
Kazys Grinius (prezidentas 1926) 
 

1926 m. pagal Lietuvos konstituciją turėjo įvykti seimo rinkimai. O naujasis seimas turėjo išrinkti 
naują Lietuvos prezidentą. 
 
Didžiausia politinė partija tuo metu buvo Krikščionių demokratų parija. Jai priklausė ir tuometinis 
prezidentas Aleksandras Stulginskis. Bet Krikščionys demokratai nelaimėjo rinkimų. Trys dalykai 
galėjo nulemti jų pralaimėjimą: 

1. 1923 m. prie Lietuvos buvo prijungta Klaipėda. Klaipėdos krašto gyventojai daugumoj buvo 
protestantai kurie nebūtinai rėmė katalikų Krikščionių demokratų. 

2. Prasidėjo sunkūs ekonominiai laikai. Valdančioji krikščionių demokratų partija buvo 
pasidariusi nepopuliari dėka sunkių sprendimų. 

3. Opozicinės partijos (valstiečių liaudininkų, socialdemokratų ir lenkų-rusų) sudarė koalicija 
kuri ir laimėjo rinkimus. 

 
Koalicija laimėjo seimo rinkimus. Naujasis seimas į prezidentus išrinko valstietį liaudininką Kazį 

Grinių. Tačiau jis Lietuvos valdžiai vadovavo tik pusmetį nes 
valdžia buvo Lietuvos karininkų nuversta. 
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Kazys Grinius, trečiasis Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
 
Tuo metu Europoje vyravo netolerantiška dvasia ir polinkis į 
kraštutinumus; Vokietijoje – nacizmas, o Rusijoje – 
komunizmas.  
 
Lietuvoje taip pat jutosi netolerantiškumo dvasia. Krikščionių 
demokratų ir tautininkų partijos buvo dešiniųjų 
(konservatyvių) pažiūrų. Jie nemėgo koalicijos n
priklausė socialdemokratai ir komunistai, kurie buvo kairiųjų
pažiūrų. Patys valstiečiai liaudininkai buvo moderatai, be
turėjo nusileisti savo koalicijos radikaliesiems partner
 

 

Socialdemokratai  Valstiečiai liaudininkai  Krikščionys demokratai Tautininkai 
______________________________________________________________________________ 
Kairieji    Moderatai     Dešinieji 

Žmonės buvo nepatenkinti koalicine valdžia ypač dėl trijų priežasčių: 
 
1. Valdžia nesugyveno su bažnyčia. Buvo sunkūs ekonominiai laikai. Norėdama taupyti pinigus, 

valdžia nutarė nebemokėti kunigams algos. Daugelis katalikų dėl to buvo labai nepatenkinti. Juk 



JAV LB Švietimo tarybos Kompaktinė Lietuvos istorija Grinius   2 
11/29/2011 

algos kunigams buvo mokamos nuo XIX a. vidurio, kaip kompensacija už caro valdžios 
konfiskuotą bažnyčios turtą. 

2. Koalicijai priklausė lenkų partija, kuri išreikalavo, kad valdžia Lietuvoj atidarytų daug lenkiškų 
mokyklų. Tuo tarpu Vilniaus krašte, kurį buvo užėmę lenkai, Lenkija uždarinėjo lietuviškas 
mokyklas. Lietuviai dėl to labai piktinosi. 

3. Valdžia paleido įkalintus komunistų partijos narius. O tie ėmė rengti demonstracijas prieš 
kariuomenę. Valdžia neleido griežtai reaguoti prieš demonstracijas. Priešingai, norėdama 
sutaupyti pinigų, planavo paleisti iš tarnybos kelis šimtus karininkų. Žmonėms atrodė, kad 
valdžia pataikauja komunistams. Jų įtarimai lyg išsipildė kai 1926 m. gale įvyko tautininkų 
studentų eisena. Studentai demonstravo prieš komunizmą. Ta eisena buvo kariuomenės žiauriai 
išvaikyta. „Kodėl komunistai gali demonstruoti, o tautininkai - ne?“ Taip galvojo žmonės. 

 
1926 m. gruodžio 17-tą įvyko perversmas. Perversmui vadovavo krikščionys demokratai, jų tarpe 
generolas Plechavičius. Jie savo veiksmus teisino sakydami, kad komunistai rengė valstybės 
perversmą. Gruodžio 18 d. Grinius oficialiai atsisakė Prezidento posto. Pirmomis dienomis po 
perversmo Kaune buvo suimta apie 350 komunistų. Gruodžio 19 d. prezidentu buvo "išrinktas" 
tautininkas A. Smetona, nors už jį balsavo tik 38 (tautininkai ir krikščionys demokratai) iš 80 seimo 
narių.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kokios pažiūros buvo paplitusios tais laikais Europoje? Ar žmonės, kurie rėmė šias idėjas, 

buvo tolerantiški? Paaiškink. 
 
2. Kurios politinės partijos tuo metu buvo Lietuvoje? Kuri buvo didžiausia? Kas jai priklausė? 

Ar ji buvo dešiniųjų ar kairiųjų pažiūrų? Kodėl didžiausia partija nelaimėjo 1926 m. rinkimų? 
 
3. Kurios partijos sudarė Griniaus vyriausybę? Kokios buvo jų pažiūros? Ar tu manai, kad joms 

labiausiai rūpėjo Lietuvos gėris? Paaiškink. 
 
4. Kodėl Griniaus vyriausybė žadėjo atleisti šimtą karininkų? Kodėl žmonėms tai nepatiko? 
 
5. Kodėl Griniaus vyriausybė nutarė nebemokėti kunigams algų? Kodėl lietuviai dėl to buvo 

nepatenkinti? 
 
6. Kodėl Griniaus vyriausybė atidarė tiek daug lenkiškų mokyklų? Kodėl lietuviai dėl to buvo 

nepatenkinti? 
 
7. Kodėl 1926 m. gruodžio 17 karininkai nuvertė Griniaus valdžią? Kuri politinė partija 

suorganizavo perversmą? Kas tapo naujuoju prezidentu? Kuriai politinei partijai jis priklausė? 
 
8. Pagalvok: Kaip Europos dvasinis stovis atsispindėjo Lietuvoje Griniaus vyriausybės metu? 

Paaiškink. 
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