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Lietuvos Respublikos
prezidentas Antanas
Smetona ir Palanga
P A R E N G Ë K A Z I M I E R A S PRUÐINSKAS
Nuotraukoje – Antanas Smetona. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras, pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas
Antanas Smetona gimë 1874 m. rugpjûèio 10 d. Vilkmergës apskrities Taujënø valsèiaus Uþulënø kaime. Pradþios mokykloje A. Smetona mokësi su pertraukomis, todël Taujënuose jà baigë turëdamas
jau 15 metø. Tuo metu á pirmàjà gimnazijos klasæ vaikai bûdavo
priimami iki 12 metø. Norëdamas mokytis kartu su savo bendraamþiais, jis du metus privaèiai mokësi Ukmergëje bei Liepojoje
(Latvija) ir 1891 m. pabaigoje, po Kalëdø, ástojo á Palangos progimnazijos treèiàjà klasæ. Èia, Lietuvos pajûryje, prasidëjo A. Smetonos tautinës savivokos kelias. Nors Prûsijoje spausdinami lietuviðki laikraðèiai jam á rankas patekdavo ir anksèiau, gyvenant ir mokantis Ukmergëje, bet nuolatiniu jø skaitytoju jis tapo èia, Palangoje, kur tuo metu buvo vienas ið draudþiamos lietuviðkos spaudos
lotyniðkais raðmenimis gabenimo centrø. Jis ir pats su keliais kitais
bendraminèiais ásijungë á draudþiamos literatûros gabenimo bei platinimo veiklà. Vienas ið jø bûrelio nariø kontrabanda pristatydavo
lietuviðkus leidinius á Palangà. A. Smetona juos pats skaitydavo ir
siøsdavo patikimiems savo bièiuliams á Liepojos gimnazijà.
A. Smetona buvo mokslus. K. Stropus yra palikæs tokiø þiniø: „Geriausi tos klasës mokiniai buvo Maciûnas, Smetona ir Ðaulys. Pirmuoju visà
laikà ëjo Maciûnas, tik vienà pusmetá já buvo aplenkæs Smetona“.

1893 m., baigæs progimnazijà, A. Smetona ástojo á Þemaièiø
kunigø seminarijà Kaune, bet netrukus nutarë pasukti kitu keliu ir
tais paèiais 1893 m. ástojo á Mintaujos (dabar – Jelgava Latvijoje)
gimnazijà. Èia jis kartu su kitais tautiniame judëjime dalyvavusiais lietuviais, tarp kuriø buvo ir Jonas Jablonskis bei Vincas
Kudirka, priklausë slaptai lietuviø organizacijai, këlë tautinius reikalavimus, atsisakë melstis rusiðkai. Uþ tai, besimokydamas aðtuntoje klasëje, buvo paðalintas ið gimnazijos. Mokslà tæsë Peterburgo gimnazijoje, kurià uþbaigë 1897 metais. Vëliau Peterburgo
universiteto Teisës fakultete studijavo teisæ. Studijø metais uþ dalyvavimà tautiniame judëjime du kartus buvo paðalintas ið universiteto, vienà kartà suimtas, trumpai kalintas. 1902 m. uþbaigë
universitetà. Tais paèiais metais pradëjo verstis advokato praktika, vëliau ásidarbino Vilniaus Þemës ûkio banke ir èia dirbo 1903–
1915 metais. Toliau aktyviai dalyvavo tautiniame judëjime, ásitraukë á politinæ veiklà, tapo Lietuviø demokratø partijos nariu.
1905 m. gruodþio 4–5 d. dalyvavo Didþiojo Vilniaus Seimo darbe.
1908 m. tapo laikraðèio „Viltis“ redaktoriumi, leido ir redagavo
dvisavaitiná þurnalà „Vairas“. 1914 m. kartu su bendraminèiais
ásteigë Lietuviø draugijà nukentëjusiems nuo karo ðelpti. Ið pradþiø buvo iðrinktas jos Centro komiteto pirmuoju vicepirmininku,
o vëliau – draugijos pirmininku. 1916 m. pirmininkavo Lozanos
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lietuviø konferencijoje. 1917 m. buvo laikraðèio „Lietuvos aidas“
steigëjas ir redaktorius. 1917 m. rugsëjo 18–22 d. dalyvavo Vilniuje vykusioje Lietuviø konferencijoje. Jos metu iðrinktas Lietuvos Tarybos, vëliau – Valstybës tarybos pirmininku. Ðias pareigas ëjo 1917–1919 metais. 1918 m. vasario 16 d. kar tu su
kitais Lietuvos Tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës aktà. 1919 m. balandþio 4 d. iðrinktas pirmuoju Lietuvos
Respublikos prezidentu. Ðias pareigas ëjo iki 1920 m. balandþio
19 dienos. 1920–1924 m. vadovavo Lietuviø tautos paþangos
partijai, iki 1924 m. dalyvavo Lietuvos ðauliø sàjungos veikloje.
1920–1926 m. redagavo „Lietuvos balsà“, „Lietuviø balsà“,
„Kraðto balsà“, „Tautos vairà“, Tëvynës balsà“, „Vairà“. 1921 m.
buvo Lietuvos delegacijos sienoms su Latvija nustatyti pirmininkas. 1923 m. paskirtas Lietuvos Vyriausybës aukðtuoju ágaliotiniu Klaipëdos kraðtui. Neilgai trukus ið ðiø pareigø pasitraukë. 1923 m. lapkrièio mënesá uþ tai, kad savo redaguojamame
„Vaire“ iðspausdino Augustino Voldemaro straipsná, buvo kelias
dienas ákalintas. 1923–1927 m. Lietuvos universitete (dabar –
Vytauto Didþiojo universitetas) ëjo Meno teorijos ir istorijos katedros docento pareigas, dëstë etikà, senovës filosofijà, lietuviø
kalbos stilistikà. Ið graikø kalbos iðvertë keletà klasikiniø veikalø. Tarpukario Lietuvoje A. Smetona buvo laikomas vienu ið geriausiø lietuviø kalbos stilistø. Yra paskelbæs ir originaliø mokslo
darbø. 1926 m. tapo Lietuvos universiteto docentu. 1924 m. buvo
vienas ið Lietuviø tautininkø sàjungos organizatoriø, 1924–1940
m. – Tarptautinio banko valdybos vicepirmininkas, ávairiø draugijø ir bendroviø steigëjas bei vienas ið jø vadovø. 1925 m. iðrinktas
Lietuvos tautininkø sàjungos pirmininku (ðias pareigas ëjo 1925–
1926 m.). 1926 m. gruodþio 17 d. karinio valstybinio perversmo
metu buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Valstybës Vadu. 1926
m. gruodþio 19 d., po perversmo, Lietuvos Respublikos Seimas A.
Smetonà iðrinko Lietuvos Respublikos prezidentu. Á ðias pareigas
jis buvo perrinktas 1931 ir 1938 metais. Lietuvos prezidentu buvo
iki 1940 m. birþelio 15 dienos. 1932 m. Vytauto Didþiojo universitetas A. Smetonai suteikë filosofijos garbës daktaro laipsná.
Á uþsiená A. Smetona pasitraukë 1940 m. birþelio mënesá, po
to, kai Maskva Lietuvai pateikë ultimatumà, Vyriausybë ir kariuomenës vadas nepalaikë A. Smetonos pasiûlymo atmesti ultimatumà ir ginklu pasiprieðinti Maskvai.
Já visada rëmë þmona Sofija (mergautinë pavardë Chodakauskaitë). Lietuvoje iðtikimi jo draugai buvo Juozas Tûbelis ir
jo þmona Jadvyga, kunigai Vladas Mironas, Izidorius Tamoðaitis, Juozas Tumas-Vaiþgantas, teisininkas Stasys Ðilingas, kariðkiai Kazys Skuèas, Kazys Musteikis. Na o su Augustinu Voldemaru, Vincu Krëve-Mickevièiumi, generolu Stasiu Raðtikiu,
Ernestu Galvanausku Antano Smetonos keliai iðsiskyrë.
Pasitraukæs ið Lietuvos, A. Smetona ið pradþiø gyveno Vokietijoje, vëliau – Ðveicarijoje, o 1941 m. kovo 10 d. atvyko á
Jungtines Amerikos Valstijas. Gyvendamas JAV daug keliavo
po lietuviø kolonijas, sakë kalbas, raðë atsiminimus, straipsnius lietuviø spaudai. Þuvo 1944 m. sausio 9 d. Klivlende. Buvo
palaidotas lietuviðkose Kalvarijø kapinëse. Vëliau jo palaikai
perkelti á Knolvudo mauzoliejø (Knollwood Cemetery Mausoleum), o 1975 m. – á All Souls kapines Chardono mieste (JAV,
Ohajo valstija).

Palangos vila, kurioje atostogaudavo Antanas Smetona. Danutës
Mukienës nuotrauka. 2013 m.

ANTANO SMETONOS ATOSTOGOS
PALANGOJE
Baigæs mokslà Palangos progimnazijoje, Antanas Smetona á ðá
kurortà nuolat sugráþdavo. Èia jis leisdavo atostogas ir bûdamas
ðalies vadovu. Tuo metu Palangoje A. Smetona praleisdavo nuo
keturiø iki ðeðiø savaièiø. Kartu su juo èia poilsiaudavo ir þmona,
kartais – dar ir sûnus Julius bei duktë Marija Valuðienë su vyru
pulkininku A. Valuðiu. Prezidentà Palangoje aptarnaudavo dalis prezidentûros darbuotojø. Daþniausiai á Palangà atvykdavo du prezidento vairuotojai, keturi rûmø tarnybos karininkai, gailestingoji sesuo, virëja ir dvi tarnaitës. Ið Kauno á Palangà A. Smetona ir jo
ðeimos nariai bei aptarnaujantis personalas vykdavo specialiai uþsakytu traukiniu. Èia bûdavo miegamasis, svetainë, vagonas daiktams sudëti, dvi platformos, ant kuriø gabendavo automobilius. Kelionës iðlaidas apmokëdavo valstybë.
Prezidento ir savo bei artimøjø pasirengimu kelionei á Palangà
rûpindavosi jo þmona, o kitais reikalais, tarp jø ir transportu –
P. Bielskus. Kaunieèiai A. Smetonà á Palangà iðlydëdavo kariniam
orkestrui grojant marðus. Á palydas susirinkdavo prezidento draugai ir artimieji, ministrai, aukðtesnieji karininkai, nemaþai kitø miesto
gyventojø.
Traukinys ið Kauno pajudëdavo apie vidurdiená. Trumpam sustodavo Këdainiuose, Ðiauliuose ir Telðiuose, o kartais ir kitose geleþinkelio stotyse. Ðie sustojimai bûdavo derinami su prezidentu. Ano
(Nukelta á 14 p.)
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Palangos parke. Danutës Mukienës nuotraukos. 2013 m.

(Atkelta ið 13 p.)

meto fotografijose yra uþfiksuotos prezidentø sutikimo geleþinkelio
stotyse akimirkos. Þmoniø èia tomis dienomis suplûsdavo ðimtai.
Prezidentà stotyse pagerbdavo administracijos pareigûnai, apskrities virðininkai, grodavo puèiamøjø orkestrai. Apie ðeðtà valandà
vakaro traukinys atvykdavo á Kretingà. Èia visada prezidentà sutikdavo iðkilmingai. Þmoniø bûdavo gausybë, grodavo orkestras, prie
stoties plevësuodavo vëliavos, pastatas ir stoties vidus bûdavo
papuoðtas þalumynais. Kretingoje A. Smetonà sutikdavo Kretingos
apskrities virðininkas, karo komendantas, katalikø parapijos klebonas, vienuoliai pranciðkonai, rabinas, organizacijø vadovai. Atvykusá prezidentà pasveikindavo vienas kuris nors garbus vietos
visuomenës veikëjas. Kai ið traukinio iðkraudavo automobilius, maðinos privaþiuodavo prie stoties durø ir prezidentas bei jo palyda
iðvykdavo á Palangà. Èia jo taip pat laukdavo. „Lietuvos aidas“
1934 m. raðë: „Palangoje buvo taip pat pastatyti garbës vartai, prie
kuriø stovëjo ðauliø garbës sargyba, stovyklaujanèiø moterø garbës sargyba, vietos savivaldybës atstovai su burmistru prieðakyje.
[...] Prie vartø Prezidento sutikti buvo susirinkæ dideli Palangos
vasarotojø ir vietos ir apylinkës gyventojø bûriai. Sveikindamas
atvykusá Prezidentà, Palangos burmistras, dr. Ðliupas, pasakë kalbà, kurioje p. Prezidentà ir ponià sveikino Palangos gyventojø vardu
ir linkëjo gerai pailsëti. Respublikos Prezidentas padëkojo uþ sveikinimus ir nuvyko á savo vasaros rezidencijà. Prie Respublikos
Prezidento vasaros rezidencijos aukðtøjø ðeimininkø laukë kareiviø garbës sargyba ir husarø pulko orkestras.“
Tokias keliones, nors jos ir iðvargindavo, A. Smetona mëgdavo.
Patikdavo jam ir tie sutikimai, susitikimai su já pasveikinti atëjusiais þmonëmis. Nepriklausomos Lietuvos metais Palangoje atostogaudavo ir nemaþai kitø þinomø politikos, mokslo, kultûros veikëjø, tarp jø ir Urbðiai, Didþiokai, Dauguvieèiai, Petrauskai, Maironis,
Þmuidzinavièiai, Janulaièiai, Nemeikðos, Vileiðiai, Sofija Èiurlionienë su dukra.
Tuo laikotarpiu, kai A. Smetona ëjo prezidento pareigas, Lietuva
neturëjo vasaros rezidencijos, skirtos valstybës vadovui. Apsistodavo A. Smetona netoli jûros esanèiame dviejø aukðtø mûriniame
baltame grafaitës Tiðkevièiûtës vasarnamyje su bokðteliu ir nedideliu sodu. Tuo metu patalpos èia buvo árengtos kukliai. Sveèius

A. Smetona priimdavo pirmame vilos aukðte buvusioje svetainëje.
Èia dar buvo ir didelis valgomasis, du miegamieji kambariai asmens sargybiniø pareigas ëjusiems karininkams, virtuvë, tarnaitës kambarys bei sandëliukai. Antrajame aukðte buvo penki miegamieji ir veranda. Bokðte – dar vienas kambarëlis. Prezidento vairuotojai ir kiti patarnautojai ásikurdavo ðalia vilos stovëjusiame mediniame name. Palangoje A. Smetonà saugodavo civiliais drabuþiais apsirengæ karininkai. Du ið jø prezidentà lydëdavo ir á pajûrá,
stengdamiesi neatkreipti kitø poilsiautojø dëmesio. Anksti atsikëlæs ir papusryèiavæs, jei tik oras geras, prezidentas patraukdavo á
pajûrá, ten buvusá vyrø pliaþà, ir kurá laikà praleisdavo kartu su
kitais poilsiautojais. Èia, kopose, stovëjo miesto savivaldybës pastatyta nedidelë lentinë kabina, skirta prezidentui persirengti. Asmens sargyba, A. Smetonai maudantis, akylai stebëdavo já ir bûdavo pasirengusi ateiti prezidentui á pagalbà, jei ðis imtø skæsti;
abu asmens sargybiniai buvo geri plaukikai. Prezidentas, kiek pasimaudæs ir pasideginæs specialiai jam aptvertame kopø plote, perskaitydavo naujausius spaudos leidinius ir apie pietus gráþdavo á
vasarnamá. Èia tvarka rûpindavosi jo þmona. Atostogø metu po pietø A. Smetona ilsëdavosi, priiminëdavo sveèius, interesantus. Jis
mëgdavo automobiliu vaþinëtis po Palangos apylinkes, nuvykdavo
á Klaipëdà, Ðventàjà, Kretingà, susitikdavo su Kretingoje gyvenusiais vienuoliais pranciðkonais.
Palangiðkiai prezidento iðvykimo laiko neþinodavo, todël jo palydø èia nebûdavo. Kaune sugráþtantá prezidentà sutikdavo karinë
garbës sargyba, ministrai, aukðti valstybës pareigûnai, kariðkiai.
Palangoje nepriklausomos Lietuvos metais atostogaudavo ir kiti
ano meto Lietuvos prezidentai – Aleksandras Stulginskis ir Kazys
Grinius – bei jø artimieji.
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