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Paminklinis biustas S.  Kairiui Kaune prie 
bendrovės „Kauno vandenys“. Skulptorius 
Stasys Žirgulis, 1996 m.

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai. S. Kairys – pirmoje eilėje antras iš dešinės. 
Vilnius, 1918 m. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių

S.  Kairio portretas iš 1921 m. išleisto 
leidinio „Lietuvos albumas“

Ketvirtasis ministrų kabinetas. S. Kairys – pirmoje eilėje antras iš dešinės. Kaunas, 
1919 m. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių

Steponas Kairys gimė 1879 m. sausio 3 d. Užunvėžių kaime (dab. 
Anykščių r.) pasiturinčių valstiečių Vincento ir Uršulės Tumasonių 
šeimoje. Kadangi tėvas buvo kairiarankis, buvo pravardžiuojamas 
Kairiu – iš čia ir atsirado Kairio pavardė. Buvo ketvirtas iš penkių 
vaikų. Baigė Kurklių pradinę mokyklą, 1894 m. – Palangos progim-
naziją. Iš Šiaulių gimnazijos 1897 m. buvo pašalintas, nes kartu su ki-
tais moksleiviais katalikais pasipriešino įsakymui lankyti stačiatikių 
pamaldas. Vėliau gavo leidimą baigti šią gimnaziją. Dar gimnazijoje 
S. Kairys su bendraminčiais subūrė moksleivių kuopelę, kurios nariai 
mokėsi lietuvių kalbos ir skaitė lietuvišką spaudą. 1898–1908 m. studi-
javo Peterburgo technologijos institute. Peterburge priklausė slaptoms 
studentų draugijoms, o nuo 1900 m. – Lietuvių (vėliau Lietuvos) so-
cialdemokratų partijai, kurios vadovybės nariu buvo iki pat 1944 m. 
Kaip LSDP atstovas 1905 m. gruodžio 4–5 d. dalyvavo Didžiajame 
Vilniaus Seime, buvo išrinktas Seimo vicepirmininku. Pirmąją Seimo 
darbo dieną pirmininkavo posėdžiui. Seimo nutarimų bendraautoris. 
1907 m. – Rusijos II Valstybės Dūmos LSDP frakcijos sekretorius.

Baigęs studijas, S. Kairys kurį laiką projektavo geležinkelio tiltus 
Samaros ir Kursko gubernijose. 1912 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Vilniuje. Iki 1916 m. dirbo miesto savivaldybėje. Vilniaus kanalizaci-
jos projektavimo darbų pradininkas. Bendradarbiavo LSDP spaudoje 
ir Lietuvos laikraščiuose „Echo życia robotniczego na Litwie“, „Naujo-
ji gadynė“, „Skardas“, „Vilniaus žinios“, „Mūsų kelias“, „Darbo visuo-
menė“, „Mintis“, redagavo laikraščius „Darbo balsas“ ir „Socialdemo-
kratas“. Yra paskelbęs technikos ir inžinerijos mokslo darbų, politikos 
tyrinėjimų, feljetonų.

1916 m. kartu su Antanu Smetona ir Jurgiu Šauliu dalyvavo Tre-
čiajame pavergtųjų tautų kongrese, 1917 m. – Lozanos ir Berno lie-
tuvių konferencijose, kur buvo svarstytos Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo ir įtvirtinimo prielaidos. Vienas iš 1917 m. rugsėjo 18–
22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos rengėjų. Išrinktas į Lie-
tuvos Tarybą, iki 1918 m. vasario 15 d. – jos pirmasis vicepirmininkas. 
1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais pasirašė nepri-
klausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Darbą Taryboje S. Kai-
rys baigė 1918 m. liepos 13 d. Tų pačių metų gruodžio mėnesį išvyko 
į Uteną, kur dalyvavo kuriant savivaldybę, buvo išrinktas apskrities 
valdybos pirmininku. 1918 m. pabaigoje atvyko į Kauną.

Kaune inžinierius S. Kairys dirbo Prekybos ir pramonės ministe-
rijoje. M. Sleževičiaus sudarytame ministrų kabinete 1919 m. balan-
džio–spalio mėn. vadovavo Tiekimo ir maitinimo ministerijai. 1920–
1927 m. buvo renkamas į Lietuvos Respublikos Seimą. Seimo Social-
demokratų frakcijos pirmininkas, Trečiojo Seimo vicepirmininkas. 
1923–1938 m. S. Kairys dirbo Kauno savivaldybės Vandentiekio ir 
kanalizacijos skyriaus vedėju, vadovavo vandentiekio ir kanalizacijos 
atnaujinimo darbams. Parengė Šiaulių miesto vandentiekio projektą, 
buvo Marijampolės, Vilkaviškio, Panevėžio miestų kanalizacijos pro-
jektų ekspertu. Nuo 1923 m. signataras dėstė Lietuvos (vėliau Vytauto 
Didžiojo) universitete, nuo 1939 m. – profesorius. 1940 m. už sani-
tarinių įrenginių statybą jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto 
garbės daktaro vardas. 1941–1942 m. – universiteto Statybos fakulteto 
dekanas. Buvo nacių okupacinės valdžios tris dienas kalintas su kitais 
Vytauto Didžiojo universiteto senato nariais už priešinimąsi studentų 
ėmimui į Reicho darbo tarnybą.

Aktyviai įsitraukęs į antinacinę rezistenciją S. Kairys 1943–1945 m. 
buvo vienas iš pasipriešinimo judėjimo vadovybės – Vyriausiojo Lie-
tuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) – organizatorių ir pirmasis pir-
mininkas. 1944 m. dalį VLIK‘o narių areštavus gestapui, o kitiems 
pasitraukus į Vakarus, organizacija atnaujino ir tęsė savo veiklą Vo-
kietijoje. Į Vokietiją 1944 m. pavyko pasitraukti ir S. Kairiui. 1945 m. 
kartu su kitų Baltijos šalių socialdemokratais jis parengė pirmąjį me-
morandumą Vakarų vyriausybėms. S. Kairio pastangomis 1950 m. 
SSRS okupuotų kraštų išlaisvinimo reikalavimas keltas Europos so-
cialdemokratų partijų konferencijoje Kopenhagoje, 1953 m. – Socia-
listų internacionalo kongrese Stokholme ir kitur. 1951 m. apsigyveno 
JAV. Toliau tęsė aktyvią veiklą VLIK’e, 1955–1956 m. buvo išrinktas 
VLIK’o vicepirmininku. Nuo 1953 m. redagavo žurnalą „Darbas“. Bū-
tent jame paskelbė savo priesaką – „Veidu į Lietuvą“ – Lietuvos švie-
suomenei, pasitraukusiai į Vakarus. Parašė dvi atsiminimų knygas: 
„Lietuva budo“ (1957), „Tau, Lietuva“ (1964). 

Mirė sulaukęs beveik 86 metų 1964 m. gruodžio 16 d. Niujorke. 
Iš pradžių urna su kremuotais palaikais buvo palaidota Niujorke, o 
1966 m. buvo perlaidota Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse. Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę pavyko įgyvendinti paskutinę signataro 
valią – 1996 m. jo palaikai buvo pargabenti į Lietuvą ir palaidoti Kau-
ne, Petrašiūnų kapinėse, greta 1958 m. mirusios jo antrosios žmonos 
Onos Leonaitės-Kairienės.
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