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ISTORIKAS RAIMUNDAS KLIMAVIþIUS APIE VASARIO 16 – OSIOS AKTą
Svarbiausias moderniosios Lietuvos valstybŐs dokumentas
Kiekvienos

valstybŐs

istorijoje

yra

data,

sĆlyginai

vadinama

jos

laisvŐs

ar

nepriklausomybŐs pradžia. PrancŻzija tokia data laiko 1789 m. liepos 14-ĆjĆ - Bastilijos paŐmimo
dienĆ, Šveicarija - 1291 m. rugpjŻÿio 1-ĆjĆ - Konfederacijos ŢkŻrimo dienĆ, JAV - 1776 m. liepos 4-ĆjĆ
- NepriklausomybŐs dienĆ ir t.t. Lietuvai tokia data yra 1918 m. vasario 16-oji.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba priŐmŐ nutarimĆ, skelbiantŢ LietuvĆ
nepriklausoma valstybe. Šis nutarimas, dar vadinamas Lietuvos nepriklausomybŐs aktu, yra vienas iš
svarbiausiſ moderniosios Lietuvos valstybŐs dokumentſ. Jo svarba gali bŻti nusakoma istoriniu,
teisiniu ir politiniu aspektu.
Istorijos požiŻriu Vasario 16 d. aktas prikŐlŐ lietuviſ tautĆ valstybiniam gyvenimui. Juo
buvo atkurta daugiau kaip 120 metſ neegzistavusi Lietuvos valstybŐ. Kaip pažymi istorikas Alfonsas
Eidintas, „akto gimimo data skiria dvi Lietuvas. Iki jo Lietuva egzistavo tik idŐjſ pasaulyje, o po jo pasirašymo pradeda materializuotis, tampa jau ne vien geografine sĆvoka“ 1 . Gyvenimui prisikŐlŐ kokybiškai visai kitokia valstybŐ negu ta, kuri žlugo 1795 metais. Vasario 16-osios aktas „sujungŐ istorinċ tradicijĆ ir moderniškĆ tautſ apsisprendimo principĆ. Vasario 16-osios aktas skelbŐ pilieÿiſ valstybċ, kuriĆ turŐjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia... Vasario 16-ajai tenka visſ Lietuvos
valstybingumo datſ viršŻnŐs vaidmuo“ 2 .
Nors teisŐs požiŻriu NepriklausomybŐs akto priŐmimas dar nereiškŐ, jog nuo to
momento atsirado Lietuvos valstybŐ, jis „buvo ir tebeliks „magna charta Lithuaniae“ 3 , kuri buvo
padŐta pagrindan Lietuvos, kaipo nepriklausomos valstybŐs, atstatymui ir priŐmimui lygiateisiu
nariu Ţ tarptautinŐs teisŐs šeimĆ“ 4 . Vasario 16-osios aktas yra laikomas svarbiausiu, pagrindiniu ir
pirminiu XX a. antrame dešimtmetyje atkurtos Lietuvos valstybŐs teisŐs šaltiniu, dokumentu, kuriuo
iš esmŐs remiasi pats moderniosios Lietuvos valstybŐs buvimo faktas 5 . Tai konstitucinŐs reikšmŐs
aktas, kurio nuostatos saisto visĆ to laikotarpio Lietuvos valstybŐs konstitucinċ santvarkĆ, o kai
kuriais aspektais, „kurie lieÿia demokratijos sĆvokĆ, Vasario 16 d. Aktas yra virškonstitucinis
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dokumentas, kuriam jokia konstitucija ar Ţstatymas negali prieštarauti“ . Vasario 16 d. aktas
politiškai proklamavo Lietuvos valstybċ ir išreiškŐ lietuviſ tautos, kaip žymiausiojo šalies socialinio
veiksnio, valiĆ ir tvirtĆ valstybinŢ nusistatymĆ. Šis pareiškimas, paremtas tarptautiniai pripažintu tautſ
apsisprendimo principu, buvo „svarbus ir švarus, neapsunkintas ir nesuterštas jokiais vokieÿiams
politiniais servitutais ir jokiais jiems ypatingais pasižadŐjimais grynos ir aiškios Nepriklausomos
Lietuvos ValstybŐs ŢkŻrimo aktas“ 7 .
SukŻrus nepriklausomĆ Lietuvos valstybċ, Aktas neprarado politinŐs svarbos. Jo
teiginiai, visſ pirma apie demokratiniais pagrindais paremtĆ valstybŐs valdymĆ ir sostinċ Vilniſ,
buvo aktualŻs visĆ Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvavimo laikotarpŢ.
1940 metais Sovietſ SĆjungai aneksavus LietuvĆ, Vasario 16 d. aktas penkiasdešimÿiai
metſ tapo programiniu, lietuviſ tautos politinius siekius reprezentuojanÿiu dokumentu, vienijusiu
tautĆ bendrai kovai už nepriklausomos valstybŐs atkŻrimĆ: „Vasario 16 aktu atkurta Lietuvos
valstybŐ nŐra panaikinta, o tiktai okupuota, tiktai jŐga nutrauktas jos suverenios valdžios
reiškimasis“ 8 . TodŐl visai suprantama, jog ir Lietuvos Respublikos Aukšÿiausiosios Tarybos 1990 m.
kovo 11 d. priimtas aktas „DŐl Lietuvos nepriklausomos valstybŐs atstatymo“ remiasi Vasario 16osios nepriklausomybŐs aktu ir skelbia, jog jis kartu su 1920 m. gegužŐs 15 d. Steigiamojo seimo
rezoliucija dŐl atstatytos Lietuvos demokratinŐs valstybŐs „yra Lietuvos valstybŐs konstitucinis
pamatas“ 9 . Kovo 11-osios akte Ţrašyta kalbiniu požiŻriu nevartotina sĆvoka „valstybŐs atstatymas“,
atrodo, jame atsirado bŻtent Vasario 16 d. akto teksto autoritetinio poveikio dŐka.
(Iš: R. Klimaviÿius, NeŢminta XX a. amžiaus Lietuvos istorijos mŢslŐ. Vasario 16 – osios akto pŐdsakais, Vilnius,
2003, p. 9-11, 214-218)
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