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ISTORIKAS ALGIS KASPERAVI IUS APIE ANTAN  TUM N  - 
KONSTITUCIJOS RENGIMO KOMISIJOS PIRMININK  

Tarp žymiausi  Nepriklausomos Lietuvos valstybinink  yra rokišk nas Antanas Tum nas. Jis gim  
1880 m. geguž s 1 (13) d. Kurklie i  kaime Rageli  vals iuje vidutini  kinink  šeimoje. Jau sep-
tyneri  metuk  j  nuvež   Vilni , kur gyveno motinos jaunesnioji sesuo, eiti pradžios moksl . 1894-
1900 m. mok si II berniuk  gimnazijoje, l šas užsimok ti už moksl  užsidirbdamas korepeticijomis. 
Baig s gimnazij , jis 1900 m. užsiraš  studijuoti Maskvos universitete matematik , paskui metus 
studijavo architekt r  Varšuvos universitete. Pagaliau 1903 m. stoj s  Peterburgo universitet , ten 
studijas baig  1909 m., gydamas teisininko diplom 1. Studijuodamas Peterburge jis daug laiko vis 
tiek praleisdavo Vilniuje, kur versdavosi korepeticijomis2. Toks nelengvas kelias  moksl  užgr dino 
jo charakter , kuris, matyt, buvo tvirtas iš prigimties. [...] 

Steigiamojo Seimo pos dyje geguž s 17 d. buvo sudaryta komisija Laikinosios konstitucijos 
projektui paruošti.  komisij  jo atstovai: nuo krikš ioni  demokrat  - Antanas Tum nas, Zigmas 
Starkus ir Juozas Purickis, nuo liaudinink  (Lietuvos socialist  liaudinink  demokrat  partijos ir 
Lietuvos valstie i  s jungos) - Kazys Grinius ir agronomas Jonas Masiulis, nuo Lietuvos 
socialdemokrat  partijos - Vincas epinskis, nuo žyd  atstov  - Naftalis Fridmanas3. Už poros 
dien , geguž s 20 d., pos dyje Steigiamasis Seimas patvirtino 12 nuolatini  komisij . A. Tum nas 
tapo dviej  — Konstitucijos projekto komisijos ir Teisi  ir redakcijos komisijos, kurios svarbiausia 
funkcija buvo nutarim  ir statym  teisinis vertinimas. 

Pirm j  sudar  14 nari , iš j  6 krikš ioni  demokrat  bloko atstovai - A. Tum nas, J. Vailokaitis, K. 
Šaulys, J. Staugaitis, Z. Starkus ir K. Bizauskas4. Beje, Konstitucijos projekto komisijoje po vien  
atstov  tur jo ir Steigiamojo Seimo nariai iš tautini  mažum  - žyd  bei lenk . Redakcijos komisijoje 
iš 7 nari  krikš ioni  demokrat  blokui priklaus  trys - A. Tum nas, K. Šaulys ir A. Mil ius5. Taigi A. 
Tum nas jo  trij  svarbi  komisij  - vienos laikinos ir dviej  nuolatini  sud t . Tai l m  kelios 
aplinkyb s. Pirma, jis buvo vienas žymesni  krikš ioni  demokrat  veik j . Antra, krikš ionys 
demokratai savo gausioje frakcijoje (59 iš 112 Steigiamojo Seimo atstov ) tur jo tik du teisininkus - 
A. Tum n  ir A. Mil i . Pastarasis - v liau 1926 12 18-1928 05 01 buvo valstyb s kontrolieriumi 
Augustino Voldemaro ministr  kabinete, bet 1920 m. tur jo tik 25 metus ir nebaig s teis s studij , 
prad t  Maskvos universitete6. Kitaip tariant, jo aukštasis teisininko išsilavinimas nebuvo patvirtintas 
diplomu. Toki  žmoni , nebaigusi  aukštojo mokslo, pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
dešimtme iu nemažai dirbo atsakingose pareigose, bet, suprantama, jog Steigiamajame Seime 
konstitucijos rengimo komisijose be A. Tum no krikš ionys demokratai niekaip negal jo išsiversti. 

A. Tum nas buvo aukštos kvalifikacijos teisininkas, jis greta valstybin s veiklos dar 1921 m. prad jo 
d styti Aukštuosiuose kursuose, o 1922 m. vasar  j  pakviet   kuriam  Lietuvos universiteto Teisi  
fakultet . Šiame fakultete jis d st  ligi 1935 m.7 [...]  

Karšti gin ai siliepsnojo d l Prezidento pareigyb s. Socialdemokratai ir dauguma liaudinink  
pasisak  prieš toki  pareigyb . Socialdemokratas, simpatizuojantis komunistams mokytojas Kazys 
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Lekeckas ne be demagogijos aiškino: „Prezidento nori tie, kurie negali atsiskirti nuo sen  
katalikyb s tradicij . Jie ir Urach  rinko tais pa iais motyvais, jie nenori atiduot žmon ms valdžios. 
Lietuvoj yra apie 20 buržujuk , kurie nori valdyt per išrinkt  iš savo tarpo prezident ... Eikim prie 
gyvo gyvenimo, prie liaudies, o ji prezident  nereikalauja (iš vietos: pasikvieskit Trock )“8. Geguž s 31 
d. vardiniu balsavimu pataisa išimti iš projekto vis  II skirsn  apie Respublikos Prezident  buvo 
atmesta 56 balsais (krikš ioni  demokrat  plius dviej  žyd  atstov ) prieš 39 „už“. Beje, iš 6 
susilaikiusi  buvo penki liaudininkai, j  tarpe K. Grinius ir G. Petkevi ait 9. [...] 

Vargu, ar tada, 1922 metais buvo rimtai baiminamasi, jog Prezidentas taps diktatoriumi. V. 
Daugirdait s-Sruogien s mintis, kad liaudinink  atstovas V. Lašas, persp damas, kad vedus 
Prezidento institucij  ir suteikus jam pla ias teises, gali vykti kaip Lenkijoje, kur atsirado „Naczelnik 
Pa stwa“ - Valstyb s Vadas, „padar  beveik pranašišk  sp jim “ - laikytinas istorijos modernizacija, 
suprantama, 1926-1940 m. Lietuvos politin s istorijos kontekste10. 

Santyki  tarp krikš ioni  demokrat  ir kairi j  blog jimo apraiška buvo tai, jog dar 1922 m. sausio 
m n. liaudininkai atšauk  savo lyder  K. Grini  iš vyriausyb s vadovo pareig . Naujai sudarytas 
vasario 2 d. dr. E. Galvanausko ministr  kabinetas jau nebuvo koalicinis, o vadinamasis „nepartinis“. 
Tad Konstitucijos projekto svarstymas vyko stipr jant konfrontacijai tarp krikš ioni  demokrat  ir 
kairi j , kuri kulminacij  pasiek  diskutuojant apie švietim  ir apie tikybos dalykus. 

Liaudininkai, o dar labiau socialdemokratai greta dalykini  argument  dažnai griebdavosi 
žeidin jim , kaltindami krikš ionis demokratus, kad jie vykdo Romos kurijos ir j zuit  nurodymus, 
tariasi su jais visais svarbiausiais klausimais. O liaudininkas Kazys Ralys 1922 m. liepos 27 d. netgi 
met  kaltinim : „J s norite šiandien Lietuvos Konstitucij  paverst savo kastos viešpatavimo rankiu“11. 
A. Tum nas  š  išpuol  ir ankstesn  Kipro Bielinio protest  atsak  gana korektiškai: „kada protestas 
buvo reiškiamas tokioj formoj, kokioj leido atstovas Bielinis, tai žmogus statai sau klausim , ar 
reikalinga kreipti dom s  tok  protest , ar tas protestas yra pamatuotas, tas protestas, kuris tokioj 
netinkamoj formoj yra išreikštas?“ Su kart liu A. Tum nas konstatavo, jog protestuojama „prieš tai, 
kad Konstitucijoj bus laiduotos tam tikros teis s tikybin ms organizacijoms, tikintiems žmon ms12.  

Ta iau Konstitucijos komisijos referento-pirmininko korektiškumas negal jo sušvelninti nei savo 
bendramin i , nei j  oponent  nuostat . Kompromisinis sutarimas, kur  pavykdavo pasiekti pa ioje 
komisijoje, 1922 m. parlamente pasidar  negalimas. Polemika vyko ne tik Steigiamajame Seime, bet 
ir spaudoje. „Lietuvos žinios“ raš , jog konstitucijos numatyta s žin s laisv  yra tokia, „kokia mes 
naudojam s iš caro Miko malon s“13. 

1922 m. Konstitucij  rengiant kaip demokratin . daug nusipeln  Konstitucijos projekto komisijos 
vadovas A. Tum nas. Gerai vertino j  ir politiniai vienmin iai, nes b tent A. Tum nas 1924 m. birželio 
m n. tapo pirmosios vienpartin s krikš ioni  demokrat  vyriausyb s premjeru. 

 
(Iš: M s  konstitucionalizmo raida. Vilnius, 2003, p. 66, 68 – 69, 71, 77-78)  
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