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1921 06 14-15 HYMANSO PROJEKTAS, NUMAT S 
SUREGULIUOTI VILNIAUS KLAUSIM  IR SUTAIKYTI LIETUV  IR 
LENKIJ  

1. Abi valstyb s pripaž sta viena antros nepriklausomyb  ir suverenitet , jos pripaž sta bendrus 
interesus, d l kuri  randasi b tinas reikalas sudaryti bendradarbiavimo sistem , paremt  tam 
tikromis konvencijomis ir nuolatiniu ryšio organ  k rimu. 
2. Siena tarp Lenkijos ir Lietuvos valstyb s eina Curzono linija ligi Nemuno, išilgai Nemuno iki 

Druskinink , toliau linija: Druskininkai (Stara) Ruda, Ežerai (Jaziory), pasiekia Nemun  ligi 
Berezinos takos, tiesia linija  rytus ligi susitikimo su Rusijos siena, nustatyta Rygos sutarties. 

3.  Lietuvos vyriausyb  pasižada konstitucijos statymu sudaryti iš Lietuvos federacin  valstyb  iš 
dviej  autonomini  Kauno ir Vilniaus kanton . Siena tarp t  dviej  kanton  eina maždaug dabartine 
neitraline zona. 

4.  Kantonai bus organizuoti pamatais, analoginiais Šveicarijos kantonams ir Centralin  
vyriausyb  tur s tas pa ias funkcijas, kaip Federacijos vyriausyb  Berne. Federacijos sostin  bus 
kurta Vilniuje. 

5.  Armija bus organizuojama regionalinio šaukimo pamatais su viena vadovybe, kaip Šveicarijoje. 
6.  Oficialin s kalbos visoje valstyb je bus lenk  ir lietuvi . 
7.  Visoje Lietuvos valstyb je visoms etnografin ms mažumoms bus užtikrintos pla iausios 

garantijos mokymo, tikybos, kalbos ir s jung  teis s atžvilgiu. 
8.  Padarius sutart , kariuomen , kuri dabar laiko Vilniaus teritorij , taip pat ir visi valdininkai ne 

vietos kilimo, prival s evakuotis. Lietuvos vyriausyb s kariuomen  eis  Vilniaus kanton  ne anks iau, 
kaip jam susiorganizavus ir padarius municipalinius, kantonalinius rinkimus ir rinkimus  statymus 
leidžiam j  organ . 

9.  Tuo tarpu ir tuo atveju, jei nepavykt  iš vietos element  suorganizuoti policij , pakankam  
palaikyti tvarkai ir saugoti ryt  sienoms,  Vilniaus kanton  gali b ti leisti lyg s lenk  ir lietuvi  
kariuomen s kontingentai, kurie užims abiej  vyriausybi  susitarimu nustatytus barus. 

10. Abiej  krašt  užsienio politikos ryšiui apdrausti kiekviena ši  dviej  vyriausybi  paskirs tris 
atstovus, kurie sudarys bendr  Užsienio reikal  taryb ; šios tarybos funkcijos bus spr sti dauguma 
bals , kurie klausimai bendrai interesuoja abi šalis, ištirti šituos klausimus ir ruošti bendro veikimo 
program . Taryba ruoš raportus periodin m vyriausybi  konferencijom. 

11. Lenk  ir lietuvi  seimai paskirs kiekvienas po dvi lygias delegacijas proporcingo atstovavimo 
pamatais. Užsienio politikos aktai, lie iamieji abi valstybes ir kurie privalo b ti statym  leidžiamuoju 
keliu patvirtinti, turi b ti pirmiausia teikti ši  dviej  delegacij  bendram pos džiui. J  aprobuoti tekstai 
bus teikiami abiem seimams ratifikuoti. 

12.  Bus padaryta militar  apsigynimo konvencija šiais pamatais: 
a) abiej  generalini  štab  susitariama d l kariuomen s mokymo ir organizacijos metod  

pri mimo; 
b) abu generaliniu štabu susitaria taikos metu d l paruošimo bendro veikimo plano karui ištikus, 

taip pat ir d l mobilizacijos, koncentracijos transport  ir paskirstymo kariuomen s pasieniuose. Šitas 
nutarimas bus vykdomas periodini  konvencij  keliu. Be to, nuolatiniai ryšiai b t  laiduoti tam tikro 
nuolatinio tyrim  ir bendradarbiavimo organo; 

c) Lietuvos armija kooperuos kariuomene ir karo priemon mis su Lenkijos armija už Lietuvos 
sien , Lenkijos ir Lietuvos kariuomeni  kooperacija Lietuvos teritorijoj. Naudojimas viena antros 
teritorijalin mis baz mis, keliais, geležinkeliais ir t.t. bendriems strateginiams reikalams; 

d) bendriems abiej  armij  veiksmams prasid jus, nustatoma viena vadovyb , bet vyriausioji 
Lietuvos armijos mas  pasilieka sugrupuota Lietuvos vadovyb j. 

Bendrajai Užsienio reikal  tarybai priklauso nustatyti kiekvienos numatomos  karo operacijos 
apsigynimo pob d . Abiej  valstybi  šios Tarybos atstov  tarpe nesant sutikimo, Lenkija ir Lietuva 
pasižada priimti sprendim  tre i j  teis jo, kuris bus iš anksto paskirtas Taut  s jungos tarybos abiems 
valstyb ms sutinkant.  
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13. Tarp abiej  krašt  bus padaryta ekonomin  sutartis, einant toliau negu didžiausio palankumo 
principas (la clause de la nation la plus favorisee).  
Abi valstyb s pripaž sta viena antrai laisv  j  produkt  išvežim  su išimtimis, sukeltomis ar j  vidaus 
fiskalin s tvarkos, ar, iki bendros pinig  sistemos nustatymo, kurso skirtumo. 

Bendrai ekonominei tarybai,  kuri  eis po 3 atstovus nuo kiekvienos vyriausyb s, bus pavesta:  
a) priži r ti muit  sutarties vykinim ; 
b) ruošti ovantualinius šios sutarties pakeitimus; 
c) nagrin ti visus bendrus ekonominius klausimus (transporto, susisiekimo, pinigin s ir 

fiskalin s tvarkos, monopoli , preki  pirkimo užsieny, ekonomini  konvencij ). Ji (taryba) teikin s 
vyriausyb ms bendr  raport . 

141. Lenkijai bus laiduotas laisvas naudojimas bet kuriuo metu Lietuvos uostais ir teritorija 
prek ms, j  tarpe ir karo medžiagai vežti. 

15. Esant nuomoni  skirtumui d l šios sutarties interpretacijos, abi šalys pasižada priimti Taut  
s jungos su abiej  šali  sutikimu paskirto arbitro sprendim . 

(Iš: Lietuva, 1921 06 14-15, nr. 129, 130) 

                                                          
1 Šitas (14) punktas paskui buvo permainytas ir skamba taip: „Lietuva suteikia Lenkijai laisv  pri jim  prie j ros ir laisv  komercijos 
tranzit . Be to, kai d l Klaip dos uosto, tai abi šalys susitars d l režimo, kuris, duodamas piln  suverenitet  Lietuvai, rezervuot  
Lenkijai teise bet kuriuo laiku naudotis uostu, lyginai kaip ir Nemunu, visoki  ryši  transportams, tame skai iuje amunicijai ir karo 
medžiagai. Jeigu b t  prieita prie susitarimo, p. Hymansas prašyt  Taut  s jung  paremti program , Santarv s valstybi  priimt “. 
[Pastaba dokumente:] 


