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ISTORIKAS ALGIS KASPERAVIþIUS APIE ANTANą TUMŏNą KONSTITUCIJOS RENGIMO KOMISIJOS PIRMININKą
Tarp žymiausiſ Nepriklausomos Lietuvos valstybininkſ yra rokiškŐnas Antanas TumŐnas. Jis gimŐ
1880 m. gegužŐs 1 (13) d. Kurklieÿiſ kaime Rageliſ valsÿiuje vidutiniſ Żkininkſ šeimoje. Jau septyneriſ metukſ jŢ nuvežŐ Ţ Vilniſ, kur gyveno motinos jaunesnioji sesuo, eiti pradžios mokslſ. 18941900 m. mokŐsi II berniukſ gimnazijoje, lŐšas užsimokŐti už mokslĆ užsidirbdamas korepeticijomis.
Baigċs gimnazijĆ, jis 1900 m. užsirašŐ studijuoti Maskvos universitete matematikĆ, paskui metus
studijavo architektŻrĆ Varšuvos universitete. Pagaliau 1903 m. Ţstojċs Ţ Peterburgo universitetĆ, ten
studijas baigŐ 1909 m., Ţgydamas teisininko diplomĆ 1 . Studijuodamas Peterburge jis daug laiko vis
tiek praleisdavo Vilniuje, kur versdavosi korepeticijomis 2 . Toks nelengvas kelias Ţ mokslĆ užgrŻdino
jo charakterŢ, kuris, matyt, buvo tvirtas iš prigimties. [...]
Steigiamojo Seimo posŐdyje gegužŐs 17 d. buvo sudaryta komisija Laikinosios konstitucijos
projektui paruošti. š komisijĆ ŢŐjo atstovai: nuo krikšÿioniſ demokratſ - Antanas TumŐnas, Zigmas
Starkus ir Juozas Purickis, nuo liaudininkſ (Lietuvos socialistſ liaudininkſ demokratſ partijos ir
Lietuvos valstieÿiſ sĆjungos) - Kazys Grinius ir agronomas Jonas Masiulis, nuo Lietuvos
socialdemokratſ partijos - Vincas þepinskis, nuo žydſ atstovſ - Naftalis Fridmanas 3 . Už poros
dienſ, gegužŐs 20 d., posŐdyje Steigiamasis Seimas patvirtino 12 nuolatiniſ komisijſ. A. TumŐnas
tapo dviejſ — Konstitucijos projekto komisijos ir Teisiſ ir redakcijos komisijos, kurios svarbiausia
funkcija buvo nutarimſ ir Ţstatymſ teisinis Ţvertinimas.
PirmĆjĆ sudarŐ 14 nariſ, iš jſ 6 krikšÿioniſ demokratſ bloko atstovai - A. TumŐnas, J. Vailokaitis, K.
Šaulys, J. Staugaitis, Z. Starkus ir K. Bizauskas 4 . Beje, Konstitucijos projekto komisijoje po vienĆ
atstovĆ turŐjo ir Steigiamojo Seimo nariai iš tautiniſ mažumſ - žydſ bei lenkſ. Redakcijos komisijoje
iš 7 nariſ krikšÿioniſ demokratſ blokui priklausŐ trys - A. TumŐnas, K. Šaulys ir A. Milÿius 5 . Taigi A.
TumŐnas ŢŐjo Ţ trijſ svarbiſ komisijſ - vienos laikinos ir dviejſ nuolatiniſ sudŐtŢ. Tai lŐmŐ kelios
aplinkybŐs. Pirma, jis buvo vienas žymesniſ krikšÿioniſ demokratſ veikŐjſ. Antra, krikšÿionys
demokratai savo gausioje frakcijoje (59 iš 112 Steigiamojo Seimo atstovſ) turŐjo tik du teisininkus A. TumŐnĆ ir A. Milÿiſ. Pastarasis - vŐliau 1926 12 18-1928 05 01 buvo valstybŐs kontrolieriumi
Augustino Voldemaro ministrſ kabinete, bet 1920 m. turŐjo tik 25 metus ir nebaigċs teisŐs studijſ,
pradŐtſ Maskvos universitete 6 . Kitaip tariant, jo aukštasis teisininko išsilavinimas nebuvo patvirtintas
diplomu. Tokiſ žmoniſ, nebaigusiſ aukštojo mokslo, pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo
dešimtmeÿiu nemažai dirbo atsakingose pareigose, bet, suprantama, jog Steigiamajame Seime
konstitucijos rengimo komisijose be A. TumŐno krikšÿionys demokratai niekaip negalŐjo išsiversti.
A. TumŐnas buvo aukštos kvalifikacijos teisininkas, jis greta valstybinŐs veiklos dar 1921 m. pradŐjo
dŐstyti Aukštuosiuose kursuose, o 1922 m. vasarĆ jŢ pakvietŐ Ţ kuriamĆ Lietuvos universiteto Teisiſ
fakultetĆ. Šiame fakultete jis dŐstŐ ligi 1935 m.7 [...]
Karšti ginÿai Ţsiliepsnojo dŐl Prezidento pareigybŐs. Socialdemokratai ir dauguma liaudininkſ
pasisakŐ prieš tokiĆ pareigybċ. Socialdemokratas, simpatizuojantis komunistams mokytojas Kazys
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Lekeckas ne be demagogijos aiškino: „Prezidento nori tie, kurie negali atsiskirti nuo senſ
katalikybŐs tradicijſ. Jie ir UrachĆ rinko tais paÿiais motyvais, jie nenori atiduot žmonŐms valdžios.
Lietuvoj yra apie 20 buržujukſ, kurie nori valdyt per išrinktĆ iš savo tarpo prezidentĆ... Eikim prie
gyvo gyvenimo, prie liaudies, o ji prezidentſ nereikalauja (iš vietos: pasikvieskit TrockŢ)“ 8 . GegužŐs 31
d. vardiniu balsavimu pataisa išimti iš projekto visĆ II skirsnŢ apie Respublikos PrezidentĆ buvo
atmesta 56 balsais (krikšÿioniſ demokratſ plius dviejſ žydſ atstovſ) prieš 39 „už“. Beje, iš 6
susilaikiusiſ buvo penki liaudininkai, jſ tarpe K. Grinius ir G. PetkeviÿaitŐ 9 . [...]
Vargu, ar tada, 1922 metais buvo rimtai baiminamasi, jog Prezidentas taps diktatoriumi. V.
DaugirdaitŐs-SruogienŐs mintis, kad liaudininkſ atstovas V. Lašas, perspŐdamas, kad Ţvedus
Prezidento institucijĆ ir suteikus jam plaÿias teises, gali Ţvykti kaip Lenkijoje, kur atsirado „Naczelnik
Paĕstwa“ - ValstybŐs Vadas, „padarŐ beveik pranašiškĆ ŢspŐjimĆ“ - laikytinas istorijos modernizacija,
suprantama, 1926-1940 m. Lietuvos politinŐs istorijos kontekste 10 .
Santykiſ tarp krikšÿioniſ demokratſ ir kairiſjſ blogŐjimo apraiška buvo tai, jog dar 1922 m. sausio
mŐn. liaudininkai atšaukŐ savo lyderŢ K. Griniſ iš vyriausybŐs vadovo pareigſ. Naujai sudarytas
vasario 2 d. dr. E. Galvanausko ministrſ kabinetas jau nebuvo koalicinis, o vadinamasis „nepartinis“.
Tad Konstitucijos projekto svarstymas vyko stiprŐjant konfrontacijai tarp krikšÿioniſ demokratſ ir
kairiſjſ, kuri kulminacijĆ pasiekŐ diskutuojant apie švietimĆ ir apie tikybos dalykus.
Liaudininkai, o dar labiau socialdemokratai greta dalykiniſ argumentſ dažnai griebdavosi
ŢžeidinŐjimſ, kaltindami krikšÿionis demokratus, kad jie vykdo Romos kurijos ir jŐzuitſ nurodymus,
tariasi su jais visais svarbiausiais klausimais. O liaudininkas Kazys Ralys 1922 m. liepos 27 d. netgi
metŐ kaltinimĆ: „JŻs norite šiandien Lietuvos KonstitucijĆ paverst savo kastos viešpatavimo Ţrankiu“ 11 .
A. TumŐnas Ţ šŢ išpuolŢ ir ankstesnŢ Kipro Bielinio protestĆ atsakŐ gana korektiškai: „kada protestas
buvo reiškiamas tokioj formoj, kokioj leido atstovas Bielinis, tai žmogus statai sau klausimĆ, ar
reikalinga kreipti domŐs Ţ tokŢ protestĆ, ar tas protestas yra pamatuotas, tas protestas, kuris tokioj
netinkamoj formoj yra išreikštas?“ Su kartŐliu A. TumŐnas konstatavo, jog protestuojama „prieš tai,
kad Konstitucijoj bus laiduotos tam tikros teisŐs tikybinŐms organizacijoms, tikintiems žmonŐms 12 .
Taÿiau Konstitucijos komisijos referento-pirmininko korektiškumas negalŐjo sušvelninti nei savo
bendraminÿiſ, nei jſ oponentſ nuostatſ. Kompromisinis sutarimas, kurŢ pavykdavo pasiekti paÿioje
komisijoje, 1922 m. parlamente pasidarŐ negalimas. Polemika vyko ne tik Steigiamajame Seime, bet
ir spaudoje. „Lietuvos žinios“ rašŐ, jog konstitucijos numatyta sĆžinŐs laisvŐ yra tokia, „kokia mes
naudojamŐs iš caro Miko malonŐs“ 13 .
1922 m. KonstitucijĆ rengiant kaip demokratinċ. daug nusipelnŐ Konstitucijos projekto komisijos
vadovas A. TumŐnas. Gerai vertino jŢ ir politiniai vienminÿiai, nes bŻtent A. TumŐnas 1924 m. birželio
mŐn. tapo pirmosios vienpartinŐs krikšÿioniſ demokratſ vyriausybŐs premjeru.
(Iš: MŻsſ konstitucionalizmo raida. Vilnius, 2003, p. 66, 68 – 69, 71, 77-78)
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