
AntAnAs smetonA 
1874 08 10–1944 01 09

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai. A.  Smetona – pirmoje eilėje šeštas iš kairės. 
Vilnius, 1918 m. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių

7-oji Lietuvos že-
mės ūkio ir pramo-
nės paroda Kaune 
1928 m. Prezidentas 
A.  Smetona (antras 
iš kairės) ir ponia 
Sofija Smetonienė 
(stovi šalia) parodos 
atidarymo metu. Iš 
Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo

Šaulių sąjungos 20-mečio iškilmės. Tribūnoje centre (antras iš dešinės) – 
Prezidentas A.  Smetona. Kaunas, 1939 m. Iš Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo

A.  Smetonos skulptūra Istorinės Lie-
tuvos Respublikos Prezidentūros kie-
melyje Kaune. Skulptorius Alfonsas 
Vaura, architektas Kęstutis Mikšys, 
1996 m.

Antanas Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnio kaime 
(dab. Ukmergės r.) gausioje neturtingų valstiečių šeimoje. Mokėsi Tau-
jėnų pradinėje mokykloje, privačiai – Ukmergėje ir Liepojoje, 1893 m. 
baigė Palangos progimnaziją. 1896 m. buvo pašalintas iš Mintaujos 
(dab. Jelgava, Latvija) gimnazijos, nes kartu su kitais lietuviais nepa-
kluso reikalavimui, kad katalikai kasdienę maldą mokykloje skaitytų 
rusiškai. 1897 m. eksternu baigė Peterburgo 9-ąją gimnaziją. Studijavo 
Peterburgo universiteto Teisės fakultete, priklausė slaptai lietuvių stu-
dentų draugijai.

Gavęs teisininko diplomą, A. Smetona 1902 m. atvyko į Vilnių, dir-
bo advokato padėjėju, vėliau – banke. Jis greit iškilo kaip vienas akty-
viausių lietuvių tautinio judėjimo dalyvių. Priklausė Lietuvių demok-
ratų partijai. Buvo 1905 m. gruodžio 4–5 d. vykusio Didžiojo Vilniaus 
Seimo narys, pirmininkavo jo posėdžiui, kuriame svarstytas Lietuvos 
autonomijos klausimas. A. Smetona dalyvavo daugelio lietuviškų vi-
suomeninių, kultūros, švietimo organizacijų – „Aušros“, „Ryto“, „Rū-
tos“, Lietuvių mokslo ir Lietuvių dailės draugijų – veikloje. Talkino 
rengiant lietuviškus leidinius: redagavo laikraščius „Vilniaus žinios“, 
„Lietuvos ūkininkas“, „Viltis“, 1914–1924 m. – žurnalą „Vairas“, paren-
gė informacinių ir publicistinių straipsnių tautinės veiklos klausimais. 
Smetonų šeimos butas Vilniuje buvo lietuvių inteligentų susibūrimų ir 
diskusijų vieta.

Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje pradėjusi veikti Lietuvių 
draugija nukentėjusiesiems dėl karo šelpti greit tapo ne tik labdaros 
organizacija, bet ir lietuvių politinės veiklos centru. Nuo pat įkūrimo 
organizacijoje dirbęs, o 1914 m. pabaigoje jos Centro komiteto vado-
vu tapęs A. Smetona rūpinosi, kad kraštą okupavusios Vokietijos val-
džios sprendimai kuo mažiau alintų Lietuvos žmones. 1916 m. kartu su 
Steponu Kairiu ir Jurgiu Šauliu dalyvavo Trečiajame pavergtųjų tautų 
kongrese. Prisidėjo rengiant 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusią 
Lietuvių konferenciją, kurioje buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, tapo 
jos pirmininku. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos nariais 
pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.

1919 m. balandžio 4 d. Taryba išrinko A. Smetoną pirmuoju Lietu-
vos valstybės prezidentu. 1920 m. gegužės 19 d. jis šias pareigas perda-
vė Steigiamojo Seimo pirmininkui A. Stulginskiui. Signataras atsidėjo 
moksliniam, žurnalistiniam darbui ir partinei veiklai Tautos pažangos 
partijoje (vėliau Lietuvių tautininkų sąjunga), kurios nariu tapo 1918 m. 
A. Smetona 1920–1926 m. buvo partijos pirmininkas, vėliau – faktinis 
jos vadovas. 1921 m. vadovavo Lietuvos delegacijai nustatant valstybės 
sieną su Latvija. 1923–1927 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete dėstė etikos ir filosofijos disciplinas.

Po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykusio valstybės perversmo A. Sme-
tona antrąkart tapo Lietuvos Respublikos prezidentu. Jis apribojo opo-
zicijos aktyvios veiklos galimybes, suvaržė laisvę viešai išsakyti aukš-
čiausiajai valstybės valdžiai nepalankias nuostatas, įtvirtino Lietuvoje 
autoritarinę santvarką. Kita vertus, A. Smetona daug dėmesio skyrė 
valstybės ūkio ir kultūrinio gyvenimo plėtrai, rūpinosi, kad būtų iš-
saugota visuomenės tolerancija kitoms šalyje gyvenančioms tautoms, 
vengė politinio radikalumo. Jo vadovavimo Respublikai laikotarpį nu-
traukė 1940 m. birželio 14 d. SSRS ultimatumas Lietuvai. Per paskutinį 
vyriausybės posėdį A. Smetona siūlė atmesti ultimatumą ir ginklu prie-
šintis SSRS kariuomenei. Daugumai vyriausybės narių tam nepritarus, 
suvokdamas iškilusį pavojų, A. Smetona pavedė ministrui pirmininkui 
Antanui Merkiui jį pavaduoti, o pats su šeima jau 1940 m. birželio 15 d. 
pasitraukė į Vokietiją, po kelių mėnesių – į Šveicariją. 1941 m. atvyko 
į JAV. Nors atvyko kaip privatus asmuo, sutiktas buvo kaip valstybės 
vadovas, jam privačią audienciją suteikė prezidentas Franklinas Ruz-
veltas. Tačiau JAV lietuvių bendruomenė į A. Smetonos atvykimą rea-
gavo labai šaltai. Su juo noriai bendravo tik negausus tautininkų būrys. 
Dužo A. Smetonos viltys suvienyti visus Amerikoje gyvenančius lie-
tuvius išeivius, tapo aišku, kad nebus įmanoma sudaryti ir egzilinės 
Lietuvos vyriausybės išeivijoje. Netrukus ir JAV, įsitraukusios į karą 
prieš nacių Vokietiją, pakeitė savo požiūrį – Valstybės departamentas 
ėmė akylai stebėti A. Smetonos raštus ir viešus pasisakymus. 

1944 m. sausio 9 d. trims šeimoms priklausiusiame mediniame 
name Klivlende kilo gaisras. Jo metu visi namo gyventojai, išskyrus 
A. Smetoną, sėkmingai ištrūko iš ugnies ir dūmų gniaužtų. Prezidento 
kūną aptiko atvykę ugniagesiai. Nors išeivijos spaudoje netrūko spėlio-
nių, kad namą galėjo padegti sovietų agentai, nelaimės priežastis tyrę 
ugniagesiai jokių tyčinio padegimo pėdsakų neaptiko – gaisro priežas-
timi nurodyta prastai veikusi namo šildymo sistema. 

Lietuvos prezidentas buvo pašarvotas Klivlendo Šv. Jono katedroje 
ir palaidotas Klivlendo Nolvudo kapinių mauzoliejuje. 1975 m. jo pa-
laikai perkelti į Čerdono miestelio kapines. 
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