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Nepriklausomybė  – „...programa minimum: Savystovi demokra-
tiška respublika...“, kurią jis pamatė dar būdamas rusiškos carinės Šiau-
lių berniukų gimnazijos mokiniu. tai buvo tik ką, 1896 metais, įkurtos 
„Lietuviškos Social-demokratiškos partijos programos“ formulė, kurią 
Steponui, būnant dar gimnazistu, padėjo atrasti bičiulis Vladas Siruta-
vičius.

Lietuvybė – Utenos-Anykščių krašto ūkininko, šeimoje kalbančio 
tik lietuviškai, vaiko problema, iškilusi besimokant palangos rusiškoje 
progimnazijoje kartu su Lietuvos ir Žemaitijos bajoriukais, kalbančiais 
tik lenkiškai niekinant „kiauliaganių lietuvių“ kalbą. Lietuvos Valstybė 
lietuvių kalbos pagrindu – tvirtai suformuluota Šiaulių gimnazijoje ir 
tvirtinta visą gyvenimą.

Socializmas – idėja, išgirsta iš Jono Biliūno, stiprinta Šiauliuose, 
„Raudonojo grafo“ Vladimiro Zubovo aplinkos žmonių, inžinerinio 
mąstymo gubernijos ekonomo socialisto Vincento Janavičiaus,  užtvir-
tinta studijuojant petrapilyje ir ištikimai įgyvendinama visą  laiką.

Demokratija – kaip būtinybė, suprasta formuojant jau nebe lietuviš-
ką, bet Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDp), ypač Didžiojo Vilniaus 
Seimo laikais bei vertinant Rusijos nedemokratinę socialdemokratiją.

Pilietinė valstybė – paremta mokslu, bet ne bažnytinė visuomenė, 
kurios gyvenimas paremtas religinėmis dogmomis. pajusta dar palangoje, 
atsisakant kunigystės, užtvirtinta Šiaulių gimnazijoje ir studijuojant inži-
neriją  petrapilyje.

Pramoninė (industrinė) valstybė – kaip būtinybė matant Lietu-
vos visaverčio gyvenimo ateitį, įvertinus Lietuvos agrarinį technologinį 
atsilikimą.

Stepono Kairio,
Vasario 16-osios Akto signataro,

Lietuvos valstybės vizija
XX amžiui
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Respublika – valstybė, kurią turi valdyti ne karaliai, ne kunigaikščiai, 
bet pačių Valstybės žmonių iš savųjų tarpo išrinkti labiausiai tinkami, 
profesionaliai pasirengę, dori ir ištikimi žmonės.

Savivalda – vietinis valdymas patikimas taip pat pačių žmonių išsi-
rinktai savivaldybei, bet ne bažnytiniams ar kitokiems komitetams.

Technologinis determinizmas – nuostata, kad socialinius santy-
kius, jų raidą lemia ir vis labiau lems ateityje gyvenimo technologijos, 
bet ne religijos ir ne ideologijos. pajuto tai intuityviai, pasirinkdamas 
studijuoti inžineriją, o taip pat priimdamas Markso požiūrį į mašinų ir 
technologijų lemiamą reikšmę visuomenės gyvenimui – čia matydamas 
marksizmo esmę. (Už tai Kairį  kai kas vadino Lietuvos marksizmo ra-
binu.)

Humanizmas (sekuliarusis) – tikėjimas, kad žmogus yra svarbiau-
sia vertybė, kad jo gerovė, gerovės didėjimas gamtos mokslų, bet ne reli-
gijų dvasioje, geresnio pasaulio palikimas kitoms kartoms, visų žmonių 
lygybė, teisingumas yra būtini žmonių santykių  principai. 

Demokratinis socializmas – ideali industrinė visuotinos gerovės 
valstybė, įstatymais suderinanti visų socialinių sluoksnių orų, darnų ir 
kūrybingą technologinį tobulėjimą.

Visa tai apibendrinus, Stepono Kairio Lietuvos vizija būtų tokia:

Lietuva – Pilietinė Demokratinio Socializmo 
Technokūrybos Respublika –

Ekoinžinerinė Lietuva
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Užunvėžiai, Kurklių mokykla, Palangos progimnazija, 
Šiaulių gimnazija, Petrapilio technologija

Steponas gimė ketvirtu vaiku 1879 sausio 2 d. (senu st. 1878 gruodžio 20 d. 
Ukmergės apskr. Kurklių valsč.), šiandien – Utenos apskrities, Anykščių rajono 
Užunvėžių kaime,  pasiturinčio ūkininko Vincento tumasonio-Kairio, tuo metu 
Alantos, o dabar – Leliūnų valsč. Labeikių kaimo tvirtų lietuvių, kalbančių lie-
tuvių aukštaičių kalba, ūkininkų šeimoje. tėvas buvo tipiškas to meto iškylantis 
tvirtas lietuvis valstietis, ūkininkas išperkantis žemę iš nutautėjusių, nusigyve-
nančių ir kalbančių tik lenkiškai dvarininkų bei šlėktų. Stepono tėvas, jaunystėje 
atkakliai dirbęs, susitaupė tiek, kad iš tėvų pasiėmęs arklį, 3 karves ir jungą jaučių, 
nusipirkęs valaką žemės Užunvėžyje, vėliau papildomai pripirkęs dar du valakus, 
buvo stambus 60 ha. ūkininkas. tėvo – darbštaus ir atkaklaus lietuvio ūkinin-
ko pavyzdys buvo Stepukui ateity, o ir vėliau, jam tampant Lietuvos valstybės 
formuotoju, psichologiniu kelrodžiu – dėl šių lietuviškų kaimo žmonių oraus 
gyvenimo reikalinga sukurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką.

Mokslus Stepukas pradėjo dar Užunvėžyje namuose, mokomas vyresniųjų skai-
tymo-slebizavonės, pradžioje – iš nesuprantamų lenkiškų, o ir iš sunkiau gaunamų 
lietuviškų maldaknygių bei jau normalaus skaitymo slapta, mokant daraktoriui. 
trumpai paklampojus į carinę dviklasę Kurklių mokyklą, dėl tėvo kietos nuostatos 
– Stepukas bus kunigu – buvo „iškomandiruotas“ į palangos progimnaziją.

Čia, palangos progimnazijoje, nuo 1889 metų Steponui visur – mokykloje, 
žaidžant, gatvėje, kelyje ir net žemaičio Jurgučio 
bendrabutyje – teko kalbėti tik rusiškai. nesvar-
bu, kad tuo metu palangoje kartu mokėsi ir bū-
simieji Lietuvos valstybės kūrimo bendražygiai: 
Antanas Smetona, Jurgis Šaulys bei kiti, ateityje 
būsimi Lietuvos intelektualai ir veikėjai. Verti-
nant perspektyva, galima įžiūrėti ir tam tikrą 
tuo metu besiformavusį istorinį dėsningumą: 
1892 m. žiemą skirtinguose bendrabučiuose 
gyvenusių moksleivių sniego mūšių priešingų 
„tvirtovių-komandų“  kovotojai – S. Kairys ir 
A. Smetona, vėliau, pastarajam būnant Lietu-
vos tarybos pirmininku, o S. Kairiui – vicepir-
mininku, kariaujant visą gyvenimą. Kuriant ir 
sukūrus Lietuvą, jie buvo priešingų ideologinių Palangos progimnazijoje.
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stovyklų lyderiai. Jau čia, palangoje, jiems visiems, dar neryškiai, jau pradėjo kilti 
lietuvybės, lietuvių kalbos bei Lietuvos valstybės klausimai.

1894 metais Steponas su pagyrimu baigė palangos progimnaziją, kur jau 
tada gamtamoksliniu mąstymu, logika besiformuojantis požiūris į gyvenimo 
realybę nuteikė jį konfliktui su tėvais, – jis kategoriškai atsisakyti kunigystės. 
Atsisakęs tėvų materialiosios pagalbos, paremtas motinos tolerantiško suprati-
mo, išvyko tęsti mokymąsi Šiaulių berniukų carinėje gimnazijoje, nes Liepojos 
ir Mintaujos gimnazijose nebuvo vietų.

tuo metu, 1894 metais, Šiaulių berniukų gimnazija buvo viena geriausių 
Lietuvos teritorijoje. Šiauliuos jau buvo tam tikra pramonė, netoliese Ryga 
– carinės Rusijos imperijos pramoninis miestas, per kurį į Rusiją keliavo Vo-
kietijos technologijos. pačiuose Šiauliuose, valdiškose įstaigose, buvo kalbama 
rusiškai, lietuviškoji inteligentija – dvarininkija ir bajorija – tik lenkiškai, ir 
dar kai kur – žydiškai. o Šiaulių apylinkių valstietija – tik lietuviškai.Visa tai 
turėjo didelės įtakos Stepono pasaulėžiūrai susiformuoti. 1894–1896 m. Ste-
ponas gyveno dr. Julijono Šalkauskio šeimoje, kuri kalbėjo tik lenkiškai, buvo 
jo sūnų – Stasio ir Kazio – būsimųjų, jau nepriklausomos Lietuvos universite-
tų profesorių, repetitoriumi. Čia jis išmoko taisyklingos lenkų kalbos, pajuto 
nutautėjusių lietuvių bajorų šeimyninio gyvenimo atmosferą. Šioje aplinkoje 
suprato lietuvių rašytinės kalbos būtinumą ir 1897 m. tapo vienu lietuviškos 
moksleivių kuopelės iniciatoriumi bei steigėju, kuopelėje lietuvių kalbos mo-

S. Kairys tarp kuopelės narių.
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kėsi apie 20 gimnazijos mokinių. Jie hektografu padaugino ir platino 40 psl. 
Kazimiero Jauniaus lietuvių kalbos gramatiką. Čia, Šiauliuose, buvo gilinama 
dar Anykščiuose iš Jono Biliūno išgirsta socializmo idėja. Ją stiprino susitiki-
mai su „Raudonuoju grafu“ – Vladimiru Zubovu (sūnumi) bei jo aplinkos 
žmonėmis, inžinerinio mąstymo gubernijos ekonomu, socialistu Vincentu Ja-
navičiumi, advokatu Stasiu Lukauskiu bei jų duodamos pasiskaityti nelegalios 
socialistinės ideologijos knygos. Iš jų sužinota apie Karlo Markso „Kapitalą“ ir 
kitas Vakarų europos socializmo idėjas. Ypač didelės įtakos turėjo A. A. Bog-
danovo „politinė ekonomija“. organizavosi nelegalus socialinių-ekonominių 
problemų analizės gimnazistų būrelis, ieškojęs kontaktų su Šiaulių darbininkija 
konkrečiam veiksmui. paskutiniaisiais gimnazijos metais, susitikus su petrapi-
lio technologijos instituto studentu Vladu Sirutavičiumi, sužinota apie 1896 
m. įsikūrusią „Lietuvišką Socialdemokratišką partiją (LSDp)“, ir jos programą 
bei „... minimum – Savystovi Demokratiška Lietuvos Respublika...“ Visa tai nu-
lėmė, kad, baigęs gimnaziją, Steponas jau stovėjo ant lietuvybės, socializmo ir 
inžinerijos idėjinių pamatų, nes patikėjo ateinančia pramonine (industrine) 
visuomene.todėl 1898 metais, kaip ir jo vyresnis bičiulis, stojo studijuoti inži-
neriją petrapilio technologijos institute.

Kitaip, nei dauguma to meto lietuviukų, Steponas nutarė studijuoti ne teisės, 
medicinos ar humanitarinius, bet inžinerinius mokslus, nes suprato, kad ir į Lietu-
vą turi ateiti pramonė ir atitinkamas visuomenės gyvenimas, prie agrarikos atsiras ir 

ją užgoš gamyklos su visomis darbininkijos 
problemomis. tam jis, pagal jo sampratą, 
turi būti inžinieriu-kūrėju kartu su darbi-
ninkija. todėl, studijuodamas petrapilyje, 
tęsė ne tik lietuvybės – lietuvių kalbos ir 
rašto – būtinumo propagandą, bet taip pat 
aktyviai dalyvavo nelegalioje studentų re-
voliucionierių veikloje. Už ką jau 1899 m. 
iš Instituto buvo pašalintas. Ir tai sąlygojo, 
kad jo gyvenimo svorio centras persimetė į 
Vilnių – atgaivinti tik ką (1896 m.) sukurtą 
ir jau carinės valdžios apdraskytą LSDp. o 
petrapilio technologijos institutą jis baigė ir 
tapo diplomuotu inžinieriumi tik 1907 m. 
Jam svarbiau buvo gelbėti Lietuvos social-
demokratų partija (LSDp), siekiančią kurti 
Lietuvos Demokratinę Respubliką.Petrapilio technologijos institute.
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LSDP atkūrėjas, ideologas ir lyderis

Alfonsas Moravskis ir Andrius Domaše-
vičius, 1896 metais gimusios „Lietuviškos 
Socialdemokratiškos partijos (LSDp)“ įkū-
rėjai ir vadovai, papuolė į carinės ochrankos 
dėmesio lauką. Besisaugodamas A. Moravs-
kis išbėgo į Šveicariją, o A. Domaševičių iš-
trėmė, todėl pastarasis 1899 m. LSDp vairą 
sugebėjo perduoti Vladui Sirutavičiui. o jis 
partijos veiklos atkūrimui ir aktyvinimui 
pasikvietė bičiuį Steponą Kairį. Be to, jiems 
į pagalbą atvyko Šiaulių krašto kilmės Mas-
kvos universiteto studentas, socialdemokra-
tiškų nuostatų teisininkas Augustinas Janu-
laitis. Ir šie trys lietuviško kaimo jaunuoliai, 
dar studentai, atgaivino LSDp veiklą, tvirtai 
paėmė LSDp vairą į savo rankas. pirmiau-
sia Steponas, kaip jau neblogai mokantis ir 
lenkų, ir lietuvių kalbas, užbaigė nesuspėtą 
suredaguot lenkiško laikraščio „Echo  zy-
cia robotniczego na Litwie“ sudvigubintą Nr. 
2–3 ir kartu, dar lietuviškos spaudos draudi-
mo metu, parengė ir atspausdino jo lietuviš-
kąjį „Aidas Lietuvos Darbininkų Gyvenimo“ 
variantą. Be to, S. Kairys po visą Lietuvą 
1900 m. paskleidė atsišaukimą – „Lietuviai 
ir Lietuvaitės“, kuriame paprasta lietuvių 
kalba paaiškino, kas yra socializmas, „cicili-
kai“  socialistai, socialdemokratai, ir kad jie 
siekia sukurti nepriklausomą Demokratinę 
Lietuvos Respubliką. 

Į tai buvo gauta aštri „Tėvynės Sargo“ 
redaktoriaus Juozo tumo-Vaižganto reak-
cija. Redaktoriaus žodyje bei straipsnelyje 
„Socijalistiški išmislai viena tik blėdis“ jis 
piktinosi: „Bepročiai iš Lietuviškosios Socijaldemokratiškos Partijos kliedi 
apie kažkokią tai Lietuvos neprigulmystę, kuri niekam nesisapnavo ir ku-

Vladas Sirutavičius

Augustinas Janulaitis
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rios niekam nereikia.... Mes, Sar-
giečiai, kaip ir visa konservaty-
viška iki kaulo smegenų Lietuva, 
pripažįstame Rosijos Ciecorių už 
savo valdovą, nuo Rosijos nerūpi-
nas skirties“.

Kartu jie nusprendė, kad lie-
tuviškajai LSDp reikalingas savas 
politinis laikraštis – pradėjo leisti 
LSDp lietuviškąjį organą pavadi-
nimu „Darbininkų Balsas“, kuris 
ėjo nuo 1901 iki 1906 metų, ofi-
cialiai skelbiant – esą paryžiuje ir 
Londone, o faktiškai – tilžėje ir Bi-
tėnuose. Vilniuje ir visoje Lietuvoje 
Steponas Kairys tapo žinomu „ci-
ciliku“, kurio slapyvardžiai: Viktor, 
Marjan, Dagilis, Dėdė, Kugis-Mu-
gis, Raulas Kemeklis bei kiti buvo 

ilgai matomi ant nelegalių, dar nuo lietuviškosios spaudos draudimo metais 
pasirodančių atsišaukimų ir leidinių. 

taip jau 1902 metais jie atkūrė LSDp ir sušaukė  Vilniuje V LSDp suvažia-
vimą, kuriame S. Kairys buvo išrinktas CK nariu ir pasireiškė kaip ideologinis 
Lietuvos socialdemokratijos lyderis. Buvo iškeltos veikiančių Lietuvos teritorijoje 
lenkiškosios ir lietuviškosios socialdemokratų partijų santykių problemos, nutar-
ta ieškoti darnios veiklos kelių, įvertinant daugianacionalinės – dar ir gudiškosios 
bei žydų Bundo – Lietuvos socialdemokratijos specifiką. priimtas sprendimas 
LSDp pavadinime žodį Lietuviškoji SDP keisti pavadinimu LIETUVOS SDP. 
Suvažiavimo rezoliucijos baigėsi šūkiu: „Draugai, vienykimės!“ 

tų pačių 1902-ųjų metų rudenį grafo Zubovo Dabikinės dvare susibūrė 
demokratiškų nuostatų lietuvių kultūrininkų grupė, tarp kurių karšti socia-
listinių nuostatų veikėjai – povilas Višinskis ir Jonas Vileišis – iniciavo antro-
sios Lietuvos politinės partijos, taip pat ideologiškai artimos LSDp, siekiančios 
nepriklausomos Lietuvos, – Lietuvos Demokratų partijos (LDp) atsiradimą. 
Ateityje šios abi – LSDp ir LDp partijos, gan darniai veikdamos, kūrė Lietuvos 
valstybę.

1903 m. LSDp konferencija Vilniuje papildomai užtvirtino pagrindinį Lie-
tuvos Socialdemokratų partijos siekį – net ginkluota kova su carizmu iškovoti 
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nepriklausomą Lietuvos Demokratinę Respubliką, o taip pat apginti darbinin-
kiją nuo ateinančių pramoninės visuomenės engėjų – valdžios ir kapitalistų. 
Visa tai tapo ypač politiškai reikšminga Lietuvos ateičiai, kai carinė valdžia 
1904 metais panaikino lietuviškos spaudos draudimą ir ruošiantis, organizuo-
jant bei pravedant Didįjį Vilniaus Seimą.

Didžiojo Vilniaus Seimo vykdantysis vicepirmininkas

Vos tik 1904 metų gegužės mėnesį caras atšaukė lietuviškosios spaudos drau-
dimą, LSDp išplatino atsišaukimą – „Spauda leista!“ tuojau pat socialdemo-
kratinis jaunimas Vlado Sirutavičiaus tėviškėje Kairiškiuose organizavo LSDp 
konferenciją – „Įsteigiamąjį Lietuvių Socialdemokratų Jaunuomenės Suvažia-
vimą“. Radikaliai nusiteikusio LSDp jaunimo netenkino  besikuriančios LDp 
programos nekonkretumas, netikėjimas galimybe artimu laiku gauti Lietuvai 
nepriklausomybę bei neryžtingumas jos siekti revoliuciniu keliu. tai sąlygojo, 
kad čia buvo suformuluota: „...bendrų reikalų su LDP kaipo partija neturėti, 
prie jų partyviško darbo visai neprisidėti...“. Ypač tai tapo aktualu tada, kai, 
prasidėjus Rusijos-Japonijos karui, 
Rusijai vis pralaimint mūšius, pa-
sunkėjo Rusijos ekonominis gyve-
nimas. Socialdemokratai nutarė šia 
situacija pasinaudot, vertindami 
matomus įvykius socializmo teo-
rijos požiūriu – dėl imperinų karų 
bus sugriautos imperijos, jos byrės 
ir kursis demokratinės socialistinės 
respublikos. Reikia tik revoliuciniu 
keliu šį griovimo procesą suakty-
vinti – organizuoti net ginkluotą 
carinės valdžios vertimą ir savų 
demokratinių respublikų kūrimą. 
tam LSDp CK 1904 m. pabaigoje 
po visą Lietuvą išplatino Stepono 
Kairio kartu su ką tik iš tremties 
grįžusiu dr. Andrium Domaševi-
čium 16 psl. brošiūrą  „Lietuvos 
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Socijaldemokratų Partijos MANIFESTAS“, kuris vertintinas kaip to laikmečio 
LSDp veiklos programa. 

papildomai jau 1905 metų pradžioje Steponas Kairys po visą Lietuvą LSDp 
CK vardu išplatino populiariausią savo atsišaukimą – „Ko nori lietuviai soci-
jaldemokratai?“. tai buvo paprastiems  lietuviams populiariai išdėstyta MA-
nIFeSto esmė.

Visa tai parengė Lietuvą 1905-ųjų metų Didžiajam Vilniaus Seimui bei tų 
metų politiniams įvykiams Rusijoje ir Lietuvoje.

tenka pastebėti, kad Didžiojo Vilniaus Seimo, kaip lietuvių suvažiavimo, 
idėją iškėlė ir pradėjo rutulioti kultūriniai demokratai – inž. petras Vileišis ir 
tik ką iš Bulgarijos visam laikui gyventi į Lietuvą grįžęs senukas-patriarchas dr. 
Jonas Basanavičius. Jie kartu su kitais kultūriniais demokratais nutarė Vilniuje 
sušaukti lietuvių suvažiavimą ir paskaityti referatus, pakalbėti apie lietuvybės 
praeitį, lietuvių kilmę, lietuvių ir trakų, lietuvių ir latvių bendrybes, lietuvių ir 
kitų tautybių santykius, Lietuvos autonomiją bei kitas problemas.

Bet tik tokių pakalbėjimų tikslas buvo nepriimtinas jau politiškai subrendu-
siems, turintiems veiklos programą ir europos socialistų marksistinę teoriją Lie-
tuvos socialdemokratams. pradžioje jie planavo šį suvažiavimą ignoruoti – jame 
nedalyvauti, nes esama politinė revoliucinė situacija Rusijoje reikalauja Lietuvoje 
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rimtesnių žingsnių. Vos tik petrapilyje įvyko „Kruvinasis Sekmadienis“, jau kitą 
mėnesį kupiškėno medicinos studento, aktyvaus LSDp nario prano Mažylio (bū-
simojo žymaus medicinos profesoriaus) pakviestas legendarinio knygnešio Jurgio 
Bielinio sūnus – Kipras Bielinis (būsimasis vienas VLIK‘o pirmininkų) Skapiškyje, 
Kupiškyje, Anykščiuose, Kurkliuose bei kitose Lietuvos vietose ėmė platinti LSDp 
manifestą – pradėjo kviesti žmones kilti prieš carą ir imti valdžią patiems. 

tais 1905 metais socialdemokratai visoje Lietuvoje agitavo žmones pakilti 
kovai dėl savos – lietuviškos – valdžios. Gi dvasiškiams, net kultūrininkams-de-
mokratams, tai buvo nepriimtina, bijota pasekmių. Juk rudenį daugelyje šiau-
rės rytų Lietuvos miestelių – Kamajuose, Užpaliuose, Anykščiuose, Rozalime, 
Smilgiuose, naujamiestyje – ginkluoti socdemai su raudonomis vėliavomis, o 
anarchistai – su juodomis, pradėjo nuginkluoti uriadnikus, keisi seniūnus, mo-
kytojus, naikinti carinius degtinės monopolius, – t.y. versti caro valdžią ir kurti 
„Demokratines miestelių Respublikas“. o Žemaitijoje, Alsėdžiuose, net ne soci-
aldemokratai, o Breivikų dvarininkas Stanislovas narutowičius kartu su Alsėdžių 
klebonu, matydami socdemų veiksmus, taip pat įkūrė Alsėdžių Respubliką.

Kai 1905 gruodžio 3 d. (pagal senąjį kalendorių – lapkričio 20 d.) į Vilnių iš 
visų Lietuvos ir net Rusijos kampų į „Lietuvių Suvažiavimą“ atvyko apie  2000 
lietuvių, LSDp pakeitė savo nuostatą nedalyvauti priešinga nuostata – aktyvia 
veikla paversti suvažiavimą programine politine akcija – išnaudoti suvažiavimą 
politinei Lietuvos savarankiškumo deklaracijai. tam Steponas Kairys kartu su 
dr. Andrium Domaševičium demokratų organizuoto pagirių geležinkelio klu-
bo salėje Suvažiavimo išvakarėse dalyviams spektaklio pabaigą pavertė politiniu 
mitingu, kuris dalyvius paruošė jau kitos dienos posėdžiams socdemų idėjinėje 
dvasioje. Rezultatas – pirmąją suvažiavimo dieną buvo radikaliai pakeista suva-
žiavimo programa, kitaip, nei buvo demokratų planuota, suformuotas prezidi-
umas – studentas Steponas Kairys buvo išrinktas Suvažiavimo organizatoriaus 
dr. Jono Basanavičiaus dešiniąja ranka – vadinamuoju veikiančiuoju vicepirmi-
ninku. Jis vedė beveik visus pačios sunkiausios suvažiavimo dienos posėdžius, 
o kitą dieną jam buvo pavestas Lietuvos autonomijos Rusijoje rezoliucijos 
formuluotės redagavimas. Vėliau Steponas Kairys savo prisiminimuose rašė: „ 
Skatinau, kad Seimas nesibaigtų kalbomis, kad būtų priimta politiniu klausimu 
rezoliucija, kad iš Vilniaus grįžę delegatai turėtų ką pasakyti namie. Kaip ir Do-
maševičius, siūliau ruoštis kovai su caro valdžia, kovoje iš vieno eiti su visomis 
Rusijos imperijos tautomis ir kovoti sau laisvę savaip tvarkytis ir savaip gyventi...“. 
Vilniaus Seimas davė Lietuvai viltį, kad net ir šia galimybe dar 1900 metais ne-
tikėjęs Juozas tumas-Vaižgantas pakeitė nuomonę ir negaišdamas kuria „Krikš-
čionių Demokratų partiją (LKDp)“ Lietuvos valstybingumo kūrybai. 
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Deja, nors socialdemokratai su anarchistais, pradėję versti carinę valdžią mies-
teliuose dar rudenį, bandė tęsti savo revoliucinę veiklą ir po Didžiojo Vilniaus 
Seimo, bet dėl carinės valdžios baudžiamųjų ekspedicijų jau 1906 m. pradžioje su 
miestelių Respublikomis buvo baigta. naujam bandymui pakilti Lietuvoje išdrįs-
ta po 12-13 metų, pirmojo pasaulinio karo poveikyje – 1917-1918 metais. Jeigu 
1905 metais Lietuvos žmonės išdrįso pasvarstyti tik apie Lietuvos autonomiją 
Rusijos imperijoje, tai jau 1918-aisiais pareiškė visiškos LIetUVoS nepRI-
KLAUSoMYBĖS siekį. Ir nekelia abejonių, kad didžiausią įnašą šiam tikėjimui 
davė aktyvi LSDp revoliucinė veikla, nors dėl carinių akcijų, prasidėjusių jau 
1906 metų sausyje, už tai žmonėms teko net skaudžiai nukentėti. 

tenka pripažinti, kad šioje LSDp veikloje vieną didžiausių nuopelnų tenka 
skirti to laikmečio tvirtam Lietuvos nepriklausomybės idėjos lyderio Stepono 
Kairio asmenybei.

Carinės II Dūmos Lietuvos deputatų sekretorius

1905-ųjų metų Rusijos revoliuciniai įvykiai paskatino carinės valdžios de-
mokratizacinį žingsnį – carinio parlamento Valstybės Dūmos rinkimus. pir-
moji Dūma, kurios rinkimus LSDp ignoravo, buvo sušaukta 1906 m. gegužės 
10 d. Bet dėl radikalių Dūmos reikalavimų caras po 2 mėnesių ją paleido ir 
paskelbė Antrosios Dūmos rinkimus.

Antrosios Dūmos rinkimuose aktyviai dalyvaujant LSDp, į ją tarp 7 į Dūmą 
patekusių lietuvių 5 buvo su socialdemokratais. Jų rinkiminės kampanijos orga-
nizacinis vadovas, o išrinkus 
Dūmą – sekretorius buvo 
Steponas Kairys. Antroji 
Dūma, susirinkusi 1907 
m. kovo 5 d., buvo paleis-
ta po 3,5 mėn., birželio 15 
d., pasirodžius, kad buvo 
dar radikalesnė nei pirmoji. 
Lietuvių socialdemokrati-
nė grupė už 1907 m. kovo 
12 d. atsišaukimą „Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai“, 
kurio autorium laikomas 
Steponas Kairys, buvo su- Lietuviai, išrinkti į 2-ąją Rusijos Dūmą.
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imti ir nuteisti metams kalėjimo. taip akcentuotai istoriškai susiformavo Lietu-
vos atskirumas nuo Rusijos ir taip baigėsi lietuvių veikla Dūmoje.

po Didžiojo Vilniaus Seimo Steponas Kairys, išvengęs represijų, rinkimų į 
Dūmą ir Dūmos veiklos mėnesiais tęsė studijas petrapilio technologijos institu-
te, o Dūmą išvaikius, apgynė diplominį darbą – tapo kvalifikuotu inžinieriumi. 
Kaip Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDp) lyderis, gyvenantis petrapilyje 
ir kontaktuojantis su Rusijos socialdemokratais, jis buvo pakviestas svečio tei-
sėmis atstovauti LSDp Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (RSDDp) 
penktajame suvažiavime.

Su Rusijos socialdemokratais LSDP nepakeliui

Stepono Kairio pakvietimas 1907 metais RSDDp suvažiavime atstovauti 
LSDp rodė, kad Rusijos socdemai jau vertina Lietuvos socialdemokratiją ir 
LSDp. Anksčiau, dar 1904 metais, kai  LSDp pareiškė norą dalyvauti Socialistų 
Internacionalo (SI) Amsterdamo kongrese, Roza Liuksemburg, atstovaujanti 
Lenkijos ir Lietuvos socialdemokratų partiją (LLSDp), pareiškė: LLSDp jau 
atstovauja Lietuvos socialdemokratams. Savo ruožtu Rusijos RSDDp atstovas 
Georgijus plechanovas taip pat buvo pareiškęs, kad RSDDp atstovauja visoms 
Rusijos tautoms ir apie jokią LSDp jis nieko nežinąs. Dar anksčiau LSDp ats-
tovauti SI bandė dr. Jonas Šliūpas,  tačiau jam Internacionalo biuras pareiškė, 
kad JAV lietuviai atstovauti Lietuvai negali.

RSDDp V suvažiavime, po ilgų kelionių atsiradęs Londone, Steponas Kai-
rys LSDp vardu  pirmasis sveikindamas Rusijos socialdemokratus, atsakydamas 
į rusų socialdemokratų klausimą, kada LSDp įsilies į RSDDp, atsakė retoriniu 
klausimu: kokią politinę ateitį RSDDp žada Lietuvai sugriovus carinę Impe-
riją, kai laimės RSDDp įvykdyta revoliucija? Ir taip atkreipė RSDDp dėmesį: 
esą LSDp organizacija yra decentristinė, o RSDDp – centristinė, kas LSDp yra 
nepriimtina. (Atrodo, kad Steponui Kairiui buvo žinoma apie  RSDDp skilimą 
į menševikus ir bolševikus bei Lenino bolševikų aktyvumą).

negavęs jokio aiškaus atsakymo iš G. plechanovo, o taip pat neatskleidus jo-
kios aiškesnės pozicijos kitiems rusų socialdemokratams, net ir Maksimui Gor-
kiui, S. Kairys, per paryžių grįždamas į Lietuvą, Krokuvoje sušaukė VII LSDp 
suvažiavimą. Čia jis supažindino LSDp su RSDDp neaiškiomis nuostatomis 
dėl Lietuvos ateities. Ir todėl buvo nutarta, kad atmestina LSDp autonomizmo 
pozicija –  Lietuvos autonomija Rusijos sudėtyje. LSDp pasirenka kovos dėl 
savarankiškos nepriklausomos Demokratinės Respublikos kelią. Be to, papil-
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domai, dar 1905 m. suderinus LSDp santykius su Lietuvos lenkų socialistų 
partijos atstovais, buvo patvirtinta, kad Lietuvos Demokratinė Respublika bus 
kuriama ne Žečpospolitos pagrindu, bet kaip savarankiška europos Socialistinė 
Respublika.

Ieškant būsimos Lietuvos vizijos

Lietuvos socialdemokratijos  (LSDp) kūryba įtraukė Steponą Kairį į vis gi-
lesnes studijas apie tai, kas vyksta Rusijoje, europoje, pasaulyje, kaip evoliucio-
nuoja visuomenė.

Kadangi 1895-1896 metų  LSDp programoje minimum buvo deklaruotas  
„Savistovos Demokratinės Lietuvos Respublikos, laisvai susifederavusios su Lenkija 
ir kitomis tautomis“, bet be Rusijos koncepcija, Steponui Kairiui teko permąs-
tyti  eilę klausimų. Kilusiam iš lietuviškos ūkininkiškos aplinkos jaunuoliui 
buvo svetima istorinės – žečpospolitinės – Respublikos samprata. Jam atrodė, 
kad tai gali būti suprantama dvarininkiškos-bajoriškos kilmės socdemams, kaip 
Lietuva buvusi Abiejų tautų Respublika – federacinė Respublika.  Bet tai buvo 
svetima lietuviškos valstietiškos kilmės jaunuoliams.

Be to, visa Lietuvos teritorija jau daugiau kaip 100 metų Rusijos valdžioje 
– ekonomiškai iškylanti valstietija save labiau mato ne Lenkijos, bet Rusijos su-
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dėtyje. todėl natūraliai tarp socialdemokratų formuojasi autonomijos Rusijos 
valstybėje – t. y. autonomistinis požiūris.

Visa tai Steponą Kairį, ieškantį būsimai jo Lietuvai „geros valstybės“ pavyz-
džio, sudomino tolimosios Japonijos, kuri kare nugalėjo Rusiją, gyvenimas. 
tam jis 1906 metais Dėdės slapyvardžiu lietuvių kalba parašė ir išspausdino 
3 knygutes: „Japonija seniau ir dabar“;  „Kaip japonai gyvena dabar“ ir „Japo-
nijos konstitucija“. (Šiandien šios knygutės yra pripažintos pirmąja lietuviška 
informacija apie Japoniją.)

Be to, dar nuo Šiaulių gimnazijos laikų Steponą Kairį intrigavo europinio 
socializmo bei komunizmo idėjos – Karlo Markso teorija. 1904 m. jo LSDp 
bendražygis Augustinas Janulaitis išvertė į lietuvių kalbą ir išspausdino pamati-
nį K. Markso ir F. engelso 1848 m. veikalą – „Komunistų partijos Manifestą“, 
iš kurio plaukė S. Kairiui neduodančios ramybės idėjos: kapitalizmas yra blo-
gybė ir jis naikintinas bet kokiomis priemonėmis, tinkamiausia – proletarinė 
revoliucija. Ateitis yra komunistinė visuomenė, o tarpinė pereinamoji forma 
– socializmas. Ir dar – gamybinės jėgos, o t.y. įvairūs įrankiai, mašinos bei kitos 
fizinės priemonės, lemia gamybinius santykius, t.y. socialinę struktūrą, santy-
kius tarp įvairių žmonių bei jų sluoksnių.

Štai ši, pastaroji, K. Markso idėja, kuri buvo užkliuvusi Steponui Kairiui dar 
būnant gimnazistu ir ypač renkantis studijoms inžineriją, pasirodė svarbiausia 
Lietuvos ateičiai, kaip būtina Lietuvos inžinerizacija. Juk Rusija pralaimėjo karą 
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Japonijai, nes Japonija techniškai buvo pažan-
gesnė, o Rusija – atsilikusi. Jam tapo akivaizdu 
– techninė pažanga lemia valstybių ateitį.

norėdamas geriau suprasti Lietuvos kaimo 
gyvenimą, Steponas Kairys rašo knygą „Kodėl 
išnykos baudžiava Lietuvoje“. Supranta, kad 
agrarinis ūkis – tai praeitis ir mąsto apie Lie-
tuvai reikalingas gamyklas, inžinierius, Lietu-
vos ateities socialinę ekonomiką.

Dabar mums visa tai žinoma kaip Lietuvos 
industrializacija,  o Steponui Kairiui tada – 
kaip „Lietuvos pramoninės Valstybės“ vizija.

Lietuvai – inžineriją

Dar 1905 m. Steponas Kairys, studijuodamas inžineriją, matydamas savąjį 
Lietuvos kaimą, pajuto, kad būtina lietuvius „inžinerizuot“, turi atsirasti in-
žinerinės knygos lietuvių kalba. tam jis dar revoliucinio burbuliavimo  metu 
parašė ir išspausdino vadovėlį mašinistams ir pečkuriams „Garo katilų ir maši-
nų priežiūra“. o užgesus penktųjų metų revoliucijai, sutvarkęs Krokuvos VII 
LSDp suvažiavimo (geriausiai organizuoto 
suvažiavimo) medžiagą, jau turėdamas in-
žinieriaus diplomą, S. Kairys kartu su Lie-
tuvos inžinerijos autoritetu petru Vileišiu 
1908 m. išvyko į Rusijos gilumą, Samaros 
guberniją, praktikuotis inžinerijoje – statyti 
tiltus. po kelių metų grįžęs į Vilnių, pradėjo 
miestų ekologijos inžinerinę veiklą – Vil-
niaus miesto savivaldybėje vandentiekio ir 
kanalizacijos projektavimo, vadovavo jų tie-
simo darbams. Inžinerinė veikla S. Kairiui 
tapo profesinės (pagrindinės) veiklos sfera, 
o socialdemokratija – jo „religija“, kad per 
šį „tikėjimą“ į Lietuvą atkeliaus valstybinis 
savarankiškumas – nepriklausomybė.

Kartu jis aktyviai bendradarbiavo LSDp 
spaudoje, lietuvių kalba rašė knygutes, reda-
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gavo laikraštį „echo“ . Bendradarbiavo  ne tik su lietuvių, bet ir lenkų bei gudų 
kultūrinių-socialistinių organizacijų veikėjais, zonduodamas daugianacionalinės 
Lietuvos ateities galimybes. Čia jis sutiko ir pirmąją savo žmoną – gudų poetę, 
socialistinės krypties veikėją Aloyzą paškevič.

Lietuvai – tautinė tolerancija, demokratija 
ginant vilniečius nuo vokiečių okupacinės savivalės 

nuo pat pirmųjų studijų dienų peterbur-
ge Steponas Kairys įsitraukė į akademinio 
jaunimo revoliucinius judėjimus, bendravo 
ne tik su lietuvių, rusų, bet ir kitų tautybių, 
ypač Vilnijos krašto lenkakalbių bei gudų 
socialistais revoliucionieriais. Susitikdavo su 
jais ir būdamas Vilniuje. Ypatingą  jo dėme-
sį, dar peterburge, patraukė jauna gudų poe-
tė, kilusi iš Lydos krašto dvarininkų, revoliu-
cionierė Aloyza paškevič-Ciotka. 

Ciotka buvo tikra Vilnijos krašto baltaru-
sių kultūros atstovė. 1894-1900 m. mokėsi 
Vilniaus prozorovos septynmetėje mergaičių 
seminarijoje. 1901-1904 m. studijavo aukš-
tuosiuose p. Lesgafto pedagoginiuose kursuo-
se Sankt peterburge. 1906-1908 m. Krokuvos 

universitete studijavo literatūrą, lankė teatro studiją, 1911-1912 m. tęsė studijas 
Lvovo universitete. Ji dar peterburge įsitraukė į akademinio jaunimo revoliucinį 
judėjimą. 1904 m. grįžusi į Vilnių, bičiulio Jono Biliūno padedama, įsidarbino 
felčere neseniai įsteigtoje naujosios Vilnios (tada Vileikos) psichiatrijos ligoninė-
je. Dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose, rašė ugningus, kovon šaukian-
čius eilėraščius, skaitė juos mitinguose. Artimai bendravo su pažangia baltarusių, 
lietuvių, rusų inteligentija: dailininku M. K. Čiurlioniu, poetu Janka Kupala, 
Marija Šlapeliene ir kitais. Vengdama suėmimo, išvyko studijuoti į Krokuvą, bet, 
susirgusi džiova, gydėsi Zakopanėje, kur tuo metu gyveno Jonas ir Julija Biliūnai. 
Grįžusi į Vilnių, 1911 m. vasario 20 d. ištekėjo už seniai pažįstamo inžinieriaus, 
tuo metu jau socialdemokratų lyderio Stepono Kairio. po metų studijų Lvove 
grįžusi į Vilnių, įsitraukė į kultūrinę veiklą, organizavo dramos mėgėjų būrelius, 

Aloyza Paškevič-Ciotka
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rašė žurnalui „naša niva“, redagavo jaunimui skirtą žurnalą „Lučynka“, dalyva-
vo lietuvių kultūros draugijos „Rūta“ veikloje. prasidėjus pirmajam pasauliniam 
karui  (1914-1918 m.), Aloyza dirbo gailestingąja sesele Vilniaus užkrečiamųjų 
ligų barakuose. Vilnių užėmus vokiečiams, ji organizavo viešąsias valgyklas var-
guomenei. o Steponas kartu su dr. J. Basanavičiumi, p. Klimu, A. Smetona, J. 
Stankevičiumi, J. Šauliu įkūrė lietuvių politinės grupės branduolį, kurio tikslas 
– telkti lietuvius prieš okupacinę vokiečių valdžios savivalę.

1916 m. Aloyzos paškeič-Kairis  gimtinėje kilus šiltinės epidemijai, išvyko 
globoti sergančių  tėvų, susirgo pati ir mirė. ten, peščinoje, ji ir palaidota.

toks daugianacionalinis bendravimas Steponui Kairiui suformavo interna-
cionalinį požiūrį, tautinę toleranciją, tačiau išliekant giliu lietuvių tautos pa-
triotu ne tik Vilnijos kraštui.  Ir kaip tik tuo metu, 1906 m. Vidury, Vilniuje 
susibūrė lietuvių kultūrinis-politinis branduolys, pradėjęs rūpintis Lietuvos po-
litine ateitimi – dėl Lietuvos nepriklausomybės nuo Vokietijos. 

 

Lietuvai – nepriklausomybę nuo Vokietijos

prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, 1915 m. rugsėjo pradžioje, Vilnių 
užėmė Vokietijos armija. Akivaizdi ilgalaikė vokiečių okupacija ir įtarimai, kad 
Vokietija, laimėjusi karą, inkorporuos Lietuvą į Vokietiją, lietuvių politinei in-
teligentijai, jau galvojančiai ir 1916 m. pakilusiai į Lietuvos valstybinį savaran-
kiškumą, atsirado trečia galimybė, t.y. be federacijos su Lenkija ar autonomijos 
Rusijos sudėtyje, – savarankiškas politinis vienetas Vokietijoje. Šios idėjos ve-
damas, jau minėtas lietuvių inteligentijos branduolys Vilniuje 1916 m. vasarą 
pasirašė ir įteikė vokiečių valdžios įstaigoms ir gen. Liudendorfui du memoran-
dumus apie lietuvių tautos politinius siekius. taip pat 1916 m. birželio 27-30 
d. S. Kairys, A. Smetona ir Jurgis Šaulys Lozanoje dalyvavo pavergtųjų tautų 
kongrese, kuriam pasibaigus, dalyvavo II lietuvių Lozanos-Berno konferenci-
joje, kur buvo nutarta: siekti Lietuvos politinės nepriklausomybės. taip buvo 
padaryti pirmieji paruošiamieji  politiniai žingsniai, leidę vokiečių okupacinei 
valdžiai 1917 m. rugsėjo mėnesį organizuoti Lietuvių konferenciją Vilniuje.

Lietuvių konferencijos Vilniuje vicepirmininkas

pasijutus neaiškiai karo pabaigai, žlugus Rusijos carizmui, nerimstant dar-
bininkijai Vokietijoje ir Austrijoje-Vengrijoje, vokiečių valdžia, besiruošdama 
taikos sutarčiai su Rusija, leido lietuviams Vilniuje organizuoti konferenciją, 
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kuri privalėjo priimti Vokietijos jiems padiktuotą sprendimą – po karo susieti 
savo tolimesnį politinį gyvenimą su Vokietiją.  Lietuvių Konferencija Vilniuje 
įvyko 1917 m. rugsėjo 18-22 d. 

Konferencijos prezidiumo nuotraukoje akivaizdžiai matyti: Steponas Kairys 
yra centrinė Konferencijos figūra. Jo dešinėje sėdi dr. Jonas Basanavičius, kai-
rėje – Antanas Smetona. Ir tai suprantama, nes jau nuo 1905 m. buvo žinoma: 
Steponas Kairys yra gan organizuotos politinės struktūros – LSDp, turinčios 
konkrečią  nepriklausomos Demokratinės Respublikos kūrybos programą, ly-
deris, vadovavęs, t. y. buvęs vykdančiuoju Didžiojo Vilniaus Seimo vicepirmi-
ninku. todėl Konferencijoje socialdemokratai sudarė stipriausią politinę gru-
pę. Be Stepono Kairio, prezidiumo nariais buvo dar 2 socdemai – šiauliečiai 
peliksas Bugailiškis ir Juozas paknys, o sekretoriate – Mykolas Biržiška. todėl 
Konferencija priėmė gana lanksčios, netenkinančios vokiečių okupacinės val-
džios formuluotės rezoliuciją dėl Lietuvos ateities  ir išrinko 20 narių Lietuvos 
tarybą (Lt) rezoliucijai vykdyti. Kaip rodo Konferencijos protokolai, S. Kairys 
pirmininkavo daugumai Konferencijos posėdžių ir aktyviausiai reiškėsi formu-
luojant rezoliuciją.

todėl neatsitiktinai, Lietuvos tarybai renkant pirmininką, iš 3 kandidatų S. 
Kairys, kaip ir A. Smetona, gavo daugiausia – po 19 balsų, abu po lygiai. Ka-
dangi S. Kairio – kairiųjų idėjinių nuostatų – taryboje buvo tik 4 nariai (mažu-
ma), o A. Smetonos dešiniųjų – 15 (dauguma), o (p. Klimas buvo „tarpinis“), 
– tai tarybos pirmininku buvo patvirtintas A. Smetona, o S. Kairys – pirmuoju 
vicepirmininku (dr. J. Basanavičius dėl amžiaus ir sveikatos nekandidatavo). 
Sekretoriumi buvo išrinktas dr. Jurgis Šaulys (turintis Berno universiteto eko-
nomisto diplomą).

taip Lietuvos taryba karo sąlygomis pradėjo koordinuoti savo veiklą ir vesti 

1917 m. rugsėjo 18-22 d. Lietuvių konferencijos Vilniuje Prezidiumas.
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derybas su vokiečių valdžia dėl esamos Lietuvos situacijos ir ateities – po ilgų 
ir aršių tarpusavio debatų vieningai pasirašė Vasario 16-osios Aktą, vėliau ir 
šiandien žinomą kaip Lietuvos nepriklausomybės Deklaraciją.

Steponas Kairys ir jo draugai 
dėl Vasario 16-osios Akto formulės

pasirašius Vasario 16-osios Aktą,  Steponas Kairys, pasak dešiniųjų poli-
tinių nuostatų istoriko Zenono Ivinskio, galėjo su dideliu moraliniu pasiten-
kinimu konstatuoti: „dauguma pasidavė mažumai“  ir jaustis „nekerštingu 
nugalėtoju“.

pagrindinė Stepono Kairio ir jo keturių draugų-bendraminčių: Jono Vilei-
šio, Mykolo Biržiškos, Stanislovo narutavičiaus ir kai kuriose situacijose petro 
Klimo, atkakliai  principinga pozicija, net išeinant iš Lietuvos tarybos, buvo 
tokia: jokių pažadų Vokietijai, Lietuvos ateitį spręs sušauktas Steigiamasis Sei-
mas ir Lietuva turės būti demokratinė valstybė. Socialdemokratai S. Kairio as-
menyje padarė tam tikrą kompromisinę nuolaidą dėl jų programoje esančio 
žodžio „Respublika“, nes demokratams tai nebuvo svarbu. (S. Kairys dar nuo 
Berno konferencijos jau įtarinėjo dešiniuosius slaptu suokalbiu tariantis dėl 
Lietuvos konstitucinės monarchijos statuso.)

pagrindiniai nesutarimai prasidėjo 1917 m. gruodžio 10 dieną, kai Lietuvos 
tarybos prezidiumui buvo pateiktas vokiečių parengtas nutarimo projektas, 
kurį ji turėjo priimti ir įteikti vokiečių administracijai kaip savo pareiškimą. 
Gruodžio 11 d. Lt posėdyje svarstant šio pareiškimo projektą, nuomonės radi-
kaliai išsiskyrė – atsirado keturių kairiųjų ir 15 (16) dešiniųjų nuostatų grupės. 
Bet vokiečių pageidaujamą pareiškimą Lt patvirtino. Bijojo, kad atmetus vo-
kiečių pasiūlytą pareiškimo projektą, Vokietija nesutiks skelbti Lietuvos nepri-
klausomybės, todėl ir pirmą, ir antrą kartą balsuojant „už“ pasisakė 15 Lt na-
rių ir gruodžio 12 d. nutarimas įteiktas vokiečių administracijai. Už gruodžio 
11 d. pareiškimo notifikaciją vokiečiai žadėjo paskelbti Lietuvos pripažinimą. 
Lt net svarstė savo atstovybės Berlyne įsteigimo klausimą ir paskyrė savo at-
stovu J. Šaulį, o vienu iš dviejų jo padėjėjų – socialdemokratą A. Janulaitį.

Bet Lt viltys 1918 m. sausio mėn. sulaukti teigiamų atsakymų neišsipildė, – 
Vokietijos valdžia delsė atsakyti. Sausio 26 d. prasidėjusioje sesijoje vėl iškilo Lt 
nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo notifikacijos klausimas – 
dėl 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimo anuliavimo. Kairiųjų grupė šiame posė-
dyje reikalavo elgtis ryžtingai ir skelbti nepriklausomybę nekreipiant dėmesio į 
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vokiečius. Balsuojant už A. Smetonos dešiniųjų projektą – truputį pakoreguotą 
gruodžio 11-osios formulę, 12 narių balsavus „už“, kairieji protestuodami iš 
Lt pasitraukė ir įteikė jai savo pareiškimus, kuriuose išdėstė pasitraukimo mo-
tyvus. Motyvuotas kairiųjų pasitraukimas sukėlė tam tikras abejones gruodžio 
11-osios formulės verte ir tarp dešiniųjų, ir net tarp vokiečių. todėl Lt pavedė 
savo nariams J. Šauliui, p. Klimui ir J. Vailokaičiui aptarti su tarybą palikusiais 
nariais dėl sąlygų, kuriomis jie galėtų grįžti į tarybą.

Vokietijos valdžiai laikantis savo imperialistinių interesų ir nė negalvojant 
toleruoti Lt keliamų reikalavimų, atsirado nepasitikėjimas provokiška A. Sme-
tonos orientacija. o p.  Klimas pagrasino išeiti iš Lt, jeigu taryba nepriims 
išėjusiųjų Lietuvos nepriklausomybės skelbimo formulės. Vasario 11 d. prasi-
dėjusioje šeštojoje Lt sesijoje buvo nutarta dėl kompromiso su „maištininkais“ 
pasiųsti tarpininkauti p. Klimą, kuris jiems buvo artimiausias.

Kairieji „maištininkai“ pareikalavo iš Lt pirmininko posto pašalinti A. Sme-
toną, kuris, jų nuomone, „savo oportunizmu ar net pataikavimu vokiečiams 
praradęs principinį pasitikėjimą“. 1918 m. vasario 15 d. J. Vileišis, S. Kairys, 
M.  Biržiška ir S.  narutavičius įteikė Lt komisijai, vedusiai su jais derybas 
(p. Klimui, J. Šauliui ir J. Vailokaičiui), nutarimo projektą, kurį priėmus, būtų 
pasiektas kompromisas tarp kairiųjų ir dešiniųjų.

1918 m. vasario 15 d. posėdyje svarstant, ar galima priimti šią kairiųjų for-
mulę, dauguma Lt narių pasisakė „už“, trims nariams (A. Smetonai, V. Miro-
nui, A. petruliui) susilaikius, vienbalsiai nusprendė kviesti išstojusius sugrįžti. 
A. Smetona atsistatydino iš pirmininko pareigų. Lt pirmininku buvo išrinktas 
J. Basanavičius.

Vasario 16-osios Akto signatarai.
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taip 1918 m. vasario 16 d. VI sesijos 8-ajame posėdyje Lietuvos taryba, 
dalyvaujant visiems 20 narių, pasirašė kairiųjų pasiūlytą nutarimo projektą – 
Vasario 16-osios Akto formulę. 

Keturi kairieji ir jų ultimatumas 
dėl Vasario 16-osios Akto formulės

Steponas Kairys

Mykolas Biržiška Stanislovas Narutavičius

Jonas Vileišis
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Lietuvos Tarybos 1918 m. Vasario 15 ir 16 d. 
kairiųjų ir dešiniųjų pozicijų dėl 
Vasario 16-osios Akto formulės derintojas 
Petras Klimas, kurio diplomatinė veikla ženkliai 
lėmė Akto pasirašymą. Vėliau buvo žymus 
Lietuvos valstybininkas, diplomatas, istorikas, 
Gulago kankinys, bet grįžęs mirčiai į Lietuvą.

pasirašius Vasario 16-osios Aktą, keturi 
kairieji Lietuvos tarybai papildomai pateikė 3 
puslapių rankraštinį tekstą, kuriame detaliau 
išdėstė bei paaiškino savo kategoriškų bekom-
promisinių žingsnių esmę.

Kodėl Steponas Kairys buvo nepalenkiamas?

pagrindinė  Stepono Kairio nepalenkiamumo jėga slypi jo visuomenės raidos 
supratime ir ateinančio visuomenės gyvenimo teorinėje vizijoje – neprimityvios 
inžinerinio mąstymo logikos naudojime aiškinantis visuomenės raidos dėsningu-
mus – tikėjimu, filosofų vadinamu technologiniu determinizmu.   

technologinis determinizmas – tai tokia mąstymo nuostata, kai technologi-
jos yra laikomos visuomenės progresą varančiąja ir net valdančiąja jėga, ir kad 
būtent jos nulemia (determinuoja) istorinę žmonijos raidą.

Atrodo, kad S. Kairys šį technologinio determinizmo požiūrį atrado skaity-
damas humanitarinį filosofą Karlą Marksą, kuris XIX šimtmečio vidury visa tai 
formulavo kitokiais žodžiais: „Gamybinės jėgos lemia gamybinius santykius“. 
o jau XX a. pradžioje inžinierius S. Kairys „gamybines jėgas“ suprato kaip tech-
nologijas, o „gamybinius santykius“ – socialinę struktūrą bei politiką. Jo vizijoje 
jau tada buvo matoma, kad socialinio progreso variklis yra naujų inovatyvių 
technologijų inžinerinė kūryba ir įgyvendinimas, ir tik per šią kūrybą spręsti-
nos žmonijos ir taip pat Lietuvos ekonominės bei socialinės problemos.

to meto Lietuvoje tokią mąstyseną galėjo turėti tik inžinerinio išsilavini-
mo žmonės, ir S. Kairį taip mąstant galėjo suprasti nebent jo bičiulis inž. V. 
Sirutavičius, gal kažkiek humanitariškai kaip marksistas – Augustinas Janulai-
tis. Lietuvos taryboje, kurioje dominavo humanitarinis, netgi religinis mąsty-
mas, labiau žiūrintis į feodalinę Lietuvos praeitį, S. Kairio vizija į ateinančią 
XX amžiaus pramoninę (industrinę) visuomenę, negalėjo būti suprastas ne 
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tik Lt daugumos, bet ir jo bendraminčių 
„mažumos“. Artimiausias jam buvo vals-
tietiškas demokratas Jonas Vileišis, bet ir 
jis daugiau mąstė, remdamasis moderniu 
Lietuvos agroūkiu, bet ne pramone. nors 
vėliau, Kaune, jie kartu „ekoinžinierizavo“ 
Kauno miestą.

tokios technologinio determinizmo 
nuostatos ryškiai pradėjo reikštis XX a. an-
troje pusėje, kaip  Karlo popperio (1902-
1994) sociologinis determinizmas, socialinė 
technologija, socialinė inžinerija.

XXI amžiuje visa tai dar labiau išryškė-
ja. tai dirbtinio intelekto ir dirbtinės gyvybės 
technologijos, transformuojančios humanis-
tinę visuomenę į transhumanizmą. Akivaiz-
du, kad Lietuvos taryboje S. Kairys buvo 
strategiškai mąstantis reformistas-inovatorius kietų konservatorių aplinkoje.

Steponas Kairys už Lietuvos Demokratinę 
Respubliką ir prieš konstitucinę monarchiją 

Vos tik visa Lietuvos taryba pasirašė Vasario 16-osios Aktą, daugumos bal-
sais A. Smetoną vėl atstatė į tarybos pirmininko pareigas. Steponas Kairys pro-
testuodamas pasitraukė iš tarybos pirmojo vicepirmininko pareigų ir iš prezi-
diumo taip pat. todėl pagrindiniai Akto formulės autoriai istorinėje nuotrau-
koje sėdi ne centre – Steponas Kairys viename krašte, o Jonas Vileišis – kitame. 

Žinoma, priimtoji Akto formulė vokiečiams buvo nepriimtina, ir jie Lt 
pradėjo ignoruoti. todėl, pasinaudoję tuo, kad prezidiume nebebuvo aktyvių 
kairiųjų, bijodami prarasti vokiečių interesą, Lt dešinieji pradėjo svarstyti gali-
mybę paskelbti Lietuvą konstitucine monarchija, nes vokiečiai svarstė galimybę 
kaizelio sūnų padaryti Lietuvos karaliumi.

Kadangi Vokietijos kaizerio sūnus buvo protestantas, o Lietuva – katalikiška 
šalis, taryboje kilo mintis paieškot vokiečio kataliko kandidatūros. Buvo surastas 
Viurtenbergo grafas Vilhelmas fon Urachas, su kuriuo jau anksčiau buvo aptarta, 
kad jis sutinka būti Lietuvos karaliumi Mindaugu II ir su visa šeima sutinka pri-
imti Lt keliamus reikalavimus. Uracho šeima net pradėjo mokytis lietuvių kalbos.

Steponas Kairys – Vasario 16-osios 
Akto signataras.
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pirmą kartą taryboje Lietuvos monarchinės valstybės idėją dešinieji iškėlė 
dar 1917 metų gruodžio 8 dienos posėdyje. prieš Lietuvos monarchiją griežtai 
ir motyvuotai pasisakė S. Kairys ir atrodė, kad ši idėja buvo palikta ramybėje, 
Steponui Kairiui pasiūlius šį klausimą palikti Steigiamojo Seimo kompeten-
cijai. o tuo metu, jo manymu, svarbiausia problema – Lt dokumento vokie-
čiams parengimas. Ir tokia vieninga formuluote, kuri nesupančiotų Lietuvos 
ateity, kai baigsis karas ir laimėtojai spręs tautų likimus.

tuo laiku jau buvo akivaizdu, kad kariaujančios valstybės išsikvepia. S. Kairys 
idėmiai stebėjo Rusijos Vasario revoliuciją ir ramią carizmo griūtį, pagal priimtą jo 
viziją dėsningai besiformuojančią socialisto-esero A. Kerenskio Laikinosios vyriau-
sybės veiklą. Jo nenustebino bolševiko Vladimiro Uljanovo-Lenino organizuotas 
1917 m. spalio mėnesio perversmas, vėliau pavadintas Spalio Revoliucija. Jis Ru-
sijos bolševikus perprato dar 1907 m. VII RSDDp Londono suvažiavime. Kairio 
neramino tai, kad dalis jo bendraminčių socialdemokratų, dėl karo pasitraukusių 
į Rusiją, buvo sužavėti bolševikų perdėtu revoliucingumu, jiems simpatizavo. Dar 
1917 m. gegužę peterburge vykusiame Lietuvių Seime, balsuojant dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, kairieji demonstratyviai išėjo iš salės, teigdami, kad jau prasi-
dėjo socialistinė revoliucija, ji išplis į Vokietiją, Austriją – po visą europą, ir kursis, 
pagal europos socialistų teoriją, Jungtinės europos Valstijos. Ir todėl Lietuvos vals-
tybinė nepriklausomybė tampa nebeaktuali. (po 5 mėnesių įvykdytas bolševikinis 
perversmas daugumos socialdemokratų nuostatą pakeitė. Liko grupelė V. Micke-
vičiaus-Kapsuko „bolševikinių autonomistų“, kurie vėliau bandė kurti Litbelą.) 

Reikia pastebėti, kad panašūs nesutarimai tarp kairiųjų ir dešiniųjų politi-
nių nuostatų dėl Lietuvos nepriklausomybės buvo ir tarp Amerikos lietuvių. 
tik Vilniuje, Lt aplinkoje, Steponas Kairys visomis išgalėmis stengėsi neleisti 
tarybai suirti galutinai, nors Vilniaus socialdemokratai jį už lietuviškai tauti-
nės vienybės nuostatą net šalino iš LSDp. Bet tuo metu, jau pasirašius Vasario 
16-osios Aktą, S. Kairiui svarbiausia buvo – neleisti tarybai atmesti Akto ir 
skelbti Lietuvą monarchija, nes 1918 m. liepos 11 d., antrą kartą Lt posėdžio 
metu iškėlus klausimą dėl monarchijos, pasiūlyta ne tik pasisakyti už tokią val-
dymo formą, bet ir išsirinkti konkretų asmenį karaliumi. 

A. Smetona ir dauguma kitų dešiniųjų Lt narių laikėsi nuomonės, kad kara-
liaus rinkimai nebūtinai galimi tik Steigiamajame Seime – tai gali daryti ir Lt. 
taip susiklosčius aplinkybėms, 1918 m. balandžio 25 d. buvo nutarta kviesti 
Viurtembergo hercogą užimti Lietuvos karaliaus sostą. 1918 m. liepos 1 d. Lt 
prezidiumo delegacija susitiko su hercogu, ir šis, sutikęs su visomis iškeltomis 
sąlygomis, netrukus ėmėsi ne tik tęsti lietuvių kalbos mokymąsi, bet ir rengtis 
kraustytis į Vilnių.
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nepaisydama kairiųjų protesto, po ilgų ir triukšmingų diskusijų Lt dau-
guma 1918 m. liepos 11-osios naktį (A. Smetonai pareikalavus ir daugumai jį 
palaikius, Lt posėdis buvo užtęstas, būtinai norint šį klausimą išspręsti tą pačią 
dieną) nusprendė balsuoti dėl karaliaus išrinkimo. prieš balsavimą S. Kairys, 
M. Biržiška, J. Vileišis ir S. narutavičius paliko posėdžių salę. Lt dauguma 
–13 balsavo „už“, vienas (p. Klimas) – „prieš“ ir du (A. Stulginskis ir J. Vai-
lokaitis) susilaikė – išrinko Lietuvos karaliumi Viurtembergo hercogą Vilhel-
mą fon Urachą.

Dėl šio sprendimo keturi kairieji Lt nariai padarė pareiškimą, kuriame pa-
brėžė, kad jie iš Lt neišstoja, tačiau tuos 13 tarybos narių, kurie balsavo už 
karaliaus pakvietimą, laiko „nustojusiais Lietuvos konferencijos Vilniuje 1917 
m. rugsėjo 18–22 dienomis duotų įgaliojimų“.

Savo ruožtu Lietuvos Valstybės taryba (tik ką Lt persivadinusi Lietuvos 
Valstybės tarybos vardu ) liepos 12 d. posėdyje 13 balsų nusprendė kairiuosius 
laikyti išstojusiais iš Lt. Apie tai jiems liepos 13 d. buvo pranešta specialiais 
raštais ir paprašyta iki liepos 20 d. baigti tvarkyti visus su Lt susijusius reikalus. 

Bet europos istorinė raida vyko pagal socialistų pranašautą scenarijų – kilus 
revoliuciniams judėjimams Vokietijoje ir Austrijoje-Vengrijoje, 1918 m. lapkričio 
pradžioje abi šios imperijos, kaip ir Rusijos, žlugo. Lt kairiųjų grupės vienybės 
poreikis baigėsi – tapo akivaizdu, kad Lietuvos monarchija jau praeitis, kad euro-
poje kuriasi savarankiškos demokratinės tautų Respublikos. Ir todėl dar anksčiau 
J. Vileišis grįžo į LVt darbą, o M. Biržiška į Lietuvos Valstybės tarybą sugrįžo tik 
1918 m. pabaigoje, panaikinus liepos 11 d. nutarimą dėl monarchijos ir karaliaus 
rinkimų. Bet grįžo ne kaip LSDp atstovas, o kaip privatus asmuo. S. Kairys ir 
S. narutavičius Lietuvos Valstybės tarybos darbe daugiau nebedalyvavo.

Steponas Kairys šiuos kairiųjų išsiskirstymo žingsnius vertino taip: ne jie, 
„mažuma“, pasitraukė iš LVt, o  pati LVt, pažeisdama jai Lietuvių konferenci-
jos suteiktus įgaliojimus, nebeteko teisės veikti.

Steponas Kairys, kai žlugo Vokietijos 
ir Austrijos-Vengrijos imperijos

Steponas Kairys vykstančius europoje įvykius vertino vadovaudamasis eu-
ropinio marksizmo teorija, kuri teigė, kad feodalinis imperializmas turi griū-
ti, kad karai griuvimo procesą pagreitina. Jis, sekdamas vykstančius įvykius,  
laukė, kada prasidės revoliucijos daugianacionalinėje Austrijoje-Vengrijoje ir 
Vokietijoje. Jam tai buvo akivaizdu, nes 1917 m. vasario mėnesį gan ramiai Ru-
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sijoje jau buvo įvykusi Vasario revoliucija, caras kapituliavo, Rusijos carizmas 
sugriuvo. panašaus proceso buvo laukiama Vokietijoje. 

Ir tai įvyko. 1918 m. revoliuciniai socialistų judėjimai lapkričio 9 d. išvijo 
kaizerį, o lapkričio 11 d. išbėgo Austrijos-Vengrijos imperatorius. Vokietijoje 
pradėjo formuotis socialdemokratinė Veimaro Respublika, o Austrijos social-
demokratai paleido tautas kurti savo nacionalines demokratines Respublikas. 
pati Austrija tapo maža socialdemokratine Austrijos vokiečių Respublika. S. 
Kairiui tapo akivaizdu, kad atėjo laikas negaištant aktyviai kurti nepriklauso-
mą Demokratinę Lietuvos Respubliką.

tokį istorinės raidos scenarijų vaizduotėje matydamas visą laiką, S. Kairys 
dar 1917 m. gegužės mėnesį organizavo specialaus LSDp savaitraščio „Darbo 
Balsas“ leidybą tam, kad paruoštų Lietuvos žmones radikaliems socialiniams 
pokyčiams. Laikraštyje buvo atspindima visa tai, kas dedasi Lietuvoje, Rusijo-
je, europoje, o taip pat Lt veikla. (Vėliau, 1919 metais, valstybiniu lygmeniu 
įteisinus LSDp , „Darbo Balso“ vietoje iki 1933 metų uždraudimo buvo lei-
džiamas „SoCIALDeMoKRAtAS“). Ir tas radikalių permainų  momentas į 
Lietuvą atėjo.

1918 m. lapkričio pradžioje Vilniuje,totorių gatvės name nr. 3, ten, kur 
buvo „Darbo Balso“ redakcija, LSDp būstinė ir S. Kairio butas, vyko specialiai 
sušauktas VIII LSDp suvažiavimas (pradžioje vadintas konferencija). Lapkričio 
12 d. bediskutuojant atsidarė durys ir į būstinę įžengė du vokiečių karininkai 
(lietuviai nuo Gumbinės) ir dar du kareiviai, kurie lietuvių kalba kreipėsi į 
dalyvius klausdami, ką galvoja daryti vilniečiai, nes kaizeris iš Vokietijos išbė-
go, jie grįžta namo, į Vokietiją, dabar kol kas tvarką Vilniuje prižiūri kareivių 
deputatų taryba klausė. Klausė, kam perduoti Vilniaus valdžią ?

S. Kairys supranta: jau gali veikti Vasario 16-osios Aktas, reikia formuoti lie-
tuvišką valdžią, negaištant steigti savivaldybes ir organizuoti Steigiamojo Seimo 
rinkimus. tam jis tuojau pat čia  dalyvaujančiam teisininkui Kazimierui Ven-
clauskiui, Šiaulių krašto advokatui, jau tuo metu turinčiam savivaldos patirties, 
pavedė suformuluoti Lietuvos savivaldybių teisinius pagrindus, pagal kuriuos 
būtų galima organizuoti Steigiamojo Seimo rinkimus. (pagal K. Venclauskio 
parengtą dokumentą ir buvo kuriama Lietuvos savivalda). negaištant buvo re-
komenduota socialdemokratams vykti į savus kraštus kurti savivaldybių. K. 
Venclauskis turėjo vykti į Šiaulius, A. purėnas – į Rokiškį, S. Kairys – į Uteną.

tuo tarpu Lietuvos taryba, pasivadinusi Lietuvos Valstybės taryba (LVt), 
jau lapkričio 11 d. suformavo pirmąjį Lietuvos Ministrų kabinetą, vadovau-
jamą Augustino Voldemaro, LVt požiūriu  Steigiamasis Seimas – ateitis, jo 
rinkimus, LVt manymu, galės organizuoti Bažnytiniai komitetai. 



31

Savivaldybės, bet ne Bažnytiniai komitetai.
Utenos savivaldybės organizatorius ir 
pirmasis Utenos apskrities valdybos pirmininkas

Kaip rodo istoriniai dokumentai, darbą Lietuvos taryboje (jau tapusioje 
LVt) S. Kairys baigė 1918 m. liepos 13 d. tų pačių metų lapkričio pabaigoje, 
suredagavęs eilinį „Darbo Balso“ numerį,  išvyko į savus gimtuosius kraštus 
kurti Utenos apskrities savivaldybės. 

S. Kairys svajojo apie pilietinę Lietuvos Demokratinę Respubliką, jį liūdino 
ir neramino Lietuvos žmonių katalikiškasis konservatizmas, kurį labai tvirtai 
savo valdžioje laikė katalikų bažnyčia, parapijiniai komitetai. todėl jis, kuriant 
jo vizijos Lietuvos provincijos gyvenimą, didžiulį dėmesį skyrė savarankiškos 
savivaldos sukūrimui. Atvykęs į Uteną gruodžio pradžioje, apkeliavo Utenos 
krašto valsčius ir iniciavo kiekvieno jų savivaldos komitetų  susiformavimą. 
Gruodžio antroje pusėje sušaukė Utenos apskrities valsčių atstovų suvažiavi-
mą, kuriame jis pats, kaip Leliūnų valsčiaus atstovas, buvo išrinktas Utenos 
apskrities savivaldybių tarybos nariu, o ten – Utenos valdybos pirminku. ta-
pęs Valdybos pirmininku, išvyko į Vilnių, iš vidaus reikalų viceministro Jurgio 
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Aleknos išprašė nedidelę finansinę paramą 
Utenos savivaldybės darbui organizuoti. 
Grįžęs paskutiniosiomis gruodžio dienomis 
į Uteną, vos tik spėjo atiduoti pinigus Val-
dybos sekretoriui, kai teko iš Utenos bėgti. 
Jis sužinojo, kad jo giminaitis iš kaimyni-
nio Klevėnų kaimo Rapolas Rasikas, 1905 
m. buvęs aktyvus socdemas, dabar tapęs V. 
Mickevičiaus-Kapsuko bolševikiniu komisa-
ru, su Raudonąja armija nuo Daugpilio eina 
valdyti Kauno gubernijos ir ieško savo gimi-
naičio S. Kairio. Mat jis yra gavęs Kapsuko 
nurodymą: jeigu kur nors sutiktų Steponą 
Kairį ir Kiprą Bielinį, tai turi „juos pakarti 
ant pirmos pasitaikusios šakos“. 

S. Kairys, gerai supratęs bolševikus ir jam 
gręsiantį pavojų, per savo gimtuosius Užunvėžius, aplinkiniu keliu per taujė-
nus ir Jonavą, jau 1919 m. sausio pradžioje atsirado Kaune, kur buvo įtrauktas 
į antrojo, M. Sleževičiaus, ministrų kabineto tiekimo ir maitinimo ministerti-
jos veiklą.

Lietuvos vyriausybėje ir Seime, 
III Seimo vicepirmininkas

Lietuvos valstybingumo pradžia Steponui Kairiui prasidėjo kartu su 1919-ai-
siais metais. 1918-ųjų metų pabaigoje buvo visuomeninė veikla – Utenos savi-
valdybės kūryba, o jau 1919-ieji – Lietuvos Valstybės kūryba. 1918 m. gruo-
džio pabaigoje prasidėjo bolševikinė invazija į Lietuvą, o pirmosios Vyriausybės 
vadovas Augustinas Voldemaras ir LVt pirmininkas Antanas Smetona, – abu 
išvyko į užsienį „ieškoti pagalbos“. taip Lietuva buvo palikta be valdžios. Situ-
aciją ėmė gelbėti demokratė liaudininkė Felicija Bortkevičienė – privertė dar 
Vilniuje tik ką iš Rusijos atbėgusį liaudininką Mykolą Sleževičių kuo skubiau 
suformuoti antrąją Lietuvos Vyriausybę, ką jis ir padarė. Bet ginkluoti Rusijos 
bolševikai jau buvo čia pat. Be to, suaktyvėjo lenkai nacionalistai, o ir bolše-
vikuojantys Vilniaus socialdemokratai nesnaudė. todėl M. Sleževičius priima 
ryžtingą sprendimą – antroji Lietuvos Vyriausybė išsikelia į Kauną – į apsku-
rusią carinės Rusijos pasienio tvirtovę, kuri tampa Laikinąja Lietuvos sostine.

Nepriklausomybę atkūrusioje 
Lietuvoje.
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prasidėjo naujai besikuriančios demokratinės valstybės bėdos – vyriausybių 
kaita. Antrasis kairiosios pakraipos M. Sleževičiaus kabinetas išbuvo iki kovo 
pradžios. Jį pakeitė dešiniųjų nuostatų trečiasis – prano Dovydaičio – kabi-
netas, išbuvęs valdžioje vieną mėnesį. po to, jau 1919 m. balandžio  mėnesį, 
– ketvirtasis, vėl  M. Sleževičiaus, kabinetas, kuriame Steponas Kairys jau buvo 
nuolatinai paskirtas tiekimo ir maisto ministru.

Ketvirtasis kabinetas Lietuvą valdė iki 1919 m. spalio pradžios ir perdavė 
valdžią penktajam, ernesto Galvanausko, kabinetui. Laikinoji valstybės val-
džia 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės laikinų dėsnių 31 straipsniu 
pažymėjo, jog ji „nustato ir skelbia įstatymą Steigiamajam Seimui rinkti“. 
1919 m. spalio mėnesį buvo priimtas Lietuvos Steigiamojo Seimo įstatymas – 
prasidėjo paruošiamieji Steigiamojo Seimo rinkimo darbai.

Steigiamasis Seimas buvo išrinktas 1920 m. balandžio 14-15 d. Iš visuoti-
niuose, tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinę sistemą 
išrinktų 112 narių 59 atstovavo krikščionių demokratų bloką, 29 – valstiečių 
sąjungą ir socialistus liaudininkus, 12 – socialdemokratus, 6  – žydus, 3 – len-
kus, 1  – vokietį ir 3 – nepartinius. S. Kairys situaciją vertino realiai – 12 soci-
aldemokratų gal ir normalu, nes Lietuva – atsilikęs, katalikiškai konservatyvus 
kraštas – nėra išvystytos pramonės, nėra darbininkijos. Jį ramino tai, kad 29 
išrinkti socialistai liaudininkai, kurie kartu su socialdemokratais kažkiek atsvers 
dominuojantį krikščionių demokratų konservatizmą. Jam buvo svarbiausia, 

Nuotraukoje – ketvirtasis ministrų kabinetas:  iš kairės, sėdi: Justinas Zubrickas, 
Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, Antanas Merkys, Steponas Kairys, Jonas Vileišis. 

Stovi (iš kairės): Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, 
reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.
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kad Lietuvos valstybė pradėjo formuotis demokratiniais principais.
1920 m.  gegužės 15  d. IV (Utenos) rinkimų apygardoje  Steponas Kai-

rys buvo išrinktas Steigiamojo Seimo nariu ir buvo Socialdemokratų frakcijos 
ideologiniu vadovu. nors oficialiai frakcijos seniūnu buvo Kazimieras Ven-
clauskis. S. Kairys laikė, kad demokratinio valdymo struktūrose pareigos turi 
būti paskirstytos tarp narių pagal jų kompetencijas ir  tinkamumą. Šiuo požiū-
riu jis pripažino, kad frakcijos seniūnu tinkamesnis teisininkas K. Venclauskis.

po kelių mėnesių, nutarus, kad po Vilniaus praradimo besikuriančiai Lietu-
vai būtinas universitetas, Antanas purėnas pasitraukė iš Seimo, laikydamas, kad 
Universiteto kūryba yra svarbiau nei veikla Seime. Jis pasitraukė organizuoti 
būsimojo Kauno universiteto pradžią – Aukštesniuosius kursus  – pirmąją ne-
priklausomos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigą (1920–1922 m. veikusią Kau-
ne). taip pat iš Steigiamojo Seimo pasitraukė seniausias S. Kairio bičiulis – 
Vladas Sirutavičius, laikydamas, kad jam, kaip inžinieriui, svarbesne pareiga 
yra kurti Lietuvos industriją – pradėjo savo gimtuose Kairiškių kraštuose kurti 
gamyklas.

Vėliau Steponas Kairys buvo renkamas visų demokratinių seimų – pirmojo 
(1922 m.  lapkričio 13d. – 1923 m. kovo 13 d.), antrojo (1923 m. birželio 
5 d. – 1926 m. birželio 2 d.) ir trečiojo (1926 m. birželio 2 d. – 1927 m. ba-

Steigiamojo Seimo nariais tapo ištikimiausi S. Kairio bičiuliai socialdemokratai: 
Kipras Bielinis,  Bronislovas Cirtautas, Vincas Čepinskis, Jurgis Daukšys,  
Stasys Digrys, Kazys Lekeckas, Jonas Pakalka, Jeronimas Plečkaitis, Vladas Požėla, 
Antanas Purėnas, Vladas Sirutavičius, Pranas Šemiotas, Kazimieras Venclauskis. 
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landžio 12 d.) atstovu.   o 1926 m. gegužės – gruodžio mėn., kai rinkimus 
laimėjo kairieji – valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai ir vėl sudarė M. 
Sleževičiaus vyriausybę, S. Kairys buvo išrinktas Seimo vicepirmininku. 

1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo metu S. Kairys buvo suimtas, 
laikytas Generaliniame štabe. Balsuojant dėl Mykolo Sleževičiaus vyriausybės 
atstatydinimo, jis vienintelis balsavo prieš. taip baigėsi S. Kairio veikla dar de-
mokratinės Lietuvos parlamente.

tolimesnė veikla – LSDp ir inžinerinė kūryba.

Steponas Kairys – 
Lietuvos socialdemokratijos lyderis kūrėjas

Vos tik pradėjo kurtis Lietuvos Valstybė, 1919 m. spalio 3 d., tik pradėjus 
ruoštis Steigiamojo Seimo rinkimams, buvo legalizuota LSDp veikla. Į LSDp 
internacionalinio požiūrio tendencijas buvo žiūrima įtariai, net lyginant LSDp 
su Rusijos socialdemokratų bolševikų veikla, nežiūrint to, kad LSDp jau ne 
vieną kartą – Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m., formuojant Vasario 16-osios 
Aktą 1917-1918 m., buvo įrodžiusi ištikimybę Lietuvos politiniam savarankiš-

Steigiamojo Seimo socialdemokratų frakcija, išėjus A. Purėnui ir V. Sirutavičiui.
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kumui. Jos atstovai įėjo į dabartines laikinąsias vyriausybes, – socialdemokratai 
pirmieji pradėjo steigti Lietuvoje – Šiauliuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Uteno-
je ir kituose miestuose, demokratines savivaldybes.  1920 m. balandžio mėn. 
išrinktame Steigiamajame Seime LSDp iš 112 vietų turėjo 12 atstovų, išrinktų 
keturiose rinkimų apygardose. 1921 m. LSDp turėjo 17 teritorinių organizaci-
jų, kuriose buvo apie 600 narių. 1922 m. spalio 10–11 d. išrinktame 78 narių I 
Seime LSDp turėjo 10 atstovų,  II Seime – 8 savo narius, buvo principinga 
opozicija Seimų daugumai – konsevatyviesiems krikščionims demokratams. 
Visiems buvo akivaizdu, kad dar nuo Didžiojo Vilniaus Seimo S. Kairys buvo 
pagrindinis LSDp ideologinis ir faktinis lyderis, suformavęs autoritetingų ir jau 
patikrintų, ištikimų socialdemokratų komandą, kuri buvo partijos „smegenys“.

Kadangi S. Kairys dar nuo 1917 metų kaip Lt narys  bendravo su Vokietijos 
Bundestago socialdemokratais, tai jau nuo 1922 metų jis buvo pripažintu So-
cialistinio darbininkų internacionalo (SDI) Vykdomojo komiteto nariu. 1923 
m. gegužės 21–25 d. jis kartu su jauna socialdemokrate, Berlyno universiteto 
studente ona Leonaite dalyvavo Socialistinių partijų kongrese Hamburge, kur 
atsikūrė, dėl pirmojo pasaulinio karo užgesęs Antrasis Socialistų Internaciona-

LSDP „smegenys“ (sėdi): advokatė Liuda Purėnienė, Steponas Kairys, 
teisininkas Vladas Požėla; (stovi) Antanas Purėnas ir Kipras Bielinis.
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las (SI), ir nuo tada prasidėjo SDI 
veikla. LSDp tapo šios tarptautinės 
organizacijos – Socialistų Darbinin-
kų Internacionalo – pilnateise nare.

1923 m. spalio 17 d. S. Kairys 
susituokė su onute Leonaite. Kaip 
principingi ištikimi socialdemokra-
tų vertybėms tuoktis vyko į Klai-
pėdą, nes, Lietuvai esant bažnyti-
nei valstybei,  tik Klaipėdoje buvo 
civilinės metrikacijos institucija. 
Kiekvieno socialdemokrato princi-
pinė etinė nuostata buvo – tuoktis 
tik civilinės metrikacijos įstaigose. 
(Vėliau registruojant vaikus, pagel-
bėdavo Juozas tumas-Vaižgantas, 
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčio-
je be religinių apeigų užregistruo-
davo knygoje, ir pagal tai būdavo išduodami gimimo liudijimai. Atrodo, taip 
Vaižgantas bandė reabilituotis prieš kairiuosius, jausdamas klydęs – „prasižen-
gęs“ socdemams dar 1900 metais, kai „keikė“ juos už „kliedesius“ dėl Lietuvos 
nepriklausomybės  bei kitus netolerantiškus pareiškimus.)

 1925 metais LSDp turėjo 145 vietines organizacijas, apie 2000 narių. Be to, 
socialdemokratų organizuotas Lietuvos darbininkų ir tarnautojų profesinių sąjun-
gų centro biuras jungė 19 486 narius. Buvo įkurta Socialdemokratinio jaunimo 
sąjunga „Žiežirba“, 1925 m. gegužės 22 d. – Akademinio jaunimo sąjunga „Žaiz-
dras“, 1925 m. liepos 25 d. įsteigtas fondas socialdemokratinei moksleivijai remti. 

1926 m.  gegužės 8-10 d. vykusius rinkimus į  III Seimą  laimėjo  valstiečiai 
liaudininkai, gavę 22 mandatus ir socialdemokratai, gavę 15 mandatų iš 85. Į 
jų koalicijos sudarytą vyriausybę nuo LSDp įėjo vidaus reikalų ministras Vladas 
požela  ir švietimo ministras Vincas Čepinskis. Steponas Kairys buvo išrinktas 
Seimo vicepirmininku.

po 1926 m. gruodžio 26 d. valstybės karinio perversmo ir ypač po 1927 m. rug-
pjūčio 9 d. kairiosios LSDp dalies, vadovaujamos J. plečkaičio, J. Markelio ir J.
paplausko  organizuoto ir pralaimėjusio pučo, daugeliui LSDp narių teko emi-
gruoti, kiti pasitraukė iš politinės veiklos, nutraukė veiklą daug partijos kuo-
pų. 1928 m. kovo mėn. LSDp liko tik apie 700 narių 28 skyriuose. 1929 m. ge-
gužės 6 d. administracijos nutarimu LSDp buvo uždaryta, bet gruodžio 3 d. teis-

Nuotraukoje – prof. Petras Leonas 
ir Onutė Leonaitė su Steponu Kairiu.
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mas tą draudimą panaikino. 1930 
m. S. Kairys dalyvavo SI kongrese 
Vienoje. o 1931 m. kartu su An-
tanu Žvironu parengė naują LSDp 
programą, kurią pagrindu priėmė 
skubiai organizuotas XIII LSDp su-
važiavimas. (Kitas, XIV, LSDp su-
važiavimas įvyko po 60 metų, 1989 
metais, kaip Atkuriamasis LSDp su-
važiavimas.) XIII suvažiavime buvo 
priimta programa, kurioje vyravo 
austrų socialdemokratų  demokra-
tinio socializmo ideologinė įtaka. 
Dėmesys Austrijos socialdemokra-
tijai buvo skiriamas todėl, kad joje 
atsispindėjo daugianacionalinė to-
lerancija ir lankstūs metodai katali-
kiškoje šalyje orientuojant bažnyčią 
kuo mažiau kištis į valstybės val-
dymą. teorinėje programos dalyje 
buvo aiškinamas stambiosios gamy-
bos privačios nuosavybės neigiamos 
pasekmės visuomenės solidarumui.

1936 m. vasario 6 d. autoritarinis 
A. Smetonos rėžimas visas partijas, 
išskyrus vienintelę tautininkų, Lie-
tuvoje uždraudė. Dalis socialdemo-
kratų, kuriuos persekiojo autoritari-
nio režimo valstybės saugumas, dar 
anksčiau persikėlė į Berlyną, kur, 
remiami Vokietjos socialdemokratų, 
leido laikraštį „Kova“ (Redaktorius 
Jonas Januškis). Kai 1927 m. socde-
mai pučistai-plečkaitininkai, išbėgę 
į Vilnių, pradėjo kenkti LSDp, S. 
Kairio prašymu J. Januškis kuriam 
laikui iš Berlyno persikėlė į Vilnių, 
čia perėmė iš J. plečkaičio iniciatyvą 
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ir Vilniaus LSDp uždarė – perkėlė pradžioje į Berlyną, o atėjus į valdžią naciams, 
– į paryžių. (Buvo įtariama, kad J. plečkaitį valdo Lenkijos saugumas).

Socialdemokratams liko tik kultūrinis darbas. Kartu nustojo ėjęs ir paskuti-
nis legalus LSDp organas „Darbo visuomenė“. o vėliau, tik 1939 metais, buvo 
gautas leidimas mėnraščiui „Mintis“, kuris ėjo tik vienerius metus. Abu juos 
formaliai redagavo ona Leonaitė Kairienė, o faktiškai – naujai augantis social-
demokratų ideologinis lyderis, dvidešimčia metų už S. Kairį jaunesnis moksli-
ninkas fizikas Antanas Žvironas. Jie kartu 1931 metais kūrė paskutiniąją LSDp 
programą, organizavo XIII LSDp suvažiavimą. 

Uždarius LSDp, socialdemokratai daugiausiai reiškėsi savivaldybėse ir kultūri-
nėje veikloje, kartu su kitais kairiaisias leisdami mėnesinį žurnalą „Kultūra“. Šiau-
lių socialdemokratinė savivaldybės taryba, vadovaujama tarybos pirmininko K. 
Venclauskio  ir burmistro  J. Sondeckio, išsilaikė net iki  1931  metų, kol buvo 
priimti nauji antidemokratiniai rinkimų įstatymai. Čia, Šiauliuose, dar nuo 1923 
m. buvo leidžiamas  kairiosios nuostatos mėnesinis mokslo, visuomenės, kultūros, 
meno ir literatūros žurnalas „Kultūra“. Jis buvo leidžiamas  1923–1929 m. Šiau-
liuose, 1930–1941 m. Kaune. Leido 1923–1926 m. Kultūros švietimo bendro-
vė „Kultūra“, ją uždarius, 1927–1941 m., – Kultūros švietimo draugija. Šiauliuo-
se „Kultūrą“ redagavo peleksas Bugailiškis, Kaune, kol buvo gyvas, – prof. petras 
Leonas, jam mirus – prof. A. purėnas, o paskutinius numerius – Kostas Korsakas.
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Steponas Kairys – ekologinės inžinerijos pionierius.
Kauno ir visos Lietuvos miestų ekologizavimas

Dar nuo pat jaunystės Steponui Kairiui formavosi nuostata, kad kiekvienas 
žmogus-pilietis turi būti savo mėgiamo darbo – tam tikros profesijos specialis-
tas, ir taip pat, kaip praeityje religiją, XX amžiuje turi turėti politinį-visuome-
ninį požiūrį.   todėl, apart savos „religijos“, – politinės socialdemokratinės vei-
klos – jis buvo inžinierius – miestų vandentiekio ir kanalizacijos projektavimo 
ir statybos inžinierius. pradinę praktinę inžinerinę veiklą pradėjęs dar Vilniuje, 
jis gerai suprato, kad laikinoji Lietuvos sostinė Kaunas be vandentiekio ir ka-
nalizacijos – ne miestas ir ne sostinė. todėl jis pirmiausia ėmėsi Kauno miesto 
ekologinės inžinerizacijos darbų. tam ypač buvo paranku, nes Kauno miesto 
burmistru tapo senas jo politinės kovos už Vasario 16-osios Aktą bendramintis 
Jonas Vileišis. todėl jau nuo 1923 metų S. Kairio pagrindinė darbo vieta – 
Kauno miesto savivaldybės K analizacijos ir vandentiekio skyriaus vedėjas. 

pasipraktikavęs pusmetį Vokietijoje, Davydo Grovės firmoje Berlyne, S. 
Kairys parengė Kauno vandentiekio ir kanalizacijos projektą bei ekonomišką 
finansinį įgyvendinimo planą.  tai padėjo išvengti užsienio paskolų ir koncesi-
jų, nuostolingų Kauno gyventojams. Buvo parengęs projektus ir Šančiams bei 
Žaliakalniui. Be to, paruošė vandentiekio ir kanalizacijos projektą Šiauliams, 
buvo ekspertas rengiant projektus Marijampolei, Vilkaviškiui, panevėžiui.

Inžinierius Stepnas Kairys ir Kauno burmistras Jonas Vileišis prie Kauno kanalizacijos 
statybos darbų.
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Prof. S.Kairys susimąstyme ir tarp savo studentų – būsimų inžinierių.

S. Kairys gerai suprato, kad Lietuvos industrializacinei kūrybai būtina reng-
ti savus inžinerinius kadrus. todėl jau nuo 1923 iki 1943 m. jis – Vytauto Di-
džiojo universiteto technikos fakulteto dėstytojas, 1939 m. vadovėlio „Mies-
tų kanalizacija“ autorius, profesorius, 1941–1943 m. universiteto technikos 
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S. Kairio paminklas 
prie Kauno 
vandentiekio rūmų.

fakulteto dekanas. 1940 m. už sanitarinių-ekologinių 
įrenginių Kaune statybą jam suteiktas VDU garbės 
daktaro vardas.

Stp. Kairys buvo neabejingas savo gimtajam kai-
mui, ir kai tik jis materialiai atsistojo ant kojų, pir-
miausia iniciavo ir savo lėšomis finansavo gimtojo 
Užunvėžių kaimo modernios, pagal tą laikmetį, mo-
kyklos statybą. Jo manymu, Lietuvos ateitis, kaip ir 
jo paties kelias, – slypi visuotiname kaimo vaikų išla-
vinime.

Steponas Kairys 
Lietuvos okupacijų epochoje

Steponas Kairys, kaip gilus politikas, visą gyvenimą 
atkakliai kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę ir de-
mokratiją, įdėmiai sekęs XX amžiaus europoje vyks-
tančius socialinius, ekonominius ir politinius įvykius, 

gerai suprato ketvirtajame dešimtmetyje artėjančią beviltišką Lietuvos situaciją.
 pirmojo pasaulinio karo audroje griūnant ir byrant imperijoms, daugybė 

tautų sukūrė savas demokratines respublikas, tarp jų, kaip stebuklas, – ir jo 
išsvajota Lietuva. Jį džiugino tai, kad kovojant dėl Vasario 16-osios Akto, išsau-
gant nacionalinę vienybę su konservatyvių dešiniųjų dauguma Lietuvos tary-
boje, tada padaryta kompromisinė nuolaida dėl žodžio Respublika, šio žodžio 
svarba jau 1920 m. buvo suprasta: Valstybės Laikinosios Konstitucijos pirmojo 
skyriaus pirmajame paragrafe akcentuota:  Lietuvos Valstybė yra demokratinė 
respublika, ir tai užtvirtino 1922 m. Steigiamasis Seimas: Lietuvos Valstybė 
yra nepriklausoma demokratinė Respublika. Lietuvos žmonės suprato tai, 
ko LSDp siekė savo programose prieš 1905 m. Didįjį Vilniaus Seimą, ir ko 
dar neišdrįso reikalauti to meto Lietuva. po 15 metų, trečiojo dešimtmečio 
pradžioje, visa tai tapo konstitucine norma. Bet, apgailestautina,  realybėje ne-
ilgam – tik geram penkmečiui. 

naujai besiformuojanti europa, žengusi į demokratiją, pradėjo nukrypti į 
radikalų nacionalizmą – itališkąjį fašizmą, vokiškąjį nacionalsocializmą, Lenki-
joj – neužmirštant Žečpospolitos laikų, ir dar – užgimęs Rusijos bolševikinis 
internacionalizmas, svajojantis apie visą Raudoną europą bei pasaulį. tai lėmė, 
kad silpna Lietuvos demokratija jau 1926 metų pabaigoje neatlaikė, aukštųjų 
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karininkų rankomis buvo atmesta demokratija ir autoritarinė valdžia atiduota 
pagrindiniam S. Kairio politiniam priešininkui – dešiniųjų lyderiui Antanui 
Smetonai. Ir taip nuo 1927-ųjų metų pradžios baigėsi S. Kairio demokratinės 
Lietuvos optimizmas. prasidėjo demokratijos ir nepriklausomybės degradacija. 

Suprantama, dėsninga, kad tokiu keliu gauta valdžia revizuojama – greit at-
sirado fašistuojantys voldemarininkai, siekiantys nuverst Smetoną, anarchistai – 
bandantys bet kokiomis priemonėmis apsaugoti nuo jų Lietuvą, ir t.t., ir t.t. o 
skurdžios valstybės raidos ekonominė našta buvo užkrauta ant kaimo valstietijos 
pečių, pramonė augo lėtai. Lietuvoje dominavo valstietija su sunkiai besivystan-
čiu agroūkiu, o silpna pramoninė darbininkija reiškėsi tik kai kuriuose miestuose. 
Jau 1935 m. kilo Suvalkijos ūkininkų streikai – suvalkiečių sukilimas su žmonių 
aukomis, karo lauko teismais, visa tai persikryžiuojant su valdemarininkų pučais. 
Vienybė Lietuvos valstybėje tirpo. europoje pakvipo karu. 

Ir jau 1938 metų pavasarį Lietuvai teko priimti Lenkijos ultimatumą pripa-
žįstant jiems Vilnių, po metų – atiduoti Klaipėdą  Vokietijai, o 1939 metų gale, 
žlugus Lenkijai, – gauti Vilnių bet būti priklausomiems nuo Stalino bolševi-
kinės Rusijos. „Vilnius mūsų, o mes rusų“, – uždainavo pupų Dėdė. S. Kairiui, 
kaip socialdemokratui, ištikimam Lietuvos demokratiškos nepriklausomybės 
ideologui ir politiniam lyderiui, iškilo daugybė problemų – kaip elgtis? Kokiai 
elgsenai orientuoti Lietuvos žmones?

S. Kairys pirmiausia orientavo socialdemokratus – socialdemokratai neturi 
įeiti į Kremliaus formuojamą marionetinę Liaudies (Krėvės-paleckio) vyriausy-
bę. Kairys pakankamai gerai, dar nuo 1907-ųjų metų, pažinojo bekompromisį 
Lenino, ir tuo labiau – vėliau iškilusio kriminalinės kilmės Stalino bolševiz-
mą. S. Kairio nenustebino A. Smetonos vyriausybės pasimetimas, neturėjimas 

Stepono Kairio lėšomis pastatyta Užunevėžio kaimo mokykla.
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strateginio veiklos plano – gėdingas jo 
bėgimas per „upelį“ ir likusios vyriau-
sybės paklusimas Maskvai. teko būti 
bejėgiais, kai, staliniečių nurodymu, 
prieš pat prasidedant karui Lietuvos 
teritorijoje, patys lietuviai 1941 metais 
sudarinėjo „nepatikimųjų“ lietuvių 
sąrašus, jų šeimas grūdo į gyvulinius 
vagonus – trėmė į Sibirą. Dar labiau 
S. Kairį pašiurpino savųjų tautiečių – 
katalikų – elgesys su savais, Lietuvos 
žydais, kai pirmosiomis karo Lietuvo-
je savaitėmis, atėjus nacių armijai, dar 
vokiečiams nedavus jokių nurodymų, 
patys lietuviai aktyvistai-pseudopa-
triotai savo iniciatyva pradėjo žydus 
žudyti ir savintis jų turtą. Jį slėgė tau-
tiečių politinis nesusigaudymas po 

1941 m. birželio mėnesį bolševikinių rusų įvykdytų trėmimų ir tuoj pat įžen-
gusių vokiečių nacistų. Kaip socdemų politinis lyderis, jis jautėsi kaltas, kad ne-
pavyko Lietuvos žmonėse pasėti pilietinės nacionalinės tolerancijos nuostatų.  
tiesa, buvo kažkiek raminančių žinių  – tarp socialdemokratų ir kitų kairiųjų 
tokių „patriotų-aktyvistų“ jis  nematė. Dauguma jų, kiek galėjo, bandė žydus 
gelbėti, jiems padėti – stengėsi saugoti pilietinės humaniškos Lietuvos vardą. 
praktiškai buvo įmanoma gelbėti tik žydų vaikus.

S. Kairio bei jo artimų bičiulių bendraminčių šeimoms pavyko išgelbėti 
pora žydų mergaičių:  iš Vilniaus geto – Aną Keilson ir iš Kauno – tamarą La-
zerson.  Jeruzalėje, Jad Vaše (Yad Vashe) muziejuje holokausto istorijai atminti, 
pasaulio tautų teisuolių alėjoje, galima matyti ir lietuviškas pavardes – tarp 
jų – onutės ir Stepono Kairių bei kartu su jais žydus gelbėjusių bendraminčių.

1942 metais S. Kairio iniciatyva LSDp organizavo nelegalią veiklą  – nau-
josios Lietuvos vardu išleido atsišaukimą „Susiorientuokime“, pogrindyje buvo 
leidžiami laikraščiai „Naujoji Lietuva“ ir „Lietuvos kelias“, platinami atsišauki-
mai su Lietuvos žmones orientuojančiomis socialdemokratinių nuostatų gairė-
mis.  Kartu, iki 1943 m. universitetų uždarymo, jis tęsė savo padagoginę veiklą 
su studentais. o 1943 m. lapkričio 23 d. S. Kairys buvo išrinktas pirmuoju 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) pirmininku.

S. Kairio ir jo bičiulių išgelbėtos žydaitės.
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Steponas Kairys 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto veikloje

Kaip ir prieš 25 metus, pasirašant Vasario 16-osios Aktą, dešinieji ir kai-
rieji vardan Lietuvos ateities sutarė dėl bendros nuostatos, taip   ir 1943 m. 
lapkričio 25 d. bendrą kalbą surado krikščionys demokratai, socialdemokratai, 
net ir „užmiršus“ nedemokratiškus A. Smetonos tautininkų laikus, kartu su  
tautininkais įkūrė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLIK). VLIK‘o 
pirmininku buvo išrinktas jau istorijos išbandytasVasario 16-osios Akto signa-
taras – socialdemokratas S. Kairys. Vokietijai pralaimint karą, manyta, kad, 
karui pasibaigus, tarp tSRS ir Vakarų sąjungininkų kils konfliktas dėl euro-
pos ateities ir Lietuvai pavyks atgauti  laisvę. 1944 m. vasario 16 d. VLIK‘as 
išplatino atsišaukimą su deklaracija, kurioje skelbiama: „Išlaisvinta Lietuva turi 
būti demokratinė respublika. Kol bus sušauktas demokratiniu būdu išrinktas Lie-
tuvos seimas, išlaisvintoji Lietuva bus valdoma pagal Laikinosios Valstybės Kons-
titucijos nuostatus. Laikinosios Valstybės Konstitucijos nuostatus priima VLIK‘as 
pagal 1922 m. Lietuvos Konstitucijos principus“. 

S. Kairys į VLIK‘o veiklą įtraukė nemažai jau išbandytų socialdemokratų, 
ištikimų Lietuvos nepriklausomybės idealistų – dar 1905 m. revoliucijos laikų 

 Jeruzalės Yad Vashem holokausto muziejaus Pasaulio Teisuolių alėjoje išvardinti lietuviai 
– S. Kairys su žmona bei kiti jo bičiuliai, išgelbėję žydų vaikus (D. Kirvelio nuotr.).
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bičiulį Kiprą Bielinį, naujosios LSDp programos kūrėją, Vilniaus universiteto 
profesorių Antaną Žvironą, kurie vėliau buvo VLIK‘o pirmininkai, ir gene-
rolą leitenantą, trijų Vyčio Kryžių ordino kavalierių Motiejų pečiulionį, kaip 
VLIK’o Vilniaus karinės apygardos vadą, karo metais dirbusį Vilniaus aliejaus 
fabriko direktoriumi.

Bet jau 1944 m. balandžio 30 d. gestapas pradėjo suiminėti VLIK’o narius ir 
bendradarbius. S. Kairys, dar nuo carinių laikų  turintis didelę konspiracijos pa-
tirtį, užverbavo gestape dirbantį agentą, kuris, kai tik buvo pasirašytas Kairio su-
ėmimo sprendimas, laiku perspėjo. Gestapininkai jau ėjo į Kairio namus Kauno 
Fredos Gamtos gatvėje, o jis per užpakalinius vartelius nusileido prie napoleono 
kalno ir kuriam laikui pasislėpė pas prof. tadą Ivanauską. Iš ten, padedant arti-
miems bičiuliams, liaudininkas dr. Balys Matulionis pervežė jį į Šiaulius, perdavė 
Jackui Sondeckiui, o iš jo – perkeltas pas Sofiją Lukauskaitę-Jasaitienę. Jam buvo 
parūpintas labai tinkantis mirusio valstiečio Juozo Kaminsko pasas. ten jis glau-
dėsi iki rusų Bagramiano armijos atėjimo. Čia, Šiauliuose, tuo metu, patriotinių 
nuostatų vedamas, gelbėdamas Lietuvos armijos likučius, atsirado ir VLIK‘o ka-
rinis atstovas, generolas M. pečiulionis. 1944 m. liepos 7 d. Šiauliuose jis išleido 
direktyvą – Lietuvos karinėms pajėgoms tvarkingai trauktis su frontu, o jeigu 
rusų armijos nepavyktų sustabdyti – slėpti ginklus ir, perėjus į pogrindį, likti 
Lietuvoje, legalizuotis ir laukti specialių instrukcijų.

S. Kairys su frontu traukėsi į Vakarus ir planavo Šventosios gyvenvietės žve-
jų padedamas persikelti į Švediją. Bet prie Gotlando salos juos sugavo Vokiečių 
karinis kateris, atplukdė į Liepoją. tinkamas pasas padėjo – sėkmingai suvaidi-
nęs valstietį, kartu su emigrantais per Gdanską atsirado Vokietijoje, – pradžioje 
Berlyne, o jau vėliau – vakarinėje zonoje, kur Viurtzburge 1945 m. kovo 9 d. 

Prof. Steponas Kairys
1879–1964

Kipras Bielinis
1883–1965

Prof. Antanas Žvironas
1899–1954
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atkūrė VLIK‘ą. tų pačių metų birželio 15 dieną, kaip socioaldemokratas, ne-
norėdamas erzinti pasitraukusių Lietuvos dešiniųjų ir savo pareigomis kenkti 
Lietuvoje likusiai žmonai onutei, VLIK‘o pirmininko pareigas perdavė pagrin-
diniam Seimo debatų priešininkui – krikdemų lyderiui Mykolui Krupavičiui. 
nors visą laiką, kol buvo VLIK‘e, jis liko pripažintas politinis lyderis.

S. Kairio bičiulis, Vilniaus krašto VLIK‘o pirmininkas prof. A. Žvironas, li-
kęs Lietuvoje, 1944 m. pabaigoje, pamatęs miestelių aikštėse žuvusių partizanų 
lavonus, atlikęs politinę analizę, supratęs Jaltos konferencijos pasaulio didžiū-
nų sutarties esmę, nutarė, kad kaip vienintelis Lietuvoje likęs VLIK‘o atstovas, 
privalo orientuoti partizanus legalizuotis ir laukti tinkamos politinės situacijos. 
VLIK‘o vardu jis parašė atsišaukimą, pajungė visų kitų partijų atstovus – Vil-
niaus universiteto dėstytojus ir bandė politiškai orientuojantį išmintingą atsi-
šaukimą per studentus išplatinti po visą Lietuvą. Bet nKVD greit juos demas-
kavo, ir jau 1945 m. vasario mėnesį visi buvo suimti, o rudenį nuteisti pagal 
Rusijos baudžiamosios teisės įstatymą. A. Žvironas, atbuvęs  pečioros–Abezio 
lageriuose bausmę, 1954 m. vasarą be sveikatos iš Maskvos Butyrkų kalėjimo 
buvo išleistas mirčiai. palaidotas savo gimtųjų Užpalių kapinėse. A. Sniečkus jį 
laikė vieninteliu VLIK‘o pirmininku tarybinėje Lietuvoje.

1951 m. S. Kairys persikėlė į JAV ir ten tęsė savo veiklą VLIK‘e, bet jau ne-
bebuvo aktyvus. 1956 m. kovo mėn. pasitraukė iš VLIK‘o prezidiumo, o 1957 
m. – iš VLIK‘o.

VLIK’o 1950 01 13 posėdis. Centre – S. Kairys, jo kairėje – M. Krupavičius 
(VUMBRS nuotr.)



48

S. Kairio netenkino emigravusių lietuvių, ypač dešiniųjų pažiūrų aktyvis-
tų, nenoras bendrauti su atvykusiais iš Lietuvos „kolaborantais komunistais“, 
kuriuos totaliai ignoravo. Reaguodamas į tai, Kairys pradėjo juos  kviesti „pa-
sisukti veidu į Lietuvą“. Jis rašė: „Jei mes laukiame tautos įsilaisvinimo jos pačios 
pastangomis, turime derinti ir savo čia galimus žygius su tuo, kas pačiame krašte 
daroma tam pačiam tikslui ir, suprantama, ieškoti ir palaikyti kontaktą su tais 
krašte, su kuriais mums būtų pakeliui. Nebijokime pasakyti, kad sąjungininkų 
galime susilaukti ir „išdavikų“ tarpe. Ypatingai mes, socialdemokratai.“ Kaip yra 
pastebėjęs prezidentas Valdas Adamkus, šis S. Kairio šūkis žymiai vėliau tapo 
liberalaus emigrantų jaunimo „Santaros-Šviesos“ organizacijos veiklos vėliava.

S. Kairys VLIK‘o ir Lietuvos diplomatų pasitarime su S. Lozoraičiu Berne (1946) 
ir VLIK‘o nariai – jau JAV (1956).
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Steponas Kairys išeivijoje

pasitraukęs iš Lietuvos, bet dar būdamas Vokietijoje, S. Kairys, be veiklos 
VLIK‘e, organizavo lietuvius inžinierius rengti  Lietuvos ūkio atkūrimo progra-
mą, o taip pat dalyvauti atsikuriančio Socialistų Internacionalo (SI) veikloje, iš-
saugodamas LSDp funkcionavimą emigracijoje, kaip LSDp Užsienio delegatūrą. 

Jis naivokai manė, kad po karo sušvelnės Rusijos santykiai su Vakarais, ir bus 
toleruojamas lietuvių, bent neutralių ir kairiųjų pažiūrų, emigrantų grįžimas į 
Lietuvą. Dar 1943-1944 metais, būdamas Lietuvoje, jis atvykdvo  į Vilnių, pas 
bičiulį prof. A. Žvironą. Jo bute Chodkevičių rūmuose susirinkę socdemai ir 
liaudininkai jau planavo Lietuvos ūkio atkūrimo kelius. Manė, kad Stalinas po 
karo toleruos tam tikrą ekonominį savarankiškumą.

S. Kairys tarp lietuvių  inžinierių emigracijoje (Vokietija) ir rengiant išlaisvintos 
Lietuvos ūkio atkūrimo programą (1946–1949 m.).
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S. Kairys visą laiką mąstė apie pramoninę – mo-
dernią industrinę Lietuvą ir tam rengė inžinierius, 
ruošė juos gamyklų kūrybai. Bet industrija į Lie-
tuvą atkeliavo jau po Antrojo pasaulinio karo, dar 
jam būnant gyvam, bet Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose. pramonės įgyvendinimo Lietuvoje priežiūra, 
pagal Maskvos direktyvas, teko Algirdui Brazaus-
kui. tiesa, dalies inžinierių, paruoštų Kauno poli-
technikos institute, dėstytojai ir profesoriai buvo S. 
Kairio mokiniai.

Jau 1945 metais S. Kairys emigracijoje pradėjo organizuoti LSDp Užsienio 
delegatūrą ir  socialistinių partijų vadovybėms išsiuntinėjo memorandumą apie 
padėtį Lietuvoje rusų ir vokiečių okupacijų metais.

o 1947 m. rugsėjo 13-15 d. priene (Bavarijoje) įvykęs LSDp Vokietijos or-
ganizacijos ir Socialdemokratinio jaunimo suvažiavimas išrinko naujus partijos 
ir sąjungos vadovaujančius organus. Dar kartą buvo patvirtintas demokratinio 
socializmo doktrinos pripažinimas ir nepriklausomos Lietuvos atkūrimo sie-
kis.  1948 m. S. Kairys kartu su kitais LSDp CK nariais: K. Bieliniu, J. pa-
kniu ir V. Sirutavičiumi įsteigė LSDp Užsienio delegatūrą (LSDp UD). LSDp 
veikla buvo atnaujinta trijuose skyriuose  –  JAV,  D. Britanijos  ir Vokietijos.  

S.Kairio iniciatyva parengtas ir 1949 m. išleistas leidinys 
„Išlaisvintos Lietuvos ūkis“.

S. Kairys tarp bičiulių – techologinio determinizmosimpatikų – JAV, apie 1953 metus 
(Bobelienės albumas).
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Iki 1964 m. LSDp UD vadovavo S. Kairys, po jo, iki 1975 metų, J. Vilkaitis, 
iki 1989 metų – Mykolas pranevičius (pirmininkas) ir Juozas Vilčinskas (gene-
ralinis sekretorius). Jų iniciatyva 1949 m. gruodžio 14 d. paryžiuje LSDp buvo 
priimta į Vidurio ir Rytų europos Socialistų Uniją (SUCee), kuri 1951 m. 
birželio 7 d.  Frankfurto prie Maino  kongrese tapo  Socialistų Internaciona-
lo konsultacine nare.  S. Kairys ilgą laiką buvo SUCee vicepirmininku.

Steponas Kairys ir Antanas Smetona

Vienuoliktuosius Vasario 16-osios Akto  pasirašymo metus, t. y. 1929 metų 
vasario 16 dieną  pagrindiniam Akto formulės autoriui teko sutikti nepriklau-
somos, bet jau nebedemokratinės Lietuvos Kauno kalėjime. Už laikraštyje 
„Socialdemokratas“ išspausdintą autoritarinės A. Smetonos valdžios kritiką jos 
redaktorius nuo vasario 2-osios dviems savaitėms buvo uždarytas į kalėjimą. Il-
gametis politinis bendražygis dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės Antanas 
Smetona Steponui Kairiui buvo neatlaidus. Kažkas, susipažinęs su abiejų šių as-
menybių gyvenimo biografijomis, yra pastebėjęs, kad palangos progimnazijoje, 
dar būdami paaugliai, pradėję karą sniego gniūžčių mūšiais, kuriant Lietuvą 
visą laiką taip ir tęsė tarpusavio „karą“ – buvo pagrindiniai priešingų  ideologi-
nių pozicijų lyderiai – S. Kairys – kairiųjų, o A. Smetona – dešiniųjų. Vertinant 
asmenybių nuopelnus bei reikšmę sukuriant Lietuvos nepriklausomą Demo-
kratinę Respubliką, tai charakteringai atsispindi 1918 m. nuotraukoje, kur A. 
Smetona sėdi dr. J. Basanavičiaus dešinėje, o S. Kairys – kairėje. pirmasis buvo 

Ištikimi bendraminčiai Amerikoje: Vladas Sirutavičius, Steponas Kairys,
Lola Garliauskaitė-Januškienė ir Kipras Bielinis, draugavę idėjiškai iki pat mirties.
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Lietuvos tarybos daugumos, 15-kos signatarų, toleravusių Vokietijos reikalavi-
mus, net bandančių Lietuvą padaryti konstitucine monarchija dešiniųjų lyde-
ris, o trečiasis – 4-rių signatarų, radikaliausių dešiniųjų nuostatų priešininkų, 
kategoriškai pasisakiusių prieš pažadus Vokietijai, prieš monarchiją, už nepri-
klausomą Demokratinę Valstybę lyderis. Centre sėdintis senukas – patriarchas  
dr. Jonas Basanavičius, sunkokai besigaudantis vykstančiose šių dviejų bendra-
minčių politiniuose mūšiuose, buvo patogus psichologinis perkunsargis, ypač 
laimėjus mažumos, kairiųjų, Vasario 16-osios Akto formulei.

nieks neabejoja, kad jie abu 
– S. Kairys ir A. Smetona, kaip 
ir visi kiti Lietuvos tarybos 
nariai nuoširdžiai siekė Lietu-
vos laisvės, valstybinės nepri-
klausomybės, bet jų  valstybės, 
laisvės sampratos bei kiekvieno 
jų vietos Lietuvos valstybėje 
vaizdiniai buvo visiškai kito-
kie. 1962 metais Amerikoje S. 
Kairys, apibendrindamas savo 
istorinę patirtį, rašo dvi kny-
gas: „tautos Vadas“ – apie A. 
Smetoną ir, „Didysis mongo-

las“ – apie Uljanovą-Leniną. 
Savo prisiminimuose S. Kairys rašė, kad „1926 m. perversmas, paruoštas 

ir įvykdytas tam tikrų visuomeninių grupių ir net asmenų egoistiniais sumeti-
mais, teisinamas tariamu bolševizmo pavojumi, buvo skaudus smūgis sparčiai 
kylančiai Lietuvai ir brutalus man bei mano draugams, nuo jo nukentėjusiems.“ 
tai davė Lietuvai to siekiantį  „tautos Vadą“, bet „Vadas“, panorėjęs vadovauti, 
perdėjo savo gebėjimus. paniekinęs demokratijos esmę ir jos reikšmę tautos 
gyvenime, pakrypęs diktatūros pusėn, kritišku tautai momentu neparodė savo 
kraštui reikiamo rūpesčio bei meilės ir negarbingai iš jo pabėgo. „Vadas“ savo 
politiniu naivumu palengvino Maskvai Lietuvą okupuoti.

taip pat S. Kairys kaltino rusų socialdemokratą-bolševiką Uljanovą-Leni-
ną, išdavusį tikrojo socializmo idealus, sukūrusį bolševikinį pseudosocializmą, 
suteikusį galimybę jo bendrui – kriminaliniam nusikaltėliui Stalinui užgrobti 
Rusijos valdžią ir demagogiškai „komunizmo“ vardu įgyvendinti valstybinį ka-
rinį imperializmą. 

Apgailestautina, kad abi šios knygos nebuvo atspausdintos, o rankraščiai žuvę.

A.Smetona, J. Basanavičius ir S. Kairys.
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Stepono Kairio testamentas

„TAU, Lietuva, kad būtum 
laisva ir demokratinė, skyriau 
visą savo gyvenimą, šiuo savo ra-
šiniu lyg ir atlieku bent dalį savo 
veiklos Lietuvai apyskaitą. Man 
visuomet buvo artima Lietuvos 
ir jos visuomenės vargingiausio 
darbo žmonių sluoks nio buitis, 
jų vargai ir šviesios ateities sieki-
mai. Beeidamas sa vo gyvenimo 
keliu nesiribojau vien jausmine 
- patriotine mūsų kraštui ir jo 
žmonėms duokle, kuria daug kas 
atsiperka nuo pareigų Lietuvai. 
Čia užtikrinu, kad niekuomet 
nebuvau nete kęs pajautos, jog re-
aliai stoviu ant žemės, visuomet 
jausdamas jos gyvenimo pulsą. 
Realaus gyvenimo pulso pajauti-
mą ma nyje visuomet ir pastoviai 
stiprindavo tokio pat nusiteikimo ir gyvenimo uždavinių supratimo draugai 
vienminčiai, su kuriais bendromis jėgomis laužėme, anuomet tvirčiausiai 
statytas ir, rodos, neįveikiamas užtvaras, pastojusias Lietuvai ir jos žmo nėms 
kelią į laisvę ir į nepriklausomą gyvenimą. Susitelkusių į politinį sambū-
rį – Lietuvių socialdemokratų partiją – realu sis gyvenimo supratimas buvo 
surašytas jos programoje, su kuria man teko susipažinti 1896 metais, kai tik 
ji pasirodė. Bendromis ir drausmingomis rikiuotėmis siekdami aiškių tikslų 
buvome neįveikiami, ypač kai besiklosčiusios sąlygos mums talkindavo kovo-
je. Kuo gi tas sambūris su savo programa pri rišo mane prie gimtosios žemės ir 
jos reikalų? Atsakymas aiškus: tuo, kad jis savo siekimų ir uždavinių centre 
statė žmo gų, įpareigodamas partijos narius dirbti tam, kad ir Lietuvoje dar-
bo žmogui būtų sudarytos tokios sąlygos, kurios padėtų jam laisvai gyventi 
ir tarpti.
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Tad, tau jaunime, noriu palinkėti, kad, kur bebūtum pasaulyje, visad 
būk ištikimas savo kraštui, mūsų Lietuvai. Visada būk jaunuoliškai jautrus 
visam, kas gražu ir kilnu, ir mokėk už tai neatlaidžiai kovoti. Amerikoje ar 
kur kitur emigracijoje be būdamas neskubėk „.miesčionėti“, nesirūpink vien 
savu ger būviu. Jaunime, pačioje Lietuvoje. Tavo uždavinys bus sun kiausias. 
Turi pajėgti apsiginti nuo tau brukamos komunizmo „ideologijos“, nuo va-
dinamo „leninizmo“. Nesiduok klaidina mas Maskvos tariamu socializmu, 
kuriam iš tikrųjų tinka mongoliškos despotijos vardas. Visada mokėk tinka-
mai ver tinti okupanto, tavo pavergėjo, ir pikčiausio priešo, režimą, mokėk 
savo sieloje nuolat išlaikyti gyvą ir veiksmingą laisvės troškimą sau, savo 
tautai ir savo tėvynei, nenustok ryžto už tai kovoti iki pergalės. Kad tau, 
jaunime, negęstamai šviestų tie idealai, už kuriuos ir mums, senajai kartai, 
visą mūsų am žių teko kovoti: už laisvą žmogų ir jo gerovę, už laisvą lietuvių 
tautą ir laisvėje betarpstančią Lietuvą. Tebūnie tie siekimai tavojo gyvenimo 
turiniu. Pasitikėk savimi ir nesiduok įkal bamas, kad tavo priešai okupantai 
yra neįveikiamai galingi. Taip nėra. Sovietija, smurtu ir melu paremta, yra 
vidinių priešingumų kupina ir priešų smogta greičiau subyrės negu subyrėjo 
„nenugalimų „ carų imperija. Tad, jaunime, ne palaužiamai tikėk ir į mūsų 
pergalę, kad Lietuva bus laisva. Kovoje už mūsų laisvą ateitį būk ištvermin-
gas ir nepalenkia mas. Tai yra Tau, jaunime, mano testamentinis žodis.”
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Lietuvos vizijos metmenys XXI amžiaus Lietuvai
(Stepono Kairio vizijų dvasioje)

Dar ankstyvoje jaunystėje Steponui Kairiui visam gyvenimui įstrigo trys 
Karlo Markso skelbiamos idėjos: gamybinės jėgos lemia gamybinius santykius, 
todėl neišvengiamai gamybinių jėgų ir gamybinių santykių raida visuomenę 
atves į socializmą, ir šį evoliucinį vyksmą reikia aktyvinti – revoliucionuoti. 
Realus gyvenimas šias idėjas konkretizavo ir reformavo: gamybinės jėgos tapo 
inžinerinės kūrybos veikla ieškant ir įgyvendinant technologines naujoves; ga-
mybiniai santykiai – tai politika; o socializmas įgyvendintinas ne revoliuciniu, 
bet evoliuciniu – reformizmo - demokratinio socializmo keliu. Jam socializmas 
buvo suprantamas kaip humaniškiausias mokslinės kūrybos ir Žmonijos sugy-
venimo būdas. Svarbiausia – visada žiūrėti į priekį, matyti naujai ateinančias 
gyvenimo technologijas, dalyvauti jų kūrybos ir įgyvendinimo procese, aktyviai 
viso to siekti mokslo ir inžinerinio mąstymo keliu. 

S. Kairys buvo Lietuvos inžinierius, mokslininkas, kūrėjas.
S. Kairys gyveno ir kūrė tradicinės pramoninės (industrinės) visuomenės 

iškilimo XX amžiaus pirmojoje pusėje. o kaip jis, taip mąstydamas, žvelgtų į 
XXI amžiaus raidą?

pirmoji XX a. pusės epocha – tai negyvosios gamtos fizikos ir chemijos 
mokslų idėjų vedama technologinė-inžinerinė automobilių, traktorių, lėktu-
vų,elektros, elektronikos bei cheminių medžiagų kūrybos epocha. Jau tada bu-
vopastebėta, kad tradicinės industrijos negailestingai teršia aplinką, naikina gy-
vąją gamtą, o ir žmogaus sveikatingumą taip pat. Gyvendamas miesto aplinko-
je, Kairys tai suprato strategiškai ir todėl savo profesionalią veiklą skyrė miestų 
sanitarijai – ekoinžinerijai. Ši nuostata XX amžiaus pabaigoje JAV suformavo 
Rifkino 3-iosios technologinės revoliucijos koncepciją – gelbėti Žmoniją perei-
nant prie atsinaujinančios energetikos. tai, kas S. Kairiui jau būtų suprantama.

Bet kai S. Kairys atkeliavo į JAV, jau ruošėsi į dausas, tenai užgimė visiškai 
kitoks mokslas nei fizika ir chemija – KIBeRnetIKA. Atsirado informaci-
nės – „proto“ inžinerijos technologijos, kurios Žmonijos gyvenimo raidai tapo 
svarbesnės už tradicines energetines bei medžiagines technologijas. Jau XX a. 
pabaigoje tapo aišku, kad Žmonijos ateitį lems informacinės ir biologinės - 
sintetinės technologijos. o europoje XXI amžiaus pradžioje pradėjo formuotis 
Ketvirtoji Industrinė-technologinė Revoliucija – Industry 4.0 programa, iš-
kelta robotizacija – poreikis sukurti dirbtinį intelektą (Artificial Intelligence), 
ir „gundanti“ kurti dirbtinę gyvybę (Artificial Life) taip pat. Visa tai veda 
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į vieningą inžinerinės – jau bioinžinerinės – kūrybos epochą iškelia bio-psi-
cho-sisteminio mąstymo poreikį – orientuoja visuomenės edukacijos kryptį. 

Jau matomas kelias į naują – tRAnSHUMAnIZMo-poStHUMAnIZ-
Mo epochą, kurioje Žmogus bioinžinierius pradės kurti net naujas žmonių 
rases. 

http://dobilas.kirvelis.lt/index.php/istorija/33-reformacija-reformizmas-transhuma-
nizmas

naujai ateinančos bio-psichotechnologijos lems transŽmonių atsiradimą 
bei jų konvergenciją su IntelRobotais, ir taip, kaip gyvojo pasaulio biologinės 
rūšys evoliucijos procese, neišvengiamai diferencijuos žmones į naują  Kūry-
bos (transŽmonių-postŽmonių) ir tradicinę - bazinių Žmonių klases. pastaroji 
klasė, kartu su naujomis, sintetinės biologijos technologijų sukurtomis bio-rū-
šimis, papildys ekosistemos struktūrą. Viso to pasėkoje atsiras naujos žmonių 
rasės bei porūšiai. Radikaliai keisis Gyvenimas Žemėje. Akivaizdu, Žmogus 
bioinžinierius XXI amžiuje tampa Dievu kūrėju.

Ar būtų šios idėjos matomos Stepono Kairio
mąstymo lauke Lietuvai?

Charakteringa, kad ir būdamas solidaus amžiaus, Steponas Kairys jau 1957 
metais mato ateinantį Robotų amžių. JAV leidžiamo laikraščio „Keleivis“ re-
dakcijos kasmetinėje knygutėje „Keleivio KALenDoRIUS“ J. Kaminsko var-
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du (Stepono Kairio oficiali pavardė JAV) išspausdino straipsnį: „Robotų revo-
liucija“, o 1960 m. laikraštyje „Keleivis“ – „Technika Amerikos ūkyje“. Jis jau 
mato tai, ką šiandienė XXI a. europa vadina minėtąja Ketvirtąja technologine 
Revoliucija – Industry 4.0. Dėstoma apie tokį gamybos automatizacijos lygį, 
kai „... prietaisai-automatai moka mašiną valdyti ir iš toli“, t.y. Robotai valdo 
Robotus. Jau paliečiamos XXI amžiaus Dirbtinio proto technologijos. Aptaria 
dėl to iškylančias socialines problemas, kurios, jo manymu, tikėtina, kad bus 
išspręstos išlaisvinant darbo žmogų. Autorius apibendrina: „Jeigu tuo netikėtu-
me, būtume blogi socialistai“.

neabejotina, Steponas Kairys būtų neabejingas šiandienos, XXI amžiaus, 
Lietuvos ir europos technologinę modernizaciją įgyvendinant socialdemokra-
tinių idėjų dvasioje: http://dobilas.kirvelis.lt/index.php/politika/26-lietuva-proble-
ma-issukiai-ir-perspektyvos

Suprantama, S. Kairys buvo giliai idėjinis reformistas, suprantantis, kad lai-
kui bėgant nieks nestovi vietoje – viskas kinta, net ir idėjiniai pamatai. Savo 
laiku S. Kairys natūraliai priėmė savo laikmečio XX a. europos reformizmą 
(Lenino bolševikų smerkiamą oportunizmą-revizionizmą), suprato XVI a. Re-
formacijos esmę su to laikmečio XX a. humanizmo sampratos kaita, todėl na-
tūraliai mąstė ir apie XXI amžiaus realią Robotizaciją.

Kadangi dar XX a. pradžioje ir Vilniuje, ir Kaune S. Kairys aštriai susidūrė 
su ekologinės taršos problemomis ir buvo Lietuvos ekologinės inžinerijos pio-
nierius, jam turėjo būti žinomi ir biologinių ekoinžinerinių taršos sprendimų 
keliai bei kitos panašios technologinių inovacijų idėjos. Bet iškyla klausimas, 
ar S. Kairys tada galėjo pagalvot apie visiškai kitokių – bioinžinerinių tech-
nologijų – atsiradimą, kurios jau radikaliai (iš esmės) spręs ekologinės taršos 
problemas – metalus, plastmases bei kitas tradicines išteklines gamybos grubios 
taršos žaliavas bei gamybos būdus pakeis atsinaujinančiomis biologinėmis-mo-
lekulinėmis – natūralios Gyvosios Gamtos technologijomis? 

pagal S. Kairio inovacinę prigimtį – žiūrėti į priekį, į ateitį – mąstyti revo-
liuciškai, įgyvendinti evoliuciškai – galime drąsiai teigti, jis, be jokios abejonės,  
nesvyruodamas priimtų šiandien keliamą XXI a. BIoInŽIneRIJĄ – Sintetinę 
Biologiją, kaip neišvengiamą ir būtiną Lietuvos technosocialinę inovaciją. Su-
vienijus gyvybės inžineriją su socialine inžinerija, Lietuva, kaip bioinžinerinės 
kūrybos valstybė, jam būtų neišvengiama būtinybė: http://dobilas.kirvelis.lt/in-
dex.php/mokslas/19-ar-gyvybe-ir-zmoniu-gyvenimas-nera-vien-tik-technologijos

o taip pat būtų priimtina ir Kondratjevo-Shumpėterio socialinės-ekonomi-
nės Žmonijos raidos koncepcija: http://dobilas.kirvelis.lt/index.php/mokslas/22-so-
cialines-technologijos-ruosiantis-socialines-ekonomines-raidos-sestajai-k-bangai
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Ir gal net pritartų Valstybės valdymo neurokibernetiniam modeliui: http://
dobilas.kirvelis.lt/index.php/politika/28-vadybos-kokybes-ateitis-organizuotu-siste-
mu-teorijos-poziuriu bei socialdemokratinės visuomenės evoliucijai į moder-
nesnį valdymosi būdą – socialmeritokratiją: https://www.google.lt/search?q=so-
cialmeritokratija&rlz=1C1GGGE_ltLT541LT546&oq=socialmeritokratija&aqs=chro-
me..69i57j69i59.12229j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bet ypač idomūs būtų Stepono Kairio samprotavimai šiandien apie pagrin-
dines, prieš 100 metų jam buvusias svarbiausias Lietuvos nepriklausomybės, 
laisvės, lietuvybės problemas, kai jau prieš 28 metus „išbėgom“ iš tarybų Są-
jungos ir jau vėl beveik 14 metų esame kitoje – europos Sąjungoje, net ir 
kitame kariniame – nAto aljanse. Buvimas eS jam nebūtų naujiena, nes dar 
1917-1918 metais europos socialistų, tarp jų – ir Lietuvos socialdemokratų 
aplinkoje rimtai sklandė ir dabar sklando Jungtinių europos Valstybių (JeV) 
idėja (Martin‘as Schulz‘as kviečia iki 2025 m. eS reformuoti į JeV), net atme-
tant Lietuvos nepriklausomybę kaip jau nebeaktualią. nes dar 1917 m. lie-
tuviai socialdemokratai petrograde, griuvus Rusijos imperijai, laukė griūnant 
Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos imperijų, planavo, kad kursis vieninga, panaši 
į JAV,  Socialistinė europos tautų Sąjunga. 

Domintų,  kaip šiandien, kai vis plačiau europoje ir visame pasaulyje svars-
toma (ir net bandoma) Universaliųjų (Besąlyginių) Bazinių pajamų įgyven-
dinimas (Basic Income – kiekvienam, jis dirba, ar ne, mokėti orias išmokas), 
priimtų šią tarsi komunizmo idėją Steponas Kairys? Dar jaunystėje išgirstą ko-
munizmo idėją jis vertino tik kaip filosofinę tomo Moro (1478–1535) Utopi-
ją, tuo metu priimdamas ją realybėje kaip socializmą. Suprantama, klausimas 
retorinis. 

Apibendrinant galime neabejoti: taip, kaip Steponas Kairys XX amžiaus 
pradžioje matė tradicinės technokūrybos Lietuvą, ekoinžineriją, įgyvendinda-
mas idėjas Lietuvoje ne tik inžineriškai, bet ir socialiai-politiškai (kurdamas 
ir vadovaudamas LSDp), tai, būdamas toks pat jaunas, panašaus inžinerinio 
mąstymo XXI amžiaus jaunuolis, jis būtų Bioinžinerijos kūrėjas mokslininkas 
bei politikas, šių naujų biotechnologijų įgyvendintojas, net kuriant atitinkamas 
Lietuvą gelbstinčias socialtechnologines struktūras, iš jų – transhumanistinę 
Lietuvos gyvybės partiją (LGp), kurios devizas būtų: „Lietuvos gyvybė gyvųjų 
technologijų ir principų idėjiniu pagrindu!“
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