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ISTORIKAS ALFREDAS BUMBLAUSKAS
HYMANSO PROJEKTO ATMETIMĄ

APIE

Lietuvos Tǌkstantmetis: dvi atmestos alternatyvos
[...] 1921-ǐjǐ gruodžio 24-oji
1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvos vyriausybơ savo notoje Tautǐ Sąjungai
pranešơ, jog „… iš pamatǐ ir visomis pusơmis apsvarsþiusi aukšþiau minơtą
Tautǐ Sąjungos Tarybos pasiǌlymą, Lietuvos vyriausybơ jauþiasi priversta su
giliausiu pasigailơjimu pareikšti, kad ji negali priimti jai rekomenduoto
susitaikymo“ 1 . ýia buvo turimas galvoje vadinamasis Pauliaus Hymanso 2
projektas 3 , pateiktas deryboms 1921 m. rugsơjo 8 d. Ženevoje. Aišku, tai
buvo Kǌþiǐ vakaro belaukianþios Vyriausybơs noras „be skolǐ“ sulaukti
Kalơdǐ. Esmingai apsiprĊsta pora dienǐ anksþiau – 1921 m. gruodžio 22 d.
Ƴvyko balsavimas Lietuvos Seime. Visos partijos vienu balsu pasisakơ prieš
Hymanso projektą 4 .
Ko buvo atsisakoma? Hymanso projekte buvo pripažƳstamos savarankiškos
Lietuvos ir Lenkijos valstybơs, tarp kuriǐ siena pradedant vadinamąja
Curzono linija 5 eina iki Nemuno, aplenkiant Gardiną vơlgi Nemunu iki
Berezinos Ƴtakos ir toliau tiesiai Ƴ rytus iki Rygos sutartimi nustatytos sienos,
valstybiǐ ryšys yra tik bendros Užsienio reikalǐ bei Ekonominơs tarybos,
kuriose valstybơs turi po lygiai nariǐ, šios institucijos turơs tik studijuoti
klausimus, kurie domina abu kraštus, jos skirtos „periodinơms vyriausybiǐ
konfederacijoms“, o karo reikaluose kalbama apie „kooperaciją“. Lietuvos
valstybơje – dvi oficialios kalbos: lenkǐ ir lietuviǐ. Vilnius – Lietuvos sostinơ,
Vilniaus kraštas, nors ir vadinamas kantonu, yra Lietuvos dalis, turinti
teritorinĊ autonomiją. Jo, o kartu ir Lietuvos, rytinơs sienos brơžiamos pagal
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nustatytas Lenkijos ir Sovietǐ Rusijos 1921 m. kovo Rygos sutartimi . Tai
reiškia, kad Lietuvos sienos eina dar 30–70 km ryþiau nei nubrơžtos 1920 m.
liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietǐ Rusijos sutartyje. Papildomame Hymanso
projekto protokole teigiama, kad „visi Vilniaus kantoną okupavĊ daliniai, kilĊ
ne iš šios teritorijos, turi bǌti kiek galint greiþiau atitraukti“. Taigi, Lietuvą su
Lenkija pagal šƳ projektą jungia net ne federacija, o tik vyriausybiǐ pasitarimai
– „konfederacijos“, ir kariuomeniǐ „kooperacijos“. Vadinasi, šƳ projektą net
nebǌtina vadinti „federalistiniu“. [...]
Aleksanderio Demandto suformuluotos alternatyvios istorijos sampratos
požiǌriu manytina, kad yra svarstytinos ir dvi XIX–XX a. Lietuvos istorijos datos: 1) 1792-ǐjǐ liepos 23-iosios lemtingas pasitarimas Varšuvoje, kuriame
nutarta nebesipriešinti LLV–Rusijos kare. 2) 1921-ǐjǐ m. gruodžio 24 d.
Lietuvos Vyriausybơ praneša Tautǐ Sąjungai, kad atsisako siǌlomo Paulio
Hymanso antrojo projekto dơl Vilniaus. 1792-ǐjǐ liepos 23-ioji totaliai atitinka
alternatyvios istorijos kriterijus – viską lơmơ septyniǐ balsǐ persvara prieš
penkis. Iš esmơs šiuos kriterijus atitinka ir antroji data, nes dar 1921 m.
lapkriþio 4 d. Lietuvos politinis elitas pasisakơ už Hymanso projektą. Abi šias
datas sieja ne tik tai, kad jos yra pralaimơjusiǐ istoriniǐ tendencijǐ atspindžiai,
bet ir tai, kad jos abi nefigǌruoja Lietuvos istorinơs atminties modeliuose. [...]
1921-ǐjǐ gruodžio 24-osios ir Ƴ ją vedusiǐ procesǐ sisteminiǐ tyrimǐ visai
nơra. Taip ir neatsakyta Ƴ klausimą nei dơl „visuomenơs pasipiktinimo“
veiksnio, nei dơl atentato prieš Ernestą Galvanauską. Visas nutylơjimas
aiškiai grƳstas sovietinơs istoriografijos maskvocentrine arba tautininkiškos
istoriografijos kaunocentrine pozicija. Ši tik deklaratyviai siekơ Vilniaus, o kaip
tik tuo metu susiformuoja nuosekli Vaižganto „gamtinơs lietuvybơs“,
atsisakanþios Vilniaus, koncepcija, o kartu atsisakoma Antano Viskanto LDK
atkǌrimo projekto. Šiose perspektyvose nutylimas Maskvos diplomatijos
veiksnys ir manipuliacijoms prielankus „antilenkiškas“ žemơs reformos
kontekstas. [...]
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