
ANTANAS TUMĖNAS 
(1880-1946)

Pasiruošimas gyvenimui. — Antanas Tumėnas gimė 1880 m. 
gegužės mėn. 1 d. Karkliečių kaime, Rokiškio apskrityje. Jo tėvai, 
Domininkas Tumėnas ir Rozalija Danytė, buvo neturtingi ūkininkai. 
Tėvai, sekdami anų laikų paprotį, norėjo, kad jų Antanas taptų 
kunigas. Tuo tikslu jį septynmetį nuvežė į Vilnių pas motinos 
jaunesniąją seserį. Atsirado gerų žmonių, kurie jai gelbėjo jį mo
kinti namie. Antanukas buvo gabus, išlaikęs egzaminus, buvo priim
tas į Antrąją Berniukų gimnaziją Vilniuje. Toliau jis ėjo tipišką var
gano lietuviuko kelią į mokslą. Jau nuo trečios klasės jis ne tik 
mokinys, bet ir kitus moko, nes reikia uždirbti lėšų pragyvenimui. 
Gimnaziją baigė 1900 m.

Ne iš karto apsisprendė kuriuo profesiniu keliu eiti. Gavęs 
brandos atestatą, nuvyko į Varšuvos universitetą ir studijavo archi
tektūrą. Architektūros studijos labiau pririša studentą prie nuola
tinio darbo, nepalieka laisvo laiko uždarbiavimui. Taip pat jos yra 
žymiai brangesnės ir studijų laikas ilgesnis. Gal dėl to Tumėnas, 
išbuvęs tik vienus metus, grįžo į Lietuvą. Persigalvojo. Nutarė 
būti teisininku ir įstojo į Petrapilio universitetą. Lėšų stoka ne
leido nuolatos gyventi Petrapilyje ir pasišvęsti studijoms. Todėl jis 
paprastai gyveno Lietuvoje, pasiruošdavo egzaminams ir nuvažia
vęs į universitetą juos išlaikydavo. Lygiagrečiai jis sudarydavo 
jaunų vyrų-švedų-grupes ir paruošdavo jas į kunigų seminariją. 
Taip beplušdamas Antanas gavo teisininko diplomą 1905 m.

Tumėnas, apsispręsdamas būti advokatu, nuėjo didžiausio pasi
priešinimo linkme. Dera žinoti, kad velionis turėjo įgimtą kalbėjimo 
ydą — stiprų mikčiojimą. « Bet mikčiojantis advokatas — prastas 
advokatas »1. Todėl Tumėnui, kaip, savo laiku, graikui Demoste
nui, teliko viena išeitis : nugalėti prigimtį. Demostenas, savo kal
bėjimo ydai panaikinti, įsidėdavo į burną mažų akmenėlių ir, vaikš
čiodamas šniokščiančiais pajūriais, garsiai, aiškiai tardavo žodžius. 
Užsispyrusios pastangos buvo vaisingos. Demostenas tapo graž
bylys. Nežinome kokį metodą naudojo velionis. « Bet kas velionį

1 V. Vaitiekūnas, Valios ir principų žmogus, Tėvynės Sargas, 1948 m., 
4 nr., 288 psl. — V. Vaitiekūno laiškai, 1962 m. (nespausdinti).
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pažinojo, tas atmena, kad kalbėjimo yda buvo nugalėta. Teisybė, 
pėdsakai buvo likę : lėtas kalbėjimo tempas, kuris buvo virtęs tu
mėniškumo simboliu, kuris kartais kiek jaudindavo ir velionies kole
gas advokatus ir pačius teisėjus, kuris betgi jau nebesudarė kliūties 
velioniui, kaip advokatui, ne tik prilygti savo kolegas, bet ir pro 
eilę jų prasikišti » 2.

Veiklos pradžia. — Baigęs mokslus Tumėnas įsikūrė Zarasuose 
ir greitai įgijo žmonių pasitikėjimą ir gero advokato vardą.

Tauta budo. Visuomenė aktyvėjo. Ji reikalavo vis didesnio 
skaičiaus asmenų, kurie galėtų už tautą kovoti, visuomenę atsto
vauti ir jos uždavinius vykdyti. Velionis leidžia vis gilesnes šaknis 
į visuomeninę dirvą. Jo didelis bičiulis ir bendradarbis tampa dr. 
D. Bukantas. Sujungtomis jėgomis jiedu sėkmingai kovojo už lie
tuvių teises su gana stipriais toje apylinkėje lenkuojančiais dvari
ninkais.

Pirmas pasaulinis karas (1914 m.) nutraukė tą darbą ir išbloškė 
jį, kaip ir daugelį lietuvių inteligentų, bei 80-90% besimokančio 
vidurinėse mokyklose jaunimo ir 200.000 lietuvių į Rusiją.

Atsidūręs Rusijoje, A. Tumėnas įsijungia į Lietuvių Draugijos 
Nuo Karo Nukentėjusiems Šelpti darbuotojų eiles. Pradžioje 
dirbo Pskove, vėliau nukeliamas į Voronežą, kur dirba kaip minėto 
Komiteto įgaliotinio pavaduotojas ir teisinis patarėjas. Ten man 
teko jį pažinti ir stebėti jo darbą. Kaikas sako, kad jis nebuvo 
«Voroneže dėl savo griežtumo populiarus, bent vyresniųjų klasių 
berniukų tarpe»3. Aš tokios pažiūros apie jį nesusidariau. Tik 
prisimenu gerai, kad jis buvo reikalaujantis, bet korektiškas, teisin
gas ir džentelmenas. Mokinių bendruomenės teisių nepažeisdavo.

Velionis Voroneže vedė 1916 m. žinomo mūsų pedagogo Juozo 
Kairiūkščio dukterį Janiną. Vedybos buvo kiek vėlybos, bet lai
mingos. Jų sukurtas šeimos židinys niekuomet nestigo savitarpinės 
meilės, pagarbos, užuojautos. «“Mylisi, kaip Tumėnai” — tapo viešu 
palyginimu gražaus šeimos sugyvenimo»4. Tumėnai turėjo sūnų 
Vytautą ir dukrą Danutę. Sūnus mirė mažiukas ir palaidotas Kau
no kapinėse. Duktė mokėsi Vienos universitete. Dabar yra ište
kėjusi ir, rodos, gyvena Los Angeles, J. A. V. Tumėno našlė gyvena 
Lenkijoje pas savo gimines.

1917 m. Tumėnas išvyko į Petrapilį, kur dirbo Lietuvių Drau
gijos Nuo Karo Nukentėjusiems Šelpti Centro Komitete. Caro

2 Ten pat.
3 Ten pat.
4 Ten pat.



ANTANAS TUMĖNAS 313

režimui griuvus, plačiai atsidarė politinio ir visuomeninio darbo var
tai. Tumėnas drąsiai įžengė per juos ir paliko jo sūkuriuose visam 
likusiam gyvenimui. Maždaug tuo laiku jis įsijungė į Lietuvių  
Krikščionių Demokratų partiją. 1917 m. pavasarį dalyvavo Lie
tuvių Seime Petrapilyje ir be svyravimo jis pats, kaip ir jo atsto
vaujama partija, pasisakė už Lietuvos Nepriklausomybę. Po Bol
ševikų Revoliucijos (spalių mėn. 24 d., senuoju kalendoriumi, 1917 m.) 
greitai sugriuvo kovos frontai. Kareiviai, metę ginklus, masiniai 
dezertavo ir vykdė Lenino paskelbtus Šukius : Mir chižinam—vojna 
dvorcam ir Grab nagrablenoje. Ilgainiui atsirado galimybė tremti
niams grįžti į Lietuvą. Jau 1918 m. gale Tumėnas matomas Zara
suose. Lietuva jau yra pasiskelbusi nepriklausoma. Velionis ne
delsdamas įsijungia į nepriklausomybės įgyvendinimą. Drauge su 
kitu lietuviu patriotu dr. D. Bukantu suorganizavo Zarasuose lie
tuvišką gimnaziją, kurioje mokytojavo jis ir jo žmona. 1919 m. 
Raudonosios Gvardijos gaujos trumpam laikui užėmė Zarasus. Mū
sų kariuomenė greitai juos išstūmė, bet jie, besitraukdami, pagrobė 
Tumėną ir, kaip įkaitą, išgabeno į Smolenską. Tas grėsmingas epi
zodas baigėsi laimingai, nes Lietuvos vyriausybei pavyko jį iškeisti 
į atsakingą komunistą. Išlaisvintas Tumėnas apsigyveno Kaune.

Tumėnas valstybininkas. — Atgimusi Lietuva ne tik organizavo 
karišką jėgą kraštui ginti, bet tiesė pagrindus teisinei ir socialinei 
šalies santvarkai. 1920 m. gegužės 15 d. susirinko Steigiamasis Sei
mas. Iš 112 atstovų 59 priklausė Krikščionių demokratų blokui. 
Jų tarpe buvo ir Tumėnas. Steigiamojo Seimo uždavinys buvo pa
ruošti pagrindinius įstatymus : Valstybės Konstituciją, Žemės Refor
mos ir Seimo Rinkimo Įstatymus. Steigiamasis Seimas stokojo inte
lektualinių jėgų, o ypačiai, juristų. Krikščionių Demokraty blokas 
turėjo tik kelius kvalifikuotus teisininkus : dr. K. Oleką, teisininką 
V. Karoblį, bažnytinės teisės žinovą kan. K. Šaulį ir adv. A. Tu
mėną. Prie to ketvirtuko prisidėjo Zigmas Starkus, kuris savo išmoks
linimu buvo chemikas, bet savo sveiku protu, intuityvia teisine 
logika, lygiai gerai formulavo įstatymus, kaip ir atomus rikiavo 
retortose.

Be suminėtų pagrindinių įstatymų reikėjo išleisti šimtus eilinių  
įstatymų arba juos pakeisti. Žinoma į tą plačios apimties darbą 
įsijungė ir kitų frakcijų teisininkai su savo « konstruktyvėmis idėjo
mis ir kritinėmis pastabomis » 5. Todėl « neteisinga būtų priskirti 
visą juridinį St. Seimo darbų apipavidalinimą išskirtinai tik minė
tam penketukui su A. Tumėnu priešakyje ... Norima tik akcentuoti, 

5 Ten pat.
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kad St. Seimo teisinių normų kūryboje Tumėno vaidmuo buvo 
didelės reikšmės ... Jokiu atveju nebus perdėta tariant velionį Tu
mėną atstovavus St. Seimo teisinę sąmonę ir buvus jo teisine siela»6. 
Steigiamojo Seimo paruošti ir priimti trys pagrindiniai įstatymai, 
kaip teisiniai kūriniai, susilaukė rimto ir teigiamo įvertinimo iš vals
tybinės teisės teoretikų (prof. Roemeris ir kiti). Didelės reikšmės 
turėjo Žemės Reformos įstatyme išreikštas nuostatas, kad už pai
mamą žemę į Žemės Fondą bus išmokėtas atlyginimas. Jis užkirto 
kelią nelojalių Lietuvai dvarininkų skundams į įvairias tarptautines 
institucijas ir įgalino mūsų vyriausybę vykdyti tą reformą be sve
timų intervencijų.

Lietuvos teisės istorijoje paliks atmintina Tumėno padaryta 
Seimo Rinkimų Įstatymo ir Konstitucijos interpretacija. Jis, tų  
teisinių nuostatų autorius ir redaktorius, išaiškino, kad rinkikų sąra
šas, nesurinkęs pakankamai balsų net vienam atstovui į Seimą pra
vesti, neturi teisės dalyvauti ir skirstant mandatus likučiams. Tok
sai išaiškinimas buvo akstinas, įpareigojantis visuomenę telktis į 
platesnės apimties politinius sąjūdžius.

Kilus ginčams dėl prezidento rinkimo nuostatų, Tumėnas inter
pretavo atatinkamus konstitucijos paragrafus, kad tam aktui atlikti 
neužtenka paprastos visų seimo atstovų daugumos, bet reikia abso
liutinės posėdžio atstovų daugumos.

Prof. Tumėnas gerai pažino teisingumo darbą ir teisininkų gyve
nimo sąlygas. 1922-1923 m. valstybės tarnautojų atlyginimai buvo 
labai menki, nepakankami pragyvenimui. Milžiniškas skirtumas 
buvo tarp privatine praktika besiverčiančio advokato pajamų ir 
magistratūroje ar prokuratūroje tarnaujančio teisininko. Todėl daug 
teisininkų veržėsi į advokatūrą, o teisėjų eilės retėjo. Susikaupė 
didelis kiekis neišspręstų bylų. Tumėnas būdamas teisingumo minis
teriu, ėmėsi konkrečių priemonių tai ydai prašalinti. Jis buvo 
iniciatorius, kad Seimas priėmė įstatymą, vadinamą Lex Tume- 
niensis « pagal kurį Apygardos ir Vyr. Tribunolo teisiančiai sudėčiai 
papildyti, esant reikalui, galima šaukti prisiekusįjį advokatą ». Pas
tarieji aštriai tą ad hoc įstatymą kritikavo, bet « teismas jį sutiko 
palankiai ir praktiška advokato parama teismo darbui buvo efektyvi 
ir naudinga » 7.

Velionis taip pat «pasirūpino pravesti specialų teismo darbuo
tojams atlyginimą, specialias kategorijas, specialius priedus, išskir
damas juos iš visų kitų valstybės tarnautojų atlyginimo sistemos » 8.

6 Ten pat.
7 Ten pat.
8 Ten pat.
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Tos priemonės atnešė daug naudos teismo ir jų darbuotojų tobulė
jimui.

Ministerio Tumėno iniciatyva buvo pastatyti įspūdingi Teisin
gumo Rūmai su klasikišku įrašu Justitia est fundamentum re
gnorum.

Prof. A. Tumėnas atsistatydino iš aukštujų valstybinių postų  
— ministerio primininko ir teisingumo ministerio — 1925 m. vasario 
6 d. Jis negrįžo vėliau į tiesioginį valstybės darbą, bet iš politinio 
darbo niekuomet nepasitraukė ir nuo Lietuvos svarbiųjų reikalų ne
atitolo.

Po 1926 m. nelemto perversmo neatlaidžiai buvo opozicijoje 
tautininkų nedemokratiškam režimui ir kovojo prieš «tautos vado 
kultą». Savo bekompromisinį nusistatymą Tumėnas kartais pa
reikšdavo demonstratyviai. Vyriausio Tribunolo pirmininko Kriš
čiukaičio 50 metų teisininko darbo sukakties minėjime, A. Smetona 
sakė sveikinimo kalbą. Visi dalyviai atsistojo ją išklausyti. Paliko 
kėdėse tik du teisės profesoriai — Leonas ir Tumėnas. 1928 m., 
įvykus susidūrimui tarp valstybės kontrolieriaus A. Milčiaus ir min. 
pirminiko A. Voldemaro, prez. A. Smetona atleido pirmąjį iš pareigų. 
Tumėnas, remdamasis Konstitucijos 48 §, išaiškino, kad preziden
tas neturi tokios teisės ir kad tik Seimas gali reikšti nepasitikėjimą 
valstybės kontrolieriui. Bet skaitlingi Tumėno opoziciniai žygiai 
buvo nukreipti ne prieš Lietuvos valstybę, o tik tautininkų smurto 
keliu gimusį režimą.

Velionis turėjo daug susikirtimų ir su saugumo organais. Jam 
buvo asmeniškas užgavimas, kuomet saugumo valdininkas į buvusį 
Lietuvos ministerį pirmininką žvelgė, kaip į priešvalstybinį gaivalą. 
Tautininkų režimas taip pat nebuvo jam teisingas ir maloningas. 
Jis buvo politiniais sumetimais pašalintas iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojų tarpo. Jo namai buvo išvaržyti ir juose buvo 
įkurdinta, piliečių nekenčiama, režimo propagandos įstaiga, Visuo
meninio Darbo Valdyba — V. D. V. arba kaip Tumėnas, aitriai 
juokaudamas, komentavo « visų durnių vieta ».

A. Tumėnas profesorius. — Vadistinės santvarkos izoliuotas 
nuo valstybinių reikalų įtaigojimo, jis plačiai reiškėsi daugelyje gy
venimo sričių. 1922 m. jis buvo įjungtas į Kauno universiteto mok
slinio personalo branduolį ir, kaip docentas, dėstė Lietuvos konsti
tucinę teisę. Nors 1922 m. Steigiamojo Seimo priimtoji Konstitu
cija tautininkų režimo nebuvo vykdoma ir 1928 m. buvo dekretuota 
nauja Konstitucija, prof. Tumėnas ir toliau operavo seiminės Kon
stitucijos tekstais. Studentų užklaustas, kodėl jis nieku neužsimena 
apie naująją Konstituciją, velionis atsakė : « Matote, kolegos, Stei-
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giamojo Seimo paskelbtoji Lietuvos Konstitucija yra ilgų studijų 
darbas, o gi naujoji Konstitucija, kaip žinote, yra vienos nakties 
darbas ». Docentas Tumėnas buvo girdėjęs bene tuometinio teisin
gumo ministerio pasididžiuojantį pasisakymą, kad «tos Konstitucijos 
tekstą jis per vieną naktį suredagavęs » 9. « Suprasite mane, kole
gos, profesoriui nedera dėstyti apie nakties darbus ». Klausytojai 
tinkamai suprato profesoriaus sfinksišką atsakymą.

Studentai labai vertino tokį atsidavimą mokslui ir ištikimybę 
jaunimui.

Tumėnas profesoriaus darbą mėgo. Bet politiniais sumetimais 
buvo eliminuotas iš profesūros. Tik 1941 m. Laikinoji vyriausybė jį 
grąžino į Teisių fakultetą Vilniaus universitete romėnų teisei dėstyti. 
Velionis vykdavo kas savaitė iš Kauno į Vilnių paskaitoms. Neat
sižvelgdamas į savo sveikatos šlubavimus, jis kantriai pakeldavo visus 
susisiekimo sunkumus. Rodos 1942 m. birželio mėn. gale netikėtai 
sutikau jį Kaišedorių stotyje, kur traukinys visuomet ilgiau stovė
davo. Buvo karštokas vidudienis. Jis buvo vienmarškinis, bet su 
skrybėle ir lazdele. Pakalbėję apie įvairius dalykus, stabtelėjome 
ties ypatinga kaitra. Į mano posakį, kad šiluma kaulų nelaužo, jis 
sunkiai alsuodamas ir kritiškai tarė : « Taip, taip, Tamstyte, šiluma 
kaulų nelaužo, bet juos šutina » ...

Jo teisinės žinios buvo ir plačios, ir gilios. Jis turėjo labai tur
tingą teisinių knygų biblioteką. Bet jis nebuvo rašto žmogus : 
didesnių veikalų neparuošė ir nedaug moksliškų straipsnių atspaus
dino. Jo paskaitos buvo turiningos, svarios. Jis paliesdavo jose 
ir konstitucinės teisės istoriją ir teoriją10 . Bet neretai joms truk
davo gyvumo ir dinamikos, uždegančios studentus 11. Už jo teisinę 
erudiciją, už gilų dėstomosios doktrinos žinojimą, už ištikimybę 
demokratinei Lietuvos Konstitucijai studentija reiškė jam pagarbą 
ir palankumą.

A. Tumėnas advokatas. — Lietuvių visuomenei Tumėnas la
biausiai žinomas, kaip advokatas. Jau minėjome, kad tik įtemp
tomis valios pastangomis jam pavyko beveik visiškai apvaldyti įgimtą 
mikčiojimą. Bet lėta« kalbėjimo tempas ir skanduojanti tarena 
paliko visam gyvenimui. Bet tai nebuvo reikšminga yda. Gal ta 
ypatybė duodavo jam progos aštriau, tiksliau formuluoti savo mintį 
ir apsupti ją gausiais teisiniais argumentais. Bet kartais dėl to 
kildavo ir nemalonių susikirtimų.

9 Ten pat.
10 Ten pat.
11 Adv. J. Našliūno laiškas, 1962 m. (nespausdintas).
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Dar Tumėno advokatiškos karjeros pradžioje «į Zarasus atvyk
davęs teismo sesijoms rusų Apygardos Teismas, kurio pirmininkau
jantis labai skubėdavęs anksti posėdį baigti, kad spėtų išvažiuoti 
į Švenčionis. Kartą kaip tiktai paskutinėje posėdžio byloje, stojęs 
jaunas advokatas Tumėnas, kuriam pradėjus kalbėti, pirmininkas 
ėmęs jaudintis ir priminęs, kad veikiau baigtų arba pagreitintų kalbos 
tempą. Po šios pastabos jaunas lietuvis advokatas ramiai susidėjęs 
savo popierius ir paprašęs pirmininkaujantį nurodyti jam teisenos 
taisyklę, tvarkančią advokato kalbėjimo būdą, ir ramiai atsisėdęs. 
Stojo jaudinanti tyla. Pirmininkaujantis sumišo. Tokios taisyklės 
nėra, kaip ją nurodysi. Po minutės tylos adv. Tumėnas kreipėsi į 
pirmininką: Pone pirmininke, ar jau suradote taisyklę ? Tokioje 
situacijoje pirmininkaujantis dar nebuvo buvęs. Ir nieko kito nega
lėjo sugalvoti, kaip atsiprašyti dėl savo nevykusios pastabos advokatą 
ir tęsti bylą toliau12. Po tokio įvykio advokato Tumėno vardas 
pasidarė svarus ir lietuvių visuomenėje ir caro administracijoje. 
Panašus įvykis atsitiko jau nepriklausomybės laikais Utenos Taikos 
teisėjo įstaigoje13.

Adv. A. Tumėnas, bylas gindamas, pasižymėjo pilietine ir pro
fesine drąsa. Vienoje visą Lietuvą jaudinusioje byloje (Ūkininkų  
Sąjungos) Tumėnas pradėjo savo ginamąją kalbą tokiais žodžiais : 
« Ponai teisėjai, čia kaltinamųjų suole turėjo sėdėti ir vienas garsus 
juristas su didele barzda. Jo aš nematau... ». « Visiems buvo aišku,
kas turima galvoje. Ir visi suprato, kad tik adv. Tumėnas galėjo 
išdrįsti šitokį pareiškimą paties tuometinio Teisingumo Ministerio 
adresu padaryti»14.

Teisininkai pripažįsta, kad adv. Tumėnas buvo džentelmenas 
santykiuose su kitais kolegomis, net esančiais kitoje barikadų pusė
je. Jis reiškė didį respektą ne tik Vyr. Tribunolo teisėjams, bet ir 
Apylinkės teismo teisėjui, nors jo pareigas ėjo jaunas teismo kandi
datas. Advokatai padėjėjus, kurių jis buvo patronas, jis pagarbiai, 
auklėjančiai ir tobulinančiai įtaigojo. Jis stengėsi juose išugdyti 
etiką, kuri įpareigoja kiekvieną advokatą pirmoje eilėje tarnauti 
teisei ir teisingumui.

Nors Tumėnas nepasižymėjo gražbylyste, bet tos ankščiau minė
tos jo savybės padarė jį vienu iš žymiųjų mūsų šalies advokatų.
---------------------------

12 V. Vaitiekūnas, Valios ir principų žmogus, Tėvynės Sargas, 1948 m., 
4 nr., 288 psl. — V. Vaitiekūno laiškai, 1962 m. (nespausdinti).

13 Adv. J. Našliūno laiškas, 1962 m. (nespausdintas).
14 V. Vaitiekūnas, Valios ir principų žmogus, Tėvynės Sargas, 1948 m., 

4 nr., 288 psl. — V. Vaitiekūno laiškai, 1962 m. (nespausdinti).



318 MŪSŲ MIRUSIEJI

A. Tumėnas visuomenininkas. — Dabar politinė ir visuomeninė 
veikla nėra populiari, arba norima ją tokia padaryti, bet lietuvių  
tautos renesanso gadynėje beveik visi lietuviai inteligentai buvo ir 
visuomenininkai ir apkrėsti politika. Tumėnas buvo toksai nuo jaunų  
dienų. Tokiais būti įpareigojo prisikeliančios tautos reikalai.

Popiežių Leono XIII ir Pijaus XI enciklikose sugaudę varpai 
irgi šaukė įsijungti į socialinę, visuomeninę, katalikišką veiklą, drą
siai, ryžtingai, kūrybiniai. Popiežiaus Pijaus X paskelbtas šūkis 
Visa atnaujinti Kristuje sunkėsi į kiekvieną jautresnę sąžinę. Tai 
Tumėnas buvo įsisąmoninęs ir visą gyvenimą jis paliko veiklus, patrau
kiantis, taurinantis visuomenininkas. Jis buvo per ilgus dešimtme
čius nuoširdus draugas ir dosnus Ateitininkų sąjūdžio rėmėjas. Jis 
buvo korporacijos Justitia garbės narys. Ateitininkuos persekio
jimo laikais jis buvo jos teisinis patarėjas ir gynėjas 15. Tumėnas 
įsijungė anksti į katalikų pasauliečių sąjūdį. Kelioliką metų jis 
buvo katalikiškosios akcijos pirmininkas. « Šitame bare jo išvarytoji 
vaga taip pat reikšminga lietuvių tautai, kaip kad ir Tumėno vals
tybininko »16.

A. Tumėno pasaulėžiūra. — Velionis buvo principų žmogus. 
« Galima su tokių žmonių išpažįstamais principais nesutikti, galima 
net su jais kovoti, bet negalima negerbti principingo žmogaus »17. 
Tumėno principai buvo pagrįsti Apaštalų Credo. Tos didžiosios tikė
jimo aksiomos teigimais jis grindė savo asmeninį gyvenimą, visuo
meninę ir valstybinę veiklą. Velionis Lietuvoje ir tremtyje buvo 
įsitikinęs, gilus ir uolus katalikas. Naujojo Įstatymo Šv. Raštas 
nuolat gulėjo ant jo rašomojo stalo darbo kambaryje Kaune. Neuž
miršo profesorius tą knygelę pasiimti ir vykdamas užsienin... Vie
noje kiekvieną sekmadienį bei šventadienį jis uoliai lankydavo pa
maldas... Turėdamas laisvą nuo darbo valandą, prof. Tumėnas už
sukdavo bažnyčion ir šiokiadieniais, ypač spalio mėnesį į rožan
čiaus pamaldas ir gegužines pamaldas. Tai žinau iš asmeniško 
patyrimo »18.

Tačiau būdamas gyvas katalikas, jis «lygiai mokėjo gerbti ir 
kitų kitokius įsitikinimus. Jo valstybės koncepcija buvo pagrįsta 
demokratizmo principais. Ir per visą savo gyvenimą, nežiūrėdamas

15 Pr. Vainausko laiškas, 1962 m. (nespausdintas).
16 V. Vaitiekūnas, Valios ir principų žmogus, Tėvynės Sargas, 1948 m., 

4 nr. 288 psl. —- V. Vaitiekūno laiškai, 1962 m. (nespausdinti).
17 Ten pat.
18 Kan. Pr. Penkauskas, Prof. Antanas Tumėnas tremtyje, Tėvynės Sar

gas, 1948 m. 4 nr., 294 psl.
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jokių mados vėjų, jis buvo integralus demokratas. Tautiškumas jam 
buvo viena prigimtinių asmens vertybių ir vienas pagrindinių veik
smų, apsprendžiančių asmens pasireiškimą, o ne retai ir jo likimą »19.

A. Tumėnas rezistentas. — Lietuvių tautai buitinė rezistencija įgim
ta. Jos dėka ji išliko gyva per 120 carų vergijos metų. Jos gaivinama 
ji prisikėlė. Ji įgalino ją neištižti ir nesukniubti laike sovietinės ir 
nacinės okupacijų. Jos sultimis ji ir dabar maitinasi. Jos galių gai
vinama ji, ją užgulusioje genocidinėje naktyje, rikiuoja šiurpų tarp 
buities ir mirties žaidimą. Tautos vulkaniškai išsiveržusios rezisten
cijos sukurta Laikinoji Vyriausybė buvo okupantų panaikinta.

Drąsesnieji tautos vairininkai telkėsi pogrindyje. Išryškėjo 
keli organizaciniai taškai. Jų apjungimas buvo būtinas darbo sėk
mingumui. Tik 1943 m. gale susidarė apjungta vadovybė. Į ją buvo 
įjungtas ir Tumėnas. Atstovus, atėjusius pranešti tą žinią Tumėnui, 
pastarasis sutiko su nustebimu. Bet kai apjungiančios vadovybės 
reikalas ir tikslai buvo atskleisti, Tumėnas greitai padarė ryžtingą 
sprendimą : « Jeigu tai kovai ir aš dar reikalingas — gerai, sutinku ». 
Toliau V. Vaitiekūnas savo straipsnyje, Valios ir principų žmogus 
jį prisimena : «Ir kiek kartų vėliau vėlybo rudens vakarais ar per 
girgždantį sniegą žiemos metu teko drauge su velioniu Tumėnu 
žingsniuoti čia Parodos gatve, čia kopti Žemaičių gatve į statų kalną, 
čia laukti savo bute profesoriaus su lazdele laiptais atkaukšint, kas 
trečia pakopa atsikvėpt sustojant, čia jo paties kabinete pasislėpus 
posėdžiaut. Ir kas galėjo įtarti, kad tame iš pažiūros jau tik beal
suojančiame, kas trys žingsniai atsikvėpti reikalingame, palinkusiame 
žilaplaukyje senelyje slepiasi toks didelis nacių priešas, vienas iš 
Lietuvos išlaisvinimo kovos vadų » 20.

Daug kas galvoja, kad Tumėnas buvo ultraortodoksinių nusista
tymų, nepaslankus galvojime ir nelankstus santykiuose su kitais 
žmonėmis. Bet atrodo, kad ta nuomonė yra primesta. Asmens dirbę 
su juo rezistencijoje pabrėžia Tumėno reikšmę išlyginant tarpgru
pinius priešingumus ir surandant darnų sprendimą net ten, kur jau 
atrodė jų būti negali.

Rezistencinio darbo dalyviai iškelia Tumėno nepaprastą atsar
gumą konspiracijoje. Bet tai nebuvo baimės išdava ir drąsos stoka. 
« Kai nelaimė užgriuvo ir kai Tumėnas ir eilė kitų antinacinės rezis
tencijos bendradarbių 1944 m. atsidūrė Gestapo rūsyje, reikėjo 
stebėtis jo nuotaikos blaivumu, nors ten buvusios sąlygos jam labai

19 V. Vaitiekūnas, Valios ir principų žmogus, Tėvynės Sargas, 1948
m., 4 nr., 288 psl. — V. Vaitiekūno laiškai, 1962 m. (nespausdinti).

20 Ten pat.
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neilgą ištesėjimą žadėjo. Nelaimės draugai dar ir šiandien prieš akis 
regi tą egzotišką velionies Tumėno vaizdą : vienmarškinis, bet būti
nai su skrybėlė ir su lazda bekaukšinąs, ir juo garsiau ties tos celės 
durimis, kurių vilkelį laukia prasiveriant ir kokį informacijos ar pa
guodos žodį nori tarti. Tikrai, velioniui Tumėnui atsiradus, tas 
tvankus Gestapo rūsys lyg buvo atgijęs, ir, nežiūrint padėties tragin
gumo, mes nekartą esame turėję progos net nusijuokti »21.

Suimtieji, Tumėnas ir kiti Vliko nariai, buvo kaltinami didžiuoju 
išdavimu (Hochverrat). Jų byla turėjo būti svarstoma Liaudies teisme 
(Volksgericht). Dažniausiai jo sprendimai buvo mirties bausmė. 
Visi, kas galėjo, įsijungė į suimtujų gelbėjimą. Advokatai V. Stanka 
ir J. Našliūnas, kaip Advokatų Tarybos nariai, ypačiai rūpinosi 
savo pirmininko likimu. Vargu jų pastangos būtų buvusios sėkmin
gos. Bet Tumėno sveikata gąsdino gestapininkus. Buvusio mini
sterio pirmininko, keliais atvejais teisingumo ministerio, taip pat Ka
talikų Veikimo Centro pirmininko staigi mirtis Kauno Gestapo rū
siuose buvo nepageidautina. Todėl jie sutiko jį atiduoti gydytojų  
komisijai, kuri pripažino jo sveikatą esant pavojingoje būklėje. Ve
lionis buvo iki teismo paleistas.

Kai jau reikėjo eiti iš kalėjimo, Tumėnas su humoru tarė Ge
stapo valdininkui : « Jūs buvote tokie geri man, atvežėte mane čia 
į Gestapo gražiame automobilyje, tai gal būsite džentelmenais ir 
parvešite mane automobiliu namo». Gestapininkas atšakiai jam 
atsakė : « Eik seni, namo ». Tuomet Tumėnas tarė : Jei jūs neno
rite manęs namo nuvežti automobiliu, tai mano žmona mane par
veš vežiku », ir išėjo 22. Kalėjime būdamas išaugino barzdelę. Su ja 
pasiliko ir laisvę atgavęs23.

Nežinia, kaip būtų išsisprendęs Tumėno likimas, jei Gestapo ne
būtų buvusi priversta skubiai pasitraukti iš Lietuvos. Kiti jo drau
gai iš Kauno Gestapo rūsių buvo išgabenti į Reicho kalėjimus.

Laikinai iki teismo paleistas Tumėnas su žmona 1944 m. liepos 
9 d. įlipo Kaune į baidoką, kurį nusekusio Nemuno lėta srovė nešė 
iš Lietuvos... į tremti.

 t

A. Tuminas tremtyje. — Išvengę įvairių pavojų ir pakėlę sun
kios kelionės naštą, Tumėnai pasiekė Vieną ir apsigyveno pas duk
terį Danutę, kuri jau ankščiau buvo atvykusi studijoms. Apėjęs

21 Ten pat.
22 Adv. J. Našliūno laiškas, 1962 m. (nespausdintas).
23 Janina Tumėnienė, Antanas Tumėnas. Biografiniai Bruožai, Tėvynės

Sargas, 1948 m., 4 nr., 287 psl.
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Vienos miesto valdybos Ainošius ir Kaipošius, vargais negalais, gavo 
leidimą butui ir maisto korteles.

Iki 1944 m. liepos mėn. galo jau beveik visa Lietuva buvo 
antru kartu Sovietų Rusijos okupuota. Vokietijoje atsirado skaitlin
gos masės lietuvių tremtinių, kurių keletas tūkstančių pasiekė Vieną. 
Jų reikalams ginti susiorganizavo Lietuvių Sąjunga. Ji atlikinėjo 
konsulato pareigas ir tais sunkiais laikais labai daug padėjo tūkstan
čiams gimtosios žemės netekusių lietuvių.

Vienoje ir jos priemiesčiuose jau iš seniau buvo nemažai lietuvių, 
kuriuos vokiečiai, okupavę Lietuvą, atvežė darbams. Jų dvasiniams 
reikalams aprūpinti buvo įsteigta parapija, kuriai vadovavo kun. 
Feliksas Gureckas.

Kaip per visą gyvenimą, taip ir Vienoje, Tumėnas paliko ištiki
mas savo gyvenimo žiūrai — «tarnauti visuomenei, padėti artimui, 
nepasiduoti panikai, nepasiduoti įvykių eigai, bet pačiam juos tvar
kyti, nors dėl to asmeniškai ir nukentėti tektų »24 *. Velionis įsijungė 
į abidvi tas organizacijas. Ilgainiui jis tapo Lietuvių Sąjungos neap
mokamu juriskonsultu. Tas darbas buvo svarbus, nes daugelis trem
tinių buvo reikalingi teisinių patarimų ir tarpininkavimų įvairiose 
valdžios ir miesto savivaldybės įstaigose. Lietuvių tremtinių pastan
gos įsikurti Vienoje ir jos apylinkėse greitai atlyžo, nes jau nuo rug
sėjo vidurio ją pačią, o ypačiai, jos priemiesčius, kuriuose buvo 
daug kariškos pramonės, pradėjo pulti anglų-amerikiečių lėktuvai, 
atskrisdami iš bazių, esančių Italijoje. Puolimai buvo smarkūs. 
Buvo sugriauta šimtai namų ir žuvo daug žmonių. Tarp žuvusių  
buvo keliolika lietuvių ir jų skaičiuje rašytojas Petras Rimkūnas, 
Kiemenų kaimo autorius.

Ilgainiui tie naikinantys užskridimai tapo reguliarūs — du-tris 
kartus per sąvaitę. Mūsų žmonės pradėjo išvykinėti į saugesnes vietas. 
Bet daug kas negalėjo to padaryti, nes 90 % fabrikuose dirbusių tau
tiečių buvo Darbo Ministerijos žinioje ir be jos sutikimo negalėjo 
pasitraukti. Už nevykdymą to nuostato gręsė griežtos bausmės. 
Bet Lietuvių Sąjungos ir jos teisinio patarėjo Tumėno tarpininkavimas 
dažnai buvo sėkmingas, ir nemaža lietuvių darbininkų arba jų šeimų 
gavo leidimus išsikelti į kitas dirbtuves, esančias mažiau pavojin
gose zonose. O tie, kurie nebuvo pririšti prie Vienos, patys, savo jė
gomis skubiai išvyko į kitas Austrijos ar Pietų Vokietijos vietoves. 
Raudonoji Armija, prasiveržusi į Vengriją, žygiavo Vienos link. 
Buvo paskutinis laikas iš jos trauktis, nes, to nepadarius, buvo di  

24 Kan. Pb. Penkauskas, Prof. Antanas Tumėnas tremtyje, Tėvynės Sar
gas, 1948 m., 4 nr., 294 psl.
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delis pavojus patekti į N.K.V.D., kuri artėjo su Raudonąja Armija, 
glėbį.

Tumėnas jokiu budu nenori palikti Vienoje Lietuvių Sąjungos 
archyvo. Nepaisydamas lėktuvų puolimų pavojaus, jis beldėsi į 
įvairias įstaigas ir, galop, gavo reikalingus leidimus ir pažadą duoti 
transportą. Tame darbe jis neturėjo padėjėjų. « Sąjungos pirminin
kas išvyko iš Vienos labai anksti, vienas pirmųjų. Kiti valdybos na
riai, nesulaukę pažadėtų sunkvežimių, vyko iš jau apšaudomo miesto, 
kaip kas mokėjo ir galėjo »25. Apie tai Tumėnas su širdgėla ir sarkazmu 
savo laiške 1945.8.4 d. kan. Penkauskui išsireiškia : « Šiaip dabar 
atrodo, kad ne visa buvo tvarkoje su Sąjunga. Tačiau nieko nepa
darysi, jei laivo kapitonas pirmas apleido laivą, jieškodamas admirolo 
vietos » 26.

Patsai Tumėnas «dėl didžiulio nuovargio nuo tų po įstaigas vaikš
čiojimų, dėl susigraužimo, kad nesulaukė sunkvežimių, ir dėl kai
kurių tautiečių storžieviško nedėkingumo, susirgo, turėjo atsigulti 
į lovą ir taip pasiliko jau bolševikų apsuptoje Vienoje»27.

Į Vieną įjojo apokaliptiniai raiteliai. Totalinio karo padariniai 
buvo kankinantys, šiurpūs, mirtimi pritvinkę. Ištisas savaites 
nebuvo elektros šviesos priešlėktuvinėse slėptuvėse, bute. Nebuvo 
kuro, vandens ir duonos trupinėlio. Badas taip gniaužė, kad « duonos 
teko prašyti iš pravažiuojančios bolševikų kariuomenės »28.

Karo veiksmams pasibaigus, gyvenimo sąlygos šiek tiek palengvėjo. 
Bet nežinia ar Tumėnai būtų išgyvenę užgriuvusias nelaimes, jei 
jų duktė (tėvai saugumo sumetimais ją buvo išiuntę iš Vienos dar 
prieš jos apsupimą), persirengusi austre kaimo mergaite, keliais atve
jais slaptai nebūtų įslinkusi į Vieną ir atnešusi jiems maisto, juos 
paguodusi ir įžiebusi viltį, kad išsigelbėjimas artimas, nes kan. Pen
kauskas yra suradęs jiems butą ir jų prieteliškai laukiąs. Tai sustip
rino velionies jėgas ir nuotaiką. Sustiprėjęs fiziškai, įtemptai rūpi
nosi gauti leidimą išvažiuoti į Amerikiečių zoną ir susisiekimo prie
mone. Net su advokato pagelba buvo sunku nugalėti vis naujai išky
lančias kliūtis. Tumėnai pajudėjo iš Vienos tik 1946 m. sausio 31 d. 
Rytas buvo negražus, snigo, pustė. Vėliau pragiedrėjo. Vėlai vakare 
jie pasiekė Bachmanningo (netoli Linzo) bažnytkaimį, kuriame juos 
džiaugsmingai sutiko duktė ir kan. Penkauskas. Bet, aiman, susi
tikimo džiaugsmas buvo nepilnas ir trumpas, nes Tumėnas buvo jau 
nepagydomai sergąs.

25 Ten pat.
26 Ten pat.
27 Ten pat.
28 Janina Tumėnienė, Antanas Tumėnas. Biografiniai bruožai, Tėvynės

Sargas, 1948 m., 4 nr., 287 psl.
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A. Tumėno liga ir mirtis. — Tumėnas visada buvo silpnasveika
tis. Jam nebuvo pritaikoma posakis Mens sana in corpore sano. 
Nuolatinis prof. A. Tumėno sveikatos patarėjas dr. VI. Kairiūkštis 
(Kaune) patarė nieku būdu nesileisti i tremties kelionę, nes jis jos 
neišgyvensiąs. Ligos raidą tremtyje atvaizduosiu Tumėno laiškais, 
rašytais artimam prieteliui kan. Pr. Penkauskui, kuris karo veiks
mams artėjant prie Vienos iš jos pasitraukė į Bachmanningą, į kurį 
turėjo atvykti ir velionis su žmona.

Pirmas laiškas 1945.VIII.4 d.: «Aukštai Gerb. Kunige Kanau
ninke, vėl esame gyvų, sveikų visuomenėje, po tų pragaro dienų  
ir naktų, kurias teko pergyventi balandžio pradžioje. Mus baido 
šaltis, todėl rimtai galvojame apie persikėlimą į Bachmanningą. 
Mūsų reikalavimai nedideli — šiluma ir maisto norma, mano žmonelei 
taip pat bažnyčios artumas — ir visa. Pastaruoju laiku labai nustojau 
sveikatos, negaliu nieko kilnoti, turiu saugotis net greitesnio žingsnio... »

Antras laiškas 1945.X.3 d.: «Siunčiu Tamstai pasveikinimus 
ir linkiu Aukščiausiojo malonių... kurių visi trokštame — sveikatos 
ir teisės galimybės grįžti namon. Taip namon, labai norime namon. 
Namie ir nedavalgius lengviau, sočiau ir sirgti lengviau, kad ir 
sunkesne liga... Aš einu vis silpnyn ir per paskutines savaites beveik 
lūžau. Kad ne šalčio šmėkla, gal ir aprimtume, sėdėtume čia, atsi
dėję ant Dievo valios. Bet kuro trūksta, visi kalba apie kurą, o 
vilties nėra iš kur nors už bent kokią kainą gauti. Aš patyriau ant 
savęs, kiek sveikatos nustojau per praeitos žiemos šaltį bute... Visos 
mano mintys subėga į vieną tašką — važiuoti iš Vienos, ir važiuoti 
į Tamstų kraštą. Be to prisimeni žmogus ir pieno stiklą, ir kokį 
burokėlį su grietine, ir varškės šaukštą... Jau bus apie 1,5 mėn., 
kai neišeinu iš kambario, kitą kartą kelias dienas iš eilės išbūdamas 
lovoje — tik trumpai atsikeldamas, kad užsukčiau į virtuvę ir suval
gyčiau ką žmona pagamina. Su širdim netvarka. Fiziniai pakirstas 
žmogus, psichiniai visai palaužtas... Leidimą šiaip taip gausime, 
priemonę persikelti surasime ir Tamstą netikėtai pamatysime. Duok 
Dieve, kad greičiau įvyktų... »

Ir paskutinis trečias laiškas, rašytas 1945 m. gruodžio 5 d.: 
«Pats toksai delsimas atrodo nepakeliamas. Gavus leidimą, atro
do, šiaip išsirengčiau, nors iš lovos neišėjau, nuo lovos toli ne
nueinu : jeigu išbpu, kebas valandas pasėdžiu, pakrutu, tai po to 
vėl 2-3 dienas drybsau migyje, mat kambarys nekūrentas, tai, tiesą 
pasakius, ir dėl to vieno nėra didebo noro keltis. Rodos, kad gau
čiau daugiau šilumos, tuoj pasveikčiau, bent kiek sustiprėčiau... 
Svarbiausia, kad nežinai žmogus, kas dedasi platesniam pasaulyje » 29.

29 Kan. Pr. Penkauskas, Prof. Antanas Tumėnas tremtyje, Tėvynės Sar
gas, 1948 m., 4 nr., 294 psl.
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Išvykimo dieną velionis, sukaupęs paskutines jėgas, buvo pri
verstas kelius kartus nulipti iš ketvirto aukšto prižiūrėti daiktų kro
vimą. Jis «turėjo atsisėsti šaligatvyje, ant benzino kanisterio » nes 
tik pailsėjęs galėjo užkopti į savo butą ir šiltai apsirengti tolimai 
kelionei. Tas darbas, matomai, visiškai išsėmė jo širdies raumenų 
jėgų išteklius. Atvykusio Tumėno išvaizda išgąsdino kan. Penkau
ską. « Jis sunkokai išlipo iš mašinos, ėjo labai pamažėl, vos vos kru
tėdamas laiptais į antrąjį aukštą pajėgė įkopti tik dviejų asmenų 
laikomas už pažąstų ». Jis bejėgiai susileido kėdėje ir sunkiai alsavo. 
Atrodė tikras Lietuvos Gandhi. Turbūt svėrė 40-50 kilogramų.

Susitikimo euforijos skandinamas jis vargšelis su įprasta jam šyp
sena, sunkiai alsuodamas, pratarė : « čia aš tikrai greitai imsiu sveikti 
ir stiprėti». Žmonai ir dukrai išėjus miegoti, du prieteliai ilgai kal
bėjo apie išgyvenimus, įvykius po jų išsiskyrimo. Abudu nežinojo, 
kad tas nuoširdus draugiškas pasikalbėjimas buvo paskutinis. Jau 
ketvirtoje dienoje po atvykimo pradėjo reikštis širdies atsisakymas 
dirbti. Jau Vienoje gydytojų paskirti vaistai nieko negelbėjo. Pa
kviesto gydytojo patarimai ir vaistai neatnešė jokio pagerėjimo. 
Buvo nutarta sukviesti gydytojų konsiliumą. Bet liga griūtiškai 
blogėjo. Naktis iš vasario septintos į aštuntą buvo lygiai grėsminga.

Vėliau, vidudienį, ligonį matomai ištiko širdies priepuolis. 
Kan. Penkauskas atsargiai ir prieteliškai patarė gailėtis už nuodėmes 
ir priimti šv. Sakramentus. Ligonis suprato ir pasakė : « Darykite, 
kas reikalinga ».

Buvo aišku, kad gyvenimo siūlas baigiamas kirpti. Ligonis 
taip pat tą jautė ir numanė.

Susirinkusiems į konsiliumą gydytojams buvo pranešta, kas 
įvyko su ligoniu. Jie patikrino širdį, išvirkštė vaistų ir, apgailestau
dami širdies silpnumą, išėjo. Konsiliumo pirmininkas pašnibždomis 
pasakė : Tendit ad finem.

Gaila, kad ir dabartiniai gydytojai yra bejėgiai pakeisti ser
gančio likimą, kuomet organizmo regeneracinės ir apsigynimo galios 
išsenka. Contra mortem nulla herba in horto. Gydytojams išėjus, 
staiga ištiko antras ir mirtinas širdies priepuolis. Laikrodis rodė 
17 val. 24 min. Buvo vasario mėn. aštunta diena. Didis ir taurus 
lietuvis, patriotas, katalikas, valstybininkas ir kovotojas apleido šią 
žemę.

Antanas Tumėnas buvo palaidotas 1946 m. vasario 12 dieną, 
Bachmanningo kapinėse. Jo kapui vieta buvo parinkta iš šiaurės 
rytų pusės nuo bažnyčios ir didžiojo altoriaus, kad velionis ir kape 
gulėtų atsigręžęs į savo taip numylėtą Tėvynę.

Jo kapą saugo kuklus kryžius su lietuvišku ir vokišku įrašu : 
« Čia laikinai palaidotas Vilniaus Universiteto profesorius, Lietuvos
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Katalikų Akcijos Pirmininkas, Advokatas Antanas Tumėnas, 
gimęs 1880 m.V. 1 d., mirė 1946 m. II. 8 d., ilgėdamasis Lietuvos ir 
nenustodamas vilties į ją grįžti».

Tremtinio širdis rado ramybę Viešpatyje...
Dr. Domas Jasaitis

Tampa, Fla.


