 
partijos laisv mis naudojosi neišmintingai, o kitos, pasinaudodamos šiomis laisv mis, kompromitavo 
pa i  demokratin  santvark .3 Pavyzdžiui, panaikinus karo pad t , paskelbus Amnestijos statym , 
tuoj pat skub ta sumažinti politin  policij , joje dirb  pareig nai masiškai buvo atleidžiami iš darbo. 
Rugs jo m n. V. Pož la viešai pripažino, kad policijos sud tis labai pasikeit . Atleisti šeši apskri i  
viršininkai, šeši policijos vadai, dvylika nuovados viršinink , aštuoni nuovados viršinink  pad j jai ir 
dvidešimt keturi policininkai. Ministro teigimu, policininkai, nuovad  viršinink  pad j jai atleisti 
daugiausia už pilie i  mušim , pinig  eikvojim , tarnybines nuobaudas. Apie dvidešimt byl  
perduota valstyb s gyn jui. Kalb damas apie kriminalin  ir politin  policij , V. Pož la nurod , kad 
vietoj šiais metais dirban i  185 tarnautoj , kitais metais bus 103.4 Tai reišk , kad kriminalin  ir 
politin  policija tur jo b ti gerokai sumažinta. Sutaupytus pinigus numatyta išleisti bedarbiams ir 
žem s kio reikalams. Politin  policija tur jo sumaž ti ir susilyginti su kriminaline policija. Tokios 
reformos iniciatoriai buvo socialdemokratai, kurie siek  visiškai panaikinti politin  policij .5 

Susidar  paradoksali situacija - kilusius streikus, neretai prieš valstyb  vykdomus ekscesus 
slopinti ar j  eig  priži r ti tur j  asmenys buvo atleidžiami iš darbo. Tokia valdžios politika 
paralyžiavo normal  policijos darb , suk l  daug s myšio visuomen je.6 Pad tis dar si nevaldoma, 
o susidariusia situacija, anot R. Skipi io, naudojosi visi prieš kairi j  koalicin  Vyriausyb  
nepalankiai nusiteik  pilie iai: „Jie visokiomis progomis aiškino gyventojams, kad Vyriausyb s 
politika veda  bolševik  perversm .“7 Tokios pat nuomon s laik si ir R. Skipitis. Su tokiu opozicijos 
kaltinimu nenor jo sutikti socialdemokratai, kurie išaugus  darbinink  jud jimo aktyvum  siejo su 
darbinink  klas s stipr jimu.8 Tai leidžia teigti, kad valdžia, vedama idealizmo, neadekva iai vertino 

                                                          
1 Rutenas, „Daugiau viešumos“, Lietuvos žinios, 1926 07 27, p. 1. 
2 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 10 01, 28 pos dis), p. 14. 
3 K. Škirpa, „Pakeliui su Mykolu Šleževi iumi“, p. 247. 
4 „Pilie i  konstitucin s garantijos ir statym  gerbimas bus atstatyti. Pasikalb jimas su p. Vidaus Reikal  ministeriu“ (Eltos 
pranešimas), Lietuvos žinios, 1926 09 08, p.l. 
5 LSDP CK raštas Nr. 208 LVLS CK 1926 06 06, LMAB RS, f. 199-250,1. 88. 
6 Žr. A. Kasparavi ius, „Parlamentin s demokratijos perversijos Lietuvoje 1920-1926 metais“, Gair s, 2006, nr. 3, p. 33. Iš 
autoriaus pacituot  valstyb s saugumo agent ros pranešim  matyti, kad 1926 m. ruden  Lietuva buvo atsid rusi rimtoje 
politin je kriz je. Gyventojai buvo labai nusivyl  vidaus reikal  ministro darbu, nesugeb jimu užtikrinti stabilumo šalies viduje. 
7 R. Skipitis, Nepriklausom  Lietuv  statant, p. 409. 
8 „D l ko jie draskosi“ (vedamasis), Socialdemokratas, 1926 10 14, p. 1. 



2
šalies vykius. Beje, kairieji tokiomis nuostatomis vadovavosi ir priimdami svarbius statymus nuo 
pat III Seimo darbo pradžios. Pamatuoto pragmatizmo stoka brangiai kainavo. M. Sleževi iaus 
Vyriausyb , visur siekdama nepaprasto taupumo, Vidaus reikal  ministerijai nebeskyr  kredit  
politinio sekimo reikalams, laikydama tai nedemokratišku dalyku. K. Škirpos teigimu, „ši  kredit  
nubraukimu Vyriausyb , galima sakyti, lyg ir apsiaklino. Kai ši klaida paaišk jo, buvo griebtasi 
atitinkam  priemoni , ta iau pav luotai“9. 

Nesantaik  tarp valdžios ir opozicijos paaštrino lapkri io 21 d. Kaune vykusi dešini j  student  
(ateitinink , korporacijos „NeoLithuania“) demonstracija (dalyvavo apie 600 žmoni 10), per kuri  
vyko atviras susid rimas su policija. 13 asmen  buvo suimta. Demonstracij  organizavo 
krikš ionims demokratams ir tautininkams simpatizuojantys studentai, kurie kritikavo kairi j  valdži  
d l krašte vykdom  reform . Minia buvo apsiginklavusi lazdomis ir skandavo: „Duokit mums 

epinsk  ir Pož l !“11 Demonstrantus r m  opozicija, kuri lapkri io 23 d. teik  jau dešimt  iš eil s 
interpeliacij  Ministr  kabinetui.12 Studentus palaik  universiteto senatas.13 D l ši  vyki  M. 
Sleževi iui teko aiškintis Seime. Ministras Pirmininkas, nurod s demonstrant  kalt  ir opozicijos 
tiesiogin  tak  šiems vykiams, užtikrino, kad panašioms demonstracijoms kelias bus užkirstas.14 
Tokias pat garantijas dav  vidaus reikal  ministras15, kurio veiksmais jau tam tikr  laik  buvo 
nepatenkinta j  delegavusi LSDP frakcija.16 

Lapkri io 21 d. vykiai opozicijos buvo nuolat eskaluojami. Valdžios ir opozicijos santykiai pasiek  
kritin  rib , Seime opozicija atvirai ragino Vyriausyb  pasitraukti. Gruodžio 3 d. A. Voldemaras, 
daug d mesio skirdamas lapkri io 21 d. demonstracijai, Seimo nariams si l  nuversti Vyriausyb : 
„Bet tikiuos, kad iš to Seimo pos džio Kabinetas nebegali išeiti kaipo Kabinetas. Jis turi b ti 
nuverstas. To reikalauja Lietuvos garb .“17 Nors Vyriausyb  gavo daugumos pasitik jim , tampa 
nesl go. Valdžia išgyveno kriz , kuri  LVLS vadovyb  vertino neadekva iai ir ryžting  priemoni  
pad iai normalizuoti nesi m .18 

Opozicija Seime teikti interpeliacij  nesiliov  (iš viso per antr j  sesij , per rekordiškai trump  
laik  nuo darbo pradžios rugs jo 24 d. iki perversmo, tiksliau - iki gruodžio 14 d., teikta 13 
interpeliacij !). Interpeliacij  tonas vis aštr jo. Lapkri io 30 d. pos dyje L S atstovas Dionizas 
Trimakas, baigdamas savo ilg  kalb , Seime išskyr  net devynis kairi j  valdžios tr kumus, išimtin  
d mes  skyr  komunizmo pavojui, o savo kalb  baig  grasinamais žodžiais: „Pilie iai, kuri  teis s 
yra valdžios žeistos, turi sukilimo teis  prieš valdži . Šita teis  kybo kaip Damoklo kardas ant 
valdan i j  galv .“19 Seimo Pirmininkas dr. J. Staugaitis šiuos paskutiniuosius D. Trimako žodžius 
paved  vertinti valstyb s gyn jui.20 Pad tis tapo išties rimta. 

Likus kelioms dienos iki perversmo, gruodžio 14 d. vakare vykusiame Seimo pos dyje grup  
atstov  pateik  interpeliacij  (jau trylikt !21) d l Vinco Grigaliuno-Glovackio ir Povilo Plechavi iaus 
areštavimo. Po rašto tekstu pasiraš  8 krikš ioni  demokrat  bloko nariai, vadovaujami M. 
Krupavi iaus. Interpeliacijos autoriai išreišk  pasipiktinim  d l V. Grigaliuno-Glovackio arešto, o jo 
redaguojam  laikrašt  „Tautos valia“ vardijo kaip kovotoj  su komunizmo gr sme. Balsuojant 
interpeliacija nebuvo pripažinta skubia.22 Spalio 23 d. prad ta leisti „Tautos valia“ atspind jo 
radikaliausios dešiniosios lietuvi  visuomen s siekius ir tikslus. Aktyviausi šio laikraš io 
bendradarbiai buvo poetas Liudas Gira, generolai Vladas Nagius-Nagevi ius ir Kazys Ladiga, 
                                                          
9 K. Škirpa, „Pakeliui su Mykolu Šleževi iumi“, p. 255. 
10 „Lapkri io m n. 21 dienos vykiai fakt  šviesoje“, Lietuva, 1926 11 26, p. 1. 
11 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 12 03, 52 pos dis), p. 2. 
12 „Dešimtoji interpeliacija“ (vedamasis), Lietuva, 1926 11 24, p. 1. 
13 Rektorius M. Biržiška, „Universiteto Senato nusistatymas d l lapkri io 21 d. vyki “, Lietuva, 1926 11 27, p. 2. 
14 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 12 03, 52 pos dis), p. 2. 
15 „D l sekmadienio vyki  (iš pasikalb jimo su p. vidaus reikal  ministeriu)“, Lietuva, 1926 11 25, p. 1. 
16 III Seimo Socialdemokrat  frakcijos pos džio protokolas 1926 10 18, LNMMB RS, f. 5-1285,1. 28. 
17 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 12 03, 52 pos dis), p. 20. 
18 Pla iau žr. D. Stakeli nait , Valstie iai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje, p. 209-220. Pavyzdžiui, liaudinink  
vadai, užuot m gin  imtis drastišk  veiksm , po lapkri io 21 d. vyki  jau kit  dien  vykusiame Vyriausyb s pos dyje 
daugiausia kritikos sulaukus  vidaus reikal  ministr  V. Pož l  paskyr  užsienio reikal  ministro pavaduotoju (ten pat, p. 214). 
19 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 11 30, 47 pos dis), p. 13. 
20 Ten pat, p. 13—14; „Nauj  dviej  interpeliacij  svarstymas Seime. Opozicija grasina sukilimais“, Lietuva, 1926 12 01, p. 1. 
21 „Tryliktoji interpeliacija“ (vedamasis), Lietuva, 1926 12 15, p. 1. 
22 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 12 14, 60 pos dis), p. 1-2. 
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majoras Povilas Plechavi ius, III Seimo nariai Edvardas Turauskas, Leonas Bistras, Antanas 
Endziulaitis, Petras Jo ys, Stefanija Ladigien , Jonas Masili nas. „Tautos vali “ finansiškai r m  
žym s dešini j  stovyklos lyderiai: Aleksandras Stulginskis, Petras Karvelis, Martynas Y as, 
Antanas Endziulaitis ir kiti.23 J  remiamas laikraštis Lietuvai skelb  gresiant  komunizmo pavoj , 
kritikavo kairi j  valdži , o LVLS ir LSDP vadino bolševik  pastumd liais.24 „Tautos valia“ tur jo 
didel s takos dešini j  j g  vienijimui, ruoš  dirv  rengiamam valstyb s perversmui. Matyt, 
neatsitiktinai dviem „Tautos valios“ lyderiams — V. Grigali nui-Glovackiui ir P. Plechavi iui — 
gruodžio 17 d. per valstyb s perversm  buvo patik tas pagrindinis vaidmuo. 

 
                                        Švietimo polonizacija? 

 
Lapkri io 16 d. opozicija švietimo ministrui teik  interpeliacij , kurioje buvo reiškiamas 

nepasitenkinimas valdžios vykdoma švietimo politika. Švietimo ministrui buvo priekaištaujama, kad 
šis, varydamas iš mokykl  tikybin  ir tautin  dvasi , masiškai atleidžia mokytojus, proteguoja 
lenkišk  mokykl  steigim  ir nesilaiko nei mokykl  steigimo plano, nei pradžios mokykl  statymo 
reikalavimo. Interpeliacijoje nurodyta, kad švietimo ministras Lietuvoje leido steigti 60 (patikslintais 
duomenimis — 7025) lenkišk  mokykl  (daugiausia palei demarkacijos linij ): „Tatai daroma tuo pat 
metu, kai lenk  okupuotoj Lietuvoje [Vilniaus krašte] lietuvi  mokyklos persekiojamos ir uždaromos.“ 
Opozicija kaltino V. epinsk  l š  netaupymu: „Visa eil  naujai steigt  mokykl  reikia manyti guls 
savo išlaidomis sunkia našta ant m s  valstyb s resurs , nes joms išlaikyti bus ver iamos duoti 
l š  vietos savivaldyb s, o taip pat bus skiriama l š  iš valstyb s iždo. Visa lietuviškoji visuomen  
smerkia š  vyriausyb s darb , nes negi gali jinai pak sti, kad vyriausyb s l šomis b t  steigiamos ir 
laikomos mokyklos, kurios prisid s ne prie visuomen s švietimo k limo, bet prie jos sulenkinimo ir 
demoralizavimo.“26 Reikia atkreipti d mes , kad po interpeliacijos tekstu pasiraš  net 18 opozicijos 
atstov . Tarp j  visi trys tautinink  frakcijos nariai: A. Smetona, A. Voldemaras ir V. Mironas. 
Balsuojant interpeliacija pripažinta neskubota. 

Kaip reikia vertinti š  V. epinskio poelg ? Ar interpeliacijoje jam mesti kaltinimai pagr sti? 
Istoriografijoje V. epinskio švietimo politika sulauk  gana griežtos kritikos27, su kuria ne visiškai 
norisi sutikti. Kai V. epinskis prad jo vadovauti Švietimo ministerijai, valstyb s finansuojamos 
veik  24 lenk  mokyklos (49 komplektai) ir 2 lenk  mokyklos (3 komplektai) buvo išlaikomos 
priva i  organizacij . Per kelet  m nesi , kaip spaudoje pripažino pats švietimo ministras, buvo 
steigtos 57 lenk  mokyklos (79 komplektai). Visos tos mokyklos leistos su s lyga, kad jos bus 
išimtinai išlaikomos priva i  lenkišk  organizacij  l šomis. Tod l ministras užtikrino, kad leidžiant 
steigti lenkiškas mokyklas niekur „neprasilenkta su statymais“. Pradžios mokykl  statymo 5-as ir 6-
as paragrafas reglamentavo mokini  ir gyventoj  normas vienai mokyklai ir suteik  ministrui teis  
leisti steigti mokyklas ir mažesn mis normomis, o pradžios mokykl  statymo pakeitimo 45-ame 
paragrafe apibr žta, ko tur jo laikytis mokykl  steig jai ir laikytojai. Švietimo ministro teigimu, „tuose 
paragrafuose pažym t j  d sni  Švietimo ministerija griežtai laikosi“28. Leisdama steigti lenkiškas 
mokyklas, valdžia vadovavosi 1922 m. priimta demokratine Lietuvos Konstitucija, kuri visiems 
gyventojams garantavo lygias teises. [...] 

„Lenkišk  mokykl  istorijoje" reik t  išryškinti kelet  detali : a) lenkiškos mokyklos buvo 
steigiamos ne už Lietuvos valstyb s l šas — jas steig  ir išlaikyti tur jo patys lenkai; b) toks 
švietimo ministro nutarimas buvo socialdemokrat  ir valstie i  liaudinink  sipareigojim  savo 
koalicijos partneriams lenkams vykdymas29; c) Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo tempti, taigi jau 
                                                          
23 A. Kasparavi ius, „Parlamentin s demokratijos perversijos“, p. 32. 
24 Pla iau žr. A. Eidintas, „Politini  partij  poži ris  ultraradikal  atsiradim  Lietuvoje 1923-1927 m.“, Lituanistica, 1993, nr. 3, p. 
31-32. 
25 B. Šetkus, „Lenk  mokykl  steigimas Lietuvoje 1926 m.“, Istorija, t. 65, 2007, p. 38-47. 
26 Seimo stenogramos: 3-iasis Seimas (1926 11 16, 44 pos dis), p. 15-16. 
27 D. Stakeli nait , Valstie iai liaudininkai Lietuvos Respublikos vidaus politikoje, p. 201-202. 
28 J. Ž., „Švietimo ir mokykl  reikalai (iš pasikalb jimo su švietimo ministeriu prof. V. epinskiu)“, Lietuva, 1926 11 19, p. 1-2. 
29 Lenk  frakcijos Seime s lygos, LMAB RS, f. 199-259,1. 152. Laikantis duot  pažad  lenkams, liaudinink  „Lietuvos žinios“ 
neatsitiktinai pritar  V. epinskio švietimo politikai, palankiai atsiliep  apie lenkišk  mokykl  steigim : „Kai d l lenkišk  mokykl  
steigimosi, iš tikro ar yra pagrindo kaltinti Švietimo minister  d l neva polonizacijos. Ar gali jis nesiskaityti su konstitucija ir imtis 
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pats faktas — lenkišk  mokykl  steigimas — Lietuvoje buvo vertinamas prieštaringai ir suk l  
lietuvi  tautos pasipiktinim . Visuomen  „užkibo“ ir blaiv  prot  nugal jo jausmai. Tariamas V. 

epinskio mokykl  lenkinimas mažiau išprususiems visuomen s sluoksniams asocijavosi su lenk  
užgrobtuoju Vilniaus kraštu. Valdžios politika užgavo tautinius lietuvi  jausmus. Antra vertus, 
negalima ne vertinti naujosios valdžios darbo. 1927 m. biudžeto projekte buvo numatyta, kad 
Švietimo ministerija gaus 2 milijonais lit  daugiau nei buvo numatyta ankstesniame valstyb s 
biudžete. Tuo metu jau buvo rengiami privalomojo pradžios mokslo ir kult ros fondo statym  
projektai, kurie greitu laiku tur jo b ti atiduoti Seimui svarstyti.30 Nors siekiai ir buvo kiln s, šie 
sumanymai gyvendinti tik iš dalies — valdžios planus sugriov  gruodžio 17-osios perversmas. [...] 

 
(Iš: Danut  Blažyt  – Baužien  ir kt. Lietuvos Seimo istorija. XX – XXI a. pradžia, Vilnius, 2009, p. 169 - 176) 
 

agitatoriaus pareig “ („Aštuntoji“ (vedamasis), Lietuva, 1926 11 13, p. 1). 
30 „Švietimo reikalai“ (vedamasis), Lietuva, 1926 11 03, p. 1. 


